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SECȚIA VII.
Despre

in

acţiunea

anulare

sau

în

rescisiune 1).

Acţiunea în anulare sau în rescisiune figurează între
modurile de stângere a obligaţiilor (art. 1091). La pri) In dreptul vechii francez, se făcea o mare deosebireDeoseb. între
între acţiunea în nulitate și acea, în rescisiune. Cea, dintăi, anulare şi
care avea de causă violarea regulelor de drept positiv, se tal
întroducea, de plano, fără nici o formalitate prealabilă, îna- Seti Ran
intea, tribunalelor

competente

şi era

în genere

supusă pres-

cripţiei de trei-zeci de ani; pe când cea de a doua, care avea multă asemănare cu vestitutio în întegrum dela Romani,
şi se întemeia pe violarea principiilor de echitate (dol, violenţă, lesiune), nu putea, din contra fi exercitată de cât în
urma, dobândirei unei scrisori de rescisiune dela Parlament
(curte superioară de justiţie), și era supusă prescripţiei de
dece ani. Astăzi, aceste două acţiuni nu formează de cât una
singură.

Ea

se

exercită

în acelaş

mod,

se prescrie

prin

acelaş laps de timp (art. 1900), şi are de obiect acelaş scop,

adecă anularea, desființarea sau stricarea covenţiunei, după
cum se exprimă axt. 1900. Aceste principii sunt admise de
toți autorii, afară de 'Poullier (IV, partea |, 521), după care
acțianea

în nulitate

ar fi acea

care

ar tinde

a

face

să se

constate inexistența obligaţiei, ear acţiunea în rescisiune, acea, care ax tinde la. desfiinţarea unei obligaţii ce ar produ-

ce un efect. Maread6 (IV, 873)

dovedeşte însă foarte bine

cât de. greşită este teoria lui Toullier. Cpr. în acest din urmă sens, Marcel Planiol, Tr. Element. de dr. civil (Paris
1900), Ii, 1327 urm. Boissonade, Projet de O. civ. pour PEmpire du Japon, II, 652, p. 146. Thiry, ŢII, 96. Bandry, II,
1152. 7. Huc, VIII, 187. Demolombe, XXIX, 26. Laurent,
XVIII, 527. Mourlon,11, 1488. Vigi6, ÎI, 1562, 1563. Masse,

cez.

C. C.—CART.

III.—TIT. IIL.— CAP. VUL.—S-a

ma vedere nu se prea
putea fi stânsă, pentru

VIL—ACȚ.

ÎN ANULARE.

înțelege
cum o obligaţie
nulă ar
că neantul nu poate fi desfiinţat,

Drept vorbind, sar părea, în adever, că anularea ar trebui să împedice actul juridic de a'şi produce efectele sale,
necum de al desființa, pentru că, încă odată, nu se poate
Acte inexistente şi anu-

labile.

desființa ceea ce nu există.
Aceasta dovedeşte un lucru, admis «de toţi autorii, ȘI
anume, că acțiunea în anulare sau în rescisiune nu se a-

plică

la actele inexistente,

Această

anulabile,
este

distincțiune

pe care

astăzi

ci numai

între

actele

Zachariz a adus-o

universalmente recunoscută

de legiuitorui

la acele

runutabile.

inexistente

cel întăi

și

acele

la lumină 5

şi implicit consacrată

actual prin -art, 129, 961,966,

LL63, ete. 2),

Dr. comm., 1V, 2351. Pand. fr, Oblig., T,
6266 urm. Aubry
et Rau, IV, $ 332, în fine, p. 247. Acoll
as,
Manuel de di.
civil, II, p. 918, nota 3 şi toţi autorii,
atară de 'Poullier (foco
supră . cit.).
__Cu toate că acțiunea, în nulita
te şi în rexeisiune exte ase
tăzi tot una, legiuitorul francez
Şi al nostru
după densul,
prin o veminicenţă a distincţiunei
de altă dată, întrebuinţează
cuven

Vedii t.IM

În

a: per P

o terminologie precisă.
cis. fr. fi. ( 1854 1, ȘŞ
108, p. 165,
35, 166,
166
str
noastre, p. 22, text i

» Care dice că nu esteşi note.
există
căsăto
consi
mţâ&m
ânt
sua
câ d
CONS
Nent, și a art.rt. 448 C. . civ. -» «i rie
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Se susți
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E
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Â
chiar
când
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ctiss
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expri
du Si cul "se
Justieizză
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care mă
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» od.,VO, 5 9, 10). „ Vedi
au e
k
Vegl
argum
entele pe
De
tația noastră melază
aceas
Îi
părere arăta
ierul tă ji
te pe larg
Arătate
stră din Curierul Judici
larg în
î
adnuar,
No.
baza art.

-a:

:)
Căsătoria interdisului.
Controversă,

je a avea,
text HI şiMass6
ă, Dr.
nota-Verg
re

Zi

')

tul vescistune.. Codul fr. mai
înrtebuințeaza încă câte
odată, cuventul restituție, de câte
ori
este vorba de lesiune
(art. 1157 urm.), ear cuvântul
nulitate, de câte urii este vorba
de eroare, dol, violenţă sau
9: , 91, 1900 C. civ. rom, incapacitate (cpr. art. 954, 955,
etc.). Art. 1793 întrebuinţează
insă cuvântul escisiune,
de şi în acest text nu
de cât de dol sau violenţă,
este vorba
ear axt. 959, acel de vestituțiune
de ȘI în acest text este
,
vorba de violenţă. Legiuitoru
ceai epante
l exte
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ACŢIUNEA ÎN ANULARE SAU ÎN RESCISIUNE.
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Când actul este el înexistent, și când este el numai
anulabil ?
Actul este inexistent de câte ori îi lipsește una din
condiţiile esențiale la formațiunea sa. Aceste condiţii sunt:
10

Consimţe&mântul valabil

a părților contractante

sau a re-

presentanților lor (art. 948); 20 un obiect determinat de care părțile au putut să dispue, adecă care este în comerț
(art. 948, $ 3, 963, 1310); 3% O causă adevărată și licită

(art. 948, $ 4, 966)1).
judiciar din 1900, No. 65. D. P. 97. 2. 195. Acest sistem
este formal admis în Codul italian (art. 61), în dreptul englez (v. Er. Lehr, Dr. civ. anglais, p. 42, No. 80), în Anteproectul

german
sistem,

de revisuire

a lui Laurent

(art. 114 combinat

care ne s'a părut singurul

Cod

în noul

(art. 142),

ete.—După

cu art. 1303),

juridic (v. t. La

un alt

luer. noas-

tre, partea II, p. 9 şi t. II, p. 340, text şi nota 2),se face
următoarea distineţiune : sau căsătoria a fost contractată în
timpul smintirei interdisului şi, în asemenea caz, ea este inexistentă pentru lipsă de consimţemânt (art. 129); sau ea
a fost contractată întrun interval lucid, şi atunci ea, este validă. V. Curierul judiciar, loco cit., unde am discutat pe larg
chestiunea, arătând toate argumentele pro şi contră. Cpr. în
acest din urmă sens, 'Irib. Saintes. Dreptul din 1890, No.
68. Dalloz, Nouo. C. civ. annott (Paris, 1900), I, art. 446,
No. 21 urm. C. Paris şi Bordeaux. D.P. 51. 2. 1173 și 115.
Phiry, I, 927. Laurent, II, 286 urm. și V, 308. Deinolombe,
ÎN, 197. Demante, 1, 224 bis] şi 11, 274 bis IV. Aubryet
Rau, V, $ 451 bis, p. 10, 11 şi $ 464, p. 91. T. Huc, II,
11 şi III, 519. Baudry, 1, 1190 ter. Beudant, Cours de dr.
eiv. fr. 1, 943 şi II, 918. Pand. fi., Mariage, |, 250 urm.
Villey, Des actes de Pinterdit, p. 154 urm. Glasson, Consen-

Pr.
tement des îpouz au mariage (1866), No. 90. Garsonnet,

civ., VI, $ 1362, p. 419, ed. 1-a. Troplong, Contrat de mariage,
1, 294. Cas. fr. D. P. 45. 1. 99. Sirey, 45. 1. 246.—Aceiaș
soluţie a fost admisă în privința surde-mutului capabil de

a'şi manifesta consimțemântul. 'Prib. Saintes. Dreptul din
1890, No. 68. Beudant. op.eit., 1, 222. Dalloz, Nowe. C. cio.
annotț, loco cit., No. 21 urm.

') Tn puterea acestor principii trebue să decidem
ţia făcută

de o persoană

cu unul sau

mai

că conven- Paete suece-

mulți din

moşte-

nitorii s&i presumtivi asupra moştenirei sale viitoare, ar fi
inezistentă, ca. şi acea care ar fi intervenit între moştenitorii

sei şi cei de al treilea.
(Paris, 1900), p. 648.

1482.

'Phiry, II,

610.

Cpr. Bufnoir,

Laurent,

XVI,

Aubry

et Rau,

Propricie et contrat

83, 84.
IV,

Mourlon,
$ 344,

II,

p. 317.

Baudry et Barde, 05lig., 1, 261, 264. Baudry et Wabhl, Successious, II, 1129. Cpr. şi art. 1118, $ 2 Cod. italian.

sorale.

4
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Contracte so-

lemne.

IIL.—TIT. III. —CAP.

ÎN ANULARE.

Pentru contractele solemne, precum : donaţiunele, convențiile matrimoniale, ipotecele, etc., se mai cere încă și

îndeplinirea

1168): forma

Casurile în
care oblg.
este anulabilă.

VIII.—S-a VIL—ACŢ.

Dar

formelor

substanțiale

dat esse rei !).

dacă lipsa totală

prescrise

de consimțemânt

de

lege

(art.

face

ca

obli-

gaţia să fie inexistentă, incapacitatea părților contractante
și viciurile de consimțemânt nu împedică obligaţia dea a-

vea, ființă, ci face numai

ŞI

ca ea să fie anulabilă

953 urm.) ?).

Această

anulabile
în

nea

între

fiind reamintită,
sau

945,

|

distincțiune

anulare

(art.

în

actele

inexistente

ușor se poate înţelege

rescisiune

nu

se

inexistente, ci numai la acele anulabile, care

aplică

şi acele

că acţiula

actele

vor cădea prin

isbutirea acţiunei în anulare.
„Pentru ca 0 convenţie să
fie obligatorie, a dis raportorul cătră Tribunat, nu este de

ajuns ca ea să aibă aparențele
trebue

ca

ea

să cuprindă

tot

externe a unei convenţiuni ;

ce

este

neapărat

la

vealita-

tea convențiunei... O causă ilicită ar vicia într'atâta convenţia în cât nici un laps de timp n'ar putea s'o valideze.
Nevaliditatea pactelor
succesorale
făcute într'o
ţară în care
ele sunt per-

mise. Controversă.

Asemenea convenţie ar trebui să fie considerată

ca inexisîn România, chiar dacă ea ar fi fost făcută
într'o ţară
în care asemenea pacte sunt permise, de ex.,
în
2214 urm. C. german), pentru că disposiţiile Germania (art.
care oprese
pactele succesorale constituesc o regulă
de
ordine
publică
internaţională. Cpr. Baudry et Wabl, Succes
sions, II, 1904.
Aubry et Rau, |, $ 31, p. 162 (ed. a
5-a). Despagnet, D».
înternat., 366, p. 686 (ed.
a, 3-a). Weiss, Pr. element. de dr.
international, p. 631 (ed. a 2-a). P.
Fiore, Diritto îinternaaionale, 283. Bertaulăd, Quest. de C.
Napolt
on, L, p. 31. Vincent et Penaud, Dictionn. de dr.
ational, Oblig., 33.
Vedi şi adnot. noastră în Curierul intern
62._——Contră. Trib. Colmar, C, JudiciJudiciar din 1900, No.
ar, loco cit. D. P. 98.
2. 958 şi. Clunet, 1999, p. 609.
Cas.
Florenţa, Sirey, 97.
4. 11. Laurent, Dr. international,
VI, 300, p. Bi.
Vedi t. V, p. 24și infră, p.
46
S-a 1, anul 1887, p. 431.—Vedi urm. Cpr. Cas. rom. Bulet.
însă Planiol, op. cit., I, 330.
In cât privește deosebirele
care
există între actele nule sau
inexistente şi acele anulabile
numai,
vedi t. V, p. 29
Cpr. 'Thiry, III, 93. Baudry
et Houques-Fourcade, Des 3,
sonnes, II, 1684 urm., p.
per239 urm. (ed. a 2-a, 1900).
lon, II, 1484 urm. Bufnoir,
Mouop. cit., p. 649, 650. 'P
201. Marcel Planioi, Tr. dufmen
t. 16 ar. oile 320. "HucCapi”I
tant, Introduction ă Vetude
du dr. civil (Paris, 1898)
urm. Vedi şi autorităţile
> 256
citate în ţ, V,p. 93,
nota 3.
tentă
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In adevtr, în asemenea caz, nu există contract. Dacă convenţia war avea obiect, sau ar avea un obiect ilicit, ea
mar produce nici o dată o obligaţie. Incapabilii de a contracta nu pot fi siliți a'și indeplini obligaţia lor, ei având
facultatea de a cere anularea ei. Dacă ei renunţă însă la
exerciţiul acestei acțiuni sau n'o exercită în formele și în
termenele prescrise de lege, obligaţia lor trebue să fie executată. In fine, consimțământul nu este valid, dacă el a
fost dat din eroare, smuls prin violență sau surprins prin

dol (art. 953 C. civ.).

Acel

care pretinde însă că a fost
trebue

înșalat, violentat sau surprins,
Jegaţiunea

să'și

a-

care el poate usa,

de

sa : aceasta este o excepţie

dovedească

și dacă nu usează de dânsa, obligația remâne îu toată pu-

ferea ei.

plică

Acţiunea

Acţiunea

în anulare

de ex:

convenţia

se

a-

poate

să

nu

Casurile în

sau în rescisiune are loc:

10 De câte ori o obligație

incapabil,

rescisiune

în care

deci de cât la ceasurile

producă o acțiune“ 1).

în

sau

în anulare

de o femee

a

fost contractată de uncâre actiunea

neautorisată ; de un sau în resei-

măritată

interdis 2); de acel pus sub un consiliu judiciar, fără aşis-Siune are loc.
tența acestui consiliu, în casurile în care asemenea asistență este prescrisă de lege (art. 458); și în fine, de un
minor. Despre actele făcute de minori vom vorbi mai la

vale. (Vedi înfră, p. 12 wm.).

In asemenea casuri, numai acei incapabili pot să exercapabile
nu însă şi persoanele
cite acțiunea în anulare,

care ar fi contractat

cu dânșii

Art. 92.

(art. 952).

1) Vedi Maread6, IV, 811, care reproduce cuvintele raportorului.
fă- Art. 448. In2) Art. 448 din Codul civil prevede, ce e dreptul, că actele
exactitate
acel
de
sau
ţiei,
interdie
ei
publicăr
urma
în
cute de interdis,
”
vor
ui,
consiliul
pus sub un consiliu judiciar, fără asistenţa
de
nuls
te,
inexisten
adecă
fiinţă,
fi de drept socotite ca fără
droit, după cum se exprimă textul francez (502), san null
însă
di diritto, după cum se exprimă Codul italian (art. 335) ;
a acte
această expresiune este inexactă, pentru că asemene
pronunţa aa
datori
fiind
rii
judecăto
e,
anulatil
numai
sunt

nularea, de câte ori ei vor constata

urma, publicărei

959 şi 1900).

hotărârei

că actul a fost făcut în

de interdicţie

Vegi t. IL, p. 331

şi t.

(argument.

din art,

V, p. 92, nota 2, şi

65,
adnotaţia noastră din C. judiciar de la 5 oct. 1900, No.
Mour532.
XVIII,
şi
301
305,
V,
,
Laurent
Cpr.
.
518,519
p.
lon, 1, 1992. 'Phiry, L, 629 şi III, 97. Marcad6, II, 320. 1.

Huc, 111,517. Planiol, I, 2901. Baudry, |, 1119. Vigi6,1, 853.
Demolombe, VIII, 626, 621. Acollas, 1, p. 500, şi toţi autorii.

COD.

CIV.—CÂRTEA

20 De

câte

III.— TIT. II1.—CAPIT.

VII.— S-a VIL.—ART. 1165.

ori consimțemântul

viciat prin eroare,
țiunea în anulare

violenţă sau
nu aparține

uneia

din

consimțemânt a fost viciat.
30 In fine, acțiunea în rescisiune pentru
pre

care

ne

vom

ocupa

mai

părţi a fost

dol. In asemenea
de cât persoanei

la vale,

caz, aca cărei

lesiune,

aparţine,

des-

în

privinţa

sau

cu titlu

ori cărei convențiuni, minorilor la majoritate, sau vepresentanților lor, în cursul minorităței 1). Ea nu aparţine majorilor de cât în casul excepțional prevedut de art. 694.
Acţiunea, în anulare san în rescisiune, conferită de lege
în casurile mai sus expuse, este transmisibilă atât activ cât
și pasiv

moștenitorilor și succesorilor universali

universal. (Cpr. art. 1301 Cod. italian). » Restitulio alicui
competens etiam al heredes ejus transmăttatur“, dice Harme-

nopol

(IL, 12, $ 43,

poate

de

vuia
au

asemenea

ea aparține
contractat

De impuberibus

fi exercitată

(art.

cu

de

et minoribus) 2).

creditorii

974) 3), nu însă de persoanele

dânsul,

ea

fiind

stabilită

Ea

aceluia

numai

că-

care
în

faVoarea minorilor (art. 952). Ea nu poate
fi exercitată, nici
de coobligaţii sau fidejusorii sei (art. 1047,
1653), nici de
codebitorii unei obligaţii indivisibile
4).
Despre

acţiunea

în rescisiune

vinţa

Art.

—

[ici

:)

5)

1165.—Majorele

Minorul

poate

fi

pentru

majorilor.

nu poate, pentru

admis

lesiune

lesiune,

în pri-

să exercite

a, exercita,

acțiunea
în vescisiune
chiar contra unui alt minor (L.
11, $ 6, Dig., De minoribus
4,9. Cpr. 7. Huc, VIII, 206.
mante, V, 270 bis XXIII. Mareade,Laurent, XVIII, 545. DeIV, 898. Pana. fe. Oblig.
I, 6386 urm. Demolombe, XXI
X, 177. Aubry et Rau IV!
$ 835, p. 258. Larombiăre, IV, art. 1319.
No dq
II
Opr. Windscheid, Lehrbuch
des Pandektenrechts, £ $ 120
ci“pr."iThiry, IL L, 345;
345;
641 în fine şi ILI, 97 in ant.
rent, XVI, 420, 4221 șiII, XVII
Lau- Lan
I, 543. Baudry. TI,[i 913fineşi. 115
Marcade, IV, 494, 495. Anti
4.
audry et Barde,
Oblig., 1, 615, 616. 77. Huc, , II 8o.
II, 278, VII, 202 si VIII
M. Planiol, op. cit, II,
206
per vonnes, con ge48. Beud 304, Baudry et H. Foureade
Des
ant, Cours de dr. civ.
fr
, ri,» not
noast
I, 337
a2. Vedi
pi 05,
el

şi:
A autorită
ități
țile

it: e
citat

î
în

t. VVaa luer
Iuer.

%) Cpr.'P. Huc, VIII, 206,
p. 257, nota 15. Laurent, p. 256. Aubr y et Rau, IV,
XVIII,
54 2. Baudry,

395,
II, 1154.

ACŢIUNEA

ÎN RESCISIUNE.—MAJORI.—ART.

acţiunea în rescisiune.

1165.

Mu

(Art. 434, 694 C. civ. Art. 1313 C. fr. mo-

dificat).

Lesiunea sau vdtâmarea, după cum o numește art. 694
C. civ., este paguba ce una din părți sufere întrun contract cu titlu oneros.

|

In privinţa majorilor, ea nu este şi nu trebuea să fie,
cel puţin în principiu, un viciu al consimțemântului, și prin
m'mare, o causă de anulare a convențiunei, pentru că interesul general cere ca tocmelele părţilor
să nu fie anu-

late cu ușurință și să remâe pe cât se poate în picioare.
Majorii care n'au tras din tocimala lor foloasele Ia care
ei se puteau aștepta, sunt vinovaţi că au contractat cu uşurință,

și trebue

să

sufere

consecinţele imprudenței

lor ?).

Bazat pe aceste consideraţiuni, Cudul Convenţiunei
naționale, prin o reformă radicală, desființase cu desevârşire acţiunea. în restituţie pentru lesiune, chiar în privința
lucrurilor nemișcătoare, și ea n'a fost reintrodusă în Codul francez de cât în urma stăruințelor lui Cambacerss,
Portalis și a primului consul Bonaparte, care, spre a
combate pe Berlier și pe Râal, au dis că anularea pentru
lesiune se întemeiază pe un principiu de rațiune și de echitate,

și că

partea

care

a suferito a fost

înșalată

și sur-

prinsă în buna sa credință2). Şi în adever, Pothier (0blzg.,
II, 33), călăuzul obicinuit a redactorilor Codului fr., dice
că partea

lesată

a fost

indusă

în

eroare

asupra

valorei

lucrului, ear alții că consimțemântul seu n'a fost liber 3)
Cu toate acestea, după art. LIL8 din Codul francez, Art. 1118 C.
lesiunea nu este pentru majori un viciti al consimțemântu„lui de cât în unele contracte (împărțeală, vândare, etc.), şi

în privinţa

unor

persoane

adecă

determinate,

în privința

minorilor.

Acest
această

eliminare

unei scăpări
ver,
190

|

text-a

fost eliminat
nu

se

din vedere,

datorește

unei

inadvertențe,

ci a fost făcută

și

nostru,

de legiuitorul
anume.

san

In ade-

examinând de aproape textele noastre, vedem că art.
din” Codul civil w'a reprodus $ 2 al textului cores-

pundâtor francez
fi desființată

(387), unde

se dice

că împărfeala

poate

când unul din comoștenitori «stabileşte că a eXis-

5) Cpr. L. 29, $ 3, Locati conducti, 19, 2.

|

_

2) Locre, Lgisl. civile, t. 14, p. 63 urm. Pand. îr., Oblig., II, 1364.

3 Cpr. M. Planiol, op. cit., Li, 1646. Capitant, op. cit, p. 232.

A

COD.

CIV. —CARTEA

tat în dauna

IIL.—TIT. III.—CAPIT. VIIL.—S-a

VIL.—ART. 1165.

lui o lesiune de peste o pătrime ; de

unde

ve-

sultă că, în legislațiunea noastră, o împărțeală făcută între
majori, nu poate nici o dată fi anulată
pentru vătămare
sau lesiune 1).
Critică la aPentru a fi logic pănă la capăt, legiuitorul trebuea în-

dresa legiuitorului.

să să elimineze din Codul nostru și art. SOL fr.,
pe care
Va reprodus fără nici o schimbare în art. 192,
căci doctrina este aproape
unanimă
pentru
a recunoaște
că acest

text

nu se aplică în caz când consimțământul

uneia

din părți

a fost viciat prin dol sau violenţă, ci numai în
caz de
lesiune. In adever, art. 792 prevedând că acel
în contra
căruia

s'a făcut

cererea

de

rescisiune,

poate

opri

desfiin-

țarea împărțălei, dând reclamantului suplementul
din porţiunea sa ereditară, cuvântul suplement dovedeşte
în deajuns
că
el nare

opunânduse

în vedere

de

că acela care

lența pentru a înșala pe
de manoperele sale, dând

Alte

texte

Codul

Cali-

mach, Art,
1096,

lesiunea,

a întrebuințat

justiţia

viclenia

şi morala

sau

vio-

copartașii sti, să se poată folosi
reclamantului suplementul în bani

sau în natură ?). Nemini fraus sua
patrocinavi debet : sau,
după cum se exprimă un alt adagii
cunoscut: Nemo audituv_ propriam turpitudinem allegans.
Mergând

mai
din Codul tr.
eliminate de siunea ca viciu al
legiuitorul mai resultă
nostru,

cât

departe, spiritul legei de a desfiin
ţa leconsimțemântului, în privinţa
majorilor,

încă din eliminarea art. 890
fr., care arata
se calculează lesiunea ; din elimin
area
părței a art.
1079 fr. (798 Cc. Ton.) care

cum

prevede că împărțeala făcută
de un ascendent poate fi
atacată pentru causă de
lesiune,
când această lesiune este
de peste o pătrime,
și din eli') Codul Calimach înțelege
din contra,
prevede

în art. 1096

că

nu

a admite

lesiunea,

când

se strică împărţeala ce
cut prin judecată la locul
s'au făcuviinei
os, afară numai de
întâmplat o pricină mare
fi
şi Cunoscută, foarte păgubisar
pentru unul din împreună-moşte
toare
nitori, cu alte
cuvinte, o lesune enormă, după cum
se exprimă Pothier (Oblig.,
JeSiunea era admisă
11, 34).
şi la Romani

,

)

ca causă
fiind că împărţeala
era asimilată unei vândări de rescisiune
.
Qod,, Communia utriusgue
Judicii, etc. 3, 38 ; L.2. Cpr. L. 3.
vescindenda venditione,
Cod. De
4, 44, etc.
i
Cpr. Baudry et W
,

ahl, Suecessions, III, 3561,
3562, Laurent,
V, 4il. , Arn

X, 470, , 508. 'p. Hue

e

aa bn D- P. 58,1.

tz, Z, LI, LI, 1647 , Marveaad6
6 , III,
autorii citați în t. III
a hier, noastre, p.
640, nota 9.

450, Sing, 591 A

Vegi și

ACȚIUNEA ÎN RESCISIUNE.—MAJORI.—ART. 1165,
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minarea art. 1614—1685 fr., care tratează despre reseisiunea vândărei pentru causă de lesiune 1); de unde resultă o altă modificare îns&mnată, și anume că, în dreptul
nostru, vândarea făcută de un major a cărui consimțemânt

n'a fost dat din eroare,

smuls

prin

violență

sau surprins

prin dol (art. 953), nu poate nici odată fi anulată pentru
lesiune, ori cât de mare ar fi?); pe când, în dreptul nostru anterior, vândarea şi în genere ori ce contracte bilaterale, erau

supuse

desființărei

pentru

o lesiune

mai

mare

de cât jumatate din obicinuitul preţ al lucrului 5).
In fine, ceea ce este şi mai decisiv, art. 1165 dispune că majorul nu poate, pentru lesiune, să exercite acţiunea în vescisiune, pe când art. 1313 din Codul fr. prevede că majorii nu sunt restituiți pentru casul de lesiune,
de cât în casurile și în condițiile prevedute de Codul civil,

adecă în materie de împărțeală, de vândare, ete.
Prin urmare, legiuitorul nostru a arătat în deajuns
intențiunea de a inova și dea exclude lesiunea ca o causă
de anulare a convențiunelor în privinţa majorilor.
1) Legiuitorul nostru mai eliminează
(cpr. textul

2

nostru

1711),

după

încă $ 2 din ant. 2052 fr.
care

transacţiunele

nu

pot

fi atacate pentru lesiune, şi art. 1706 fr., care prevede că
rescisiunea pentru lesiune nu se aplică la schimb, ete. El
reproduce însă art. 783 fr. (694 C. rom.) şi art. 1854 fe.
(1512 C. rom).
,

Cpr. Trib. Ilfov. C. judiciar din 1894, No. 33.

Dreptul din

1894, No. 58. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1891, p. 1337.
5) Vedi art. 1951 urm., 1422 şi 1957 din Codul Calimach (934 Dreptul
urm., 1060 şi 1487 C. austriac); art 44, $ 12, partea III, vechiii, drepcapit. II, C. Caragea; art. 16, capit. Îl,
C. Andr. Donici,
etc. Aceste legi nu fac de cât să reproducă o Constituţie, pe

care „Justinian o atribue lui Deocleţian (LL. 2 şi 8, Cod., De
rescindenda venditione, 4, 44), deşi ea este poate posterioară,
„acestui Imparat, care permitea vândătorului de a, resilia vencâte

darea

de

autem

pretium

ori

ea fusese

mic de cât jumătate
esse

consimţită

pentru

un

preț

mai

din valoarea reală a lucrului : „Minus

videtur,

si mec dimidia pars

(veri) pretii

solutu sit“. L. 2, Cod., loco cit. Codul fr. a păstrat această

causă de reseisiune pentru vândările imobiliare, cerend însă
ca, lesiunea să fie mai mare de 7, (art. 1674urm. C. fr.).
Această causă de resiliare n'a fost admisă în noul Cod german, ea fiind contrară spiritului dreptului modern. Cpr. Er.
Barre, Birgerliches (esetebuch und C. civ., vergleichende Darstellung

des

deutschen

buchs (Berlin, 1897),

und franzăsischen

biirgerlichen

$ 97, în fine, p. 146.

Gesetz-

dreptul *
străin.
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COD.

CIV.—CARTEA

Singurul

Art. 694.

caz

voace lesiunea,

III.—TIT. III.
— CAP. VIII.—S-a VII.—ART.

excepțional

în

care

este acel prevedut

majorul

de ant. 694

694.

poate să in

C. civ., după

care el poate cere anularea acceptațiunei exprese sau tacite a unei moșteniri,
pentru vătămare
sau lesiune !), în

casul când

activul neț?)

al succesiunei

(dedueto «re alieno)

ar fi fost absorbit sau micșorat cu mai mult de jumătate
prin descoperirea unui testament necunoscut moștenitorului
care a acceptat moştenirea.
Deci, dacă moștenitorula avut cunoștință, în momen-

tul acceptărei

sale,

de

existenţa

testamentului,

el nu va

putea cere anularea acceptărei, chiar dacă el n'ar îi avut
cunoștință de cuprinderea acestui testament 3),
De și axt. 694 nu vorbeşte de cât de mostenitorii

majori,

nu

mai

încape

îndoială

că acelaş

drept

îl au

şi

minorii, pentru că na putut să intre în gândul
legiuitorului de a lipsi pe minori deo protecţiune pe care elv
acordă majorilor. Textul vorbeşte
numai de majori,
pen-

tru a arăta că incapabilii pot,
invoace și incapacitatea lor 4).
Disposiţia art. 694 fiind
strictă interpretare ; de unde
vei unei moșteniri nu poate fi
cât acele prevedute de acest
1)

Anularea,

694,

acceptărei

este cârmnită

pe

lângă

această

causă, să

însă excepțională, este de
resultă că anularea acceptăcerută pentru alte cause de
text *). Ea nu poate, de

pentru

lesiune,

de statutul

ear nu de legea care regulează

de

personal
devol

care

vorbeşte

art.

al moștenitorului,

dry et Wahl, Snecessions, II (ed. a 2-a.uţiunea, moștenirei. Bau1899), p. 506.-—Contră.
Brocher, Cours de dr. internat.
priv,
1, 131.
:) Cu toate acestea, chestiunea,
este cont roversată, şi prin cuvântul succesiune, unii înțeleg
moștenire, atât activul câţ şi activul brut, adecă intreaga.
Demolombe, XVI, 551. Mour pasivul. Cpr. în acest sens
461. A. Laborde, evue prat lon, II, 239. Duranton. VI
nota Î. Le Sellyer, Cominent ique, anul 1868. t. 26 p. 312,
. hist. et pratigue sur le
Suceessions (Paris, 1892),
titre des
1, 630.—Contră. Lamrent
IX, 359.
T. Huc, V, 172. Baudry
, Sucecessions, II, 1664 (ed.
a 2-a, 1899). Bandry, ÎL. et162.Waul
Paid
. fr., Suceessions, 1, 3156.
5) Pan
d. fr, ue
1668.
Ş
ion
Vp
3151. Baudr r yet Wahl, Suc
S cess, 1],
t, IX, 359. Demel
546. Le Sellyer, op. cit.- Lau1ren
be,
XIV
, 605. Ga
„decisie citată în Pan
Pui 307
d. fr. loco supră cit
*) Baudryet Wabhl, op.
> SI mai 1891,
cit, IT, 1660. Thiry,
| t.
1], 116.
a ucr. noastre, p. 330
Veâi si
, nota 2.
) Cpr. C. Bucureşti.
i
Dreptul din 1889, No.
66.

ACŢIUNEA ÎN RESCISIUNE.—MAJORI.—A.RT. 694.
exemplu,

descoperirea,

pentru

fie cerută

Il

de datorii contrac-

tate de defunct, provisis debitis !), nici pentru înstrăinări
consimțite de dânsul în timpul vieţei sale, fie cu titlu oneros (vândare, schimb, transacție, etc.), fie cu titlu. grapentru că toate aceste înstrăinări au putuit (donaţiune),
i
|
tut fi cunoscute de dânsul 2).
“Moştenitorul

și

major,

atace Origina art.

să

minor, putând

chiar

694.

acceptarea unei moșteniri pentru lesiune, se vedem care
este origina acestei excepțiuni.
Acceptarea unei moşteniri nu putea să fie anulată
pentru lesiune, proiectul Codului comunicat tribunalelor neprevâdând de cât anularea pentru dol. 'Pribunalul de casațiune

a cerut

să

ca

însă

la

excepții

dou€

se facă

acest

principiu în privința lesiunei, pentru casul când activul
moștenirei ar fi fost micșorat cu mai mult de jumătate:
10 prin descoperirea unui testament necunoscut în momentul acceptărei ; şi 20 prin anularea unor acte neatacate în
momentul

acceptărei.

prudență

constantă,

Consiliul de stat admițând însă numai în parte o0bservaţiile trib. de casație, care se întemeiau pe o jurisa întrodus

o singură

excepţie

la a-

cest principiu, şi anume acea prevedută de art. 694. Eată
de unde ne vine disposiția excepțională a art. 694, după
care lesiunea poate fi o causă de anulare a acceptărei ui
nei moșteniri 3).
i) L. 92, Pr., Cod.,

De jure deliberandi,

6, 30.

Cpr. Baudry

et Wabhl, II, 1670. Pană. fr., op cit., 3140. T.Huc, V, 17%,
174. Vigiă, II, 192.

II, 935. Bufnoir,

Le

Sellyer, op. cit., L, 626.

op. cit, p. 630.

'Thiry, IL, 118.

Mourlon,

Laurent,

IX, 358, 363. Demolombe, XIV, 541. Mareade, III, 217.
Vegi şi t. III a luer. noastre, p. 332, nota 1 şi 334, nota 1,
în fine.

2 Cpr. Baudry et Wahl, op. cit, Il, 1671.
sions, I, 3141, 3149. Demolombe, XIV,

Pand. fr., Sueces-

542. 'P. Huc, V, 172.

Mourlon, II, 235. Vegi şi t. II a lner. noastre, p. 332, n. 1.
3% Cpr. Arntz, II, 1405. Demolombe, XIV, 540, 544. Pand. fi.,
op. cit. L, 3150. Vedi asupra art. 694, t. III a comentariilor
noastre, p. 330 urm., şi la autorii citați acolo, adde: Buf-

noir, Propridtă et contrat, p. 629 urm.
publicată în

Revue

de

droit fr.

Villequez, disertaţie

et ctranger,

anul

1850,

ţ.

VII, p. 155 urm., 221 urm. A. Bertauld, Quest. pratigues et
doctrinales de C. Napolton, L, p. 226— 243, No. 281—291, etc.
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Despre

Dreptul roman.

II.—TIT.

acţiunea

|

La Romani,

III.—CAP. VIII.—S-a

VIL.-—ACŢ. ÎN RESCISIUNE.

în rescisiune

pentru

lesiune

viața

fiind împărțită

minorilor.:

omului

în privinţa

în trei pe-

vioade, după cum era la noi altă dată!), şi este Și astăzi în unele leginiri străine, de exemplu, în Austria (art.

21 O. austriac),în Rusia 2), etc., se înțelege
vea, din trei puncte de vedere,
și a obligaţiilor în genere.

asupra

că vârsta
validităței

înriuactelor

1” Astfel, pruncii (înfantes), adecă acei care nu pășise peste al șaptelea an î), erau cu desevârșire incapabili,
și nu puteau face nici un act, nici chiar din acele care erau
spre folosul lor, guia nullum întellectum habent 4). Obligațiile contractate de dânşii erau deci radical nule, sau mai
bine dis znezistente. „Când un copil sau cel ce se află în
patima nebuniei va vinde vre un lucru, dice Andr. Donici

(capit. 10, $ 6), tocmala este în zadar,
căci aceştia nu
au slobozenie, nici la mâna lor spre a putea vinde
sau a

cumpara“ 5).
2” Nevârsnicii

şise peste

(împuberes),

al 14-lea

an,

ear

adecă

băeţii

care

fetele, peste al 12-lea

nu

pă-

an 6). pe

care Andronachi Donici "i numea anilics,
ear pravila lui
Matei Basarab, copii necrescuji (slava 237),
puteau să'și facă
Dreptul

vechii,

')

Vedi

pravila lui Matei Basarab, elav a 287;

Donici, capit. 29; Codul Calimach (art. 33, 255,Codul lui Anâr.
etc.). Această
stare de lucruri
art. | a legei

art.

m

asa

n'a tost

abrogată

epitropiceşti

1, „hotăreşte

în

Moldova

din 26 april

1840,

de

majoritatea

cât

care,

prin

prin

bărbatului şi a femeei la 25
endenliniti. 4 „ această lege în. Colecţia
Pastia, p. 131

7 patat va ol e împarte în ei verionde: e ae
la 17 ani (malotistn e) i

(nesorerchennolietnye),

Vârsta

Piti
x

e it

a
i

Cpr. Br. Lehr, Dr. civil ruse,
1871. Vedi şi t. II al coment: Rea
noastre,
:)4 Cpr.- art. 33. Cod. Calimach
oa
X Gaius,

* nn psp pe foc tra
Instit., III,

$ 109.

d

la i

senină

o

jană

la = Ar

Mera 10; er
p Pr
109, ed. din
Be 9 ad notam.

ptă cu smintiţii: „Aa
Jet,
Gaius,” guia
hujus
Instir.
III, etate
damnulluimmlron
$ 169. papilli
« Jurioso
put
dif
întellectum
habenit.
$) Cpr. Gaius, Instit.,
|,
Quibus modis tutela fin$ 196 si Înstit. Justinian, I. 99 Pr.
itur ; axt. 33 C. Calima
ch.
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ACŢIUNEA

condiţia mai bună 1), fără a putea a se obliga și a dispune de bunurile

contractate

lor. Obligaţiile

rau inexistente,

ci numai

anulabile

după

de dânșii nu e-

cererea

lor,

nu

2).
însă şi după a acelora cari contractau cu dânșii
cum
numai
însă
Ei puteau să se oblige în mod valid,
resticiul
benefi
auctoritate tutoris3), având, în ori ce caz,
era
tuției în integrum, de câte ori erau lesaţi, fie că actul
era
el
că
făcut de dânşii cu autorisarea epitropului, fie
înstrăinate
făcut de epitropul lor. Bunurile lor nu puteau fi
îngquisiper
t
scilece
1),
lui
tratu
de cât cu autorisarea magis
decreti,
nem
ositio
interp
et
tionem judicis et probationem cause
care
sări,
autori
i
aceste
ut fraudi locus non sit 5); şi în lipsa
trerată
neapa
de
nu se încuviinţa de cât pentru o causă
puinate
înstră
buință sau un folos invederat 6), bunurile
cată
ratifi
teau fi revendicate, dacă înstrăinarea nu fusese

la majoritate *).

de ani (pu30 In fine, sprevârsnicii, sau minorii de 25
ear praafiliz,
numea
îi
beres), pe care Andronachi Donici
trecare
acei
adecă
i,
vila. lui Matei Basarab, copii crescuț
împlinu
și
ani,
e
cuse peste patruspredece sau doispredec
ă vârstă, anise încă 25 de ani 8), și care, pănă la aceast
excepţii, caveau un curator 9), erau, afară de oare care
tutorum.
1) Instit. Justinian, L, 21, Pr. De auctoritate

:) Cpr. art. 952 Cod. civ. actual.
auctoritate tutorum.
5% Iustit. Justinian, IL, 21, Pr. De
lor minorilor nu se pu4) Tm Codul Caragea, vendarea bunuri adecă cu încuviințarea
rei,
tea face de cât cu știrea stăpâni
; Dreptul din 1884, No.
judecăţei (Cas. rom. și C. Bucureşti
învoirea comisiei eplcu
46 şi 84), ear sub Codul Calimach,
art. 59 L. din 1840),
şi
ch
Calima
C.
tropiceşti (art. 289, 301
un vederat folos. Cpr.
și aceasta numai de netoe şi pentru
art. 401 Cod. civ. actual.
vel curatoruimn, 5, 31. Vedi
5 LL, 22, Cod., De administr. tutortun
eorum, qui sub tutela vel
şi L. 1 şi 1, $ 9, Dig, De vebus
cura sunt, 21, 9.
& LL. 5, $ 9, Dig., loco cit.
3 Cpr. axt. 1163 Cod. civ. actual.
5) Cpr. art. 33 Cod. Calimaah.
9)

Iustit. Justinian,

De minoribus,

], 23, Pr.,

De curatoribus

4, 4.— Principiile romane,

junşi la, pubertate

aveau

un curator

pănă

şi L. 1,$3, Dig.,

după care copii ala 25 ani, trecuse

art. 255 Cod. Calimach
şi în vechea. noastră legislaţie. Vedi 29, Cod. Andr. Doniă,
capit.
2,
1,
(187 Cod. austriac) şi $
Basarab (capit. 287)
Despre nevresniei. Pravila lui Matei

Dreptul
vechii.
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pabili de a face toate actele vieţei civile, putând
caz de lesiune, să fie restituiți n nfegrum.
atât
tra actelor făcute de dânşii fără curator, cât şi în
acelora făcute de curatorul lor !), acest: beneficii

ținând însă minorilor care
(veniam cetatis) *). Bunurile

puteau

fi înstrăinate

străinarea

era

Restituţia

nulă.

n

fără

dobândise o ertare
tuturor minorilor în

însă, la
în concontra
neapar-

de vârstă
genere-nu

decretul magistratului : altfel în-

întegrum 3),

această

cale

excepțională,

bazată pe echitate 4), și introdusă de pretor, prin
care actul minorului, valid jure civili, era desființat
jure preetorio,

era un alfimum et extraordinarium

auzilium9), pe

torul nu'l admitea de cât atunci când minoru
l
altă cale spre a ataca actul şi a fi desda
unat

care prenu
de

avea o
paguba

suferită fie prin micşorarea patrimoniului
seu, fie prin
unui câștig legitim 6). Prin această mesur
ă echitabilă,
norul, care nu avea încă experienţa necesa
ră spre a'şi
duce afacerile sale, era, ce e dreptul,
aparat, însă
vanța transacțiunelor și a comereiului
era compromisă,
tru că

lipsa
miconsigupen-

nimene nu voea să contracteze
cu dânsul, din causa
restituțiunei, care era iminentă.
De aceea, pretorul nu trebuea să intervie de cât atunci
când minorul se făcuse cul-

pabil de o negligență considerabilă,
sau fusese amăgit de
cealaltă parte contractantă.
„ Itaque nisi aut inanifesta cipcumscriptio sit, aut tam neglig
enter în ca causa versati
sunt,
pretor înterponere se non deber“
î),
numește pe epitrop îspravni
c, şi acest ispravnic se
copiilor necrescuţi, adecă
dădea
mai
mici de 14 şi 12 ani, mino
Ş de la Li şi 12 ani în
rii
sus având un curator, ca şi
la Romani.
- 0
DIg.,
De în integrum restitutioni
bus
şi
De minoribus, 44
i
A
I
i
Cpr.ne Codu
|) erta
Ps
de l poCara
atgea. a%eă arţ . 1 urm -„ » Part
parte
. ea I, capit.
.3, pentru.
i
) Ved
edii asupra. acestei ns
instituţii, , Savion
1enyy,
System des heutiqen
imischen Rechts, VII,
]
$
J gputehtenrechts, I, $ 114 315 urm. WVinăscheid, Lehrbulh des
190 ). Vangerow, Lehrbu urm. p. 507 urm. (Frakfurt a M.
smit, Pandelten Systee ch der Pandelten, |, $ 175 um. Gouam (trad. fr. de Vuylst
109,
eke, 1873), 1, $
p. 3: 6
.
ura,
bage
urm.
»_€
9
Van Wetter, Cours, de di.
rom., I, $ 104

OIL,

)
Ș:

Pr., Dig...

De

L. 16, Pr. Dig. locominoribus, 4 4
cit,
ne
Cor. ant. 1959,9, 3»i
i imach.
) L. 24, ş 1, în fin fine, , Cod. . CalCal
e, Dig., De mânori
bus,

4, 4.

ACŢIUNEA

În vechiul
se aplica dreptul

ÎN
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drept

francez,

roman,

ear

în provinciile de drept scris,
în provinciile

d6

drept

obici-

nuelnic, majoritatea, legitima ctas, fiind în genere hotărită
la 25 de ani !), după legea Pletoria sau Letovia, de la nu-.

Dreptul
vechii fran_cez,

mele tribunului Letorius Plancianus ?), minorul avea acțiuîn vescisiune pentru lesiune nu numai contra actelor
făcute de el singur, dar şi în contra acelor făcute de dânnea

!) Numai în Normandia, majoritatea, era fixată la 20 de ani.
:)

Cpr. Pothier, Oblig., LI, 40 şi Proced. civ., X, 129 (ed. Bugnet).
Vegi Frâminville, 7». de la minorite et de la tutelle (ed. din Majoritatea

în dreptul
1845, Clermont), IL, p. 215, nota 1.— Tot la această vârstă era nostru
ante-

notărită şi la noi altă dată majoritatea. Vedi pravila lui
M. Basarab (glava 287), Codul lui Andr. Donici (capit. 29),
Codul Caragea (art. 1, partea Î, capit. 3), Codul Calimach
(art. 33, 298, 1959 şi legea epitropicească din 26 april 1840,
art. 1), ete.

Astăzi

insă,

vârsta

legiuită

este mai

rior şi în
dreptul
străin.

pretutin-

dine hotărită la 21 ani. Cpr. axt. 2 din noul Cod german și
nota, lui R. Saleilles, asupra acestui text în Bullet. de legisl.
comparte (anul 1900), p. 237 urm. In Codul austriac (art.
21), vesta, leginită e hotărită la 24 de ani, ear în Codul
neerlandez (art. 385), la 23 de ani, ca şi în Codul spaniol de
la 1889 (art. 320). In Elveţia, majoritatea este astăzi fixată,
pentru întreaga confederație, şi pentru ambele sexe, la douc-

deci ani
asupra

împliniţi

capacităţei

(art. 1.

civile),

din

L. federală

soluţie care se vede

22 iunie 1881
admisă

şi prin

noul Cod civil japonez, promulgat la 1896 (at. 3).-Este-de
notat că, în Elveţia, înaintea legei din 1881, versta legiuită
nu' era uniformă, ci varia, după diferitele cantoane, de la 18
la 24 de ani. V. t. Ila lucr. noastre, p. 56, nota 2.
In dreptul musulman, majoritatea, bulugh, se constată prin
aparenţa visibilă a semnelor următoare: 1? prin ejaculaţiunea
spermatică la băeţi, şi prin apariţia regulelor la. femei ; 2"
prin existenţa părului la părţile genitale. Părul de subsuoară şi barba nu sunt semne ale majorităţei. In lipsa semnelor mai sus arătate, băeţii sunt majori la 15 ani, ear fetele la, 9 ani. Cpr. Le Dr. musulman de N. Tornau» (trad.

Eschbach, 1860), p. 82, $ 8.—Și la Romani, în vechime, Sa-

binienii vroeau ca omul să fi puber după
rei corporale şi capacitatea de a procrea
eu

esse dicunt puberem,

rea

Proculianilor,

qui

habitu

desvoltarea pute(Cassian quidem

corporis pubes_ apparet,

id est, gui generare potest) (Ulpiani Regul., $ 28, tit. 11, De
tutelis) ; însă „Justinian urmând, în această privinţă, părefixează

pubertatea

la

14

ani

împlinţi

„pentru barbaţi şi la 12 ani pentru femei, fiind că moravuvile nu mai permiteau inspecţiunea trupului (inspectio habitudinis corporis). Instit., Quibus modis tutela Jinitur, 1, 22, Pr,

şi 0od., L. 3, Quando tutoves vel curatores esse desinant, 5, 60.

Dreptul
musulman.
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sul cu autorisarea epitropului,
făcute de însuș epitropul 1),
Dreptul nosCât pentru dreptul nostru

fu anterior, cipiile

în

anterior,

el admitea prin-

In adever,

Dreptul
actual.

Codul Andr,
-

să primească v
lor (art. 1157
placuit meliorem
etiam sine tutoris

vero non aliter quam tutorvi

făgăCod,
qui
auc-

s auctoritate“ ?).
Minorul, la caz de lesiune,
avea acțiunea, în restituție (art. 1905 c. Calimach),
și
prin patru ani de la majoritate această acţiune se prescriea
(art. 1959 C. Calimach 3),
soluțiune care se vede admis
ă şi prin
art. [301 din Codul spaniol, promulgat la
24 iulie 1889.
Tot

astfel

se

exprimă

și

Codul Caragea
în art. 3 )
partea 1, capit. 3: „Cei
neversnici, veri ce tocmală
sau dar
vor face, .fără adeverirea
este fără tărie ; de le este părintelui lor sau a epitropului,
spre folos, este cu tărie“
€),
Venim acum, după acest
textele Noastre se deosebesc istoric, la dreptul actual, unde
întru cât-va de Codul
cez. In adever, art,
fran951, în loc dea reproduce
at. 1125 fr, după
$
1 a]
care minorul nu poate,
de capacitate, să atace
pentru causă
angajamentul
seu de cât în casurile anume statornic
ite de lege,

dispune că minorul
DI
nu poate
) Pothier, Pr. civ,,
X,
731, p. 349,
k, Iustit, Justinian,
I, 21, Pr, în medio,
De auctoritate tutori.
) Acelaș termen îl
aco
fine). Cpr. L. 7, Pr. rdă şi Andr. Donici ($ 3, capt. 29
in
, Cod., De temporibu
tutionis, ete., 2, 53.
s în integru
nist
i
Ast
ăzi
,
acţ
iunea, minorului se
Prin dece ani (art.
prescrie
(at. 1300), ear în 1900), în Codul italian Prin ciuci ani
Cod
ul
aus
triac, Prin trei ani
Vedi iufră, explic. art.
(art. 1487)
1900.
4) Vedi Și Andr.
Donici, capit. 29,
$ 2, unde se dice:
Versnicul de la
14 ani pănă, la,
_Ne25 se numeste
care Vreme fiind
afilia întru
Sub povățuire de
de. grijă, carăş
cur
ator, adecă purtăt
fără întrebarea
or
Şi Voința purtătoru
grijă, Or1 ce va fa
lui. de
ce
şi
va cunoaște că s'a
în urmă să întoarcă
u Păgubit,
spre folosul seu,
poate

»>

XA < Aqa

Codul Oa-

deteriorem.

lipsiţi de minte,
sau l2 ani, nu

nici să primească făgăduință, ear
celese aflau sub puterea, părintelui,
sau a

epitropului ori a curatorului, puteau
duință care era numai spre folosu
l
Calimach, 865 c. austriac). „Namg
ue
dem suam conditionem licere eis
facere,

toritate,

acelor

după „art. 1156 din

Codul Calimach (865 Cod. austriac), acei
sau „care nu împlinise încă vresta de
14

puteau nici să dea,
lalte persoane, care

contra

4

mach.

dreptului roman.

şi chiar

ACȚIUNEA

IN RESCISIUNE.—ART.

951, 1557,

17

ataca angajamentul seu pentru causă de incapacitate, de
cât în caz de lesiune, moditicare care a dat loc la dificultăți, după cum vom vedea mai la vale.
Art. 951.—Minorul nu poate ataca angajamentul seu pentm causă de incapacitate, de cât în caz de lesiune. (art. 1157
urm. C. civ, Art. 1125, $1 C. fe. modificat).
Art. 1157.—Minorul neemancipat poate exercita, acţiunea,
în rescisiune pentru simpla lesiune în contra ori cărei convențiuni ; minorul emancipat, în contra ori cărei convenţiuni ar trece
peste capacitatea, sa ce este determinată la titlul minorităţei, tutelei şi emancipaţiunei. (Art. 390, 401 urm., 427, 428, 430, 433,

149, 820,

950—952,

1305

291 Pr. civ. Art.

1158 urm.,
C. fr.).

1163, 1538, 1900 Cu.civ.

Art.

Aceste fiind textele noastre, naște întrebarea : care
este sensul lor ?
In Francia, după multe discuțiuni, post multas controtersias, s'a admis, în fine, că legea conferă minorului două
acțiuni deosebite pentru a ataca actele ce'l jignesc; o acțiune în anulare întemeiată pe viciuri de formă (art. 1163),
Și o acțiune în rescisiune întemeiată pe lesiune (art. 1157).
Acest sistem, care pune capăt discuţiilor anterioare, re-

ZrW

sultă din art. 1311

_
»

pentru

viciuri

tru lesiune.
Ce trebue

de

(1163
formă

de

să decidem

Drepiul

C. rom.), care distinge anularea
restituirea sau

rescisiunea pen-

în legislația noastră ? Chestiu-

nea este controversată,
de şi,
prin art. 951 a voit să cure

Dreptul

de bună samă,
legiuitorul
ori ce controversă. Curtea

din București a decis, în adevăr, că în legislația noastră,
minorul nu ar avea acțiunea în anulare : pentru lipsuri de |
formă, ci numai pentru vătămare sau lesiune ; de unde ar
vesulta că actul sevârşit de minor sau de epitropul seu,
fără îndeplinirea formelor legale, ar remânea în picioare,
de câte ori nu sar. dovedi o lesiune din partea minoru-

lui. Cu alte cuvinte,

legiuitorul nostru, modificând întrun

mod radical Codul francez, ar fi consfințit sistemul din
dreptul roman, care se resumă în maxima cunoscută : A/zHO vestituitur

DIR

non

tanguam

|

minor,

sed

tanquam

1) Veqi Dreptul din 1892, No. 44. (Această decisie

lesus 1).

este dată

sub presidența, D-lui G. E. Schina, care ne a înlocuit în funcțiunea, de procuror general la Inalta | Curte de casație şi

justiţie). Cpr. aceiaş Curte. Dreptul din 1897, No. 16, consid. de la p. 197, coloana 2. Vedi şi Trib. Tecuci (sentință

casată). Dreptul din 1898, No. 28.

_CESORULA WII;

nostru.

fi.
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unite ale

această

înterpretare

de

sus |).

mai

In adever,
atace

și,

art.

angajamentul

Curţei supreme
cu

951,
seu,

drept

au condamnat însă

cuvânt,

au

casat

după care minorul nu
pentru

causă

951, 1157.

VIL—ART.

de

cât în caz de lesiune, nu are în vedere,
bine observă Inalta Curte, de cât actele

decisia

NI

poate săşi

incapacitate,

după cum
minorului

de

foarte
eman-

cipat sau neemancipat privitoare la obligaţiile pentru care
legea n'a cerut de cât simpla intervenţie a epitropului sau
asistența curatorului, și pe care dânsul lea făcut în lipsa

acestora,

ear nu și obligaţiile

resultând

pe care legiuitorul, în interesul
malităţi, și care sunt isbite de

neobservărei

lesiune.

acestor

formalităţi,

din

acte juridice

lor, le a supus unor fornulitate numai
din causa

independent

de ori

ce

Așa dar, chestiunea anulărei actelor privitoare la minori trebuește resolvită după următoarea distincțiune: Dacă
actul s'a sevârșit de epitrop, în limitele mandatului seu, cu
îndeplinirea formelor legiuite, el este oposabil minorului și
nu poatefi dărâmat, nici chiar sub cuvânt de lesiune, pentru că minorul a fost îndestul de aparat prin îndeplinirea
legiuitelor formalităţi.
norului s'a înstrăinat

De eX., averea nemișcătoare a mide epitrop cu îndeplinirea
tuturor

formelor legale (art. 401 urm.-), sau moștenirea
în care
minorul avea 0 parte oare care, sa împărțit
earăş cu îndeplinirea formelor legale (art. 411, 412,
747 —749). Ei
bine, asemenea acte nu mai pot fi
atace ate de minor,
nici
chiar

sub cuvânt de lesiune, remânând
ca minorul, carea
fost Vătămat de epitrop să ceară
daune
de la acest din
urmă (art. 390, 320, 998, 999, 1540)
2). Pentru actele

') Bulet. Cas. 189%, p. 1084 și Dreptul
din 1893, No. 4. Veqi
în acelas ses ŞI o decis
,

ai » înîn frăBulet.
ee cas.
20 anul

ie ganterioară a Curţei noastre
supre1891, „E p. 1328. Vedi
Vedisi:
şi autorităţi
ităţilele ci ci-

Pr.
pr. Thiry
| , , III, 98, ap.p. 197.
131. Delso
Velsoll , plic
[zpli.c. cleme
cl6 nt. du C.
A eta bPir 500, Antz,
UI, 218. Laurent, XVI 34 urm
lon, II 03
nbe,
22PALşi ă XXIX, 88.5. Band
Bana
ry, II, 1157.
57 Mom 0p. 931126
cit., IL,
1196. T. Huc, VIII,
7
211. Auby et Rau, IV, Ş > 335,
4. Beudant,

Cours

de dr.

civ.

I, 6341 urm. Vigie, Ii Era fe
Ă

bis XI urm. Valette

text

şi notele

II, 883. Pand.

3 şi

f., Odlig,,

. “Col
Y. 270
sur Proudhon, meifiatde Santerre,
a es personnees,
s, II, p.

ACŢIUNEA

IN RESCISIUNE.—ART.

951, 1157, 1166.

sevârșite de epitrop în limitele mandatului
deplinirea tuturor formelor legale, se va

totul maxima:

Factum

19

seu și cu înaplica deci în

futoris, factum pupilli

(art. 390,

407, 1166, 1546). Este adevarat că Curtea din București
a decis contrariul, admițând că, în orice caz, minorul este.
în drept a cere anularea împărțelei pentru lesiune !), însă:
această soluție este contrară art. 1166, după care înstrăi-:
narea bunurilor unui minor sau a unui interdis, ori împărțeala unei moșteniri cuvenită lor, făcute de epitrop cu
îndeplinirea tuturor formelor legale, se consideră ca făcute
de dânșii în timpul capacităţei lor, şi prin urmare, nu pot
fi atacate pentru lesiune, de oare ce această acțiune nu
aparține persoanelor capabile (art. 1165).
Eată, în adever, cum se exprimă art. 1166:
Art. 1166.—Când formalităţile cerute în privința, minorilor
sau interdișilor 2), atât pentru înstrăinarea imobilelor cât şi pentru împărțeala, unei succesiuni 5), sau indeplinit, ei sunt, relativ
la aceste acte, consideraţi ca cum le ar fi făcut în majoritate
sau înaintea. interdicţiunei. (Art. 342, 401 urm., 405, 406, 407,
409 urm., 413, 430, 435 urm., 454, 657, $9, 141 urm, 149 C.

civ. Art. 1314 C. fr.).
Dovada

cea

|

mai

bună

că decisia

de

mai

sus

a Curţei

din Bucureşti face o greșită interpretare a legei, este că
însuși autorii cari admit în principiu dreptul nevrâsnicului
de a dărâma pentru lesiune actele făcute de epitropul seu
465 urm. Larombiere,

12. Duranton,

No.

IV, art. 1305,

X,

280 urm. Marcade, IV, asupra art. 1305, 888 urm. trolley,

Etude sur la l&sion (1812), p. 111 urm.—Contră. 'Toullier D.,
III (partea I), 106

şi IV

Troplong,

(partea ID), 573.

I, 166 şi Hypothegues, II, 488 urm.
2) Dreptul din 1883, No. 53. V. şi t. IL

a

Vente,

PI
ucr. noastre, p.

206, nota 2.
Aplice, art.
Cu toațe că art. 1166 nu vorbeşte de cât de minori şi în- 1166
_tutor
Huc,
T.
genere.
în
ilor
incapabil
tuturor
aplică
se
el
terdişi,
ineapabililore
VIII, 914, în fine.

3) Cu toate că art, 1166

nu vorbeşte

de cât de

Aplicarea

înstrăinarea

axt. 1166

imobilelor (art. 401 urm.) şi împărţeala unei succesiuni (art.
409 urm., 747 urm., 149), el se aplică la, toate ipoteseleîn
care formalităţile speciale cerute de lege au fost îndeplinite,
de exemplu,

urm., 17171),

la

actele

de

la transaci un)

Dreptul din 1881,

No.

împrumut,

(ant. 15)

21), la acceptare

de

ipotecă

(art.

tuturor acte-

lor în genere.

401

(epr ae

Hu,
2), ete.
407), unei succesiuni (art. 405, 40, 637, $ No. 3 urm.
De1314,
art.
IV,
re,
Larombie
cit.
VIII, loco
|
mante et Colmet de Santerre, V, 213.

.
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951, 1157,

cu îndeplinirea formelor legiuite :), recunosc că sunt unele
acte, precum înstrăinarea de bunuri nemiștătoare (art. 401
urm., 1166), acceptarea unei donaţiuni (art. 107 ), convențiile făcute prin contractul de căsătorie (art. LIGI, L231),
împărţeala (art. 411, 419, 749, 1166) şi transacțiunele
(azt.

413,

1711),

veni sub

nici un

legiuite,

fiind

ete., asupra

cuvânt,

că

legiuitorul

îndestulătoare și fiind
a lăsa aceste acte prea
cu toate acestea,

lumea
cât

recunoaște,

însuș

a Curţei

norilor

dreptul

de forme,
a ne

cu

Câteva
a cere

putere

poate re-

formalităţile

le a încunjurat

de

garanţii

tăgădueşte ceea

interesul minorilor mai
rânduri

mai

din Bucureşti, prin care
de

nu

că ar fi periculos pentru societate de.
mult timp în incertitudine. Ei bine,

punând

independent

rădica

minorul

s'au îndeplinit

Curtea, în specie,

legea.

decisie

cărora

dacă

anularea

de lesiune,
în

contra

sus

toată

criticam

o altă

se tăgădueşte mi-

unui

și acum
unei

ce

presus de

alte

act

pentru

ne

lipsă

vedem

silit

decisiuni

a a-

celeiaș Curți, care admite acțiunea în rescisiune
pentru lesiune, acolo unde ea nu este admisibilă.
Am ajuns să vedem controversate pănă și principiile cele
mai elementare

ale

dreptului!
Dacă presupunem, din contra, că
actul pentru care se
cere îndeplinirea, unor anume formalități,
precum este, de
ex., autorisarea

consiliului de famile, omologarea,
tribunalului, etc., a fost sevârșit fie de minor,
fie
de
epitropul
seu,
fără îndeplinirea acestor formalități,
actul va, putea fi dărâmat în folosul minorului (art.
207, 952), independent de
ori ce lesiune și numai pentru
lipsă de forme, fiind că minorul n'a fost aparat de
câte ori nu s'au îndeplinit
formalităţile prescrise de lege
pentru complectarea cap
aci
tăţei
sale *). Asemenea act nu
Jr

Asemel

este inexistent, ci numai anu
labil 3),

J
Cor. Troplong, Vente, I, 166,
p.
221.
Cas. rom. Secţiuni-unite deci
sie citată supră.
p. 18 nota >
Cpr. Cas. rom. şi C. Bucureşt
,
i. Bulet. 1871! »p. 8
90. Bulet.
consid. de la p. 189, 190
|
1379
let. 1891, p. 1398. Bulet. şi Dreptul din 1886, No. 79. Bu,
p. 957 si Dreptul
No, 15. Îdem. Dreptul din 1898
187
5,
No.
57 și i 1876,ai Sos
Trib. Tecuci. Dreptul din
Cudalbu făcend funcțiune 1893, No. 66. 'prib. Brăila (T.P
No. 31._Cpr. şi Cas. fi. a de presid.)_ Dreptul din 1897.
P. 10,1. 432.
pu 47. Demolombe, VII[., 858
Laurent XVI, 35
şi XXIX. 89. Phi
aa by aPpa458 115
ry, IL,98
7, Arntz, IL, 275,
218, şi autorii ci3) Trib. Imp. german
(Leipzig). Sirey, 86.
4, 17.
2
*)
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RESCISIUNE.—ART. 951, 1157.

Această acțiune în anulare pentru lipsă de forme, pe
care Curtea din București o tăgăduise, resuită din art. 1163
în partea

care,

sa

finală, prevede că

minorul

nu mai poate

exercita acțiunea în rescisiune, dacă la majoritate, a ratificat un angajament care era nul în forma sa, şi care, prin
urmare, putea fi atacat pentru lipsă de forme !).
Apoi, nulitatea actelor făcute fără îndeplinirea formelor legale resultă în mod virtual din însuș proibiţiunea legei, pentru că legiuitorul prescrie anume păzirea unor forAstfel, când
me spre a acoperi incapacitatea minorului.
tatăl sau
“chiar
fie
l,
art. 401 şi urm. preved că epitropu
nu

mama,

să

poate

contracteze

-un

în numele

împrumut

neminorului, nici să ipotece sau să înstrăineze averea sa
aproşi
mișcătoare, fără imputernicirea sfatului de familie
tribunalului

barea

(art.

402),

vândarea

neputâriduse

face

de cât în formă de licitaţie publică (art. 403), se înţelege
socă înstrăinarea făcută fără îndeplinirea ăcestor forme
pentru
numai
ui,
minorul
lemne este anulabilă dih partea
că
lipsă de forme și independent de ori ce lesiune, pentru
îndeplisau
nu
ori
el se consideră ca neaparat, de câte
|
nit formele menite a complecta capacitatea lui 2),
înde
In fine, dacă presupunem că actul a fost făcut
forde
suş minorul, acest act va fi anulat peniru viciuri
nirea
îndepli
lui
ţa
existen
pentru
mă, în caz când sar cere
de
vorba
însă
fi
va
ori
câte
De
unor formalităţi speciale.
un act

pentru

care

legea

nu

cere

nici

o formă

specială,

re,
precum ar fi, de ex., un contract de arendă sau de închirie
ui,
minorul
partea
din
asemenea convenţie'va putea fi dărâmată
minorităla majoritate, sau de vepresentații sti, în cursul
după
este,
ței, pentru lesiune 5), dacă pine înţeles, lesiunea
este
știut
; căci
apreciarea judecătorilor, destul de însemnată
chestiucă de minimis non curat prittorî), În ori ce caz,
1) Curtea din' Bucureşti

puternic, însă dice că

mărturiseşte

că acest argument

art. 1163 este o inadvertență

este .

a le-

considerat ca nescris
giuitorului, şi că acest text trebueşte
951. Dreptul No.
art.
siţia
dispo
cu
faţă
nostru,

în Codul
44 din 1892, consid.
2) Cpr. Laurent, 1, 61
3 Opr. 'Trib. Tecuci şi
:) Cpr. Planiol, op. cit-,

de la p. 352, coloana 1.
,
Ă
|
şi XVI, 35.
TI.
și
28
No.
1898,
Veleea. Dreptul din
III,
,
Thiry
891.
IV,
de,
Marca
IL, 1129.

99, în fine. 'P. Hue, VIII, 206.
Baudry, II, 1154.

Demolombe,

XXIX,

100.
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COD. CIV.—CATEA

IN.—TIT.—UI.—CAP.

VIIL—S-a

VIL—ART,

951, 1157.

nea de a se ști dacă
minorul a fost sau nu lesat fiindo
chestie de fapt, scapă de censura Casaţiei !).
Va să dică minorul nu are acţiunea în rescisiune de cât

în privinţa actelor sau convențiilor făcute personal «de dinsul,

în timpul incapacităţei

sale, ear

nici întrun

caz

pentru acele

făcute de epitropul stu, fie chiar fără îndeplinirea formelor legale.

Acest sistem, generalmente admis în Francia?), este sin-

gur admisibil la noi, față cu art. 951, modificat

francez,

după

care

minorul

nu

poate,

pentru

de la Codul
causă

de

in-

capacitate, de cât în caz de lesiune, să atace angajamen
ful seu, adecă actul la care el a cooperat singur,
fără in-

tervențiunea representantului seu ; căci, după
cum

a dis Bigot
de motive:
act care

foarte bine

Preameneu, oratorul Guvernului, în expunerea
„capacitatea minorilor încetează pentru ori
ce

le este daunator...

și vesultatul

îneapucităț

ei lo
este de a nu putea fi vălămaţi, ear
nu de a nu putea contracta“ 5). Eată deci în care sens
legiuitorul modern a făcut
aplicarea maximei:

sed tanguam

lesus,

minoy restituitur non

odată acţiunea în anulare
mai pentru lesiune.

Intr'un

Curţei
)
2)

cuvânt,

noastre

Cpr.

tanquam

ear nu în sensul că minorii
pentru

sistemul

supreme,

care

viciuri de

admis de

Cas. fi. D.

formă,

ci

nu-

Secţiunele-unite

este şi acel

1. 256. Sirey,
VIII, 207. DemoloP.mbe61.. XXI
X. 106.
Vedi Thiry, III, 98.

minor,

n'au nici
ale

generalmente
61.

1. 625,

ad-

T.

Huc
ine
Planiol, II, 1197. Baudry,
II, 1158.
Vigie, II, 1567. Marcade,
Petude du di. civil. p. 237, IV, 889. Capitant, Lutroduction &
VIII, 210, Demolombe, VII, 938. Mourlon, II, 1500. m. Huc,
821 şi XXIX, 93, 94. Laur
XVI, 45 urm. Aubry et
ent,
Rau,
335, p. 255, text şi nota,
9. Solon, Nultites, î, 67, 307. IV$ ,

Vedi şi autorităţile

citate

în

€. Nancy. Sirey,

75. 2. 3.

Pand. fi.,

Oblig.,
Contră. „Demante, V, 268
urm. (combătut în această1, 6348.—
de continuatorul seu,
privinţă
Colmet de Santerre). Tro
I, 166 ȘI Hypothogues,
plong, Vente
II,
488
urm. Magnin,
, norites, ÎI, 1137, p.
Ti. des mi
197 urm. (ed. din 1849
) Mal E enet, XIII,
).
p.
285.
aa fenicei Incapa
pe când inot ace
ab citatea minorului se
cea i pemeei
Se deo60
măritate ȘI i aa interna
de anu

]

î vatamat

Sunt

prin

interdisului căci,
incapabil de a contra
cta ci numai
un contract, femeea
măritată și inincapabili

din contra
de a contr
tele înc
l heiate de 0 fe mee
'ont
mărăriitată neautorisatati
interdis vor fi deci
paONtracanu
lat
e
dup
ă
cererea, lor, indepe
de ori ce lesiune.
ndent
Cpr. Baudry, II,
1160,
a

.

A

în fine

ă

“

vi

”

ACŢIUNEA

mis în Codul

fr.,

IN

și

RESCISIUNE.—ART.

pentru

care

noi

951,

1157.

avem

un

23
argument

mai mult, art. 951, -se poate resuma în modul următor:
Actele făcute de epitrop în numele minorului și în limitele mandatului seu legal, cu îndeplinirea formelor prescrise de lege, obligă pe minor şi nu pot nici întrun caz
fi atacate nici de dânsul, nici de representanţii sti; ear
în privinţa

actelor

făcute

de

epitrop,

fără îndeplinirea for-

melor legale, ele pot fi dărâmate fie de minor, fie de representanții sei, prin acţiunea în anulare pentru lipsă de
forme, independent de ori ce lesiune. Cât pentru actele făcute personal de minor, pentru care nu se cere nici o formalitate, singura cale prin care ele pot fi dărâmate este
acțiunea, în rescisiune pentru lesiune (art. 951 și 1157).
Aceasta în cât priveşte pe minorul neemancipat..
actele de pură adIn privinţa minorului emancipat,
ministrație, pe care el le poate face singur (art. 127), nu
sunt supuse acţiunei în rescisiune, ci numai reducţiunei,
dacă

ele sunt

peste

măsură

încărcate

privința actelor pe care minorul
de cât cu asistența

euiatorului

(art.

emancipat
(ant.

428),

430, Ş 2) 1). In

nu le poate face
trebue

să

dis-

tingem : Sau ele au fost făcute cu asistența curatorului, și
atunci nu sunt supuse reseisiunei, ca și actele făcute de
minorului

epitrop în numele

neemancipat ; sau

ele

au

fost

făcute fără asistenţa curatorului, și atunci ele sunt supuse
acțiunei în rescisiune pentru lesiune, ear nu acțiunei în aIn fine, în cât privește actele pentru care legea
prescrie oare care formalități, precum autorisarea consiliu(art. 429, +50),
lui de familie şi omologarea tribunalului
lesiune, de câte
ce
ori
de
independent
ele vor fi anulabile

nulare 2).

ori formalitățile

prescrise

de lege

wau fost îndeplinite ; în

Acesta este sensul
casul contrar ele vor „fi inatacabile.
după care minorul emancidisposiţiei finale a art. Lldi,

pat poate exercita,

acțiunea

în rescisiune

în contra ori că-

n

d. de la p. 188, 189. A:) Cpr. Cas. rom. Bulet. 1879,ne consi
(asupra căreia vedi t. II p.
ceastă acţiune în reducțiu
tă cu acţiunea în rescisiuunda
conf
eşte
210 urm.), nu trebu
de obiect numai restr ânare
i
dintă
cea
când
ne; -căci,pe.
acea de a doua de
„gerea, actului într'o “limită raţională,Baudry, II, 1159, P Er
Cpr.
e.
ârşir
desev
fiinţează actul cu

:) Cpr. G. Paris. D. P. 64. 5. 957,

No. 15. Sirey,

64. 2.

290.

Minor
emancipat.
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COD. CIV.—CARTEA UI.-—TIT. DI—CAP.

rei

convenţiuni

„Dată

care ar

trece

la titlul minorităţei,

VIIL.—S-a

peste

VU.—ANT,

capacitatea

1157, 158.

sa determi-

tutelei și emancipaţiunei

!).

Aceste sunt casurile în care minorul emancipat
sau
neemancipat are acțiunea în rescisiune pentru lesiune.
Im toate aceste casuri, vătămarea ce el a suferit tre-

ue să fie efectul contractului, adecă să aibă de causă însuș convenţiunea făcută de dânsul, sau cel puţin să fieo

consecință neaparată a acestei convenţiuni 2), care putea să
fie prevedută de persoanele
cu care ela contractat.
De
exemplu: minorul a vândut mobilele sale cn un preţ
prea
jos, sau le a vândut după justa lor valoare.
însă a râsipit banii prinși din vândare.
Casul în care
El nu va avea deci acțiunea, în rescisiune de
câte ori
lesiunea re- lesiunea,
ce el a suferit a resultat dintr'un evenement
sultă din un
caeveniment sual şi neașteptat; de exemplu, minorul
a
cumpa
rat
uu
acasual şi nimal
care a perit prin caz fortuit,
neprevădut.
sau un imobil, care
mai

în urmă a fost distrus prin flăcări. In
atlever, acţiunea în rescisiune are de scop apararea
minurului contra
inexperienței sale, ear nu în contra unei
întâmplări extraordinare și neprevedute 5),
”

primă

Acest principu este înscris
în termenii următori:

în

art.

1153,

care

se

ex-

|

Avt. 1158.-—Cână lesiunea, resu
ltă dinti”un evenement casual şi neprevedut, minorul
nu are acţiunea, în rescisiune.
(Art.
951, 1157 C.C. Art. 1306
C. fr.).

Casurile
y

în care

4

A

ȘI

MInorul
i

.

.

pentru
_

Regula

vâma, sub
dânsul,

mai

cuvânt

sufere

Aceste

sus

oare

expusă,

de lesiune,
care

excepțiun

nu

are

legiune.
după

acțiunea
.

care

în
.

minorul

vescistune
.

.

poate

actele - personal -severşite

excepţiuni.

dă-

de

i sunt prev&dute în ast.
ÎI
1160—Ll62,
:) Cpr.
Cpr. PT. Huc, , VII „21
2. Baudry,y, II I , | 11591159.
.
în fine, 99. Pand. fr, 212.
'Phiryv. III. 98.Ș
Obli
Mourlon, II, 1507. Dem g., 1, 6333, Laurent. XVI. 56 tru
„dul din 189%, No. 15 olombe, VIII, 331. Cas. rom. Drepşi Bulet. S-a II. anul
*) Cpr. 'Prip. Tecuci.
1898 p. 257
Dre
ptu
, Bana, II, ii T, Hue,l No. .28 din 1898. Thivy., III.
VIII, 207. Planiol, II: 1199799.
0
„ec fac
enimila evenaguria i restit
titui
utioneu
j ulget,
and
get... - sed 2NC0
1
in N|
car
e
minorul se lasă a fi
et ita Pomponius seraps
înşalat
it“. (Li. 11, Ş4, Dig.,
:
:
minoribus. p4 »
: De
”
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_ Art. 1159.—Minorul ce face o simplă declaraţiune că este
major, are acţiunea în rescisiune. (Art. 951, 1157, 11602 C. civ.
Art. 1307 C. fr.).
Art. 1160.—Minorul comerciant, bancher î) sau artisan 2)
mare

acţiunea

în rescisiune

tru comerciul sau arta
Art. 1308 C. fr.).
Art.

contra angajamentelor ce a luat pen-

sa. (Art. 330,

433

C.civ. Art. 12 C. com.

1161.—Minorul n'are acţiunea în rescisiune contra con-

vențiunelor făcute în contractul
cut cu consimţemântul

de căsătorie, dacă acesta s'a fă-

şi asistența

acelora

al cărora

consimţeă-

mânt este cerut pentru validitatea căsătoriei sale. (Art. 131—134,
142, 1923 urm., 1931 C. civ. Art. 1309 C. fr).
Art.

1162.—Minorul n'are acţiunea în rescisiune contra obli-

gațiunelor ce resultă din delictele sau quasi-delictele sale. (Art.
998, 999. 1159 C. civ. Art. 62—65 C. pen. Art. 364 Pr. pen.
Art. 1310 C. tr.).

Excepţiunele prevedute de textele ce am transcris
mai sus, sunt următoarele :
|
1* Minorul emancipat sau neemancipat nu poate invoca, lesiunea, de câte ori el a întrebuințat manopere frauduloase spre a face pe cealaltă parte contractantă să creade exemplu, un act de nașdă că era major, producând,

tere minciunos,

etc 3),

în

Codul

expreși

atât

Art. 1159.

Această soluție, admisă în termeni

Calimach4)

cât

și în

Codul

italian

5 Cuvântul bancher putea foarte binesă lipsească din text, faţă

—

LE

cu expresiunea generală

comerciant, pentru

că bancherul este

,
|
comerciant (art. 3, $ 11 C. con.).
Minorul
—
meșteșug.
sau
artă
o
Adecă care exercită

nevoe

de a fi emancipat

pentru

a putea

exercita

vre

|
n'are

o artă

sau meşteşug (art. 336, ab înitio). EI poate fi artisan fără
a îndeplini nici o condiţie de capacitate ; pe când, pentru a
face comerţ el trebue să aibă 18 ani. împliniţi, să fie emancipat

şi să

fi dobândit autorisarea

înscris

a persoanelor

indicate de lege (art. 10 C. com.). Cpr. Cas. rom. Bulet. a-

Da
nul 1891, p. 55 urm.
şi IV, 894.
151
I,
Maread6,
3) Opr. Pothie, Pr. cin, X, 130.
1161. PlaIl,
Baudry,
100.
III,
'Thiry,
208.
VIII,
T. Huc,
|
Ş
,
niol, II, 1130, şi toţi autorii.

vrednic după legi de
%) „Acel ce cu viclenie se face că ar dinfi Codul
Calimach (866
a încheia, toemeli, dice art. 1158

Spre
C. austriac), şi aşa va înșala pe altul, se îndatoreşie
pă
acă
«
,
pricinuită
paguba
despăgubire. adecă să plătească
despre
e
a
să
și
să întrebe
gubitul mar fi putut cu lesnire
(248 C. austriac) a a0g “
Cod
acelaş
din
328
art.
şi
;
aceasta“
an a vrâstei sale, va
ea
doadecel
al
după
ce
„Tânerul cel

Art. 328 şi
1158 Cod,
Calimacb.
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COD.CIV.—CARTEA

(art. 1305),
art.

II1.—TIT. II. —CAP.

resultă

1159,

după

VIIL.—S-a VIL—ART.

prin argument

care simpla

1159, 1160,

a contrario sensu „din

declaraţie

'din

partea

lui că

este major, nul împedecă
de a exercita acţiunea în rescisiune, fie că el a făcut această declaraţie din eroare 1), fie

chiar

din

norul,

rea

credință.

este în adevăr

minorului 2).

Art. 1160.

Persoana

care

a

contractat

în culpă că nu sa informat

de

cu

mi-

vresta

Aceiaș soluţie este aplicabilă tuturor incapabililor în
genere, de exemplu, femeei măritate, care ar declara că nu
este măritată, râsipitorului și interzisului, care ar declara
că sunt capabili, ete. 8).
20 Minorul comerciant sau artisan, adecă care
exer-

cită o artă sau meșteșug, n'are acțiunea în
reseisiune în privinţa, obligațiilor luate de dânsul Pentru comereiul
sau urla

sa (ant. 1160)4).
Astfel, minorul împuternicit a face comerț conform art. 10 din Codul comercial,
care, în interesul comerciului seu, ar fi înstrăinat
averea sa nemişcătoare (art. 12 C. com.), nu va putea
să atace actul de înstrăinare sub cuvânt de lesiune, pentru
că dacă ar fi altfel,
nimene mar mai voi să contracteze
cu dânsul. „Non sempe» dutem ea que cum mânoribus
gevuntur, rescindenda sunt,
sed ad bonum et ceguum redigenda
sunt: ne mMagno încomdis la o pricină că este în vrâs
tă desevânşită, se îndature
şte.
a respunde toată paguba, pric
inuită,
dacă ceealaltă, parte
narfi putut mai înainte
de severşirea tocmelei. să
afle cu

lesnire_vrâsta lui. Cpr.

1)
2

[. 2, Cod., Si minor sese majore
,
dizerit, 2, 43, şi Harmenopol,
WINOW Sha specie guem fefe I, 12, $ 45, unde se qice „si
llerit adfirmans se majore
non vestituiture.
esse,
„Si

minor per errorem se maj
orem dizerit, nihilhominus
tit
Leuit
ii
u“. alHar
vesa meno p 0], I, 12, „S$ t,
44 p. 151
:
(ed. Heiimb:
mbach,

) 29ui

:

cum

Onciit'on:

50,

*)

y

17

>

.

.

alio Contrahit,
gs
5 ejus“. L. 19,

OCpr. Pothier ,

vel est, vel ddebet esse non
5
:
,
DN:
Pr., Dig,
De regulis
furis
/

ignarus
0
ceutigui,

Puissa
du mari , VII, 9454.
.
208. Anbry et Rau, s nce
7 TI. Huc, VII
I I,
V,
$
472, p. 168. Demolombe
saurent, TIT, 160. Vedi
,
IV,
327.
şi t. La luer. noa

stre, p. 196 121
Siro
5 ȘI. Besancon,
Siey, 30. 2, 101.—Veg Sirey, 67. 2. 994. D. P. 67.9 9%.
i
însă -Marca
san date
i
Mdorul a luat o obliga dg, 1, 751.
ţie străină de comerea
,
iul
In Yescisiune
va ay
IV, art. 1308, No. 6. Pand, fe.
Oulig. 658 Iararombiariee,
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1161, 1162.
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modo hujus etatis homines adjiciantur, nemine cui his contrahente ; et quodammodo cominercio eis interdicetur“ 1).
3“ Minorul

țiunele

nu

poate

să atace

pentru

care fac parte din contractul

seu

lesiune

conven-

de căsătorie,

Art.

1161.

Art.

1162.

de

câte ori acest contract a fost făcut cu consimţemântul şi
asistența acelor în drept pentru sevârșirea căsătoriei (art.

1161, 1231), fiind că, pe de o parte, aceste acte au fost
făcute cu îndeplinirea formelor prescrise de lege, ear pe de
alta, ele au de scop înlesnirea căsătoriei. Aceasta nu este
de cât aplicaţiunea maximei: Habilis ad nuptias, habilis ad

pacta nuptialia?).
40

Minorul

nu

poate

fi restituit

în

contra obligaţiilor

care resultă din delictele sau quasi-delictele sale (art. 1162),
precum ar fi, de exemplu, în casul când el sar servi de
un act minciunos

spre a face pe cealaltă parte să

este major (art. 1159) 3); căci, după

creadă că

cum foarte bine a dis

oratorul Guvernului, ori cine este în culpă, fie chiar și un
incapabil, trebue să sufere consecințele acestei culpe. „Deobște

se. îndatorește

tânărul, dice

art.

329

din

Codul

Ca-

limach (248 C.6 austriac), a respunde și cu persoana și cu averea

sa,

şi pentru

alte

oprite

fapte,

pentru

paguba

„care

de dânsul în ori ce chip sau pricinuit“ 4).
E DL. 24, Ş 1 Dig., De minoribus, 4, 4.
2) Vedi asupra sensului acestei maxime. Laurent,
Ţ. 'Huc,

IX,

57

şi

înfră,

t. VIII,

explic.

art.

XXI,

13 urm.

1931, asupra,

căruia, 'vedi de pe acum, Baudry Le Courtois et Surville,
Contrat de mariuge (ed. a 2-a, 1901), 1, No. 141 urm, p. 129
urm.— La Romani, minorul avea, din contra, acţiunea în
restituție de câte ori adusese în căsătorie o zestre prea, considerabilă (L. unică, Cod., Si udoersus dotem,2, 34), sau făcuse celuilalt soț o donațiune ante-nupţială prea mare. L.
1, Cod., Si adversus donationem, 2, 30.
3) Cpr. Cas. fr. Gaz. des trib. din 1899, No. 22409. C. judiciar
din 1900,: No. 29, şi adnotaţia noastră. Sirey, 99. 1. 295 şi
nota lui A. Wahl._—Minorul resptinde nu numai de delictele
sau quasi-delictele comise independent de ori ce contract
(art. 998, 999), dar şi de acele comise cu ocasia unui contraci

preexistent

sau în vederea, unui

contract viitor. P. Huc,

VIII, 209.
4)

kt placet

in delictis

„ninoribus

non

subvenirit.

L. 9, Ş 2, în

medio, Dig., De minoribus, 4, 4. Vedi şi L. 3, ab initio, Cod.,
Si minor se majorem dizerit, 2, 43, unde se dice: „Malitia
supplet cetatem“.

Aşa

dar,

și la, Romani,

să aibă loc în contra, pagubelor

restituţia

nu putea

causate prin un delict, cu

Art. 329 C.
Calimach.

'28

COD. CIV.—CARTEA

Interdiși, femei măritate.

Acest principiu este aplicabil atât interdisului care sar
afla înrt'un interval lucid cât și femeilor măritate, care
sunt obligate a repara paguba causată prin delictele sau
quasi-delictele lor, chiar cu averea lor dotală ; căci, dacă ar

IIN.—TIT. II.—CAP. VUI.—S-a

VII.—ART.

1162, 1164.

fi altfel, ele ar avea privilegiul de ași însuşi averea
și de a produce pagube fără nici o respundere ?).
Oblig. care
xesultă din
lege sau din

50 Minorul
care

se

nasc

fără

nu

poate

concursul

fi restituit

contra

voinţei sale şi

altuia

obligaţiilor

care resuită din

ge sau din faptul unui al treielea (art. 991). Astfel. el
este obligat a suferi servituțile legale (art. 573 urmn.), ori
cât de daunatoare ar fi pentru dânsul, fiind că nimene nu
se poate sustrage de la aplicaţiunea legei 2).

faptul unui le
al treilea.

Art. 1198,
60 EL nu poate să exercite acțiunea. în rescisiune, de
1164.
câte ori el sa înavuţit în dauna altuia, pentru că, în asemenea

caz,

el este

obligat

pănă

la

concurenţa

sumei

cu

toate că legea 37, $ 1, Dig., De minoribus, 4. 4. ar avea
aerul să decidă contrariul, pentru delictele uşoare.
Cpr.
Savigny, System des heutigen vămnischen Rehis, VII,
$ 321. text
şi nota, d. Goudsmit, Cours de pandectes, I, $
110. p. 340.

Restituţia pare însă a fi fost admisă,
„care nu constituese de cât o simplă

)

în privința delictelor
greşală (qnasi-deliete.

cum sar dice astăţi) (L. 1, Cod.,Si
s delict. 2. 35).
Savigny, op. cit., text și nota f. Goudsmadrevsu
it, op. cit, p. 341. nota
1, Windseheid, Lehrbuch

Cpr.

este

C.Ilas
Iaşi.

des Pandektenrechts, 1, $ 115, nota 10,
Dreptul din 1892, No. 62. Tot în acest
sens

şi jurisprudenţa

Period.

1893.

1. 527

Sirey, 1888. 2. 134

franceză.

și anul

Vedi D.

P.

90.

2.

79.

1895.29. 145. Sirey, 93.

Pand.

1.29%.

şi anul 1889. 1. 219. Sirey, 1899. 2.
masi, VII, 52, Laurent, INI.
100 şi XXI, 107. Bandry, 1,du 633
și III, 385. Vigie. III.
365. Sourdat, De la responsabilită
209 şi 421. Guillouard, Contraţ , T, 119 bis. 7. Huc, VIII.
mariage, IV, 1937 şi 92096.
Mai vedi încă aduotaţia noastră de din
C. judiciar (1900). No.
29, p. 271 um. ; t. I a lucr.
noastre
164. Cpr. Pothier, Puissance

. p. 103 (partea II);
t. V, p. 473 urm., ete. —Contră.
Tessier, De la dot. 1 p 454.
Odier, Cont. de mariage,
III, 1951. Curtea supremă
cis, cu drept Cuvent, că
a dede câte ori faptele comise
mee măritată întră în previsi
de
o feei de a repara dauna, Causatăile art. 998 C. civ
obligaţia
decurge din lege. şi deci
asemenea, obligaţie există
o
pentru dânsa independent
şice Guv
autorisar
saree aa,s soțlu
de ori
ului,
i Cas
as. Lon
r . Bulet. S-ai 1, 1898.
p. 7

*) Cpr. 7. Huc, VIII, 209, Thi
ry, III
si
4”,n în fine.
Pană. tr., 051;
550.

Demolombe, x

; 100.

Baudry,
dry, II. 1, 1161
116],

6584, 6385, Laurent,

XVIII,

ACȚIUNEA

IN RESCISIUNE.—ART.

1163.
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care sa înbogăţit, guatenus locupletior factus est (art. 1098,
1164).
7 In fine, minorul n'are acţiunea în rescisiune în privința, obligaţiilor pe care el le ar fi confirmat la majoritatea, sa (art. 1163), fie în mod expres (art. 1190), fie ta-

citamente (art. 1167,

1900),

pentru

șters viciul de care ele erau
Acest caz este prevădut

că confirmarea sa a

infectate |).
de art. 1163.

Art. 1163.—Minorul.nu mai poate exercita, acțiunea în rescişiune în contra angajamentului făcut în minoritate, dacă Va ratificat, după ce a devenit major, şi aceastaşi în casul când angajamentul este nul în forma sa, şi în acela când produce numai
lesiune. (Art. 1167, 1190 C. civ. Art. 1311 C.f-.).

Această disposiție nu este privitoare la convențiile
inexistente din causa omisiunei unora din formalităţile cerute

pentru

existența

siunei sau anulărei
a avut

de scop

ci numai

apararea

Confirmarea

art. 1167,

lor,

din causa

va

la acele

va

putea

fi tacită

1190 și 19002),

putea

treilea (art.

să

vatăme

1167,

resci-

care

minorului.

care

sau expresă,

drepturile

conform

cuprind regulele gene-

rale aplicabile materiei 3). Nici întrun
nu

supuse

lipsei unei formalităţi,

caz însă, confirmarea

dobândite

de cei

de

al

Ş 24).

Dacă minorul are dou€ acțiuni, una în anulare și alta
în rescisiune, renunţarea expresă la una din ele nu atrage
neaparat renunțarea la cealaltă.
Renunţarea tacită care
resultă din executarea voluntară a actului (art. 1167) va,
putea. însă să facă să dispară ambele acţiuni, afară de casul în care

acel care

are

două

acţiuni

na

avut

cunoștință.

1) „Et placet (ut est constitutum), si quis major factus comprobaverit
Dig.,
major
$ 110,
2) Astfel,

quod minor gesserat,
De minoribus, 4, 4.
factus ratum habuerit,
în fine, p. 341.
minorul va putea să

restitutionem cessare“. L. 3, Ş 1,
Vegi și Cod., L.L.1 și 2,8
2, 46. Cpr. Goudsmit, op. cit.,
,
confirme tacitamente actul SU-

pus anulărei sau rescisiunei prin tăcerea, sa pastrată timp
Cpr. C. Bude dece ani de la ajungerea sa la majoritate.

cureşti. Dreptul din 18175, No. 5.

|

5% Opr. T. Huc, VIII, 213. Laurent, XVIII, 639. Pand. fr.
Oblig., L, 6568.
,
N
,
1) Vedi infră, p. 38 urm., rubrica: Efectele confirmărei în privința celor de

al treilea.

Art.

1163..
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COD. CIV.—CARTEA

de cât de una din
samă

să

renunțe

de

JIL.—TIT. IIL.—CAP. VUL—S-a

VIL—ART.

ele, în care caz,

înţeles cu bună

cât

la

această

el n'a
din

urmă

1163,

1),

Minorul devenit major poate să confirme toate actele
supuse anulărei sau rescisiunei, fără a se distinge între

actele

pe care

tropul

el le a făcut

singur

şi acele făcute

de

epi-

stu fără îndeplinirea formelor prescrise de lege 2).
Aplicarea
Art. 1163 nu se aplică numai minorilor, ci tuturor
art. 1163 tuAstfel, s'a decis, cu drept cuvânt,
torur incapa- incapabililor în genere.
bililor.
că actul anulabil făcut de epitropul unui interdis nu
mai
poate fi atacat, dacă el a fost executat fie de
interdis, în
urma rădicărei interdicţiei, fie de moștenitorii
sei 3).
De asemenea, anularea obligaţiei contractate
de o femee măritată neautorisată, nu mai poate
fi cerută. dacă
această obligaţie a fost confirmată, fie în
mod expres, fie
tacitamente, de femee, în urma desfacerei
căsătoriei 4).
Confirmarea
din partea
epitropului.

1) Cpr. 'T. Huc, VIII, 213. Laurent, XVIIT, 643.
*) Cpr. Pand.
N'ar

fr, Oblig., 1, 6562

trebui

însă

să

credem,

vesulte din art. 1163,

de

minoritate

n'ar

Juns la majoritate,
care,

pentru

urm. şi decisiile citate acolo.
aşa după

cum

ar

părea

că o obligaţie anulahilă pentu

putea,

fi

căci dacă

a fi valid,

confirmată

minorul

de

cât

de

să

causă

Minor

a-

a, făcut singur un act,

nu avea nevoe de îndeplinirea
unei
formalităţi speciale, epitropul,
în calitatea, sa de administrator al bunurilor
confirme

minorului, va putea, în cursu
l epitrupiei, să
care minorul nu putea,
act va, fi valid, ca şi cum el să” facă singur, şi

actul

pe

asemenea,
capul locului de epitrop.

ar fi fost făcut din

Cpr. Pană. fr. I, 6557. Larombiă
IV, art. 1338, No. 17.—Cont
ră. Duranton. II. 518, p. re,
Dacă obligația contract
466.

tatea ei,

a deplinirea

sau asarea
, căto
consi
jude
liuluii
rii
U

ată

unor

de minor

anume

cerea, pentru validi-

formalităţi,

de

exemplu.

deqe amiliilie, omologar
garea
ea trib
tribu
nalul
unal
ui
ului
col (art. 65 L,. din 1 iunie
1896).

ice (iunea. va deveni ina
tacabilă, dobândind ast
fel validitaLe 1 bpsea
din capul locului. Cpr.
Pand. fi.. 1. 6559.
Laurent, XVIII, 602.
Larombiăre, loco supră
cit. DDemolombe.
VI 149. —Vedi insă
Minorite, 563, nota. 2. C. Paris, 10 ian. 1810. Repert. Dalloz,
Repet. Dalloz, Oblig., Cpr. şi C. Riom. Sirey, 42. 2. 360si
3, nota 2 p. 951.
:) Oli 7 Dent. Dalloz, 448
!
Inte diction, 184, nota
2, Pand. fr.,
i) Cpr. Poti hier „ Puissa
Luis: nce du mari , VII, „4,4.5 9,
LL, 165, Pand. fr.
68, 174. Laurent.
1, 6548, 6584.

Larombiere, IV. art
3338, Ao. 18. Cpr. C.
235.— Confirmarea făc Caen. D. p. 18. 9. 174. Sirey, 17. 2.
ută, în urma desfac

erei căsătoriei. est
e

ACȚIUNEA IN RESCISIUNE.—CONFIRMARE.—
ART. 1163,

31

“Confirmarea actului anulabil ar putea să aibă
loc și în Confirmarea

timpul căsătoriei, însă
sau a justiţiei. In caz

numai cu autorisarea barbatului ! timpul
căsăde confirmare cu autorisarea justitoriei,

ției, drepturile barbatului remân

intacte 2).

Barbatul putând să confirme singur actul pe care femeConfirmarea

ea La făcut fără autorisare, naște întrebarea dacă aseme
nealerbatulai în
confirmare va valida actul în privinţa femeei. Dacă
contorii. _
firmarea barbatului a avut loc în timpul căsătoriei, nici femee
aControversă.
nici barbat

ul nu vor mai putea ataca, actul, pentru că confirmaTea şterge viciul care resulta din lipsa de autorisare
3).
Dacă barbatul a confirmat actul anulabil în rima, desConfirmarea
facerei căsătoriei, această confirmare închide numai
acţiu-barbatului în
nea

sa și acea

a moștenitorilor

sei,

nu

însă

și acea

a fe-cerei căsăto-

meei și a moștenitorilor ei, pentru că, în urma desfacerei
căsătoriei, el ne mai având calitatea de soț, consi
mțimântul dat de

dânsul nu mai

constitue

o autorisare validă €).
validă numai în privinţa sa şi a moştenitorilor sei, nu însă
ŞI în privinţa barbatului, căci dacă femeea poate să renunţe
la drepturile

ce îi aparţin,

turile care aparţin

ea

nu poate

să renunţe la drep-

barbatului sau moștenitorilor

rent, III, 165. Beudant,

Cowrs de

dr. ci. fr,

1,

sei.

Lau-

338, _în

fine. Baudry et Houques-Fourcade, Des personnes, II, 2314.
Maread6, 1, 750. Aubry et Rau, V, $ 472, p. 167.
') Pand. fr., I, 6548, 658%. Beudant, op. cit., Î, 338. Laurent,
III, 165. Solon, ZA. de la nullite des conventions, 11, 309. Bau—

te

dey et H. Fourcade, op. cit., I1,2368. Cas. fr. D. P. 19.1.455.

*)

Beudant, op. cit., 338, in fine.
bry et Rau, V, $ 475, p. 167,
Houques-Poureade, op. cit., II,
Laurent, III, 166. Maread6, 1,

Mareade, 1, 150 in fine. Autext şi nota 121. Baudry et
2375.
,
749, 750 şi III, 496. Aubry

et Rau,V, $ 419, p. 165, t. şi nota 118. Demante, I, 300
bis VIII. Cubain, Droit des femmes, 135. Solon, op. cit. II,
31| urm. Demante, I, 300 bis VIII. 'Paulier, Tâtorie rui-

sounde du Code civil, 1, p. 350. Arntz, IL, 391.
Cas. Roma.
Sirey, 1901, 4, p. 7 și C. judiciar din 1902, No. 11 (cu adnotația, noastră).—Contră. Beudant, op. cit., L, 338. Baudry
et H.-Pourcade, 5p. cit., II, 2369 urm. Allemand, Mariage, II,
987. Demolombe, 1V, 211. Valette sur Proudhon, tat des personnes, |, p. 467, n. b. T. Huc, II, 253. Baudry, I, 652. Mourlon,

1, 192, 793. Thiry, 1, 335. Râpert. Sirey, Autorisation de femme

marie, 900 urm. Cpr. Cas. fi. Sirey, 94. 1.7 şi nota lui Labbe.
D. P. 87. 1. 379. Sirey, 87. 1. 268. Vedişitul, partea II a
Comentariilor noastre, p. 116 t. şi n. 4, unde admisesem a-

ceastă din urmă părere. Vedi şi t. IV, p. 37, text şi nota 2.

*)

Maveadă,

I, 750.

Laurent, III, 169.

Fourcade, op. cit., 11, 2313.

Bandry

et

HouguesEd

iei.
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COD.

Minor
emancipat,

CIV.—CARTEA

NI.—TIT. IU.— CAP.

In cât priveşte
confirme, înainte de
sevârșite

în timpul

pe minorii
majoritate,

VIII.— S-a VIL—ART.

1165.

emancipaţi,
ci pot să
actele de administraţie

minorităţei lor, dacă

asemenea acte sunt

din acele pe care minorul emancipat le poate face singur. Cât
pentru actele pe care minorul emancipat le ar îi făcut în
afară

de

capacitatea

Jui, el nu

sa personală, fără

le va putea

confirma,

asistenţa

înainte

de

curatoru-

majoritate,

de

cât cu asistența curatorului și cu îndeplinirea formelor leginite. Contirmarea emanată numai de la curator ar fi cu
totul lipsită de efecte.
Dacă este vorba de un act făcut

numai de curator, în afară de ori ce competinţă, contirmarea, pentru a fi validă, va trebui să emane de la Minor,
cu asistența curatorului,
pentru că minorul nn puate renunța singur la acțiunea în anulare ce'i aparține
1).
Ceea ceam dis în privinţa confirmărei din partea
Confir. din
mipartea majo-norului emancipat, este aplicabil și major
ului pus sub un
rului pus su
art. 445, +53), cu această deuxehire că
un consiliu consiliu judiciar

asistenţa curatorului este înlocuit ă prin acea
a consiliului2).
Comunele
pot și ele conf ma actele iregular
.
făcute,
din partea de ex. un imprumut,
prin dobândirea
posterioară a aucomunelor.
torisărei neaparate pentru sevârșirea
actului 5.
judiciar.

Confirmarea

Comunele având în adevăr acțiunea
în anulare, ca și
minorii, în privinţa actelor sevârşite
de vepresentanţii lor,
fără îndeplinirea tormelor legale
*), se inţelege că confirmarea lor, făcută
conform

Efectele

acţiunei

legei, le închide

în

anulare

Sau

ori ce

în

acţiune îi),

reseisiune.

Lu Legea, necuprindând nici o
disposiţie asupra, efectelor acHunei în anulare sau în rescisiu
n

ef), aceste efecte se determină

) IV,
Pand.axt.fr. 1338,
Oblig,
6587. Laurent, XVIII » 610 610. Larombi
No”1, 17.
Tana.
tre,
*)

k
%

Art.142 urm,
C. german,

Pand.

fr. 1, 6549, 6589.

P.

1.

60.

339.

Sirey,

60.

1.

Laurent,
593,

Cpr.

XVIII.

art.

108

603.
Cas.di fr.1894D.
L
com.

per
î, Oulig,
„6550.
"S04. as
Cas.
- ŞI Ra
U. nd Rennes
D. .P. L65.
1. 995Laurent,
si Sia XVIII.
az

P. 59. 9. 30.

1, 295 şi Sirey, 65. 1. 172. D.

Cpr. Windscheid, Lele rbueh des Pandel:ten
rece,
dar
in fine. Goudsmit, op. cit., $ 11 în fine
Se
Ş 117,
5) Înîn priv
pi inţa, , aplicărei art.
bfrău explic. acestui text, , 1900 cominelor » S Statului,i
ete. v
5)
|
ete vei
Odui german se ocupă din p. 81.
contra de efectele anu
act juridic in art. 142-14
4, Veqi R. Saleil es, De larei unui
tion de volonte
la declara-

(Paris, Pichon, 1901),

p. 352 sum.

EFECTELE ANULĂREI SAU RESCISIUNEI INTRE PĂRȚI.
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după principiile generale. Prin urmare, lucrurile vor fi puse
în starea în: care erau înainte de anularea sau rescisiunea

convenției 1),

adecă

obligaţiile

ce

ea

producea vor fi

stânse ; de aceea, acțiunea în anulare sau în rescisiune figurează între modurile de stângere a obligaţiilor (art. 1091).
Anularea unei obligaţii produce deci aceleași efecte ca,
și desfiinţarea ei în baza condiției resolutorie (art. 1019),
cu toate că principiul resoluțiunei nu trebue să fie con-

fundat cu acel al anulărei ?).
Efectul

anulărei

sau rescisiunei

ce atât între părțile
de

contractante

pronunțate

se produ-

cât şi în privinţa

celor

al treilea.

1. Efectele anulărei sau rescisiunei între părțile contractante.
In

cât

privește

relaţiile

dintre

părți,

efectul

anulăreiCasul în e)

nu dă loc la nici o dificultate, de câte ori contractul a- contractul
nulat n'a primit nici o executare. In adever, în asemenea
cutat.
caz, contractul:ne mai având ființă, nu mai există nici
obligaţie,

_

nici

Dacă

creditor,

nici

presupunem,

debitor.

din contra, că contractul
a fost exe- Casul în care

cutat în totul sau în parte, părțile vor fi puse
în care

ar fi fost

vor restitui

deci

dacă

obligaţia

respectiv

tot ce

n'ar fi existat.
au

primit

în starea fonzacta e
Ele

își

în virtutea

ac-

tului a cărui anulare san rescisiune a fost admisă (art.
1019, $ 23).
Deci, dacă este vorba de o vândare, cumpărătorul va
restitui lucrul și fructele produse de acest lucru în urma
predărei lui ; ear vândetorul va restitui preţul cu dobânda
lui din diua de când ela fost plătit.

Art.
1)

1164

aduce

însă, în favoarea

minroilor,

intergi-

Şi la Romani, restitutio in integrum conferită minorilor, se
făcea astfel în cât fie care era restabilit în drepturile sale : |
»Restitutio autem îta facienda est, ut unusquisque în integrum
jus suum vecipiat“. L. 24, Ş 4, ab initio, Dig., De minoribus, 4, 4.

2) Cpr. Laurent, XIX, 61. Pand. fr., Oblig., I, 6390. Larombiere, IV, art. 1304, No. 15. M. Planiol, II, 1333.
2) Chr. Laurent, XIX, 62. Marcadt, IV, 901. Baudry, II, 1172.

Demolombe, XXIX, 171. Pand. fi. „Oblig., 1, 6392. Atbry, et
Rau, IV, $ 355, p. "960. TPhiry, III, 101. Planiol, II, 1334.
Cpr. art. 348 din noul Cod german.
3
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şilor

III.—TIT.

și femeilor

măritate,

UI.—CAPIT.

VIUI.— S-a VIL—ART.

o excepţie

însemnată

la

1164,

acest

principiu.
Eată cum se exprimă acest text:
Art. 1164.—Când minorii, interdişii sau femeile maăritate
sunt admiși, în această calitate, a exercita acţiunea, de vescisiune

în contra

angajamentelor

lor,

ei nu

întore

aceea

ce au

primit. în

urmarea acestor angajamente, în timpul minorităţei, interdicţiunei,
sau maritagiului, de cât dacă se probă că au profitat de ceea ce
li sa dat. (Art. 207, 951, 952, 991, 1098, 1157 urm. 1169, 1598

C. civ. Art. 351 C. com. Art. 1312 C. fi).

Regula care obligă pe fie care parte a restitui ceea
ce ea a primit în virtutea executărei unui contract
în urmă anulat, nu putea, raţionalmente vorbind, să
fie aplicată
incapabililor, pentru că, dacă incapabilul ar
fi fost obligat a restitui sumele pe care el le ar fi cheltuit,
fără a trage
nici un folos, protecţiunea ce'i conferă legea
ar fi devenit
ilusorie. De aceea, art. 1164 prevede
că incapabilul, care
cere anularea contractului, nu restitue
ceea ce el a primit
în timpul incapacităţei sale, de cât
în mesura
în care el
sa înavuţit.
Aplicarea.
art. 1164 la
străini.

Dacă

întreaga

sumă

primită

de

dânsul

i a tolosit, el
o va restitui toată !), şi această
regulă de echitate nefiind
privitoare nici la, starea, nici
la capacitatea persoanelor,
este aplicabilă și incapabililor
străini
2).
Casulîn care
Dacă lucrul primit de incapabi
l își maiare încă ființă
lucrul primit
de incapabil în natură, în totul sau în parte, ceal
altă parte va putea să'l
există în na- revendice (arg.
prin analogie din art. 1598),
tură.
şi ineapabilul va

fi liberat

prin

restituirea

lucrului în starea în care
el se găsește, afară de casu
l când deteriorărele adus
e acestui lucru n'ar proveni
din negligența sau reaua
sa gestiune, ci din reaua sa cred
ință, în care caz asemen
ea deteriorări ar da naștere
în contra incapabilului
la obligaţia
delictuală de care el res
punde în baza art. 1162
3), ă
Această obligaţie nu

tract, ci din principiul

naște, pentru incapabil,
din concă nimene hu se poate
înavuţi în de-

DIR
') In asemenene:
ea, caz : acț
pab
bil
ilu
ulu
lui
i va putea fi respininssăă
pentru lipsă de intereiunea incapa
s, Cpr. Lar

„ 13. Pand. fe. Oblig. 1, 641
9.
) Cpr. Casfr. D.
%) (pr:

,

p.

ombisre.

AOmbiăre,

92. 1. 99. Sirey,

IV.

ar

2.

IV, art. 1812, NNo.
78

95. 1.
Larombiăre, IV, art. 1319.
0.
N
10,
11. Pan)a. fe., Oblig.,
Ă
|

EFECTELE

ANULĂREI

SAU

trimentul altuia :

RESCISIUNEI

„Jure

nature

INTRE

ceguum

PARŢI—ART.

1164.

est eminem

cum

alterius detrimento et înjuria fieri iocupletiorem“ !).

Art. 1098 cuprinde o disposiţie analoagă când dispune că plata făcută creditorului incapabil nu este validă,

afară numai

dacă

debitorul

-

folosit creditorului *).
Casul

prevădut

cel prevedut
texte

presupune
casul

Pentru ca

unei

a făcut
în

ritată, a făcut un
cutarea, acestui

art.

1164;

casul

în care debitorul
presupune

de

de art.

care

va

dovedi

1098

că

lucrul

se deosebeşte

însă

Art. 1098.

a

de â-Deoseb. între

căci, pe când primul din aceste casul prevăobligaţii

plata

valabile

unui

preexistente 1098 şi de

incapabil,

minorul, înterdisul sau

contract

plătit

35.

anulabil, primind

art. 1164

1164

femeea mă-

ceva în exe-

contract 5).

incapabilii de care

poată invoca, beneficiul

vorbeşte

acestui text,

trebue

art.

1164

săCondiţiile ce-

ca ei să fie Eute pentru

vestituiți din causa incapacităţei lor, în această calitate, să fie aplidice textul. Deci, dacă anularea ar fi admisă pentru altă
“bi
causă, de ex., un viciu al consimțemântului,
dreptul comun ar fi aplicabil și restituția integrală
ar îi datorită
părței adverse 4).

O altă condiție cerută pentru ca art. 1164 săși primească aplicare, este ca ceea ce a fost plătit incapabilului
să fi fost dat în timpul minorităfei, interdicției, squ căsătoriei, ceea ce este conform dreptului roman 5); de unde
resultă că, dacă incapabilul ar fi primit plata în urma încetărei incapacităţei sale, el ar fi obligat a restitui toată
Suma, puţin importă dacă ea “i-a folosit sau nu, căci scutirea restituției întemeinduse pe împrejurarea că el e presupus a fi râsipit banii primiți din causa incapacităţei sale,
acest motiv incetează de câte ori ela primit plata în timpul capacităţei sale, dreptul comun fiind aplicabil în specie $).

1) L. 906, Dig., De diversis regulis juris antiqui, 50, 11 şi L.
14, Dig., De conditione indebiti, 19, 6.
|
Ş

*)

Vedi asupra acestui text, t. VI, p. 453 urm. Vedi o altă
aplicaţie a acestui principiu în at. 1598, în materie de deposit, asupra căruia vedi Baudry et Wahl, Dep, 1036 urm.

5) Opr. Larombiere, IV, art. 1312, No. 2. Pand. fr., 0blig., 1, 6395.

4) Cpr. Pană. fr., 1, 6396. Laurent, XIX, 67. Baudry, ÎI, 1172.

Demolombe, XXIX, 1716. Planiol, II, 1335. Larombiere, loco
cit., No. 3. Aubry et Rau, IV, $ 336, p. 260. T. Huc, VIII, 214.

5) Opr. L. 27, $ 1;
4i, Dig.,

L. 41, $1, Dig... De minoribus, 4, 4; L.

De solutionibus, 46, 3.

_

_

6 Cpr. Bandry, II, 1172. Laurent, XIX, 67. Larombitre, 1V,
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Aceiaş soluție este aplicabilă și în casul
ar fi fost făcută moștenitorilor incapabilului,
majori !).
Casul în care
plata s'a făcut represen-

tantului le"gal a incapabilului.

Dacă

presupunem

incapabilului,

minor,

însă

interdis

presentantului său legal,
incapabilul nu va trebui

folosit,

că

plata

sau

1164.

VIII.—S-a VII—ART.

DI.—TIT. II.—CAPIT.

n'a

fost

femee

când plata
capabili și
tăcută

însuș

măritată,

ci re-

adecă epitropului sau barbatului,
să restitue de cât tot ceea ceia

însă acel care a tăcut

plata

în mânele

represen-

tantului legal, va avea o acțiune în restituție contra, acestui din urmă pentru întreaga sumă plătită sau diferenţa
între ceea ce el a plătit şi ceea ce primeşte înapoi de la
incapabil, fiind că representantul incapabilului este presupus a fi tras folos de tot ceea ce a primit. Această soluție se va aplica,
de exemplu,
la casul în care epitropul
unui minor sau unui interdis
ar fi vândut bunurile aces-

Cui incumbă
sarcina

probei.

tora fără îndeplinirea formelor legale și ar fi primit preţul 2).
Proba că sumele primite de incapabil i au folosit este
în sarcina acelui care a contractat cu dânsul, incapabilul
neavând altă dovadă de făcut de cât acea a anulărei san

rescisiunei 5).

Chestie de
fapt.

Chestiunea de a se ști dacă plata făcută
incapabilului i a folosit sau nu, fiind mai mult

ne

de

fapt,

fapt

de

după

împrejurările

momentul

cât

pornirei

de drept,

judecătorii

fie

cărei

acţiunei 1), ear

în mânele
o chestiu-

o vor

decide

în

cause, . referinduse
nu la

acel

al

la

contrac-

056. 1312,
art.
îi toa
No. ca
1. T. Huc. » V VII, :214.

Pană.
:
fr,.
0ulig.,
i
|,
1) Cpr. Larombidre, Pand. fr., 0p. și loco
cit.
:) Larombiăre, IV, art. 1312, No. 5. Pand.
Opr. L. AT, $ 1, Dig, De minoribus, 4, fr. Oblig., L, 6399.
4. i Contră.. 'Trib.
, Tecuci (a cărui soluţie este greșită).
Dreptu
l
din 1893. No. 66.
) Cp. Cas. rom. Bulet.

anul 1880, p. 153 şi Bulet. 1882
p 62. Cas. îr. D. P.70.S-a. 1.1, 432.
Sirey, "70.1. 387. Thiry, DI
101 Fuzier-Herman, II, art.

1312, No. 11. Mareadă IV.
901. Laurent, XIX, 70, Pemolombe,
XXI, 114. Freminville,
mite,
AI,
).

| e
)

260,

Opr.:'T.

„t.,

Huc, VIII,

214

1312,.
No. 9. Laroubieră
1
az

Minorită

I

„

Aubry

n. 9. T. Hac, VIII, 214.

(Clermo

p.

965

PV

So

et

Rau,

IV, $

Planiol, II, 1335, şi

zier-

Herim:

.

RUE!
Lerma.n, "6A
=, No.

ate

j

nt, 1845), II, 195. Aceiaş soapta a
misă şi în dreptul
roman. Cpr. L. 4, Pr., Dig.
46 3 De
solutionibus; L. 34, Pr, Dig.
, De minoribus, 4, 4; L.:4
, Dig.
?

=

3
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EFECTELE ANULĂREI SAU RESCISIUNEI INTRE PĂRŢI.—ÂRT, 1164,
tului, decisia lor nefiind,

în această

privință,

|
trolului Casaţiei 7).
Astfel, incapabilul se consideră
primiți de câte

ori

el

i-a

supusă

37

con-

că s'a folosit de banii Exemple în

intrebuinţat

direct

sau

indirect care banii

la plata unei datorii legitime resultând din o obligație re- incapabilugulată sau din un delict ori quasi-delict 2); la plata unei
|:
obligații care putea compromite onoarea şi libertatea sa 3),
la creșterea, și educațiunea sa 1); la cumpararea unui imobil 5), etc. Banii primiţi de o femee măritată neautorisată
sar considera că i au folosit, dacă ea “i ar fi intrebuințat
la căpătuirea sau înzestrarea unui copil, ete 6).
Art.

1164

nu

vorbeşte

de

cât

de

minori,

interdiși

și Art, 1164se

femei măritate, însă el cuprindând un principiu de echitate, aPică tut
se aplică la toți incapabilii în genere. Astfel, s'a, decis cu lilor în gedrept cuvânt că comunele fiind obligate, în virtutea unui
Nerequasi-contract de gestiune de afaceri (art. 991), în lipsa
unui titlu resultând din o convenție regulat încheiată cu
autorisarea autorităților în drept, sunt obligate a restitui
sumele care le au folosit 7).
și axt.

De

numai

vorbește

1164

de

înferdiși, se deci-

Aplicarea

de în genere că el se aplică și la acei care, fără a fi în- anti
în stare de demență, motivele fi-

terdiși, se găsesc numai

ind aceleaşi și în un caz și în altul. Mai mult încă, acel
care ar fi contractat
de bună credință cu un smintit, în
ecunoștința acestei infirmități,
ar putea să ceară de la

Această soluţie lasă însă a se pre-

De exceptionibus, 44, 1.

Supune că acţiunea incapabilului este exercitată în timpul incapacităței sale ; căci, în caz contrar, se va avea în vedere
incapacităţei

încetărei

momentul

sale

a se şti dacă

pentru

incapabilul s'a înavuţit în detrimentul celeilalte părţi contractante. Cpr. Fuzier- Herman, loco cit. Aubry et Rau, IV,
35

şi

,

"280

!) Șab, p. 260. text și La

45. 1.

nota

„fe. Oblig.,

41,

*) Pand. î 10605.

O.

anul 1899, p. 503. Cas. fr. Sirey,

L,

,

6414.

_

Laron bire, IV, art. 1312, No. 7.

) C. Paris. Repert. Dalloz, Oblig., 2919, 2%. Pand. fr., 1, 6407.

Cpr. şi Cas, fr. D. P. 55. 1. 95. Sirey, 56. 1. 56.

$) Larombitre,

loco cit., Pand. fr., Oblig., IL, 6409.

*) Or. Cas. rom.

Bulet. S-a I, anul

% Chr. Cas. rom. S-a 1.
N
1898,

1881, p. 183.

Bulet. 189, p. 7 şi

,

C. judiciar din

?) Cor 0 A. D. p. 18. 1. 204. Sirey, 78, 1. BT. Sirey, 14.
1. 30. Cpr. Laurent,
î. V a lucr, noastre,

XX, 339. T. Huc,
p. 309, nota 2.

VIII, 380.

Vedi și
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“dânsul
pentru
rea în
existe
Aplic. art.

întreaga sumă plătită, independent de ori ce folos,
că nu "i se poate face o culpă căn'a cunoscut stacare el se afla, dacă nici o bănueală nu putea să
în această privință !).

Legea

LI, acei ap s'a decis
siliu judiciar. judiciar, nu
titui de cât
de dânsul în
mai

III.— TIT. II.—CAP. VIU.—S-a VIL.—ART. 1164, 1770.

nevorbind

conformă

de acei

puși

sub

un

consiliu

judici-

că râsipitorul, căruia sa rânduit un consiliu
poate să pretindă că nu poate fi ţinut a resceea ce i a folosit în baza actelor atacate
nulitate 2); însă această decisie nu este toccu

teoria generală a acţiunelor în anulare 5).

De aceea, tribunalul de Ilfov a decis, cu drept cuvânt, în
afacerea Văcărescu, că art. 1164 se aplică și acelui
pus
sub un consiliu judiciar, motivele fiind aceleași. Legea
a-

vând
lesat

de scop apararea râsipitorului, acest din urmă
ar fi
dacă ar trebui să restitue sumele sau lucrurile
pri-

mite care, din causa stărei sale de slăbăciune,
ar
râsipite sau cheltuite în mod zadarnice 4)

1.

Efectele anulărei sau vescisiunei. în privința
treilea (art. 1770).

fi fost

celor de al

Anularea sau rescisiunea
își poduce efectele sale nu
numai între părți, dar și în priv
ința celor de al treilea,
care au dobândit drepturi asup
ra lucrurilor
ce părțile 'şi
au predat

reciproc în baza unei obligaţiuni
viciate. Părțile fiind, în adevăr, presupuse
că n'au avut nici un drept
asupra acestor lucruri, n'au putu
t transmite nici un drept
asupra lor. Art. 17700 spune
în privinţa ipotecei, şi ceea,
ce legea dispune în privința,
acestui contract, este aplicabil ori cărui act de disposiție,
căci art. 1770 nu este de
cât aplicarea maximei cunoscute
; Resoluto jure dantis. solvitur jus accipientis 5),
|
1) Pr

Laromibiere, IV,

art. 13192, No.

N
a e Mate a
)

C. Bruxelles.

Pasicrisie

b

12.

Pană.

fe.,

Oblig.,

uta
ae
d 0
2

i î0. ie, VILE, ai în ine iFr
eminvile,- Monor, II
Planiol, II, 1337, fphiry, ur, 101.
Sand fn, Oblig T, bio,
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Reclamantul în anulare nu poate să atace direct pe
cei de al ixeilea, pentru că ei nuaucu dânsul nici un raport juridic. Incapabilul va trebui deci mai întâi să anu-

Punerea în
causă a celu.
de al treileai

leze obligația sa faţă cu partea contractantă, și apoi să
exercite acţiunea în revendicare contra celui de al treilea,

posesor al lucrului.
însă opune

Pentru ca acest din urmă

calitatea

de

terţiu,

ca

unul

ce

să nu'i poată
na

figurat

în

judecată, reclamantul va face foarte bine de a chema și
pe terțiu în judecată, o dată cu cealaltă parte contractantă,
şi de a cere

restituirea

lucrului

la

caz

de

anularea

obli-

gației sale 1).
Aplicarea principiului în baza căruia anularea dobân- Anulare p.
sau
dită de reclamant este oposabilă celor de al treilea, nu eroare
violență.
suferă nici o dificultate de câte ori obligaţia sa este anulată

pentru

eroare

sau

violență ?).

In cât priveşte însă anularea pentru dol, chestiunea
este controversată și a dat loc la dificultăţi ; însă am vedut,

Anulare
dol.

p.

cu toate acestea, că anularea pentru ori ce viciuri de consimțemânt ax fi, se resfrînge asupra terţiilor, care trebue
să restituească lucrul în baza principiului:
esuloto jure
dantis, ete. 5).
Chestiunea, de a se şti dacă terțiul trebue să restituească
și fructele

lucrului,

va

dință. Dacă el avea

atârna

cunoștință

de

buna

sau

reaua

sa

cre-

de incapacitatea aceluia cu

care a contractat,
el va restitui fructele, prin aplicarea
principiilor care cârmuesc anularea contractelor ; dacă el

nu avea, cunoştinţă de această incapacitate, eleste de bună
credință şi, în asemenea caz, va dobândi proprietatea, fructelor, în baza art. 485—487 4).

1) Cpr. Laurent, XIX, 73. Pand. fr., Gblig., 1, 6424. Duranton,
XII, 560.
*) Vedi t. V, p. 89.

|

_

2) Vedi t. V, p. 90, 91.

î) Cpr. Lanrent, VI, 214. T. Huc, IV, 121. Mareade, II, 418.

Baudry et Chauveau, Des biens, 299 (ed. a 2-a din 1899).
Cas. rom. şi C. Bucureşti. C. judiciur din 5 oct. 1900, No.
65. Vedi şit. [La lucrărei noastre, p. 486, nota 1.—Vedi însă

II, $ 206, p. 408

Aubry et Rau,

(ed. a 5-a, din 1897), p.

269, din ed. a 4-a, după care acel ce ar fi contractat cu un

incapabil ax putea, prin excepţie, să fie de bună credinţă,
cu toată cunoştinţa cea avut de neregularitatea, titlului seu,

dacă

contractul

ar fi avuţ motive
va

confirma.

Cpr.

fiind

încheiat în interesul

puternice

incapabilului,

el

de a crede că acest incapabil îl

şi Demolombe,

IX,

00.

Restituirea
fructelor.
Art.

485—487.

40
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Art. 952,

952,

Principiile care cârmuesc efectele anulărei suferă o
restricție în casul în care obligaţia este anulată pentru
causă de incapacitate, și anume acea prevedută de art.
952,

după

opune

care

persoanele

minorului,

capabile

interdisului

de

a

se

sau femeei

obliga nu

măritate

pot

cu care

au contractat,
incapacitatea lor și nu pot refusa
pentru
acest motiv executarea obligaţiunei lor 1). Nulitatea fiind,

în adevăr,

stabilită

numai în favoarea

guri pot s'o invoace.
Jurisprudența
cestui principiu la casul în care mai

incapabililor, ei sina făcut aplicarea amulți majori s'au oh-

ligat odată cu minorii, hotărînd că anularea, obligaţiei
nu
poate să folosească de cât minorului, atunci când
mai cu
samă obiectul ei este divisibil 2). Anularea profită
însă şi
majorilor de câte ori lucrul este indivizibil 3). Anularea
pronunțată

în favoarea

unui

codebitor

losi însă codebitorului major,

major

nu poate

este personală

să

opue

solidar

pentru

excepţiunea

codebitorului

(art.

minor

că codebitorul
de

1047,

war

to-

solidar

minoritate,

care

Ş 2)4),

Regulele

de drept internaţional aplicabile
la acţiunea
în anulare sau în reseisiune.
Chestiunea de a se ști ce lege
trebuește
urmată în
privința exerciţiului acţiunei
în anulare sau în rescisiune
a dat loc la deficultăți.

Dacă

tatea

acţiunea

uneia

din

în anulare

părţile

legea naţională a, acestei
statul ei personal 5).
Ă Aceiaș)
întemeia

va

a
5

y

din urmă,

ea

er.

C

Cpr.

Laurent, XIX,

Iaşi. Dreptul din 1899.
26.
Laurent, XIX, 78. Pană. fe..No. Obli
a.
siile citate acolo.

PI.

va

fi cârmuită

de

atâruă

de

ca toţ ce

soluţie va, fi admisă
de câte ori acțiunea se
pe un viciă de consimţem
ânt %) sau pe lesiu-

A tate acolo.
%

se întemeiează pe incapaci-

contractante,

79.

Pand.

i

decio Î- 481, și deci
te. |. 6435, şi decisiile
ci-

i
|
aurent, XIX, 79, in Jine
1
Cpr. 17. Huc, VIII, | 469. , Pand. fe.. Oblig.
7
dr.ainte
net, P; . de P
pi pf
304.9 605 (ed. a 3-a dinDespag
p
1899),
îm mcermat, priză,
apuc,
Despagnet, /oco supră cil.
VIII, 72, 158.—Vedi însă! Bro Laurent, Dr. intenati
cher Cous 3 dede aeds. naținternat
d E IL
brae€,
II, p. pi81) şi Lecasble
ionale
i
(Quest. d dr. So intteniaui
nternat
matiere d'oblig. au poi
ern
at.
prir
e en
nt de vue de la soluti
on gw'elles 4 doivent

ACŢ. IN ANULARE

SAU IN RESCISIUNE.—DREPT

INTERNAŢIONAL.

4l

ne, dacă este vorba de minori, pentru că acţiunea în rescisiune se întemeiează tot pe încapacitatea minorului 1). In
ambele casuri se va aplica legea națională a reclamantului. Poate aceste chestiuni sunt însă controversate, ca tot
ce privește dreptul internațional privat.
Restituţia pentru lesiune nefiind,
după cum am v&- Lesiune în
dut, admisă de legiuitorul nostru în privința majorilor, și Pe
ea fiind din contra admisă în mai multe legislațiuni stră- Controversă.
ine, s'a ivit, în dreptul internațional, o vie controversă în
privința naturei legei care permite majorilor de a desființa, în unele casuri, contractul pentru lesiune.
Am aratat cele

trei

sisteme

care

împart doctrina

şi jurisprudenţa

în această privință *), și am vedut că, după părerea noastă, legea personală a vândetorului este acea care va determina dacă o vândare petrecută între majori poate sau
nu să fie desființată

Cât pentru
condiţie

resolutorie

litate sorgintea

pentru

acţiunele
expresă

lor în însuș

lesiune 5).

în resoluțiune
sau

tacită,

întemeiate
ele

având

pe o Condiţie. re-

în rea- expresă, sau

contractul, vor fi cârmuite

de

acţiunei

în

legea acestui contract 4).
Despre

finele de neprimire care pot fi opuse
anulare sau în rescisiune.

Finele de neprimire care pot fi opuse acțiunei în anulare sau în rescisiune sunt confirmarea (art. 1163, 1167,
pecevoir de la juridiction frangaise, thesă p. doctorat, Paris,
1881, p. 246 şi 315), după care acţiunea în anulare întemeiată pe un vicii de consimțemânt, ar fi cârmuită de le!
,
gea contractului, lex loci contractus.
1) Laurent, op. cit., 72. Demangeat asupra lui Foelix, Dr. înternat., ÎL, p. 250, nota a. T. Huc, loco supră cit. Despagnet,
op. cit. 304. 'Trib. Ilfov. C. judiciar din 1894, No. 33 şi
Dreptul din 1894, No. 58.

2) Vedi t. V a luer. noastre p. 97.

3

Laurent, Dr. international, VIII, 144 urm. Demangeat asupra lui Foelix, op. cit., |, p. 21T,notaa. Despagnet, op. cit.,
304, p. 602.—Contră. 'Trib. Ilfov, decisie supră cit. care aplică în specie legea, ţărei în care a avut loc convențiunea.
Cpr. în acelaş înţeles T. Huc, X, 202. Aubry et Rau,I, $
31, p. 163 (ed. a 5-a). P. Fiore, Diritto internuz. privato,
994. V. asupra acestei controverse, Vincent et Pânaud, Dic|
tionn. de dr. international, Vente, 20.

4) Despagnet, op. şi loco supră cit. 'T. Huc, VIII, 462. Laurent,
op. cit. VII,

472.

Aubry

et Rau,

loco supră cil.

tacită.
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COD. CIV.—0CARTEA

1190)

II.—TIT.

și prescripția

(art.

pe 0 confirmare tacită !).
Î. Despre

NI.—CAP. VIII.—S-a

1900),

care

VII.— CONFIRMARE.

se întemeiează

tot.

confirmarea sau ratificarea obligajiilov supuse
anulărei sau rescisiunei.

Observ. asuLegiuitorul francez se ocupă despre confirmare în cade au pit. armător, care tratează despre proba obligafiilov, ceea.
torul nostru ce este greu de justificat, pentru că, de şi actul confirma-

dcepee
ea, tiv va servi
firmare.

de probă

de câte ori va fi scris,

el intere-

sează mai mult fondul dreptului de cât chestia de dovadă 2). De aceea, legiuitorul nostru, urmând, în această privință, Codul italian, a schimbat cu drept cuvânt ordinea.
admisă de legiuitorul francez, ocupânduse despre confirmare
în secţia, de faţă.
Legiuitorul n'a fost însă logic pănă la.
capăt, căci uitând schimbarea făcută, a lăsat art. 1190
în

capit.

probelor,

unde el se găsește și în

Codul

francez.

Pen-

inu o mai bună metodă, noi am adunat sub
aceiaş rubrică
toate textele relative la, confirmare, și le
vom explica. la,

Definitie.

un

loc.

Confirmarea sau ratificarea 5) consistă

“renunţa

la, dreptul

de a ataca

un

act

contra,

în faptul de a,
căruia,

legea.
conferă acţiunea în anulare sau în
rescisiune (art. 1190).
Ceea ce constitue esenţa confirmărei
este deci renunțarea la.
dreptul de a cere anularea, obligaţiunei.
Caracterul
Confirmarea, fiind o renunțare la acţiunea
unilateral a
în anulare,
confirmărei.
') Cpr. C. Bucureşti. Dreptul
34, colona 2. Vedi şi înfră, No.expl 5 din 1875, consid. de lap.
Dita
iferitele

cave
ntule
ip

2)

-

Cpr.

Boissonade,

UI, p. 73

ta

uventul

ratificare

1.

Projet

de

'T. Huc,
este aici

ic. art. 1900.

C. cie. pour

VIII, 279.

sinonim

PEmpire

de confirmare,

du Japon,
si

'ebueş
ratifica
actelor a
negote
tiorinconfun
“d a
gestdat
or cu
(axt. 1096, rea
$
2, 1546). In asemenea
ratificarea, fie expresă, fie
caz,
Rutihabitio mandato compar tacită, echivalează cu un mandat :
atu
Dig., 46, 3, De solutionibus r Sau eguiparatur (L. 19 $ 4
). Vedi t. V, p. 311
rpruă text. și nota, 2. Cpr.
nota
O. București. Curierul Jud , 3; p.
Y9, No. 6. De aceea, noi
iciar din
vom întrebuința numaj
confirmare, după cum
fac mai toţi autorii, în
or ce confusiune. Cpr.
Bau
IP. 113, nota 1. Planiol,dry, II, 1941. Boissona
Ti, p. 411, nota 1. T.
- “e, Demolombe, XXIX,
Huc. VIII
192
şi XXXI, 205. Aubry
IS
et Rau
i, p. 261, nota 4. Laurent,
XVLII, 560. Pand. fr.
Pg. IL, 6440 urm. Mou
rlon, II, p. 834, nota
1

CONFIRMAREA

OBLIG.

SUPUSE ANULĂREI

SAU RESCISIUNEI.

43

este un act unilateral, ear nu o convenţie; de unde resultă
dou& consecinţe, și anume: 1% Ea este definitivă şi n'are
nevoe de a fi acceptată de partea în folosul căreia ea are
loc; ear acel care a făcut-o nu mai poate reveni asupra,
ei; 20 Actul care o constată nu are nevoe, de câte ori
el este sub semnătură privată, de a fi redactat în mai multe
exemplare (art. 1179), un singur exemplar fiind de ajuns,

dacă ela fost remis celeilalte părţi 1).
Din

capul locului

trebue

să deosebim

confirmarea

deDeoseb. între

renunțarea la un drept ; căci, de şi prin confirmare, se re
nunță

la dreptul

de a ataca

actul

viciat,

ae

totuși ori ce re- la un drept.

nunțare nu constitue o confirmare,
de oare ce se poate
foarte bine renunța la un drept valid. Renunţarea este deci
specia, ear confirmarea, genul.

Confirmarea

supun existenţa

de asemenea de vecunoaște-Deoseb. între

se deosebeşte

rea unui drept (art. 1189),
unei

pentru

convenţiuni

că,

sau

de şi ambele pre

unui fapt juridic an-

terior, totuși confirmarea, implică în tot-deauna o recunoaș-

Care
rea unui

— ebt-

tere, pe când recunoașterea nu atrage neaparat o confirmare.
In fine, confirmarea se deosebeşte de novaţie; căci, Deoseb. între
pe când

novaţia

are

de

scop

crearea

unei

obligaţiuni

noi, și novaţie.

menită a înlocui pe acea veche 2), confirmarea nu dă loe
la o obligaţie nouă, ci validează numai pe acea, veche. Con-

firmatio nil dat novi *).
Convenţiile

care

pot

fi

confirmate.

Confirmarea consistând, după cum am vădut, în fap- Actele anu
tul de a renunța la acţiunea în anulare sau în rescisiune “potA pd
pe care o conferă legea, se înțelege că ea se aplică nu- firmate.
mai la actele anulabile, contra cărora legea admite acţiunea în anulare

sau

în rescisiune

(art.

op. cit., II, 1355, p. 413.

1190),

nulitatea,

Baudry,

fie

1)

Cpr. Planiol,

>)

Pana. fr, Oiig, 1, 6446, 6447, 6622. Laurent, XVIII, 563,
648. Demolombe, XXIX,, 768. T. Huc, VIII, 273. Thiry, III,
149.—Dublul exemplar n'ar fi necesar, de cât atunci când
actul confirmativ ar fi conceput în spiritul unei transacţiuni
şi ar atrage o obligaţie oare care din partea creditorului.
Laurent, XVIII, 648. Baudry, II, loco est. Pand. fr., I, 6623.
Vedi t. VI,
p. 673, 674.
2

II, 1241.

: Cpr. Baudry 11 1941. Demolombe, XXIX, 724, 725. Pand,
fr, Oblig., I, 6444 urm. Laurent, XVIII, 561, 562. Aubry
et Rau, IV, $ 337, p. 261, text şi notele 1—3.
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ea de formă sau de fond, absolută sau relativă, ear nu și
la acele nezisfente sau fără ființă. Confirmarea având, în
adevăr, de obiect ștergerea viciului de care este atinsă obli-

gaţia, și obligaţia inexistentă ne producând nici un efect
(art. 966),
unu există viciul care trebue să dispară prin
confirmare. Ea este neantul, și neantul nu poate
fi contirmat, după cum nici omul mort nu mai poate reînvi
ea. Quod

nullum
lian

Oblig. care
nu pot fi confirmate.

este

est confirmari neguit 1.
formal

în

Art.

1310

această privinţă ?).

din Codul ita-

Legea

nu

admite

de cât o singură excepţie la acest principiu,
și anume acea prevedută de art. 1167, $ ultim. Vedi înfră
p.49 urm.
Astfel, nu pot fi confirmate: obligaţii
. lipsit
lee cu totul de consimțământ 3), de obiect sau de
un obiect licit;

obligaţiile

fără

causă

sau

având

o causă

ilicită 4);

cou-

1) Cor. O. Galatz. Dreptul No. 13 în 1898. Thiry, III.
147,
T. Huc. VIII, 276. Capitant, Infro

due. ă Vetude du de ei.
il, p. 212. Laurent, XIV, 520 şi XVII
II, 1242. Planiol, |, 320. Demolombe, I, 564, 697. Baudry,
XXIX, 729 urm. Aubry et Rau. IV, ş 331, p. 969.
Marcade, IV. 383. 899 şi
V, art. 1338, No. 1; art, 1398.
No. 2. Mourlon, II. 159%.
Bufnoir, op. cit., p. 705. Vigi€,
11, 1620. Pana. f., Oblig.,
I, 6449 urm. Demante, V, 309 bis
I. Solon, Nullites, IL. 350.
Vedi t. V a lucr. noastre, p.
23
şi
35; 116, 151,n. 3;
VI, p. 19%, n. 3;t. IV, p.
88. text şi n. 3; p. 108,
241, p. 414.153, etc. ; t. III,
p. 336. 362. 633, ete.—Contră.
Toullier D.. III, partea

II, 180 şi IV, partea
vo Ratification, $ 5, No. 3, p.[1 518, Merlin,
582. care în
Râpert. (vo Ratification),
Susţinuse păre
Quest,

Codul japonez şi Codul

german.

t. 6,

:) Cpr. şi art. 119 din

rea

contrară.

Codul
1896. Acest text adaogă însăjaponez, promulgat la 28 april
că, de câte ori părţile care
confirmat actul inexistent,
au
cunoşteau nulitatea de
„era isbit, ele
care el
:
se consideră că au tăcuț
un act nou. Vedi şi
art. 141 din Codul germ
an: „Dacă actul zu
este conârmat
de autorul seu, dicea cest
siderată ca un act juridic text, confirmarea trebue să fie connoue. Vegi şi art. 144
Cod, care vorbeşte de
ain acelaş
confirmarea unui acţ
anulabil. Confirmarea, după acest text,
n'are
nevoe de a îndeplini
cerute pentru actul jurid
formele
ic care se confirmă.
piu este admis şi la
A cesţ princinoi, cu toate că nu
avem nici un text
in această privință.
sia. de la p. 1158. C.Cpr. Cas, rom. Bulet. S-a 1, 1896. conJudiciar din 1896, No.
3 D
ex., convențiile făcute
35.
|
din Şagă, par plaisanterie.
cuusa ; acele încheiate
jocau
gi
Fand, fr, Oblig, L. 6453.cu un copil, d ud mintit. 0

%

Cpr. Pand. fr. 1, 6455 um.Laronibidrei IV, art. 1338. No 5
Huc, VIII, 97g.
0
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45.

venţiile contrare bunelor moravuri, de exemplu, pactele a-'
supra unei succesiuni viitoare !) ; obligaţiile naturale ?);
nulităţile de ordine publică perpetuă 3), precum sunt acele

') Vedi t. V a lucr. noastre, p.116; t. Il, p. 364 şi supră, p. Paete suece3, nota 1. Cpr. T. Huc, VIN, 276. Pand. fe. Oblig., 1, 6464

urm. Laurent,

XVIII,

575 urm.

Demolombe,

XXIX,

Aubry et Rau, IV, $ 339, p. 211, nota 4. Baudryet

sorale.

799.

Wabhl,

Successions, ÎI, 1129 (ed. a 2-a). Baudry et Barde, 0dlig., I,
261 bis (ed. a 2-a). Duvergier, Vente, 1, 228. C. Metz. Sirey,
45. 1.185. Cas.belg. Pasicrisie belge, 89. 1. 34. Vedi și infră,
p. 14, text şi nota 1.— Unii ar voi ca confirmarea să poată avea loc în urma deschiderei moştenirei (Poullier D., IV,
partea II, 516. Larombiăre, IV, art. 1338, No. 20), însă această părere este inadmisibilă.
"Tot ce se poate dice este
numai că, în urma deschiderei moştenirei, părțile pot face
0 nouă

convenție

în termenii

actului

primitiv ;

ele nu

pot

însă să dea viaţă unui act inexistent. Cpr. Cas. rom., 13 sept.

:)

1899, Dreptul No. 60 din 1899. C. judiciar, No. 34 din 1999.

Debitorul poate confirma o obligaţie naturală tacitamente, plă- Oblig. natutind ceea, ce datoreşte naturaliter (art. 1092, $ 2), fără a o
rate.
putea, însă confivma în mod expres,
“ turală nefiind infectată de un vicii

pentru că obligaţia
care s'o facă nulă,

nanu

se poate confirma o obligaţie neviciată. Cpr. PT. Huc, VIII,
210 şi autorii citați în t. VI a luerărei noastre, p. 19, nota

1. Larombiere, III, art. 1235, No. 9 şi IV.

6.—Contră. Marcade, V, art. 1338, p. 93—95
taţi în t. VI a luex. noastre, p. 18, n. 3.

%) Cpr. P. Huc, VIII,

276.

art. 1338, No.

şi autorii ci|

Laurent, XVIII, 599.

Pand. fr.

Oblig., 1, 6536. Aubry et Rau, IV, $ 937, p. 268.
Astfel convenţia prin care creditorul ar fi fost împuter- Exemple de

micit

a dispune

de

lucrul

amanetat,

crise de lege (art. 1689 C. civ., 488

mach) (vedi

infră, p. 13,

fără

formalităţile

pres- nulități de

C. com., 604 C. Cali- ordine pub-

text şi nota, 2) saua deveni pro- 1689, 1701

prietara imobilului constituit anticresă prin singura, neplată C. civ., 488
a datoriei la termenul stipulat (aut. 1101 C. civ.), fiind is-C. com. 604
bită de o nulitate de ordine publică perpetue, nu e suscep-0: Calimach..
tibilă de confirmare. Cpr. Laurent, XVIII, 599. Pand. fi,
Oblig., 1, 6531. Larombitre, IV, art. 1338, No. 9.
|
asigude
contractului
nulitatea,
că
asemenea
de
decis
Sa

rare maritimă

resultând

din

împrejurarea.

că

asemenea con-

Art. 619
C. com.

tract a fost incheiat contrar disposiţiilor art. 619 C. com.,
fiind de ordine publică, nu poate fi acoperită prin confirmarea, expresă sau tacită a părţilor. Cpr. Pand. fr., Obhg., ],
6539 şi Assuvance maritime, 164. Masse, Dr. comm.,IIL, 1546.

care con-Cedarea conS'a imai decis încă că nulitatea contractului princedează
al-cesiunei unei
tranway,
unui
a
sau
ferate
căi
unei
“cesionarul
tuia concesiunea sa, fără autorisarea Guvernului sau comu- căi ferate,
nei, fiind de ordine publică, nu poate fi acoperită prin o

COD. CIV.—CARTEA IU.—TIT. II.—CAPIT. VIUL.—S-a VII.—Art.
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care

resultă

din substituţiile

fideicomisare

(art.

1165,

303),

din

liberalitățile făcute unor corporațiuni incapabile !) etc.; nulităţile stabilite în interesul terţiilor, care toate sunt de

interes

general 2) ;

nulităţile

care

derivă

din.un

viciu de

legiuitorul

face

aplicarea

formă în contractele solemne 3), etc.
In privinţa
acestui

principiu

Art.

actelor

solemne

în art.

1168.

1168.—Donatorul

nu

poate

repara,

prin

un

act

con-

firmativ, viciurile unei donaţiuni între vii; nulă în privinţa formei, ea trebue să se refacă cu formele legiuite. (Art. ROI. 313
urm., 1167 $ ultim. Art. 1339 C. fe.).
Contracte
-consensuale.

In regulă generală, contractele se formează prin consimță&mântul părților contractante.
Indată ce ele au conconfirmare
111. Pana.

Nulităţi de

expresă sau tacită.
fr. Oblig., I, 6541.

Cpr.

C.

Paris.

D.

P. 83.

].

In privinţa nulităţilor de ordine publică care nu sunt perpetue, se admite însă, după o opinie, că ele pot fi acoperit
prin comfirmare, de câte ori causa care aduce nulitate e
a a

-ordine publică neperpetuă.

încetat.

Astfel, o cesiune lovită de nulitate, ca contrară

Art. 1309.
Controversă.

at putea fi confirmatăîn urma, încetărei funcţiu art. 1309.
nei care se
opunea la validitatea ei, precum ar fi, de exemplu
, casul în
care judecătorul care cumpărase creanţa
litigioasă, ar fi demisionat sau ar fi trecut la un tribunal
care nu este chemat a judeca

procesul. Cpr.
Aubry et Rau,
IV, $ 337. p.
263, text și nota 9 şi $ 339 p. 212, nota
1.
Pana. fr. 0big. 1, 6543. 'P. Huc, VIII,

Sirey, 90. 1. 49.—
Contră. Laurent, XYLUI, 600 şi976.XIX,Cas,14.fe. Demolom
be. XXI
66 urm. Această din urmă părere
este

înfră,
') PE,
pg
bile),
vința

singură

juridică Vedi
p. 16.
Laurent, XVIII, 599. T. Huc, VIII,
276.
DS aS. rom. (în privinţa corporațiilorCas. fi. D.
incapa.
Bulet. 1892, p. 860. €. Bucuizsti
substituțiilor), Dreptul din 1887, se cat rom. (în ri.
No. 11 şi 64. Bulet
1887. p. 574. C.

Gas.
r din 1894,
Sa L 1898, p. I121 judicia
şi Dreptul din 1894,No. No.2. 8.BuleiVedi Caîn
n
none,
Nneconfi
i, rmărei
text i substitu
bsi ţii

—

Li

nţiilor

3)

i
oprite,

t. IV "a a

luer
luer.

sctel, părţile n'ar putea,
tea subrogaţiei consimţită să acopere prin confirmare
nulitadiţiilor de formă prescrise de debitor, fără indeplinirea uta
de art. 1107, pentru că
asemeveneupulitate este de ordine publică
în semnul larg al cuy
„PI.
Laurent, XVIII, 600, în fine.
'T. Hue, VIII,
16. Aubr
Vedi
/
supyet Rau

;
ei Rau, loco cit.,
;
p. 264. Pană.
= .15:
fr.,. Oblig: ., 1. 6545
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simțit, există contract sau convențiune (art. 942). Astfel,
dacă am convenit cu cineva săi vând un lucru fie mobil,
fie imobil, cu un preț anume determinat, pe care la acceptat și cumpărătorul, vândarea este perfectă și proprietatea este strămutată la cumpărător, de și preţul nu s'a plătit și lucrul n'a fost trădat (art. 1295). Nu este chiar nevoe, în specie, de un act scris (insfrumentum), pentru că
contractul

va

putea

în tot-deauna

fi dovedit

prin marturi,

în casurile în care această dovadă este admisă de lege
(art. 1191 urm.), şi, în ori ce caz, prin mărturisire sau jurământ. Cu alte cuvinte, inscrisul nu este cerut în specie
ca un element constitutiv al contractului, ad solemnitatem,
ci numai ca mijloc de probă, ad probationem, şi aceasta
este adevarat

pentru

toate

contractele

consensuale.

Prin excepție însă, unele contracte sunt solemne, adecă supuse, în privința perfecțiunei lor, la forme anume
statornicite de lege, fără de care ele nu au ființă. Actul
scris nu mai este de astă dată un simplu mijloc de probă
(înstrumentum probalionis), ca în contractele consensuale,
ci un element constitutiv

al contractului.

Astfel

sunt

Contracte
solemne.

donaţi-

unele, testamentele, convențiile matrimoniele, ipotecele,etc.!).
Donaţiunea

este

deci

un contract

solemn

pentru

care Donaţiune,

se cer anume condițiuni, adecă un act autentic (art. 813) 2).
Deci, dacă această condiţiune ar lipsi, actul ar fi inexis-

tent sau n'ar avea ființă 5). Aceasta
313, cât şi mai
țiunea

nulă

cu samă

în privința

din art.
formelor,

resultă

1168,

după

trebue să

atât din art.
care

dona-

se refacă

cu

formele legiuite. Viciurile unei donațiuni n'ar putea deci fi
reparate prin un act confirmativ, nici de dăruitor, nici
de donatar, de și legea vorbește numai de cel dintâi 4),
1) Vedi t. IV a luer. noastre, p. 107 şi t. V, p. 15, 16.
2) In Sârbia, o donaţiune chiar verbală, urmată de executare,
este valabilă (art. 564 C. proced. sârb.), aşa că, după acest
Cod, donaţiunea nu este un contract solemn. Trib. Dolj.

Dreptul din 1901, No. 25.

3)

,

Cpr. C. Iaşi. Dreptul din: 1881, No. 4, care stabileşte foarte
bine aceste principii. Vedi şi C. Craiova. Dreptul din 1898,

No. 84 și din 1899, No. 43. Vedi şi autorităţile citate înt.
IV a lucr. noastre, p. 107, nota |.
j
j

3)

Donaţiunea, nu poate, în adevăr, fi inexistentă pentru dăruitor şi anulabilă pentru donatar ; ea fiind inexistentă faţă

Codul

sârbesc.
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că neantul

nu

t soluţie
poate fi confirma!),

pentru

prin

aplica

va

analogie

contractele

toate

la

venţiani matrimoniale, ipoteci, etc. *).
Donaţiunea mar putea fi confirmată
Donaţia nu cale

pe

poate Î con- rect,

de

pentru

novaţie,

că

1168,

care se

solemne,

nici în mod
novaţia

con-

indi-

presupune

în mod în- ca și confirmarea, o obligație preexistentă la care creditodirect. pu] renunță ; ori, în specie, donaţiunea fiind inexistentă,nu
produce nici o obligaţie care să poată servi de baza novațiunei *).
Confirmarea
Avt. 1168 nevorbind de cât de donațiile nule în priunei inteniaadința
donaţi-5
. este străin
"ăi
icinvi
uni
formelor,
de celelalte viciuri
care. ar + pu mun
de oaltănu-tea

să

infecteze

contractul;

de

unde

resultă

că

dăruitorul

iul de
foxmă.

.
:
.
x
ar 4. putea săA confirme
-donaţiunea
infectată
de o altăa nuli CI
tate, de ex., de un vicii al consimțemântulni, dol, eroare
sau violență, sau de un viciu de incapacitate. Asemenea
viciuri vor putea în tot-deauna fi şterse în donaţii, ca și
în celelalte contracte, prin efectul confirmărei (art. LI67,
1190)4).
Confirmarea
Dar dacă dăruitorul nu poate nici în mod expres, nici
din partea,
:
:
a
iei
moştanitori.
tacitamente,
să3 confirme o donaţiune
nulă în privinţa forlor dăruitoru-melor, pentru că legea o consideră ca inexistentă, aceiaș
)
lui. Art. 116%,
litate de cât

$ ultim.

cu ambele părți contractante, nici una, din ele n'o poate con-

_

firma, ci trebue s'o refacă în formele legiuite (art. 1168).
Demolombe, XXIX, 743. Pand. fr., Oblig., 1, 6505.— contră.

Larombire, IV, art. 1339, 1340, No. 9 wm.
) Cpr. Car, rom, 22 tevr. 1900 şi C. Craiova. C. judiciar din
, 1900, No. 22. Dreptul din 1898, No. 84 şi din 1899, No. 43.
2) Pană. fr. Oblig., 1,650. Guillouard, Cont. de mariage, |, 19,

259 unu I Jiue, LE
+0

Şi

XXX, 437,

4, 45. Laurent, XVIII, 591; XXI,

447.—Contră. Duranton,

„et Rau, IV, $ 337, p. 264, nota 13.
) Laurent,

XIIŢ.

972

sono STII, 812, Any

:

XVIII, 589. Pana. fr., Oblig., L, 6498. Demolombe
141.— Contră. Aubry et Rau, 1V, $ 337, p. 264, nota
12, Larombiere, IV, art. 1339, 1340, No. 7 şi 9._—Dărnitorul ar putea, să asigure un efect liberalităţei
vința formelor, Prin 0 disposiţie testamentară ; nule în priînsă în asenea caz, disposiția, nu mai este o donaţie, ci un legat,
care
si ra produce efectele sale ca, disposiţie
de ultimă voinţă.
10 ee
XXI,

>
—

bei XXIX, 142.

fe. Oblig..1, 6499. Lavombitre,
o et Xe. 8 Aubry etPana.
Rau, IV, $ 337 p. 964, nota 12.
337 Dea * Op emolombe, XĂIX, 131. Laurent, XVIII,
3971
ep ap OPLTo La
6492, 6513. Aubry et Rau, IV, $
oi
64.
Lorombiere,

IV, axt. 1339, 1340,

No. 1, şitoţi
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de

oare ce un act inexistent nu poate fi transformat în un
act anulabil prin moartea autorului lui. Neantul tot neant
vemâne. Cu toate acestea, legiuitorul, prin art. 1167, $
ultim,

contrară:

soluţia

admite

Art. 1167, $ ultim.—Confirmaţiunea sau ratificaţiunea, sau

execuţiunea voluntară a unei donaţiuni, făcută de cătră eredii sau
representanţii donatorului, după moartea sa, ţine loc de renunțare atât în privința viciilor de formă, cât şi în privința ori cărei
alte excepţiuni. (Art. 800 urm., 1168, 1190 C. civ. Art. 1340 C. fr).

Așa dar, după acest text, care, ori cât s'ar dice, este
o anomalie, deşi el se vede reprodus în Codul italian (art.
1311)

și în alte

legislațiuni

sau

moștenitorii

străine,

re-

presentanţii !) dăruitorului pot să confirme atât expres cât
și tacitamente o donaţiune care ar fi nulă în privinţa formelor, însă numai în urma morfei dăruitorului 2).
Art. 1167, Ş ultim aplicând deci moștenitorilor sau Art. 1900.
representanţilor dăruitorului dreptul comun, art. 19 00, Contnoversă.
1)

Prin representanți (les ayants cause), legiuitorul înţelege toţi Ce se înţesuccesorii cu titlu universal sau singular a căror drepturi lege prin re
se deschid prin moartea, dăruitorului. Astfel sunt: moşteni- Presentanti.
torii propriu diși, moştenitorii neregulaţi, legatarii cu titlu
universal, sau cu titlu particular, ete. Expresiunea representanți, de care se servește textul, nu cuprinde însă pe succesorii

particulari prin acte între vii, precum ar fi de ex. un cumpărător, an schimbător, un donatar de bunuri presente, etc.
Aceștia pot deci confirma, atât în mod expres cât și tacitamente, chiar în timpul vieței dăruitorului, donaţiunea

consimţită,

de acest din urmă, infectată de un viciii de formă; căci nu
mai. e vorba, în specie de confirmarea prevedută de art. 1167,
ci de ratificarea prevedută de art. 1546, $ 2. Ori, nimic nu
împedică

pe cei de

al treilea,

care

ar avea drepturi

doben-

dite asupra lucrului ce face obiectul unei donaţiuni nule în
privinţa formei, de a ratifica această donaţiune, conform art.
1546, după cum ar face adevaratul proprietar pentru actele
consimţite asupra lucrului seu de un terţiu, care nu era nici
proprietar, nici mandatar. Cpr. Larombiere, IV, art. 1339,
1340, No. 14. Pand. fr., 05l;g., 1, 6511. Demolombe, XXIX,
146. Laurent, XVIII, 597.
,
|
,
2)

Confirmarea

care

ar avea. loc înaintea

morței

dăruitorului,

ar avea, în adever, caracterele unui pact succesoral oprit
de lege. Cpr. Baudry, 1], 1243. 'Thiry, III, 147. Pand. fi.,
I, 6309. Laurent, XVIII, 598. Demolombe, XIX, 145. Duranton, XIII, 291. Mareade, V, art. 1340, No. 2. Aubry et
Rau, IV, & 337, p. 265, nota 14. C. Bastia. Sirey. 54. 2. 236.
4
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inaplicabil dăruitorului,
torilor

Aceşti

este

aplicabil

moșteni-

națiunea, prin tăcerea. lor în timp de
ei pot s'o confirme prin un act osebit

dece ani, după cum
sau prin executarea

Prin

o

vor

contra

deci să confirme do-

1167).

din urmă

din

putea

ei (art.

si.

VIII.—S-a VIL.—ART. 116%, ş ULTIM.

stranie

anomalie,

pe

care

autorii

în zadar caută s'o explice :),
donaţiunea, care în timpul
vieței dăruitorului nu'şi avea ființă, se consideră ca existentă. după moartea sa, fiind că ea este supusă confirmărei. Moștenitorii vor trebui deci să propue nulitatea în
curs de (lece ani de la moartea autorului lor; căci, dacă
în acest timp, ei remân în inacțiune, viciile actului dispar
Aplicarea

*

și el devine. valid ?).
Confirmarea expresă

sau

tacită

emanată

de

la moște-

Creptului vitorii sau representanţii dărnitorului, este supusă regulelor
dreptului comun (art. 1167, 1190) în ceea ce priveşte con1)

Vedi diversele explicaţiuni prin care doctrina

această

disposiţie excepțională

caută a justifica

şi neexplicabilă.

în Pand.

th.

Oblig., 1, 6508. Thiry, III, 147. Baudry, Il. 1243. Mareade. V,
art. 1339, 1340, No. 1. Mourlon, II. 1597, Arntz, III. 367,
368. Demolombe, XXIX, 744, Larombiere, IV, art. 1339.
1340, No. 13. Laurent, XVIII, 593, 7. Huc, VIII, 278. Alex.
Cerban, Gaz. tribunalelor (Iaşi), No. 2 din 16 dechembrie
1900.
Vedi şi nota lui Devilleneuve în Sirey, 54, 2.
936.
*) Cpr. Cas. rom. şi C. Craiova, Curierul judiciar
No. 22 și. Dreptul din 1900, No. 74. Gaz. tribunuledin 1900.
lo», No.
2, din 15 dechembrie 1900 și Dreptul din
1899. No. 43 şi
60. Dreptul din 1898, No. 84. C. Bucureşti.
Dreptul din
1900, No. 46. Trib. Dolj. Dreptul din
1901, No. 25. Vedi
ŞI trib. laşi. Dreptul din 1883, No. 17.
'Tot în acest sens
este şi jurisprudența franceză, Vedi
D. P. 61.2 79 D.
P. 62. 1. 341. D. P.63.1.71.D.P
1. 246. Sirey, 10, 2. 194. Cp. Demante,67, 2. 154. D. P. 69.
V, 313 bis1. Laurent. XII, 229 şi 482 urm.; X VIII,
VIII, 218, in fine. Fuzier-Herman, 592 ; XIX, 13. '7. Hue,
III, act 1304. No. 89.
Masse, observ.în Sirey, 62. 1.
561.
Duranton, XII, 538.
Pand. f.; Oblig., 1,

Vazeille,

în. dela

6829. Troplong, Donatious, II. 1086.
Prescription, IL. 546. Leroux de
Bretagne. Nou.
prescription, II, 1143.

Vegi

şi £. IV a lucioasa
p. 108, nota şi p. 942. Vedi şi inzră,
p.
15, text şi n. 2.—Contră.
Demolombe, XXIII, 296 şi
XXIX, 120, 121. Marcade.
art. 1340, No. 8, p. 101. Aubry
V.
ct
pi
nota 19, San tespâs-Lescot, Rau IV, Ş 339. p. 216.
Donations, III, 581. LacieC prescripţ
e, IV,ia art.
de 0
1304, No.
ad 62. Aceşti
Acesti autorii aplică
aplicăîîn spe-

CONFIRM. DIN PARTEA

dițiile sub care
de a propune
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ea poate

să atragă

nulitatea 1),

1167, $ ULTIM.

renunţarea
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la dreptul

Art. 116%, Ş ultim, care permite moștenitorilor
de a Aat. 1167,
confirma o donaţie inexistentă, fiind o derogare
de la prin-$ gin cate
cipiile generale, este de strictă interpretare și,
ca, atare,excepțională.
nu poate fi întins prin analogie la celelalte acte solem
ne 2). Controversă,
Tot pentru aceleaşi motive, trebue să decidem, de
și

chestiunea,

este

controversată,

că

disposiția

excepţională a

art. 1167, $ ultim nu se aplică la testamente 3),
Cu toate acestea, atât doctrina cât și jurisprudența, Aplie.
aces-

aplică acest
formă,
vele

text

afirmând,

acestei

și la testamentele nule pentru

fără

a da

însă

nici o dovadă,

disposiţiuni

excepţionale

donaţiunele

au de

sunt

comune

vicii de Cea

că moti- Controversă.
atât dis-

posițiilor între vii cât şi testamentelor ; ceea ce nu este
adevarat, pentru că, pe când formele de care legiuitorul

a înconjurat

lor între vii, pentu

scop împedicarea

ca bunurile

să nu easă

disposiţii-

din familie,

formele testamentelor din contra tind la executarea uitimei voințe a defunctului. Nefiind deci aceleași motive de
a decide, testamentele ar trebui să remâe. sub imperiul
principiilor generale. Cu toate acestea, atât doctrina cât
Și jurisprudența, precum am spus mai sus, se pronunță în

sens

contrar î),

*) Laurent,

„1,

admițând

XVIII,

confirmarea

594. 'T. Huc,

din

VIII, 278.

partea

moșteni-

Pana. fr,

Oblig.,

6025, şi autorităţile citate acolo. Cpr. Cas. f.. D. P.
14. 1. 919.
|
*) Laurent, XVIII, 596. 'T. Huc, VIII, 278. Pand. fe, Oblig.,

1, 6532.—Vedi însă Cas. fi. D. P. 69. 1. 946.

%) Cpr. Laurent, XIII. 461, 464 şi Ante-proiect, ITI, p. 368
urm. Pand. fr, XXVI, Don. et testuments, 1196, 1197. 'Prib.

Ifoy. Dreptul din 1892, No. 59, consid. de la_p. 471, colona,
|
,
1. Vedi şi t. IV a, luer. noastre, p. 476, 417.
Nici art. 1900 nu este aplicabil la, testamente. Vedi în/ră, Azt. 1900.
„ explie. acestui text, p. 81, 82.
_
4) Pand, fe. t. XXVI, Don. et testaments, 1198 urm. Demolombe,
XXIX, 150. Larombiăre, IV, art. 1339, 1340, No. 17. Demante, t. 1V, 140 bis | şi t. V, 313 bis II. Mareadă, V,art.

1940, No. 1V. 'Phiry, FI, 426. Duranton, IX, 174” Solon,

Nullites, II, 411. Mouulon, II, 114. Grenier, Don. et test., II,
325, p. 183 urm. (ed. Bayle-Mouillard, din 1846). Aubry et
Rau, VII. $ 664, p. 95 şi $ 724, p. 508. C. Rennes, Sirey,
52. 2. 987. D. P. 53. 2. 33. "Tot în acest sens este și jurisprudența română. Vedi Dreptul din 1886,
Dreptul din 1887, No. 18. Dreptul din 1888,

No. 14 și 56.
No. 15 şi 46.
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torilor

testatorului.

Curtea,

noastră

supremă

a

1167, 1190.

decis

că a-

cest

principiu era admis şi sub Codul Caragea !).
Singura restricție, pe care a admis-o Curtea de casație, este că nu se poate confirma o disposiție care ar fi în
contra ordinei publice sau interesului general 2). In specie,
era vorba de un legat făcut unei persoane morale străine
nerecunoscută de Guvernul român, şi Curtea dice foarte
bine că executarea sau confirmarea testamentului din partea, moștenitorilor testatorului nu poate să facă să existe
ceea

ce juridicește n'are

misese,

ființă.

ce e dreptul, această

Curtea din Bucureşti

restricţie 3),

însă

nu ad-

decisia

sa

Diversele specii de confirmare şi condițiile cerute pentru
confirmarea să poată avea loc.

ca

a fost

cu

drept

cuvânt

casată.

„Art. 1190.—Actul de confirmaţiune
obligaţiuni, în contra căreia, legea admite
este valabil de cât atunci când cuprinde
ra obligaţiunei, şi când face menţiune de
litate,

precum

şi despre

intențiunea

sau ratificațiune a unei
acţiunea în nulitate, nu
obiectul, causa şi natumotivul acţiunei în nu-

de a repara

viciul

pe

care

se intemeia acea acţiune. (Art. 959, 961, 966, 1163, 1161, 1168,
1900 C.

civ. Art. 1338, $1C. fr.).
Art. 1167, Ş 1 şi 2.—In lipsa unui act de confirmaţiune
sau de ratificațiune, este destul ca obligațiunea să se
execute
voluntar, după epoca în care obligațiunea putea, fi valabil
confirmată
sau ratificată.

Confirmaţiunea, ratificațiunea sau execuţiunea, volunta
ră, în
forma, şi epoca determinată de lege, ţine loc de
renunțare în privinţa mijloac
elor şi Ccopțiunelor ce puteau fi opuse acestui
act,
a se vatama însă
drepturile persoanelor a, treia,
(Art. 793

ard

Confirm
capra arArea

tacită,

1163, 1168, 1190, 1843 C. civ. Art. 1338, $2 şi 36 (i
E
.
>
:
este

Confirmarea poate fi expresă

de

cât

o manifestare

sau tacită,

a voinţei

e

fiind că ea nu

omului, și această

vuință poate, în regulă generală, afară de excepţ
iile prevădute
de lege, să se manifeste atât în mod expres
cât și tacit.
Capacitatea
Confirmarea, fie expresă, fie tacită, consti
tuind o reUl care
*
ph
Conâri a nunțare la dreptu
?
l de a ataca. obliga
ţiai anulabilă, și prin

Dreptul
dinK 1890,
No.
.
3
pp

27 şi 53
Dreptul din 1891, „ NNO. 43
și din 1892, No. 75. DreptuSl din- 1897.
No. 5. Vedi şi t. IV
aa lucr. noastre, p. 414,
)

2)

5)

4171, text şi nota 2.
Bulet. Cas. S-a ; anul 1897,
p. 1184.
D “et
aptul din; 1892, No. 575 șisi Bulet. N
Q
Cas. S-a
Dreptul din 1891, No. 43.

i

1, anul 189%,

CONDIȚIILE CERUTE P. EXISTENȚA CONFIRMĂREI.—AR
T. 116", 1190.
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urmare, un act de disposiție, acel care confirmă
o obligaţie supusă anulărei sau rescisiunei, trebue să aibă
capa-

citatea de a dispune 1).
Confirmarea

poate

să

aibă

loc prin mandatar;

însă Confirmarea

fiind că ea constitue un act de disposiţie, mandatul trebue prin
manda-

să fie special (art. 1536, $ 2),
ceput în termeni

generali

pentru

cuprinde

de administrație (art. 1536, $ 1)2).
O altă condiţie

cerută

că mandatul con-

în genere numai actele

pentru ori ce confirmare

“spec

Art. 1556.

în ge- Cunoaşterea

nere este că acel care confirmă trebue să cunoască viciul ce el e a

care

înțelege a acoperi. Această condiție fiind cerută în privinţa,
confirmărei exprese (art. 1190), se aplică și confirmărei
tacite, ea fiind o condiție intrensecă care derivă din însuș
natura, confirmărei. Confirmarea, fie expresa, fie tacită, cuprindend o renunțare, nu se poate renunța la un drept
necunoscut. Atât doctrina cât și jurisprudenţa sunt unanime în această privință 3).
Art. 1190 adaogă, în privinţa confirmărei exprese, călntenţia de a
actul confirmativ trebue să exprime intenţia de a repara, repara viciul
viciul pe care se întemeiază acțiunea în anulare. Această tuse oblig.

condiție se aplică și la confirmarea

tacită, pentru

că ori

ce confirmare implică voința de a renunța.
Această condiție resultă, în privinţa confirmărei tacite, şi din art. 1167 ,
care cere ca ea să fie voluntară; de unde resultă că exe-

cutarea trebue să cuprindă voința de a renunța *).
In fine,

în genere,

este

ultima. condiție
relativă

la

comună

ori

timpul în care

cărei
ea

confirmări Momentul

se poate

duce în mod valid.
Legea nepreve&dând nici un termen în această

principiul este

că

ori

ce

IRI

obligaţie

pro- Cei

privinţă,

supusă anulărei

sau res-

') Cpr. Pand. fr., Oblig., TI, 6594. 'T. Huc, VIII, 276. Baudry,
II, 1946.

'Thiry,

III,

148,

în fine.

Laurent,

2 perombiere, IV, art. 1338, No. 40.

XVIII,

606.

:) Cor. Bauiry, VP 1244. Thiry, III, 148. Demolombe, XXIX,
TIl. Laurent, XVIII, 607. Solon,

Nudlites, IL, 411.

Pana.

p.
fr, Oblig., 1, 6599 şi 6637. Aubry et Rau, IV, $ 377,
266, text şi nota 21. Larombitre, IV, art. 1338, No. 35. Demante, V, 310 bis 1. Cas. fr. Pand. Period. 89. 1. 435. Sirey,
90..1. 12. D. P. 89. 1. 343. Vegi și numeroasele decisiuni
citate în Pand. fr., Oblig., L, 6599.

%) Pand. fe. Oblig., IL, 6600, 6658 urm.

avea, loc.
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Vicii de
formă.

cisiunei,

poate

De

ori

câte

fi confirmată

însă

marea

poate

să

aibă

numai

de

ment.

îndată

obligaţiei

De

câte

țemântului,

loc

ce ea a luat naștere.

este

de natură

imediat, pentru

la proba

acoperit 2).
Vicii

viciul

1167, 1190,

a se pre-

lungi un timp oare-care, confirmarea nu poate să fie folositoare de cât atunci când această stare de lucruri a încetat ; altfel confirmarea ar fi infectată de acelaș vicii de
care este atinsă însuș obligaţia.
In acest sens art. 116,
$ 1 dispune implicit că este uu timp în care obligația nu
poate fi valabil confirmată sau ratificată 1).
De câte ori este vorba de un viciu de formă, confir-

ferinduse
consimță-

JU.—TIT. II.—CAP. VID.—S-a VIL—ART.

ori

este

lui.

poate

să fie ștearsă

Astfel,

vorba

de

nu

poate

avea

nulitatea care
prin

confirmare

că acest

poate

însă

confirmarea.

tavea

obligaţiei,

un

vicii

loc

resultă
de

cât

viciu re-

să fie

imediat

al

consim-

de

cât la înce-

din

violență nu

în

urma

înce-

tărei violenţei (art. 959, 1900); acea care are de causă
eroarea sau dolul, de cât în urma descoperirei lor (art. 1900).
De asemenea, de câte ori un act este supus anulărei
sau
rescisiunei, pentru causă de incapacitate, incapabilul
nu
poate săl confirme de cât atunci când a devenit
capabil

(art. 1163) 3). Vegi supră,

p. 29 urm.

Tot astfel, viciul care resultă din dotalitate
a unui istrăinărei
imobi
lul mobil înstrăinat în timpul căsătoriei, nu
poate fi reparat
dotal.

Confirm. în-

de cât

la încetarea

dotalităţei.

Femeea poate însă confirma, prin testament,
în timpul
căsătoriei, înst)răinarea imobilul ui
dotal, făcută în contra.
legei, pentru că testamentul neproducân
du'și efectele sale
de cât în momentul morţei testator
ului (art. 802), acest.
eveniment a făcut să înceteze
dotalitatea 4),
|

W

rn

!)

Cpr. Baudry, » II, AL, 194
1245.
5
Laur
, XVIII. , 609 . Demolombe,
XXIX, 154, 155. Pand. fr., ent.
1, 6553. Demante et Colmet
de
Santerre, V, 309

bis II. Aubry
arombiere, IV, art. 1338. No. 16.et Rau, IV, $ 337, p. 965.
Pand. fr... Oblig,, 1, 6554
Cr Cas. rom. Bulet. S-a
1891, p. 8300.
pr. Bauăry, IL. 1245, în 1,fineanul
.
Plan
iol, Îl, 1351.
- E.
8 . 2. 229. Sirey,

"7

Q. Caen

85.9. 111.—Confirmarea, poate .
să result| e din 1 un testam
deci
ent , Ea poate de asemen
ea să resute din o SerIsoare, care
ar înt i condiţiile prescr
mt.
ise de:
- Cpr. Cas. rom. Bulet. runS-a
Jud
În iciar din 1896, No. 38. Cas. „frfi D. I, 189%, p. 118. a.
B 89.1
(5. 1. 488,

7. Huc, VIII, 273. Pand. fe. Oi,
1000.

Confirmarea
timpul

EXPRESĂ.—ART.

înstrăinărei

căsătoriei

poate

să

desfacerei căsătoriei !).

1190.

imobilului

resulte

Inpii
Şi

CONFIRMAREA

dotal

și din

un

făcută în

act

posterior

Am dis că confirmarea este expresă sau tacită. Cea Confirmare
dintâi există atunci când debitorul declară formal că vo- Apa au
ește să confirme obligaţia supusă anulărei sau rescisiunei
(axt. 1190); ear cea de a doua, când această voință re-

sultă

din

1167

citează,

oare

care

fapte

expresa

Confirmarea

este

care

vorbește art. 1190.
și actul

seris

nu

(art.

neaparat.

Art,

voluntară.

1190).—Dovedirea

expresă

care renunță la acţiunea
formală,

o presupun

executarea

[i

Confirmarea

raţie

care

ezempli gratia,

de câte

în anulare,

constitue

ori

voinţa

resultă

actul

de

ei.

acelui Dovedirea

din o. decla- Souamărei

confirmare

de

care

Confirmarea nu este însă un act solemn,

este o condiție

esențială

pentru

plicarea

dreptului

existenţa,

ei. Aceasta resultă din art. 1167, care admite confirmarea
tacită. Din primele cuvinte ale art. 1190 ar părea să resulte că confirmarea expresă nu poate fi stabilită de cât
prin un act scris; însă aceasta nu este adevarat, fiind
că acest text nu cere neaparat pentru existența confirmărei un act scris, ci determină numai condiţiile ce trebue
să întrunească actul, de câte ori sa încheiat asemenea act.
Confirmarea, expresă se va dovedi deci conform dreptului
comun. În lipsa unui act seris, redactat conform prescripțiilor art.

remântul

1190,

decisoriă

ea

se

va

dovedi

prin

mărturisire

sau ju-

sau presumțiuni,

al părţei, prin marturi

dacă obligaţia nu întrece suma de 150 lei, sau dacă există
un început de probă scrisă ?).
Confirmarea expresă mai poate
un act scris,

autentic

sau

Suceava

şi Cas.

sub

-

încă. fi dovedită

semnătură

-

II

3

|
prin Condiţiile ce

3).

trebue să
privată 3) ; înaă
însă întrunească,

m

5)

Cpr.

'Frib.

şi Bulet.

actul scris.

Cas. anul

1891,

rom.

p. 300.

Dreptul

din

1886,

No.

18

>) Cpr. Banâry, II, 1247. 'Phivy, III, 149. Laurent, XVIII,
613. Pand. fr., Odlig., 1, 6605. Demante, V, 309 bis III şi
IV. Aubry et Rau, IV, $ 337, p. 266, nota 25. Marcadâ,-V,

art. 1338, No. IV. Planiol, II, 1353. Duranton, XIII, 276.
Cas. belg. Pasierisie belge, 59. 1. 287. 'Trib. Iaşi, Dreptul

din 1983, No. 17, consid. dela p. 137. C. Bucureşti. Dreptul
din 1875,

No.

5, consid.

de la p. 39.

|

2) Cpr. Aubry et Rau, 1V, $ 337, p. 267. Pand. fr, Oblig.,l,
6619. Planiol, II, 1353, în fine.
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pentru

aceasta

trunească
10

UL.—TIT. IU.—CAPe VIIL.—S-aVIL.—ART. 1190.

trebue

următoarele
El

trebue

să

ca

actul

scris,

înstrumentun,

condiţii

prescrise

cuprindă

obiectul,

de

art.

causa

să în-

1190:

şi natura

o-

bligafiunei confirmate !), pentru ca ea să nu poată fi confundată cu alta. Nici o formulă sacramentală
nu se cere
în această privinţă.
20

EI trebue

să facă

mențiune

de motivul

acţiunei

în

anulare 2), adecă să arăte viciul care făcea ca obligația
să fie supusă anulărei sau rescisiunei, şi aceasta pentru
ca

confirmarea

să

fie făcută

30 Actul confirmativ

în cunoștință

trebue,

de

causă.

în fine, să facă menţiune

despre intențiunea de a repara viciul pe care
se întemeiază acțiunea în anulare sau în rescisiune.
Nici un ter-

meu săcramental nu este cerut în această privință, fiind
suficient ca din termenii actului, ori care ar fi ei, această
intenție şă resară în mod neîndoelnic 3),
Astfel, s'a decis că cuvintele confirm sau vratific obhgaţia de faţă, scrise de un major pe obligația contrac-

tată de dânsul în timpul minorităţei sale, şi care
această împrejurare,
îndeplinese condițiile cerute

1190

și constituese o confirmare validă 3),
Cele trei condiţii mai sus expuse sunt

pedeapsă de nulitate. Astfel,
dacă debitorul
a declara pur și simplu că confirmă cutare

—

[E

1)

Casul în care
oblig. este
atinsă de mai
multe vicij.

constată
de art.

prescrise
s'a
act,

sub

mulțămnit
încheiat

Testul francez dice că actul de confimare
trebue să cuprindă, substanța obligaţiei, Za substance de V'obli
gation
, adecă ceea
Sece permi
Hermăto
te
de a o distinge de altă oblic
igaţie
aţie.
. Cpr.: T. Huc,c,
Adecă atât motivul de fapt cât si acel de
drept. Cas. fi. D.P
59.
7 pic
1.509.pet
Daure

ent,

XVIII, , 616. Panaand. fr.,fi

Odlig.
Op , 1 1, 6608.
Boo8!

Dacă obligaţia este atinsă de
mencionează numai unul din ele, mai multe vicii şi actul
perso
confirmarea păstrează acţiunea în anula ana care a făcut
re sau în rescisiupentru viciile necuprinse
în actul
confirmativ. - Cpr.
Laurent, XVIII, 6 5. Demolombe,
XXIX
.
164. Pană. î
1;604. "arombiâre,

IV, art. 1338, No. 33. Freminvill
e.
Solon, Nullifes, 11. 292.
.
: e e. Limoges. Sirey, 48.
III,
2. 466. ”
Duvanton, XIII
pr.
Laurent, XVIII, 617. Pana.
fr
i
A vombiere, IV, axt. 1338, No.
)
29.
îîn Obligu 1, 6610. Taa. Poitiers, Râpert. Dalloz.
finorites,

I,

„

Oblig., 535
:
vent, XVIII, 617. Pand. fe, Opri
pr
I, eng «1» Or. Leu

-
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în cutare di, actul confirmativ este isbit de nulitate 1); de

unde resultă că judecătorii fondului nu trebue să se mărginească a dice în hotărîrea lor că debitorul a confirmat,
o atare decisie fiind casabilă, ca una ce war permite de

a verifica

dacă

actul

conrfimativ

întrunește

țiile prescrise de lege 2).
In lipsa acestor mențiuni, actul
firmarea, înstrumentum probationis, nu
marea poate însă să fie validă şi îşi
dacă, independent de act, ea poate fi
Actul

care

nar

cuprinde

sau

nu

condi-

menit a stabili coneste valid; confirva primi executare
stabilită altfel.

toate menţiunele prescrise de Iceput de

lege ar putea servi ca început de dovadă spre a face ad-Probă, Art
misibilă proba
parte,

testimonială

el emană

de

la

și presumțiunele ; căci, pe de o

acela

căruia.'i

este

opus, ear

pe

de

alta, el face afi de credut faptul confirmărei (art. 1197) 3).
Acest principiu nu va suferi excepţie de cât atunci
când se va stabili că părțile
cât prin un act regulat 4).

au

înţeles

să

nu

să

lege

de

Dacă s'a prevedut o clausă penală pentru casul în careCasul în care
partea w'ar executa un act confirmativ neregulat, clausa Sa pei ut
penală își va produce efectele sale la caz de neexecutare,
nală,
Și nulitatea actului confirmativ nu va aduce, în specie, nulitatea clausei penale (art. 1067), pentru că, în casul de
faţă, clausa penală se consideră ca obligație principală.
Dacă actul confirmativ nu întruneşte condiţiile prescrise
de lege, creditorul are drept numai la clausa penală ; ear
dacă el le întrunește, creditorul poate să renunțe la clausă penală și să ceară executarea obligaţiei confirmate ?).
Confirmarea

tacita

(art.

1167).

Confirmarea tacită este acea care resultă din oare
care acte de natură a implica în mod neîndoehic renunpa

) Cpr. C. Angers.
No. 82.
1886,

D. P. 62. 2. 37. C. București.

Dreptul din

:) Casin Dig 57. 1. 339. Sirey, 58. 1. 142. Cpr. Laurent,
XVIII, 618. Pand. fe., 1, 6616.—Viloarea art. 1190 nu poate
însă

fi propusă

pentru

prima oară

89. 1. 80. D. P. 90. 1. 102.
%) Bandry, II, 1947. Laurent, XVIII,

în

casație.

Cas. fr., Sirey,

619. Demolombe, XXIĂ,

ES
ESI —
—

164. Pana. fe. Oplig., LI; 6617. Demante, V. 309 bis IV.
Larombiăre,

IV, art. 1338, No. 31, 32. Planiol, II, 1353.

Larombiere.

loco supră,

cit. Duranton,

XIII,

EUR

Cpr. Duranton, XIII, 268. Pand. fi., Oblig., T, 6624.
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țarea la acțiunea
nuită

a

].— CAP. VIU.—S-a VIL—ART,

în anulare sau în rescisiune.

confirmărei

tacite

este

executarea

1167,

Forma

obici-

voluntară

a o-

bligaţiei supuse anulărei sau rescisiunei, făcută în timpul
capacităței și în cunoștință de causă (art. 959, 1167),
Prin executarea, fie totală, fie parţială 1), de bună voe a
Alte împre-

obligaţiei, partea care era în drept s'o dărâme,
că a înțeles ca obligaţia să remâe validă.

Îmări care poate
pot să aducă,
confinnarea bile.

oblig.

dovedește.

Executarea

voluntară nu este singura, împrejurare care

Judecătorii

sunt

să aducă
confirmarea
tacită a unei obligaţii
y
.
.
.
,
liberi

de

anulaa.

a deduce confirmarea Şi din

alte fapte neîndoelnice a căror natură

va atârna

de în-

prejurări 2). Astfel, s'a decis că faptul din partea minorului ajuns la majoritate de a primi preţul imobilului
vândut de epitropul seu, constitue o confirmare tacită
a vâudărei 3).
Executarea,
Executarea, pentru a constitui o confirmare
tacită,
oblig Webuetrebue să fie voluntară, adecă făcută
în cunoștință de causă,
tară.
Executarea
parțială a

1)

oblig.

Executarea parţială atrage deci confirmarea
executarea totală, pentru că îndată
ce există

confirma, confirmarea,

Laurent,
1, 6702.

„214.
*)

XVIII, 635.
Mass6-Vergs,

există şi obligaţia este validă.
Demolombe, XXIX,
III, $ 586, p. 486.

Apreciarea

confivmarez,
Contoversă.

ca Şi
de a

Chr.

776. Pana. îr.,
'p. Huc. VIII.

Solon, Nullitâs, Îl, 437. Aubry et Rau, IV. $
337,p. 968.

Cpr. Planiol, 11, 1354. Thiry,
Laurent, XVIII, 620. 7. Huc,

1, 6628. Cas. rom. Bulet. S-a I,

faptelor din

tacitţă.
voinţa

III, 148. Bandry, II, 1941.
VIII, 275. Pană. fr... Oblig.,

235. C. Bucureşti, Dreptul din anul 1893, consid. de la p.
No. 43, p. 341.—Vedi
însă Mass6-Verge, III, $ 586, 1891,
p. 435. nota 18.
Camera reclamaţiunelor a Curţei
a decis de mai multe ori că judecătorii de casaţie din Francia.
fondului apreciează în

mod _ suveran
D.P.
_
176.1.
1876,

p. 30);

faptele din care resultă confirmarea, tacită
(cpr.
380; _ vedi și Cas. rom. Bulet,
S-a 1. anul
pe

când

camera

apreciarea, caracterului lega civilă a decis, din contra, că.
executare voluntară, presinţăl a faptelor care constituese o.
o chestie de drept Supusă
trolului Curţei de casație.
conD. p. 88. 1. 994. D P.S
10. Cpr. Crâpon, Poursois
en cassation, III, 1101 urm.
, fr, Oblig., 1, 6714 urm.
Pand.
) Cas. vom. Și C. Bucureşti Laurent, XVIII, 638.
. Bulet. anul 1878, p.
tul din 1815, No. 5.—0
39 şi Drepsimplă cerere făcută de
jns major, în necunoşti
minorul anţă
cut de epitrop fără inde că, vEndarea imobilului s6u s'a,
plinirea, legiuitelor form
constitue
însă 0 confirmare
a
au
„e
,
« alități, nu
1893, A Însă
tacită.
Trip. "Pecuci. Dreptul
din
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1167.
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și cu intenția de a repara viciul de care obligaţia este atinsă1). Art. 1092,8 2 prevede în aceiaș ordine deidei că Azt, 109,
acțiunea

în repetiție

nu

este

admisă

ilor naturale care au fost plătite
cunoștință de causă a caracterului

în

privința

obligaţi-

de bună voe, adecă
obligațiunei ?).

$ 2.

în

S'a dis că executarea trebue să fie voluntară în sen- Ce se înţăcă consimțemântul acelui care confirmă trebue se fie lege prin €-

sul

lipsit de ori ce vicii 3); însă,

după cum foarte bine obser-luntară. Con-

vă Laurent 4), aceasta este atât de evident în cât legiuitorul

nu avea

nevoe

s'o

nifestare a voinţei,
ași

produce

mai

spue,

pentru

fie ea expresă,

că ori

ce

toversă-

ma-

fie tacită, trebue spre

efectele sale, să fie lipsită

de

consimțemânt (art. 953).

ori

ce vicii

de

Astfel, s'a decis, cu drept cuvânt, că executarea din
partea debitorului, smulsă prin dol sau fraudă, nu constitue o confirmare validă ; că executarea nu este voluntară,
și deci, nu constitue o confirmare, atunci când debitorul,
constrâns

de

creditorul

său,

a executat obligația

sa în sco-

pul de a opri urmărirea acestui din urmă, etc. 5).
Pe lângă cunoștința obligaţiei anulabile ce debitorul Cunoasterea
voește a confirma,
el trebue să mai cunoască încă și Vi- care oblig.
ciul de care această obligație este atinsă, și această
cu- este atinsă.
noștinţă nu trebue să fie numai probabilă, ci certă,
pentru că legea nu se mulțămește cu o simplă conjectură $).

Prin aplicarea acestui principiu, Curtea de casaţie din
Francia a decis că nu este de ajuns ca judecătorii fondului să constate existența confirmărei din partea debitorului prin executarea voluntară a actului, şi că decisia lor
') Opr. Cas. rom.
1883,

Bulet.

p. 410. Cas.

fi.

S-a 1, 1885, p.
Pand.

Ptriod.

9.

189

și 271.

Balet.

1. 45.

2) Cpr. Baudry, IL, 1944.
Demolombe, XXIX, 771. T. Huc,
VIII, 274. Laurent, XVIII, 621. Pand. fr., Oblig., I, 6630
urm. Vedi şi t. VI, a lucr. noastre, p. 16.

5) Aubry et Rau, IV, $ 337,p.969. Larombiăre, IV, art. 1338,
No. 4].

*)

Laurent,

5)
5)

Cpr. Pand. fe., Oblig., L, 6632, 6633 urm. Laurent, XVIII, 622.
Cpr. Pand. fr., 1, 6637 urm. 6648. Laurent, XVIII. 630. T.
Huc, VIII, 974. Larombiăre, IV, art. 1338, No. 36. Cas. fr.
D. P. 54. 1. 31. Sirey, 54. 1. 686. Cpr. şi Cas.rom. Bulet.
S-a I, anul 1885, consid. dela p. 271. Bulet. S-a], 1888,

XVIII,

622.

p. 410. C. București. Dreptul din
Dreptul din 1837,

No. 18.

_

1891, No. 43. C. Craiova.
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HI.—TIT.—IUI.—CAP.

VUI.—S-a

VI.—ART.

1167,

este casabilă, dacă nu arată că confirmatorul
a avut cunoștință de viciile ce infectau obligaţia şi căel a avut in-

tenţia de a le repara !).
Tot

casabilă

|

ar fi și decisia care ar respinge

o acţiu-

ne în anulare, sub cuvânt că acel care a, pornit-o a cunoscui sau a trebuit să cunoască,
în momentul
executărei

obligaţiei sale, viciul de care ea era atinsă, judecătorii
fondului fiind datori de a constata în mod positiv
cunoștința ce el a avut în această privință 2.
Este însă la adăpost de ori ce critică decisia care
declară că o parte a executat o obligație cu voință și în
cunoștință de causă 3).
,
Intenţia conIn fine, ultima condiţie cerută pentru existența
con-

Amatorului firmărei tacite este intenţiunea debitorului de a repara
viViciul
oblig. ciul de care

este atinsă

obligaţia ce el voeşte

a, confirma,

pentru că această intenţie constitue tocmai esenţa
confirmărei.

Deosehire înConfirmarea, tacită este deci, în principiu, cârmuită
de
a cinta celeași regule ca și confirmarea expresă
; ceea ce este loşi aceatacită.gic ; căci ori ce confirmare consistă
în acelaș fapt juridic,
adecă

în

renunțarea

la acțiunea

în

siune. Ori, această renunțare trebue
ter, fie că ea resultă din cuvinte, fie
vare care fapte neîndoelnice. Singura
între aceste dou specii de contrmări

se îndeplineşte

Dovedirea
condiţiilor
confirmărei
tacite,
Contro
versă.

prin

o

declarație

anulare

sau

în

resci-

să aibă acelaș caraccă ea, se deduce din
deosebire care există
este că, pe când una

formală

a voinței,
cealaltă are loc fără nicio declaraţie
și. resultă din fapte neîndoelnice.
Am expus condițiile ce trebue
să întrunească confirMârea tacită spre a fi validă.
Naşte acum întrebarea : cine
va trebui să dovedeaşcă exi
stenţa acestor condițiuni
a
? S'a
.
(ÎS- căx. dovada este în
sarcina debitorului. In adevăr,
după
art. 1167, este de ajitus ca
obligația să fi fost executată
penîvu ca ea să fie tacitamente
confirmată ; de unde ar resul
POII
ta
:) Cas.
/
fr. D. tr.
P. 57. 9. 1. |. 495
495, Sirey,52 58. 09. 1. 1. 209
209. Această ă deci-i
sie este aprobată de 7.
Huc. VIII, 274.

(XVIII,

631), care o găseste

|

-——Apreciarea, faptelor

,

rigu

—Vegi
gi

î
aur
însă Laurent

_P. 69. 1. 418. Sivey, 70. 1.
din

şi documentelor

care vesultă
debitorul a ;
cunoștință de viciul
de care era atinsă
obligaţia şi a înţeles
al
repara, este suverană
econt
on rolu
rol ul Cur
şi scapă de
Curţei
tei Suprem
, e. Cas. fr.. D.
p.

10.

1.

333,

Sireş,

EFECTELE

că creditorul
din

partea

n'are

CONFIRMAREI.—ART,

1167, $ 2,

GI.

de cât să dovedească faptul executărei

debitorului,

și prin

aceasta

a dovedit confirma-

rea. La aceasta se mai adaogă încă că eroarea nepresupunânduse nici o dată, debitorul care o invoacă, trebue so
stabilească !).
Această

opinie

este

însă

în

contradicere-

atât cu -tex-

tele legei cât și cu regulele admise în materie de dovedi.
In adever, sarcina probei incumbând acelui care face o
propunere înaintea judecăţei (art. 1169), acel care propune anularea obligaţiei trebue să stabilească temeinicia acțiunei sale, adecă causa de anulare care atinge actul în
litigiu.

Dacă

însă

la această

cerere

pârîtul opune că viciul

este acoperit prin confirmarea tacită care resultă din executarea obligaţiei, el trebue să dovedească nu numai existenţa faptului din care resultă executarea, dar și aceea a
tuturor condițiilor cerute pentru ca acest fapt să atragă
după sine confirmarea obligaţiei 2).
Autorii care impun creditorului sarcina de a dovediCasulîn care
existența

condiţiilor

mit însă

o excepţie

cerute

pentru

confirmarea

la acest principiu,

tacită,

în privința

confirmato-

ad-uul invoacăo.

erorei

ergare de

de drept ; de unde resultă că dacă debitorul a confirmat crontro
obligația sa, cunoscând viciile de care ea era atinsă, și sus-

ține, cu toate aceste, că el a fost indus în eroare asupra
consecințelor juridice şi efectelor legale a acestor vicii, lui
îi incumbă

sarcina

de

a

administra

dovada

acestei

erori

de drept ?).
Efectele confirmărei (art.

1167, $ 2).

Sub această rubrică vom examina efectele confirmărei
între părțile contractante şi în privinţa celor de al treilea.
1)

Cpr. în acest sens, Cas. fr., D. P. 59. 1. 323. Roland de
Villargnes, Râpert. vo Ratification, 58. Freminville, Minorit€,
II, 922. Merlin, Quest., vo Ratification, $ 5, No. 5, care în
Repertoriul

2) Cpr. Thiry,

seu

susținuse

părerea, contrară,

JUL, 148, în fine.

T. Huc,

Lo

VIII, 275,

in fine.

Pand. fr., Oblig., 1, 6664. Baudry, II, 1241. Laurent, XVIII,
651. Demolombe, XXIX, 773. Aubry et Rau, IV, $ 337,p.

267, text şi nota 22.

Marcade, V, art. 1338, No. IV. Cas.

1171. Cas. rom. Bulet.

anul 1888,

fr. D. P. 87. 1. 319. C. Agen. D. P. 51. 2. 8. Sirey, 51.2.
consid.

de la p. 471.

3 Cpr. Demolombe, XXIX, 175. Aubry et Rau, IV, $337,p.

267, text şi nota, 23. Marcad6, loco supră cit. Laxrombiere, IV,

art. 1338, No. 38.—Contră. Laurent, XVIII, 652.

versă..

C. CIV.—CARTEA

INI.—TIT. II.—CAPIT.

1” Efectele

Confirmarea
are efect retroaetiv.

VIII.—S-a VIL.—ART. 1167, $.2.

confirmârsi

între

parți.

Efectul confirmărei, fie ea expresă, fie tacită, este de
a face ca actul să nu mai poată fi atacat, ca şi cum el
par fi fost atins de nici un viciă.
Confirmarea având
de
de

diua

efect de a face să dispară ori ce causă de anulare sau
rescisiune, are deci efect retroactiv între părţi pănă în

contractărei

validă

lineus

din

capul

obligaţiei,

locului.

aşa

că

obligația

Qui confirmat nihil

(Dumoulin).

e presupusă
dat, dicea Mo-

Pentru ca confirmarea să producă aceste efecte trebuește însă ca autorul ei să aibă cunoştinţă de toate viciile
care infectau obligaţia sa şi să fi manifestat intenţia de a
le șterge pe toate; căci, dacă el nu le cunoştea pe toate,

sau dacă cunoscândule, w'a avut intenția de a acoperi de
cât pe unele din ele, confirmarea nuși va produce efectele
sale de cât în măsura
principiu se aplică nu

la acea tacită !),

Confirmare
„condiţională.

Confirmarea poate fi pură și simplă sau condiţională.
acest din urmă caz, ea este supusă principiilor
care câr-

In

muesc condiţiile. Deci,
confirmarea nu va avea

Netranseri.erea confirmărei.

cunoștinței şi intenţiunei sale. Acest
numai la confirmarea expresă, ci şi

râme actul prin acţiunea
Confirmarea

poate

dacă condiția nu se îndeplineşte,
loc, şi incapabilul va putea să dă-

în anulare

să

fie

sau

relativă

la

în

rescisiune ?).

transmiterea

unei proprietăţi imobiliare, de exemplu,
la vândarea unui imobil consimţită de un incapabil,
în timpul incapacităței
sale, fără îndeplinirea formelor legale;
și, în asemenea caz,
ea
nu are nevoe de a fi transcrisă,
pentru că nu este un
act translativ de proprietate,
ci pur și simplu o renunțare
la acțiunea în anulare sau
în rescisiune care aparţinea
incapabilului

DR Confirmatio nihil noti juris

Transcrierea
înstrăinărei.

dat, dice un vechii
adagiu.
Confirmarea, în adevăr, nu
transmite nici un drept,
ci recunoaşte numai
de bun Și valid un acţ
preexistent.
Instrăinarea

consimțită

de

incapabil

va

trebui însă
Cpr. Laurent, ASXVIII, 655
Pannd,
d. fr, în, Odlig.. >.|. 67 01793.
„ra
, et Rau, 1V, $ 337, p. ;
Larombiere, TV art 1338, Aubr
) pr. Laurent, XVIII, 969.
No. i
656. Pand. fe. Odiiy., 1.
în D. P. di. 1. 339, Sire
6728. Ca.
y,
')

1 dijo
L- 1938.
*) Cpr. Pand. fe. Oblig., 1, 6158, 58.
6138, No.
Larombiere, 19IV, art.
roplong, Transc

riptio
d. a
Bufnoir, Propriâtă et con n, 91 si 131
ai
trat (1900); p. (op 22 2-a
a din 1869)
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neaparat să fie transcrisă, înainte chiar de confirmare, pentru că, de şi ea este supusă anulărei sau rescisiunei, totuși
poate să devie validă prin expirarea termenului determinat de lege (art. 1900) și, în asemenea caz, ea își va produce efectele sale între părți din diua închierei contractului,

ear

în

crierei 1).
2"

privința

Efectele

celor

confirmarei

de

în

al

treilea,

privinta

din

celor

diua

de

al

trans-

treilea.

Art. 1167, $ 2, după ce a determinat efectul retroactiv al confirmărei între părți, dicând că ea ţine loc de
renunțare în privinţa mijloacelor și excepțiunelor ce se puteau opune actului înainte de confirmare, adaogă : fără a

se vatama însă drepturile celor de al treilea, salvo jure tertii.
Prin ferfii trebue să înţelegem în acest text, ca și în Sensul exart.

1182, relativ

la data

certă,

toți

representanfiă cu

titlu

particula” a celui de la care emană confirmarea, toţi acei
la care el ar fi conferit, înainte de confirmare, un drept
real asupra lucrului ce face obiectul contractului, drept
care ar fi desfiinţat sau cel puţin micșorat prin efectul
retroactiv al confirmărei.
Cât pentru acei care ar fi dobândit un drept asupra lucrului în urma confirmărei, nu
mai remâne îndoeală că ei trebue să sufere efectele ei,
pentru că ei nu sunt terţii, ci representanţii autorului confirmărei 2).
”
Astfel, dacă presupunem că un minor a vândut, în
timpul minorităței, un imobil lui A, fără indeplinirea formelor legale, și apoi, în urma majorităţei sale, a vândut
acelaș imobil lui B, sau la grevat de o sarcină reală (ipotecă, servitute, etc.), confirmarea primei vândări nu va produce nici un efect în privința cumpărătorului de al doilea,

presiunei
terţii.

) Cpr. Troplong, op. cit., 131, p. 288.
3

Cpr.

Baudry, II, 1250.

Planiol, II, 1357.

Demolombe, XXILX,Representan-

188, '189. Larombisre, IV, art. 1338, No. 55, 57. Pand. fr., ţii cu titlu
Oblig., IL, 6730 urm.—Nu sunt deci terţii şi, prin
suferi efectele confirmărei, toţi representanţii
versal a autorului confirmărei, adecă nu numai
sei legitimi, succesorii neregulaţi, legatarii sau

a
urmare, vor univessal
autorului
cu titlu uni- e onfirmărei,
moștenitorii creditorii
donatarii sei chirografari,

universali

creditorii

ori

cu

titlu universal,

clirografari, pentru
tor de bună

credință

dar

încă

că toate actele emanate
sunt

ele nu sunt frauduloase

oposabile

(art. 975).

acestor

şi

sei

de la un debicreditori,

|

dacă

ee.
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care va remânea proprietarul imobilului ; nici în prinţ
acelora, în folosul căruia dreptul real ar fi tos con
:
i
isibilă,
îin sens invers,
şi
în
casu
Aceiaș
soluției este admisibilă,
in
p S
rin ur

când convenţia făcută

în timpul

incapacităţei și, prin

ur

ărei sau rescisiunei,
"escisi
mare, supusă i anulărei
de

drepturi

ar fia
fost o constituire
a
convenţie, o înstrăinar E
N

reale, și a doua

sitorul n'ar fi obligat a respecta aceste drepturi reale V
lidate în mod retroactiv prin o confirmare posterioară achisițiunei sale; căci, el fiind un terfiu, confirmarea poste
rioară acestei achisițiuni nu poate să atingă drepturile 0bendite de dânsul. Confirmarea nu va fi însă lipsită de efecte între părţile contractante, de oare ce autorul ei (fostul

minor)

va

trebui

să

garanteze

pe

concesionarul

drep-

turilor reale de evicţiune, care, în specie, provine din pLopriul su fapt, adecă din confirmarea înstrăinărei unui lucru
de care el nu mai putea dispune, fiind că acest lucru îl
înstrăinase cătră altul !).
,
Cedarea acFată, un alt exemplu mai simplu şi care va arata ȘI

bunei în anu-mai

bine

casul

prevedut

de

partea

finală a art.

1167,

$

de confirma-2. Presupunând că acel cărui aparține acțiunea în anulare
ei co puirsau în rescisiune, cedează direct unei anume persoane a
Controversă, ceastă

care

acțiune,

ceea

face obiectul

convenția

dreptul

ce

însemnează

acţiunei,

anulabilă ;

și apoi,

această

cesionărului 2),

a

ceda,

mai

confirmare

însuș

dreptu

tărdiu,

confirmă

nu

desfiinţa

va

.

|

Lucrul pare foarte simplu; cu toate acestea, chestiunea este controversată. S'a, dis, în adevăr, pentru
a se susține că confirmarea, nimicește dreptul dobândit qe
al doilea
achisitor, că numai majorul poate să
opue nulitatea pri-

mei înstrăinări, și că, prin renunțarea
sa, el nu face de
cât a usa de acest drept ; că al
doilea achisitor nu poate
să opue această nulitate
de cât în baza art. 974 (acţiu-

nea oblică sau indirectă) și înainte
de confirmare 3),

Această părere este însă inadmisibilă.

In adever, prin
a doua înstrăinare, minorul devenit
major s'a obligat a
transmite proprietatea, achisito
rului de al doilea ; ori, aDI
II
)
*)

Cpr. Boissonade, Py jet
LI, p. "779, No. 694.
Cpr.

Boissonade,

de

loco: supră,

C. cio. pour

VEmpire

du Japon,

cit.
Arntz, III,I 373. "pa ulie
r,
Zhto
rie raisonnte du C. cio., IV, p.
309. C. Riom (decis ie
casată). Sirey, 37. 1. 103

COD. CIV.—CARTEA

IIL—TIT.

ceasta nu se poate face

I.—CAP. VIII.—S-a VIL.—ART.

116%, ş 2.

fără a se anula, prima achisițiune.

El a renunțat deci față cu al doilea dobân
ditor la dreptui de a, confirma prima înstrăinare Și, prin
urmare, confirmarea acestei înstrăinări nu poate să produ
că nici un

efect faţă cu acest achisitor 1).
Aceste

sunt

controversată,
Pentru

a nu

adevaratele

causa
da

este

loc

la

-

principii, şi dacă

că textul

nici

nu

o îndoială,

chestia

este

este destul de clar.

textul ar trebui să

fie astfel redactat: „Confirmarea nu produce nici un efect
în privința representanţilor cu titlu particular a aceluia cărui
aparține acţiunea în anulare sau în vescisiune, de câte ori
drepturile lor sunt subordonate exerciţiului acestei acțiun
i?).“

Până acum am presupus că ambele convenţiuni, atâtCasul în care
prima, care era anulabilă, cât şi acea de a doua, cuprin- se găsesc
faţă în față
deau înstrăinarea lucrului.
Ce trebue să decidem în pri- doi creditori
vința ipotesei care pune faţă în faţă doi creditori ipote-c ipotecari.
cari ? De exemplu: Primus a constituit în timpul minori- ontroversă.
(ăţei sale, în folosul lui Secundus, o ipotecă asupra imobilului seu; în urma majorităţei sale, el constitue o nouă

ipotecă, asupra,

aceluiaș

imobil

în folosul

lui Terţius,

și a-

poi confirmă ipoteca constituită în timpul minorităţei în
favoarea lui Secundus 3). Chestiunea este de a se şti dacă,

această

confirmare

va

fi oposabilă

nu fie colocat

de cât în rangul

cei constituite

cătră

locat în primul
dreptul

vechii

Secundus,

rang.

Această

francez 41), este

lui

'Terţius,

al doilea,
sau

dacă

Terţius

chestiune,
și mai

așa ca el să

în urma

ipote-

va

fi co-

controversată

controversată

în

astăzi.

După un sistem, se susține că efectul retroactiv al
confirmărei este, în specie, oposabil creditorului ipotecar
1)

Cpr. Baudry,

1], 1250. Planiol,

11,

Laurent, XVIII, 657. Demolombe,

1357.

'Thiry, LII, 150.

XXIX, 793, Mourlon, II,

— IX

1594. Aubry et Rau, IV, $ 337, în fine, p. 210). Demante, V,
311 bis 1. Pand. fr. Oblig., I, 6739 urm. Lavombiăre, IV, art.
1338, No. 53, 58. Marcadă, V, art. 1338, No. V. Cas. e,
Sirey, 37. 1, 104 şi Repert. Dalloz, Oblig., p. 128, nota 2.
Cas, rom. Bulet. S-a 1, anul 1883, p. 184.
Cpr.

ant.

580

din

Ante-proiectul

de profesorul Boissonade.

Codului

japonez,

elaborat

3) Aceasta lasă a se presupune că actele solemne pot fi confirmate, soluție

însă noi n'am

%) Chr. Pothier,

6143, și autorii

care

admis.

în adevăr,

Vedi supră,

se susţine

de unii,

ceea

ce

p. 48, text şi nota, 2.

De Vhypothâgue, IX, 46. Pand. îe., Oblig.,
citați acolo.

5

[,
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posterior

ipotecei

confirmate,

pentru

că

dacă

doue

veu-

dări succesive nu pot să aibă de obiect acelaş imobil, nimic nu se opune ca dou& ipoteci să existe asupra aceluiaș
imobil. In adevăr, registrele de inscripțiuni fiind publice
(art. 1778 urm., 1816 urm. C. civ. art.
725 Pr. civ.),al
doilea creditor ipotecar având cunoştinţă despre prima ipo-

tecă, constituită în timpul minorităței, se putea aştepta a
o vedea confirmată, întru cât prin constituirea ipotecei de
al doilea debitorul n'a renunțat numai de cât la facultatea
ce avea de a confirma ipoteca constituită în timpul incapacităţei

sale,

cătră

primul

creditor
1).

După un alt sistem, se susține că ar fi vorba în specie mai mult de o chestie de fapt și de intenție de cât de

drept.

Judecătorii

vor

decide

rările fie cărei cause, dacă
ca

proprietarul

să

renunțe

deci

în

al doilea
la

fapt,

confirmarea

sau dacă ela acceptat situația de creditor
rang, primat de unul mai vechiă 2).
Un

al treile

sistem

propune

după

creditor

împreju-

sa

așteptat

primei

următoarea

în

ipoteci,

al

doilea

distincţiune,

imprumutată de la un vechii autor, Basnage:
Dacă obligația consimțită de minor este validă, pentru
că el sa folosit, bună oară, de banii împrumutaţi, ipoteca pe
care el

ar fi consimţit-o pentru garantarea
acestui împrumut va fi
validă șiși va produce efectele sale
contra creditorilor ipotecari

posteriori, din diua înscrierei
diua contirmărei ; dacă, din contra,

de

minor

DU Va

este

avea

anulabilă

rang contra

pentru

0

ei, ear nu numai din
obligaţia contractată

causă

ovare

creditorilor ipotecari

cât din diua în care a fost confirmată
3),
In

care, ipoteca

posteriori de

fine, după ultimul sistem, care singurul
este juridic,
când valoarea imobilului ipotecat
n'ar ajunge la
:) Aubry et Rau, ITI, $ 266,
p.
2 p: 270 din ed. a 4-a. P. 455, text și nota 34 (ed. a
Pont, Privil. et huypotheques,
UL
61 . Gillard, Const, de Vhypothoque
conventionnelle (1892),
199. Arnt

la caz

z, III, 373 și Iv, 1800.

T'roplong,
othegues, II.
D. IV, partea I, 565 şi Hyp
partea ÎI, 524.
Merlin, (Quest. ve Hypothegu
es, $ 4, No. 6 şi 7,

Lică
—

487

urm,

Ponllier

t. IV
urm. (ed. din 1929). C. Pari
s, Sirey, 31.9. '83 şi p. 469
palloz Prieil. et hypoth.,
"Repert.
No. 1235, p. 359, nota
er i et Colmet de Sant
ere, V, 311 bis II. 9 Mour |
ion,

*) Duranton, XIII, 285 şi XIX
, 344. 347,
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plata

ambelor

creanţe,

confirmarea

primei

ipoteci

nu

67

va

jigni în. nimie drepturile creditorului de al doilea; căci, în
momentul când i sa constituit ipoteca sa, imobilul fiind
grevat de o primă ipotecă isbită de nulitate, el putea, raționalmente vorbind, să creadă că va remânea creditor
ipotecar în primul rang. Acesta este sistemul admis atât
în doctrină cât și în jurisprudenţă !).
”
Am presupus pănă acum că a doua ipotecă costituită Ipoteri le-

în timpul capacităţei este o ipotecă convenţională.

soluție este însă
legală *).

admisibilă

Cele gise în privința
nor se aplică,

în genere.

pentru

Astfel,

dacă

este

vorba

de

Aceiaş

|

ipotecilor consimţite de un mi- pbinarea

aceleași motive,

tuturor incapabililor de mai sus

dacă presupunem

că o femee

măritată, Ci

care a constituit în timpul căsătoriei o ipotecă fără cuvenita autorisare, în urma desfacerei căsătoriei, a constituit
0 nouă

ipotecă

asupra

aceluiaș imobil,

confirmând apoi pri-

ma ipotecă, asemenea confirmare nu va produce
efect în privinţa creditorului de al doilea *).

nici un

Regulele de drept internaţional aplicabile la confirmare.
Confirmarea

țiunei în anulare

considerată

sau

ca

v fine

în rescisiune,

de neprimire

este cârmuită,

a ac-

în ceea

1) 'Phiry, III; 150 şi IV, 498. Baudry, II, 1250. Baudry et
Loynes, Privil. et hupotheques, II, 1335 urm. Aceşti din urmă autori ne au făcut onoarea de a cita, în ed. a 2-a (p.
516, nota. 2, și în alte locuri) tratatul nostru în limba franceză.
Guillouard, Prizil. et hypoth., II, 98, 919. Martou, Idem, III,
979. Laurent, XVIII, 664 urm. Marcad6, V, art. 1338, No,

V. "P. Huc, VIII, 213. Demolombe, XXIX,

800, 801.

Gre-

nier, Hypotheques, 1, 42 urm. Pand. fr., Oblig., I, 6741. Teste,
Eneycloptdie du droit, v? Actes confirmati/s, No. 22. Battur,
Prioil. et haypotheques,_ TI, 161. Larombitre, IV, ast. 1338,

No. 51 urm. Solon,
'Phâzard,

Nuliitf, II, 371.

Nantissement,

ete. (1880),

M. Planiol, II, 1357.

56. Freminville,

Mino-

mite, II, 926. Mass6-Verge, III, $ 586, p. 486, notele 21 şi
29.C. Paris. Sirey, 39. 2. 5 şi nota lui Devilleneuve. C.
Montpellier.
2)

J). P.

66. că

Toulouse. D. P. 91. 2.
Cpr. Demolombe, XXIX,

Douai. Sirey, 40. 2. 289
. 413, nota 1.

51

o ipotecă

41.
6.
502.

Sirey. 66. 2. 280. Vegi şi C.
Pand.

şi Râpert.

,
fr, Oblig., I,

6749.

C.

Dalloz, Pricil. et hypoth.,
5

5) Cr Laurent, XVIII, 666. Pand. fr., Oblig.. I, 6750. Cas. fr.
Repert. Dalloz, 0dlig., 4559, nota 2.

genere.
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ce privește formele actului care o constată,
în care ea are loc!). Locus regit actum.
Capacitatea
de a confirma,

Imn

cât

priveşte

însă

capacitatea de

va determina de legea naţională

a

1900,

de legea țărei

confirma,

ea se

a acelui care poate să in-

voace anulărea, pentru că confirmarea nu este un-fapt nou,
ci un fapt unilateral exclusiv personal aceluia care o în-

deplineşte ?).
Dacă

autorul

confirmărei

se

găsește în o altă țară de

cât în a sa, se va aplica legea ţărei în care el se găsește
(lex loci), de câte ori el va fi presupus, după împrejurări,

că a înțeles a se referi la această lege 3).

Dacă însă, în fapt,
terul unui contract nou,

el intervine

A doua fine
de neprimire
oposabilă

A
nei

în

doua

actul confirmativ va avea caracse va aplica legea ţărei în care

(lex loci contractus 4).
fine de neprimire

anulare: sau

în

care

rescisiune,

poate

şi pe

fi opusă

acţ. în anula-supră, p. 42, este prescripţia statornicită de art.
ve. Prescripţia de dece
ani. Art.

acţiu-

care am menţionato

1900.

Vom

explica acest text de îndată, de și legiuitorul nostr
ua găsit de cuviință de al transporta la, titlul prescripţiei,
pentru că el complectează materia confirmărei de care
ne am
ocupat pănă acum.

II.

Despre

„Art,

prescripţia

acţiunei
eisiune.

1900.— Acţiunea
La

pentru

în anulare
nulitatea,
.

sau

sau

în res-

pentru stricarea,
Une! convenţiuni, se prescrie prin dece ani,
în
toate
casurile când
legea
nu

dispune

2

altfel.

„Această prescripţie nu începe a curge, în
caz de violență,
de cât din diua când violența, a încetat; în
caz de eroare sau de
dol, din

diua când eroarea san dolul sa descoperit
; pentru ac1) T. Huc, VIII, 463. Despagnet,
op. cit., 304 p. 600 (ed. a
3-a, 1899). Vincent et Penaud, Dict
.

,

)

.

A

nal, Oblig.,

'T. Huc,

na

-

ionn.
88, şi autorii citați acolo.

Despagnet,

de de. înternatio-

loco

supră cit. Laurent,
D,-.
natioVII, 470. "Congră: Pica
rd, De la valeur et de inter
Veffet des
Sc e Days €tranger

s
nal Clunet, anul

rân

?

, d'apres la legislation belye, Jourp. 487, 488, No” 88,
care eo sideconfirmarea, Ca un contract
nou, ear nu ca,
1881,

contractului primitiv, aplică

un

efect al

în tot-deauna, legea, țărei în care
ea „ntervine, Cr și Mass
6, D». comimn., I, 586.
|
national, VI 46 păenet, loco
supră, cit. Laurent, Dr, inter*) 'T. Huc, VIII, 463,
în fine.
.
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1900,

69

tele făcute de femei măritate neautorisate,
din diua desfacerei
căsătoriei ; în contra minorilor, din diua major
ităţei ; ear în respectul înterdicţilor, din diua când s'a rădicat
interdicţiunea. (Art.
959, 1255, 1512, 1876, 18178, 1879, 1980 C. eiv.
Art. 946 C. com.
Art, 1304 C. fe).
”

10 Principii generale.

In toate casurile

în care legea

n'a

dispus

altfel 1),

acțiunea pentru anularea sau rescisiunea unei conve
nțiuni,
se prescrie prin dece ani, dice $ La] art. 1900. Intere
sul
public cerea ca, în specie, termenul prescripţiei să fie
mai

scurt de cât acel ordinar, pentru ca drepturile
părților
contractante și a celor de al treilea să nu remâe
un timp
prea îndelungat în incertitudine 2). S'ar putea chiar
admiteun termen și mai scurt, faţă cu dificultăţile la care
adeseori dă loc dovedirea faptelor care viciează consimţemâ
n-

tul, după cum a făcut Codul italian, în care acest terme
n
este redus la cinci ani (art. 1300) 3).
Alte legislațiuni au admis un termen şi mai scurt. Codul spani„Acţiunea în anulare se prescrie prin patru ani, dice art.
o şi Codul
1301 din Codul spaniol, promulgat la 1889. Termenul de
*
patru ani era admis și în vechile noastre legiuiri 4): „Dritul restituției, adecă a întoarcerei înapoi în starea de mai
înainte, care se cere cu cuvânt de frică, sau de vicleșug,
ori de nevârsnicie, sau de dreaptă amăgire, ori de lipsire
din patrie, sau de înstrăinarea
lucrului gâlcevit urmată
în vremea, procesului, sau spre păgubirea creditorilor, se

stnge, dice

art. 1959 din Codul

austriac), în termen

de patru

ani

Calimach

(art. 1487

(în Codul

austriac

C.
es

1) Un caz în care legea a dispus altfel, admițând o preserip- Art.
1512,
ție mult mai scurtă (noue-deci dile), se găsește în art. 1512,
în materie de societate. Vedi şi art. 163, 165, 167 C. civ.,
care regulează un sistem special de prescipţie în materie de
Lică
—

căsătorie.

Cpr. Laurent, XIX, 1. Demolombe,

0blig., 1, 6759. 'Thiry, III, 102.

|

XXIX, 130.

.

|

Pana. fe,

o

3) Eată cum se exprimă acest text: „Le azioni di nullită o di Art. 1300
rescissione di un contratto durano per cinque anni in tutti îi C. italian,
casi, nei quali non

siano state ristrette a minor. tempo da

legge particolare“.
In Codul neerlandez,
tot de cinei ani (art. 1490).
î) Vedi supră, p. 16, text şi nota 3.

acest. termen

una

este

10
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1900.

ani 1), care la sprevrâsnici se socotește după împlinirea,
vârstei de două-zeci și cinci de ani, ear nu întru toate, ci
în câte lucruri amăgindu-se pe sineș, sau prin alţii, au perdut, ori n'au câștigat, ori sau îndatorit“.
Termenul de patru ani, care este admis și în Codul
lui Andronaki Donici ($ 3, capit. 29, în fine), este luat din
legislația lui Justinian 2).
In vechiul drept roman, acest termen era de un an
(annus utilis) atât pentru majori cât și pentru minori 3).
Constantin stabilind disposiții deosebite pentru Roma, Italia și cele-lalte provincii
4), Justinian a înlocuit termenul

C. Andr.
Donici.

Dreptul

roman.

de

un

an

driennium
Origina

ACȚIUNEI

ter-

menului de
10 ani.

prin

general

de

patru

ani

consecutivi (qaua-

Termenul de dece ani, admis:în legislația actuală, își
are origina sa în ordonața din 1510 (art. 46), dată la
Lyon de Ludovic al XII-lea, și în acea a lui Francisc |

din 1939

(capit. $, art. 30). Acest termen

era însă admis,
de

cât

“anulare
Presumţie de
contirmare.

acel

continuum) 5).

în

după

privința

cum

acţiunei

nu se prescriea

Disposiţia

art.

am

de dece ani nu

supră,

p.

1,

în rescisiune ; căci

de

1900

vedut

se

nota

|,

acţiunea

în

cât prin trei-deci de ani.
întemiează

pe

o

presumţie de

renunțare sau de confirmare.
In adevăr, de câte ori termenul de dece ani a trecut, fără nici o reclamaţie
din partea acelui care avea acţiunea în anulare sau în
rescisiune,

legea presupune că el a renunțat tacitament
e la, beneficiul
acţiunei sale și, prin urmare, a confirmat
actul pe care el
putea să'l atace:
„Trecerea timpului determinat de
lege,
)
2A

)

*)

„AMiissen

binnen

dr ci

o
ST

Coa., loco supe cit.

geltend

gemae

e

ago “e ete,

4,6; —L.1,

Pr

L Z, cod 1 heod., De în integrum
restit., 2, 16.
»
fa
„VOG,,
toco
supră
cit.
Cpr.
Savi
Syste
suti=
gen ămischen Rechts, VII, $ 340, D 25
a peer
oud sit Cours de Pandectes
(Pandekten-Suysteemi),
$ 119,
E
iuengerow, poohrbucl der Pandekten.
1 > $ 180, : ob.
Ş
I
pa
h,
_
Ș
>
,
nota
10, D. 523

Dreptul
vechă în,

Jahren

erde
V
Verlauf dieser zeit sind sie roaga
eh
worden. Ned
L 1. Pr., Cod,, De temporibus în integru
vestit. 2. 53.
4” 19 Dig, De minoribus, 4, 4;—L. 1, S1:L
'28. 83 şi
Ig, E
guibus causis
maior
e. __T'op-

Iv at 304

(ca!

din 1900.

Pandektenrechts,

o eghiul drept francez,

Oblig., T, 6260 "mm

I, $ 120,

vedi Larombitre,

MI-E. Huc, VIII, 188.

Pand. fr.

COD. CIV.—CARTEA

III.—TIT. II.—CAPIT.

fără nici o reclamaţie,
a dis Jaubert

consacră

în

VIN.—S-a VU.—ART. 1900.

lasă a se presupune

raportul

implicit aceiaș

seu

către

idee,

când

confirmarea,

Tribunat.

dice

Tl

Art.

959

„că convenţia

Art.

959.

nu

poate fi atacată pentru causă de violență, dacă,
după încetarea violenţei, convenţia sa aprobut
expres sau tacit,

sau dacă u trecut timpul
pi

Dar

a

dacă

autorii

ia

ă

art.

scripției statornicite de
chestia

de

a se ști

este un termen
dere,

sau

dacă

fatal

dacă:el

defipt de lege pentru restituție“ |),

sunt

de acord

termenul

a

cărui

constitue

asupra

€

temeiului pre-

,

statornicit

expirare

de

acest textistitue
o ade-

produce

o decă-

o adevarată prescripţie supusă,

ca atare, tuturor regulelor privitoare la suspendarea și intreruperea prescripției.
Pentru a susține că art. 1900 nu statornicește o adevarată prescripţie, s'a qis că acest text nu vorbește nici
în una din disposiţiile sale de prescripţie, așa că dacă presupunem casul în care un minor sau un interdis ar fi suc-

cedat unui major,
țiune

în anulare

care ar fi avut
cârmuită

de

în patrimoniul seu o ac-

art.

1900,

prescripţia

curgea

contra majorului

nu va fi suspendată

norului

sau

conform

interdisului

art.

1876

care

în folosul miC.

civ.?).

Părerea generală este însă că art. 1900 a organisat
o adevarată prescripţie ; căci a dice că o acţiune trebue să
fie exercitată sub pedeapsă de decădere în termen de dece
ami, este a dice, în alte cuvinte, că această acțiune se preserie prin dece ani. Aceasta era și părerea lui Pothier *),
de la care nu se poate crede că redactorii Codului actual
Sar fi departat. Acest sistem este cu atât mai admisibil la
3)

Cpr. Bandry, 11, 1163. Vigie, II, 1564. Laurent, SIX, 1.
Mareade, IV, 875. Demante, V, 265 bis I. Duranton, XII,
538. 7. Huc, VIII, 188. Aubry et Rau, IV, $ 339, p. 210,
text şi nota 3. Larombitre, IV, art. 1304, No. 25, Pand.
fr... Oblig., 1, 6760. 'Phiry, III, 103. Demolombe, XXIX, 50.
(Paris,
Leroux de Bretagne, Noe. tr. de la prescription
1869), II, 1112, 1122. Vazeille, Prescription. 11,546. Bufnoir, Propridte et contrat (Paris, 1900), p. 650, 60, 138 urm.
Dim.

'Tazlaoanu,

Revista

Termenul

.
4 înaă prescris
de
L, 1900 conînsă,
se controversează

1900,

de dreptși sociologie,

No. 6 din

15

martie 1900, p. 571. Glasson, Llem. du dr. fr. (1384), |,
186. Cas. fr. Sirey, 91. 1. 149. D. P. 91.1. 45.
:) Cpr. Duranton, XII, 548. Mass6-Verg6, III, $ 584, p. 479.
Toullier D. IV, partea I, 615.
,
_
2) Cpr. Pothier, Pr. ciz., X, 146, p. 357 şi Vente, III, 341,
Vegi şi L. 19, in fine, Dig, De minoribus, 4, 4.

varată
prescripţie.
ontroversă.
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1900.

noi, cu cât art. 1900, care, în Codul francez, fizurează la
titlul obligaţiilor, a fost transportat de legiuitorul nostru

la

titlul preseripţiei.
Prin urmare, prescripția statornicită de art. 1900
este
supusă regulelor de drept comun privitoare
la întrerupe-

Aplice. dreptului comun.

rea și suspendarea

prescripţiei ).

20 Acfiunele supuse prescripfiei statovrnicite de avt.
1900,
Actele inexis-

Disposiția excepțională a art. 1900 €. civ. întem
einduse

tente nupotfidupă
confirmate.

cum

am

confirmare,
acele supuse
urmă pot fi
supremă, că

vedut,

pe

o presumţie

de

renunțare

sau

de

nu se aplică la actele inexistente, ci
numai la
anulărei sau rescisiunei ; căci numai acest
e din
confirmate: „Considerând, dice Curt
ea noastră
disposiţiile art. 1900, după care
acţiunea în

nulitate se prescrie prin trecerea
de
numai în casul când se cere
anularea
de formă, sau când consimțe&mân
tul a

dece ani, se aplică
actului pentru vicii
fost smuls prin vio-

lență, dol sau eroare ; că, în speci
e, intimatul nu pretindea
că actul i-a fost smuls prin dol
sau violență, sau că na
fost investit cu fornielele legal
e, ci acţiunea sa avea de
obiect de a se califica actul
de vândare ca inezistent şi făcut cu scopul de a frustra
pe fiica sa de dreptul consacrat
prin legea actuală de a veni
la succesiunea sa ; că, în acest
caz, acțiunea intimatului
nu poate fi supusă prescripţi
ei
prevădută de art. 1900,
ei acelei de drept comun
(art. 1590),
aplicabilă tuturor acțiun
elor pentru care legiui
torul n'a
fixat un termen special
de prescripţie, ete.& 2).
5) Cpr. Marcadă,

IV, 878

1, p. 155, Moarlon, II, Şi Prescription, art, 2252—9256. No.
1499. Planiol. TI, 1346.
VIII, 189. Pana. tr., Oblig.,
1, 6164. Duvergier asu7.pra Hue.
Poullier, IV, partea, I,
lui
461, nota

a. Demolombe. XXIN.
Baudry, II, 1162. Vigie,
134.
Sur Proudhon, II, p. 506. IL, 1565. Laurent, XIX. 4. Valette
Solon, Nultites, II, 493
Prescription, II, 512.
. Vazeille.
265 bis III tm. şi t. Demante et Colmet de Santerre. t V.
I, 359 bis VI. Bufnoi
135 urm. 'Thiry, III, VII
r, op. cit. p.
109. Aco

llas, IT, p. 920. 'Levon
vetagne, op. cit, II, 112
x de
0, 1171. Anbry et Rau
, II, $ 914.
pb. 492 (ed. a 9-a); p.

din
art 130% No: 32. Merlin336
a 4-a. Larombiâre, IV.
, Reperted.
. vo Reseision
Gusa - Nod: Y 0
, No. 5 bis si
GE
Pro

5

5

7805

*) Vedi Bulet.

DI se

Cas

Se

topopescu- Pache, Dre
ptul din
și Cas. fr. D. P.51, 2.
53. Sirey,

S-a, 1, anul 1887,

consia.

de la p. 419.

)

COD. CIV.—CARTEA

Prescripţia
dever,

statornicită

înfiinţată

rescisiune,

II.-—TIT. II.—CAP. VIL—S-a VIL.—ART.

de

adecă,

natură a produce
formaţiunei sale.

cât

care

de art.

pentru

presupun

anularea

1900

acţiunele

73

n'a fost,

în a-

în anulare

sau în

existenţa

contractului

1900.

unui vicii de

şi contemporan

al

Aceste vicii sunt : eroarea, dolul, violenţa, lesiunea (în
privința minorilor) și incapacitatea. Ori ce acțiune înteme-

iată

pe

o altă

causă

este

treideci de ani (art. 1890).

supusă

prescripției

ordinare

de

Astfel, nu sunt supuse prescripției de dece ani: con- Convenţiile
venţiile fără causă sau întemeiate pe o causă. falșă ori ili- care nu sunt
supuse pre-

cită (art. 966) 1), precum ar fi, de exemplu, convenția prin
care creditorul ar fi stipulat, întrun contract de amanet

sau

de

anticresă,

că

el va

remânea

proprietarul

scripției de
dece ani.

lucrului,

în lipsa plăței efectuate la termenul convenit (art. 1689,
1701 C. civ., 488 C. com.)2); contractul pignoritiv, care
ar ascunde o anticresă exorbitantă sub forma unei vândări
cu facultate de rescumparare, stipulată în favoarea vândetorului 5); pactele succesorale, pe care legiuitorul actual
Cpr. C. Pau. Sirey, 91. 2. 299. D. P. 90. 2. 345. 7. Huc,
VIII, 188. Planiol, I1, 1343. Laurent, XIX, 8. Bandry, 1],
1168. Mareade, IV, 883. Pand. fe., Olig., 1, 6768. Demolombe, XXIX, 50, 51. Larombiăre, IV, art. 1304, No. 54.
Demante, V. 262 bis I şi II. 'Thivy, III, 103. Aubry et Rau,
1V, $ 339, p. 211. Masse-Verge, III, $584, p. 477, notele 4
şi 6. Arntz, III, 292. Leroux de Bretagne, op.cit, II, 1121,
1129. Bufnoir, op. cit., p. 650. D. Tazlaoanu, loco supră cit.
C. M. Sipsom, Revista de drept și sociologie, No. 2 din 15 nov.
1899, p. 143, 144.

') Cpr. Pand. fr.,

Oblig., I, 6769, şi autorităţile citate acolo.

Leroux de Bretagne, op. cit., II, 1130.
*) Cpr. Larombitre, IV. art. 1304, No. 59. Leroux de Bretagne, op. cit., II, 1137. Vedi şi supră, p. 45, nota 3.
Art. 604 din Codul Calimach (461 C. austriac) prevede

r

de asemenea

că

creditorul

amanetar

sau

ipotecar

nu

să remâe proprietar a amanetului
sau a ipotecei, de şi sar
fi făcut alcătuire întru acest chip ; însă s'a decis că nulitatea acestei clause nefiind creată de lege pentru motive de
ordine publică, ci numai în interesul debitorilor, ca o mesură de protecţiune pentru dânşii față cu creditorii, ei erau
liberi de

a invoca

această

nulitate

sau

de â renunţa

Art. 604

poate C. Calimach.

la dân-

sa, după cum îi povățuea interesul. C. Galatz. C. judiciar
din 1895, No. 29.
,
5) Cpr. Larombiăre, loco supră cit. Pand. fr., Oblig., L, 6115.
Aubry et Rau, IV, $ 339. p. 278, text şi nota 23. Leroux

4
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ca contrare

IN

ordinei

publice

102, 965, $ 2 şi 1226

(art.
lucrul

era

perit în

totul

ANULARE.—ART.

și bunelor moravuri

C. civ.)t);

în momentul

1900,

vendările

încheierei

în care

contractu-

lui (art. 1311) 2), etc. In toate aceste casuri,
precum și
în altele de asemenea natură, se va aplica prescripția de

trei-deci de ani

(art.

1890).

Art. 1900 nu este de asemenea aplicabil
Iuţie p-inexe-resoluţiune pentru inexecutare de sarcini sau
cutare de
Acţ. în reso-

sarcini sau țiuni 5);

acțiunei

condiţii, ţiuni (art. 329,
"ui

Donaţiune
nulă în pri-

de

în revocare

847);

închiriere

pentru

sau

în

reducere

acţiunei în
de condia unei

dona-

cererei de desființare a contractuperderea

parţială

a

lucrului

în-

chirieat (art. 1423); acţiunei în repetiție pentru plata unui
lucru nedatorit (art. 993); acțiunei în simulaţie, etc. ).
O

donaţiune

nulă

în privința

formelor fiind inexistentă

vința forme. (art. 1168), prescripţia decenală, prevedută de art.
1900,
lor, Art.1168nu va putea fi opusă dăruitorului.
Deci, dacă el a predat lucrul dăruit în baza unui asemenea contr
act, el va
de Bretagne, op. cit., II, 1138.—Contră. C. Limog
es,
40. 2. 62. D. P. 51. 5. 336. coloana 2,
vv Nullite.
Thiry,

Sirey,

III, 104.

Arntz, III, 292. Laurent, XIX, 11, 12.
Demolombe, XXIX, 59. Mass6-Verg6,
III, $ 584, p. 418,
nota 6. Aubry et Rau, IV, $ 339, p. 211,
text şi nota 4.
Troplong, Vente, 1, 249. Marc

*)

ade, IV, 833, Lavombiere, IV,
art. 1304, No. 56. Vazeille. Prescripti
on, II, 541. Leroux de
Bretagne, 9p. cit., II, 1131. Vei
Contră. Duvergier, Vente, 1, 230. şi supră, p. 45, nota 1.—
'Poullier D., IV, partea |,
599. Cas. belg. Pusicrisie belge
, 51. 1. 336.
Leroux de Bretagne, cp. cit,
II, 1130. Lanrent. XIX 9, şi
XXIV, 88. Duvergier,
Vente, 1, 236, 'Troplong,
Veute, I,
292. Pand. fr. Oblig

., L, 6780. Aubry et Rau, IV, $ 349,
395, text şi nota, 19, Massep,
Ver
Marcade VI art, (ASUL No. g6, IV. $ 675, p. 269 nota 14
1.

i t, bis LU » Baua
NO. 6s,
0: Guill
ri ouard
pară
.,

9)

p. 218. Fuzier-Herman 1V,
Veut
Pe e, I, 168. Demante,
£
YVII,

ontractul nu are, în adevăr,
în asemenea ca nici un
ciu de natură a/1 desfiinţa,
viprin
rînd din un eveniment posterio cipiul desfiinţărei sale isvor, neindeplinirea sarcinelor,
sau condiției de către

va fi deci

cpr

Supusă

Leroux de

una, din părți.
Acţiunea, resolutorie
preseripţiei ordinare
de treiqeci de ani.
Bret

agne, 9p.
arcade, IV, 884. Thiry, cit. II, 1197. 'T. Hue. VIII,
>. Badr, II, 1168. Planioi, III, 105, în Jine. Arntz, III
II:
antol
*) lomb
e. , 3 Bandry, loco supră cit. 'P. 1343
duc, “VIII „ 191.
Huc
XI iC XIX, 126. Pand,
-fr, Otlig., 1, 6836.19 LauDemo
rent,

19.
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putea să'! revendice
sar

timp

de trei-deci.de

opune că acţiunea sa ar fi o acțiune

asemenea
parte,

acțiuni se prescriu

acțiunea

alta, art. 1900

sa

nu

presupune

privința

viciurile

ear

pe

de

de a fi connu

poate

prin

unei donaţiuni

formelor !).

donaţiunei

în

rului lor; căci, dacă
țiune ; viciurile

în anulare,

dăruitorul

să repare

Moștenitorii dăruitorului
litatea

că

și că

căci, pe deo

un act susceptibil

dispune

nici un act confirmativ

In zadari

în anulare,

dece ani;

esteo acțiune

firmat ; ori, art. 1168
nulă în

prin

ani.

1900.

curs

vor trebui însă să propue nu-

de dece

ani de la moartea

în acest timp,

actului

auto-

ei ar r&mânea în inac-

ar dispărea

și el ar

deveni

valid

(art. 1167, Ş ultim) ?).
In fine, prescripţia statornicită de art. 1900 nu seaplică de cât la convențiile care se referă la un interes bănesc 5),

ear

nu

la acele

relative

la familie,

precum

sunt:

căsătoria 4), adopțiunea, recunoașterea unui copil natural,
ete., pentru care există regule speciale 5); nici la cererile care ar avea de obiect îndreptarea unei erori de -calcul, de nume, de dată,ete.$).
1)

Pana. fr., Oblig., I, 6178. Laurent, XIX, 13. Demolombe,
XXIX, 60. Aubryet Rau, 1V, $ 339, p. 273. Duranton, XII,

538. Vazeille, Prescription, II, 546. Vedi şi supră, p. 41 urm.
—

..

Vedi supră, p. 50, text şi nota 2, unde se arată controversa. Cpr. Cas. rom. (22 tevr. 1900), decisie pronunţată în
unire cu conelusiile noastre, C. judiciar din 1900, No. 22 şi
Dreptul ain 1900, No. 74. C. Bucureşti. Dreptul din 1900,
No. 46. TFrib. Dolj. Dreptul din 1901, No. 25.
3) Convenţiile care au de obiect un interes bănesc sunt toate
supuse prescripţiei statornicite de art. 1900, fie că ele au
de obiect producerea unei obligaţiuni, precum sunt contractele,

fie că

nota

3, unde

ele au de obiect stengerea

unei obligaţii, precum:

novaţia, remiterea datoriei, compensația facultativă, ete. Cpr.
Planiol, II, 1344. Baudry,
I,
,
%) Vedi în privința, căsătoriei, Baudry, I, 510. T. Huc, II, 129.
Laurent, II, 454. Pand. fe, Mariage, I, 1043 urm. Vedi şi
t. I, partea II a Comentariilor noastre de drept civil, p. 52,
se arată

controversa.

o
—

|
Cpr. Baudry, II, 1168. Planiol, TI, 1344.
% Vedi Banâry, Planiol, loco supră cit. Pand. fe, Oblig., I»
6838. Laurent, XIX, 31. Demolombe, XXIX, 12. Cpr. art.
582 din Ante-proiectul Codului japonez, elaborat de profeso-

rul G.

Boissonade,

care

a rămas

tot

în stare

de proiect,

fi-

ind-că, la 1896, s'a promulgat în Japonia un alt Cod, luându-se de model proiectul noului Cod german.

Aplice. art,
1909 moștenitorilor dă-

vuitorului.
Art. 1167, $.
ultim.

Art. 1900 nu
se aplică de
cât la convenţiile bănești.
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PRESCRIEREA

Aplic. art,
1900 tuturor
convențiilor
anulabile.

Controversă.

ACȚIUNEI

IN ANULARIE.—ART.

1900.

Dar dacă disposiția art 1900 nu este nici odata aplicabilă convențiilor inexistente, este ea, în sens invers, aplicabilă tuturor convențiilor analabile? După uu sistem,
se
susține că, îndată ce nulitatea este susceptibilă de
a fi a-

coperită

prin

confirmare,

prescripţia

decenală

devine

apli-

cabilă, fie că nulitatea este de interes privat
sau de ordine publică. Ast-fel, nulitatea, pronunțată de
art. 1309 C.

civ. nefiind perpetuă,
cu toate că ea interesează
ordinea
publică, preseripţia de dece ani ar
putea să acopere nuli-

tatea

cesiunei,

de câte

ori magistratul cesionar a

unui drept
litigios ar fi încetat dea ocupa funcți
unea care făcea obstacol la cesiune, pentru că, prin
asemenea încetare, dispare
şi pedica care se opunea la
confirmarea convenţiunei Î).
La aceasta însă se respunde,
cu drept cuvânt, că prescripția decenală nu se aplică
de cât atunci când nu este
vorba de o nulitate de ordine
publică. Această prescripţie

întemeindu-se,

în adever,

pe o confirmare

tacită şi lăsând
a se presupune că obligaţia
poate fi confirmată, a confirma însemnează a renunța
la dreptul
de a exercita acţiunea în anulare, și știut
este că părțile nu pot renunţ
a de
cât la nulităţile stabilite

în interesul lor privat, ear
nu la
acele care privesc ordinea
publică (art. 5). Nulităţile
ordine publică neputând
deci fi confirmate, confirmarea de
cită
taprin

expirarea termenului

Acţiunea în
anulare care
resultă din
un viciit de

fommă,

Acte solemne.

de

dece ani este tot atât
de
pre cât este Și confirmarea
expresă 2).
mă este ea supusă prescr
ipției statornicite de
art. 19002
Dacă anularea provine
din împrejurarea, că,
convenţia n'a
putut să se formeze
din causa lipsei de
consimţemânt, precum ar fi, de exemplu,
în casul în care una
din părţi ar
fi refusat de a semna
actul sub seninătură
privată menita
o constata, pentru
că n'a primit condiț
iile părţei adverse,
nu mal remâne îndoia
lă că această nulita
te de formă nu
poate fi acoperită pri
n expirarea: termen
ulu
i
de dece ani 3).
e asemenea, nu poate
să fie vorba de confir
o
mare, fie

inadmisibilă

în specie,

1) ed
„N
Vedi
2)

supră, » p. b. 46, 46. not
Cpr, Baudry, II, 116 nota in finene,, unde se arată ă controversa,
8. Pand. fe. Oblig.,
IV,III"
XV
L, 6784. Laxombiăre!
art. pă
1304,: No.
xi35. 1gD emolombe,
XX
CĂX
IXIX, 65 urmr . Lau
rent,
aur
Cpr. Demolombe, XXIX, 72. Pana, îr., Os
i
voux de

Bretagne, op. ciț,, II, dq,

7

19» 1» 6190. Le
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expresă, fie tacită, de câte ori formele sunt prescrise pentru însuș existența convențiunei, după cum este în materie de

donaţiune,

ipotecă,

convenţii matrimoniale, şi în pri-

vința, tuturor actelor solemne în genere !).
In fine, se decide că termenul de dece ani nu poate
să acopere viciul unui act sub semnătură privată redactat
contrar

disposiţiilor

art.

1179,

Art. 1179,
1180.

11802).

Ce trebue să decidem în cele l'alte casuri?
Unii aplică art. 1900 acțiunelor iîn anulare întemeiate Acţiunea în
anulare înpe neobservarea formelor prescrise de lege pentru auten- temeiată
pe
tificarea actelor, întemeindu-se mai cu seamă pe raportul lipsa formeprescrise:
lui „Jaubert la Tribunat, care a dis că nulitățile de formă lor
p. autentif.
actelor.
pot. fi acoperite prin tăcere 3).
Alții însă
pentru că art.

resping această
1900 vorbește

soluţie, și cu drept cuvânt, Controversă.
de anularea sau stricarea,

unei convenfiuni, şi convenţia există independent de actul
(instrumentum) care o constată.
Validitatea sau nulitatea
actului instrumentar reducându-se la o chestie de probă,
de câte

ori actul

scris

a fost redactat

în

așa

mod

în

cât

să facă credință, trecerea unui timp, ori cât de lung ar îi,
nu poate să'i dea puterea probatorie care'i lipsește din ca-

pul locului $).
Am

v&dut

convențiilor
resultă din

că

la care
un

vicii

acţiunele

în anulare “sau

se aplică art.
de

In ceea ce privește
norilor emancipați din
scrise pentru unele acte
prescripția de dece ani
făcute de însuș minorul.

1900,

consimțemânt

sau

în rescisiune a

sunt acele
de

care

incapacitate.

eman-:
acţiunea în anulare conferită mi-: Minori
cipaţi.
causa neobservărei formelor prejuridice, nu mai încape îndoială că
este aplicabilă în privința actelor

B Demolombe, XXIX, 13. Pand. fe., loco supră cit. Levoux de
” Bretagne, loco supră, cit.
_
2) Demolombe, XXIX, 74. Pand. fe., loco cit. Aubry et Rau, VIII,
$ 156, p. 235, 245. Duranton, XIII, 165, 185. Vedi infrăi
explic. art. 1179, 1180.
,
5 Cpr. Aubry et Rau, IV, $ 339, p. 272, text şi nota 6. Duranton, XII, 537. Leroux de Bretagne, op. cit., II, 1139 urm.
4 Cpr. Laurent, XIX, 16. Baudry, II, 1168. Pand. fr, Oblig.,
L „6193. Demolombe, XXIX, 16. Larombitre, IV, art. 1304,
62. C.M. Sipsom, Recista de drept și sociologie, No. 3
i 15 nov. 1899, p. 139 urm. D. 'Tazlaoanu, aceiaş revistă,
No. 6 din 1900, p. 583.
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1 &

Actele făcute
de epitrop.
- Controversă,
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IN
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1900.

Ce trebue să decidem în privinţa actelor sevârşite de
epitrop ? Este aplicabilă, în specie, prescripţia de dece ani,

sau

acea de

însă

părerea

care

aplică,

trei-deci de ani?

Chestiunea este controversată ;

cea mai juridică
în specie,

este,

prescripţia

de

de

bună

dece

samă,

ani:

acea

1% pentru

că art. 1900 nu distinge între convențiile încheiate de tutor și acele încheiate de minor; și 20 pentru că epitropul
care

întrece

limitele

tantul minorului

mandatului

(art.

390

sul fiind numai neregulate,
Aceasta

- Casul în care
epitropul ar
fi lucrat în
numele său
propriu.

lasă

însă a se

seu,

C. civ.),

remâne

actele

tot

făcute

ear nu inexistente 1).

presupune că epitropul

represen-

de dâna

lucrat

în numele minorului; căci dacă el ar fi lucrat în
numele
seu propriu, minorul care w'a luat parte la acest
act nici
direct, nici prin representantul seu legal, nu
are acţiunea
în anulare sau în rescisiune, ci acțiunea în revendicare
contra terțiului care a dobândit bunul de la
epitrop şi care
va putea respinge acţiunea minorului numai
prin usucapiunea ordinară îndeplinită în favoarea
lui =),
Casulîn care
Este de asemenea fără îndoială că,
de câte ori vânepitropul a
vându
t bunu-dărea bunurilor minorului s'a făcut
de epitrop în urma marile minoru- Jorităţei
nevârsnicului, acțiunea în revendicare
lui în urma
va fi supumajorităței să prescripției de trei-deci de ani, pentru
că,
în
asemenea
sale.
caz, sa vândut lucrul altuia
3).
PI
RR
') Cr. Marcade, IV, 900. Baudry
, II, 1165. 'Phiry, III, 108.
Demolombe, XXI

X, 99. Pan
Oblig., 1, 6800 urm. Laurent, XIX, 20, 21. Leroux ă.de tr.,
Bre
tag
ne, op. cit., 11, 1160.
Larombiere, IV, art. 1304, No.

46. F rem
Aubry et Rau, IV, ş 339, p. 273, inville, Minorite,
text şi nota 13.
Mase. Verge, III, $ 987,
p. 478, n.7. Solon, Nullitâs
- „L0t
, II,
în acest sens este
a. C.
Iaşi.
tul din 1898, No. 83, Vedi şişi jurispru
DrepDie A
288. D. P. 72. 2.195 D.pP D. p! ate
Contră. Duranton, III, 598 ; 7 1. 260. Sirey, 76. 1.991.—
X, 982 și XII, 545. Vazeille.
Prescription, II, 550. Rol
land
II, 89%.

Nullite,

20.

Chardon,

Grenier, Hypothâgues,

Du

de Villargues
dol et de la fraude.

Repert.. yY
II. p. 286.

I, 48. C. Douai. Sirey, 72.
9.1 Şi nota
ă autori aplică, în
criptia de trei-deci de urm
specie. presani,
întemeindu-smai
e cu sâmă, pe
veptul vechiii ȘI pe aut
oritatea lui Pothie

15
—

ui Labbe.

a

ee
IP

Na

Aceşti din

r (Pr. des person1%, 110), care era, for
mal în această privin
eand tr, Oblig., I, 680
ţă.
|
6. Leroux de Bretagne,
14 Ă ugeunolombe, XXIX,
op. cit,
9. Lar

C. Bordeaux,
DB

ombitre, IV, ant. 1304,

Sirey,

58. 2 '9p 25) p- XT4,
N
) Pană. fe,
nota 15, în ne
Oblig.: , |, 6807.= Leroux
de Bretagne, op. cit,
II,
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ce am dis în privinţa minorilor, este aplicabil şi

interdișilor (art. 443) ?).
Cât pentru

actele

.

făcute de

curatorul

mancipat, în calitatea sa de curator,

Interdişi.

|

unui

minor

e- Acte făcute

ele nu pot fi asimi- de ouratorul

late acelor făcute de epitrop,
pentru că curatorul nu re- emancipat.
presintă. pe -minor, cil asistă numai în privința unor act6

(art. 428).

In privinţa

actelor săvârșite

rul emancipat va avea deci
prin trei-deci de ani, pentru

de curator, mino-

o acţiune prescriptibilă numai
că, față cu minorul, care n'a

luat parte la act nici prin sine însuș, nici representat prin
altul, curatorul se consideră ca un terțiu și actele lui nu.
sunt oposabile minorului (art. 973) ?).
Aceiaș soluţie este, pentru aceleași motive, aplicabilă Consiliu juactelor

făcute

de

consiliul judiciar

în

supuse acestui consiliu (art. 445, 455
Chestiunea

de

străinărei fondului

privinţa

urm.) 5).

a se şti dacă acţiunea

persoanelor

în anulare

dotal este sau nu, în urma

diciar-

a în- Instrăinarea

desfacerei giuti ,

căsătoriei, supusă prescripției decenale prevădută de art. în care fon1900, a dat loc la dificultăți mai cu samă în Francia, tale
unde

art.

1560

se

deosebește,

în redacţiunea

sa, de textul natde ambii

nostru (art. 1255).
De câte ori imobilul dotal a fost înstrăinat de ambii soţi împreună, sau numai de femee, autorisată ori neautorisată, se decide în genere că art. 1900,
este aplicabil, pentru că nulitatea având, în specie, de causă
incapacitatea femeei dotale, adecă provenind din un viciu
de consimțemânt, poate fi înlăturată prin confirmare, de câte
ori acest vicii a dispărut și femeea a redobândit capacitatea sa. Ori, prescripția statornicită de art. 1900 nefiind
de cât o confirmare tacită, face neaparat să dispară viciul
1161.— Dacă însă epitropul a vândut un imobil în cursul epitropiei, fără îndeplinirea formelor legale, atunci nu mai e vorba de o acţiune în revendicare, ci de o acţiuneîn anularea
vânderei, pe care minorul devenit major o va întroduce in
contra,

cumpărătorului,

acest din urmă putend să'i opue pres-

cripția, de dece ani, care va începe a curge din diua ajungerei minorului la majoritate. Cpr. D. Tazlaoanu, Rezista de
drept și sociologie, No. 6 din 15 martie 1900, p. 569 urm.
1) Pand. fr., Oblig., LI, 6809. Leroux de Bretagne, op. cit., II,
1162. Larombitre, IV, art. 1304, No. 48.

2) Pand. fe., Oblig., loco cit. Larombiăre, loco cit.

_

3) Cpr. Leroux, de Bretagne, op. cif., II, 1163. Larombiere, IV,
art. 1304, No. 48, în fine.
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1900,

înstrăinărei !). “Textul nostru este chiar formal în
această
privință : „Dacă, afară de casurile excepţionale mai
sus aratate, dice art. 1255 din Codul civil, femeea
sau amândoi soţii împreună înstrăinează imobilul dotal,
femeea sau
moștenitorii sei pot face a se revoca instră
inarea în curs
de

dece ani

calaș

drept

moniilor“ 2).
Casul în care
fondul

dotal

a fost înstrăinat numai
de barbat.

Controversă.

Cât

după

desfacerea

în curs

pentru

de

casul

căsătoriei.

dece
în

ani

care

dapă

imobilul

Femeea

va avea, a-

separaţiunea

patri-

dotal

ar fi fost înstrăinat numai de barbat, chestiunea
este controversată.
Unii susţin că art. 1900 nuși primeș
te aplicare în casul
de
față,

acțiunea
seu pe
supusă

pentru

pe

că barbatul

care o are

vândând în specie

femeea

spre

lucrul

a dobândi

nedrept
înstrăinat, ar f o acțiune
prescripției de trei-deci de
ani 3),

în

altuia,

imobilul

revendicare

Acest sistem este însă inadmisibil,
pentru că barbtul
nu poate fi considerat ca un
străin în privința imobilului
dotal, și aceasta din causa
puterilor ce legea îi confer
ă
asupra acestui imobil. De
și prin înstrăinarea imobilului
a întrecut limitele puterelor
el
sale, totuși este cu neputinţă
de a dice că el a lucrat
fără mandat. Art, 1235
nu conferă femeei în toate casuri
le, fie că înstrăinarea
este opera
ei, fie a barbatului, de
cât o acțiune în anulare.
0 acțiune în. revendicare.
ear nu
Prin urmare, art. 1900
plicabil și în specie 4).
este a-

Casul în care
barbatul a în- ea
străinat imo")
bilul ca a]

w

—

său.

Controversă,

Acest text este aplicabil
chiar în casul în care
ati
|
barbaCpr. Pand. fr. Mariag
e, II, 10864. Guillonar
mariage, IV, 1910. Lau
d, Contrat de
V, $ 531, p. 567. Bau rent, XXIII, 503, Aubry et Rau,
dry, III, 406, 414.
Marcadă. VI. art.
1560, No. 1 şi 5. Thiry,
Prescripţia de qece ani III, 517.
o
curge de la Separa
nu numai pentru fem
ee, dar și pentru moșția de patrimonii
adevăr, a admiţe in
tenitorii sei; în
fia ar Curge numai privința acestor din urmă că prescripde la desfacerea căs
a le conferi un
ătoriei, ar însemna,
drept
mai mare de cât ave
. Bucureşti, Dreptul
.
CO.
din
0diăre et Pont, Con 1901, No. 47.
î amoul lor. O
tra
t
ae
mariage, III, 1894.
III, 504. Pană
[ aurent
III, 416. Colmet de
, Ti$ s! TI urm"ra
Santerre VI 239
.
Pand
fr., ariage
Mari , II, 10870.
Arn. tz, ur
III, 900.
Mar
A eade, „l
VI,a art. 1560 PDNo.
: 5. 9. Aubry
r
567, nota, 39. Troplo
et Rau, V.
și „Guillouara, Cou ng, Contrar de mariage, IV 3509531, p.
trat de mariage,
Vedi
plicarea, Prescripţiei
IV,
decenale prin alt 1913, care justifică ae consideraţiuni.
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SI

tul ar fi înstrăinat imobilul dotal ca al seu propriu,
pentru
că calitațea luată de dânsul în actul de înstrăinare,
nu
poate să schimbe dreptul şi acţiunea, femeei, care
remâne

tot o acţiune în anulare 1).
Prescripţia

se aplică numai
dar încă

de dece

ani

prevedută

de

art.

1900

nu

Aplicarea

particularilor, fie ei presenţi sau absenţi 2), at, 1900 Sta-

Statului,

comunelor,

publice în genere (art. 1845).

județelor şi stabilimentelor nelor, ete.

Astfel, o comună va avea

Art 1845.

dece ani din diua înstrăinărei pentru a cere anularea acestei înstrăinări consimțită de representanţii sti, fără îndeplinirea formelor prescrise de lege 3).
Sa decis de asemenea că art. 1900 este aplicabil și Aplie.
ast,
străinilor, pentru că prescripţia statornicită de acest text 1900
străini-

ar constitui un statut real).

i

Pentru ca prescripţia decenală prevedută de acest text Imaplicarea

să fie însă aplicabilă, se cere ca să fie vorba de anularea aut. 1900 la

sau stricarea unei contenfiuni ; de unde resultă că ea este Cot
e
inaplicabilă în materie de testamente, anularea unor ase-

menea

acte

neputându-se

trei-deci de ani, conform

acoperi

dreptului

de cât prin prescripţia de

comun

(art.

1890) 5), și

1)

Mareade, loco cit.—Contră. Baudry, III, 416. Aubry et Rau,
V, $ 531, p. 569, text şi nota 43. Troplong, op. cit., 1V, 3583.
*) Este, în adevăr, de principiu că prescripția statornicită de art.
1900 curge în contra absenţilor. Cpr. Leroux de Bretagne, op.
cit., II, 1168. Vedi şi L. 20, Pr.. Dig, De minoribus, 4 4.
3) Cpr. Larombitre, IV, art. 1304, No. 49. 7. Huc, VIII, 193.
Leroux de Bretagne, op. cit., II, 1169. Troplong, Prescription, Î, 196. Aubry et Rau, IV, $ 239, p. 273. Demolombe,
XIX, 82. Pand. fr., Oblig.,I, 6811. Planiol, II, 1341. Laurent, XIX, 17. Cas. fe. și C. Lyon.D.P. 87. 1. 121 şi 178.
Sirey, 89. 1. 213. Sirey, 90. 1. 514. Cas. rom. şi C. București. Bulet. S-a 1, anul 1886, p. 395 și Dreptul din 1886,
No. 48. Vegi și supră, p. 32.— Contră, Solon, Nullites, II, 419.
+) C. Liâge. Pasicrisie belge, 80. 2. 192. Cpr. T. Huc, VIII,

188.—Vegi însă Vincent et Penaud, Dictionn. de droit înter-

*)

national, v Oblig., 88, în fine. Cpr. şi Laurent, Droit international, VIII, 256, în fine.
,

Cpr. Pand. fr., Odlig., Î, 6817. Maread6, IV, 882. 'Phiry, III,

105. Demolombe, XXIX, 79 bis. Laurent, XIX, 26. Aubry
et Rau, IV, $ 339, p. 276, text şi nota 19. T. Huc, VIII,
191. Larombiăre, IV, art. 1304, No. 60. Planiol, 11, 1344.
Taulier, Ttorie raisonnte du Code civil, IV, p. 454. Leroux
de Bretagne, op. cit., 11, 1153. Vedi şi supră, p. 51, unde
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aceasta chiar în casul unei împărțeli făcute
sub forma unui testament 1).
Inaplicarea
Disposiţia art. 1900 fiind excepţională,
art

Oa

terpretată

sau lepada- acțiunelor

în mod

strict,

în anulare

aşa

sau

în cât

de acsendent
|
trebuește in-

ea nu va

în rescisiune

fi aplicabilă

îndreptate

contra

ea uiti actelor care consistă în manifestarea unei voinţi unilaterale *), precum ar fi, de exemplu, acceptarea sau lepadarea

unei moşteniri.
Inaplicarea
Art. 1900 nefiind aplicabil de cât
atei orae nea
în anulare sau în rescisiune
este

„liane.

mei

contențiuni,

se înţelege

că prescripția

Controversă. cește nu se va aplica de cât acțiunelor

ce au figurat

de

cum

în convenţie

de

unde

resultă

între părți

că

acţiunea

975

C. civ.) nu se va

deci

de ani, conform
am

vedut,

cu toată

care

ce

el statorni-

aparțin

părţilor

sau vepresentanţilor lor, ear nici

acţiunelor care ar aparţinea

cărora actul încheiat

atunci când acţiuîndreptată
contra

este

terțiilor, şi în

res inte»

pauliană sau

prescrie
dreptului

prin

dece

comun (art.

controversa ce există

privinţa,

alios acta 5

revocatorie

(art.

ani, ci prin trei1590 1).
în această

Raţiuprivință

,
că disposiţia excepţională a art, 1167. $ ultim, nu
se aplică
la, testamente.
|
1) Cpr. Cas. fr. D. P. 57. 1. 425. Sirey, 58. 1. 209.
Oblig.. I, 6818 şi Don. et testaments, II, 11465 urm. Pana. fr,
Planiol,
Ti, 1544. Thiry, III, 105.— Chestiunea este
sată în privinţa împărţelei făcute prin donaţiuînsă controverne. Vedi t. III
a Qomentariilo noastre, p. 669, text
şi nota 2, unde searată controversa,
r. Şi Râpert. Dalloz,
J
isp.
2 entre vifs, 1163 rm
)
be
p 97 Supplem Disp
pr. Baudry, II, 1168. Arntz, III, 292.
Planiol. II, 1344.

Laurent, XIX, 23, 25. Mareaae, 1v,
882. 7. Huc. VIII,
191. Pand. fr., Oblig., I, 6319.—Contră
.
48 Demante, V, 265 bis IX. Lavomb Demolombe, XXIX,
0. 61. Aubry et Rau, IV, $ 339, p. iere, IV, art. 1304,
274, 275. Cas. fe. ŞI
C. Paris. Sirey, 38. 1. 426. D.
P.
83.1
61. Conform acestei din pm. păreri, atât Curtea
de
casaţie
din Francia
cât Şde ai
Yiea
din me
Angers
Cis căcă minoru
au decis
minor l

plăţi

melor

tăcute în timpul

ar
nu are

minorităţei sale, fără în deplinire
a,

legale. Vedi Sirey,

de

for-

şi Repert.
Ovi
2 Gu pea CPr: Lanrent, XIX,38. 24.1. 496
Pand. fe. Oblig.,Dilloz
1. 6921 mi
Cp. Laurent, XIX, 27.

, II, 1168. Thiry,
Demolombe, XIX, „8. Baudry
106.
Aubry et Rau, IV, 339, III,p. 975,
T 6896, îi i apel
Planiol, II, 1345.

*)

Cpr. Cas. rom.

și C. Bucureşti.

Buleţ,.

Pana.

fr., Oblig.,

S-a 1, 1836

p. 917.
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nea acestei deosebiri este lesne de priceput.
Părţile cunoscând în genere viciul actului ce ele au înche
iat, sunt pre-

supuse că au înţeles al confirma, dacă
au lasat să treacă
dece ani fără a'l ataca ; pe când terții
putând foarte bine

să nu cunoască convenția părților, precum

și viciile de care

ea este atinsă, nu se poate deduce din
tăcerea lor timp
de dece ani, voinţa de a renunţa la drept
ul ce ei au de

a 0 dărâma.

Aceiaș soluţie

simulație 1),

|

este

admisă

şi în

privința

acţiunei

„

în Acţ. în si-

mulaţie,
u acțiunea subrogatorie sau indirectă (art. Acţ. subro- Cât pentr
'
.
974), soluţia nu mai este aceia. ș, pentru că,j prin. aceas =
gatorie,
tă gabr
ie
acțiune, creditorii nu fac de cât să exercite
drepturile debitorului lor 2).
In cât privește chestiunea de a se ști dacă prescripAplice. art.
ţia de dece ani este sau nu aplicabilă acțiunei care ar
a- 1900 moşteparțin
ea

moștenitorilor

dărunitorului

contra

unei

donaţiuni

ruitorului,

nule în privința formelor, ea este controversată, şi
unii Controversă,
declară aplicabilă în specie prescripţia
de treideci de ani.
Am v&dut însă mai sus (supră, p. 50 şi 75) că, după părer
ea
generală, moștenitorii trebue să propue anularea în curs
de dece ani de la moartea autorului lor ; căci, dacă în acest timp, ei ar r&mânea în inacțiune, viciile actului ar
dispărea și el ar remânea valid.
Dreptul din 1887, No. 9 şi din 1888, No. 56. Dreptul din
1890, No. 67. Cas. fr. D. P. 65. 1. 19. Sirey, 65. 1. 65.7.

Huc, VII, 229 și VIII, 191. Planiol, II, 1345. 'Thivy, II,
650 şi III,

106. Baudry, II, 926 şi 1168. Leroux de Bretagne, op. cit., IT, 1193. Arntz, III, 95. Giorgio Giorgi, Teoria
delle oboligazioni nel diritto moderna italiano, TI, 359. Demolombe, XXV, 939 urm. şi XXIX, 119. Laurent, XVI,
467 urm. şi XIX, 27. Vedi şit. Va Comentariilor noastre, p. 257, text și nota 2.—Contră. C. Bucureşti (decisie
casată). Dreptul din 1886, No. 63. Gr. Păucescu, Oblig., 1, 441
urm. Şi autorităţile citate în t. V a lucrărei noastre, p. 256,
nota 3
_
,
') Cas. rom. şi C. București. Dreptul din 1887, No.36 şi 68.
Dreptul din 1890, No. 67. C. Alger. Pand. Piriod. 91.1.
499. Pand. fr. Oblig.. 1. 6839. Demolombe, XXIX, 128, Baudry, II, 1168. T. Huc, VIII, 191, în fine. Vedi şit. Va,
lucrărei noastre, p. 283, nota 1.
*) Cpr. 'Thiry, III, 106, în fine.
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30 Regula romană Que temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum, mai este ea în vigoare în
dreptul modern 2 (Controversă vie și stăruitoare).
Pentru a termina sfera de aplicare a preseripţiei decenale prevedută de art. 1900, ne a mai remas să cercetăm dacă această prescripţie se aplică nu numai când nulitatea

sau

rescisiunea este

și atunci când
țiune. Cu alte

ma:

(Ju temporalia sunt

excipiendum
Eată

nând

propusă pe cale

ad agendum,

1).
ipoteza

că Primus

frauduloase,

a

de

acţiune, dar

ea este propusă de pârit pe cale de excepcuvinte, Codul actual consacrat-au el maxidelicată

la care

a determinat
cumpara

un

facem

perpetua sunt
alusie.

pe Secundus,

imobil,

ad

Presupu-

prin manopere

şi că acest

contract r&-

măn€end fără executare 2), după ce au trecut dece ani de
la descoperirea dolului, Primus reclamă de la Secundus
plata prețului acestui imobil; Secundus pute-va el, pen„tru a se scuti de plata, prețului, să opue lui Primus nulitatea contractului sub forma unei excepții ?
Dreptul
„În dreptul vechii francez, o ordonanţă a lui Francisc
vechii fr.
I din 1539 (art. 134), respinsese această regulă, supunând
excepția prescripţiei acţiunei, însă Dumoulin (Molin
eus) ne
arată că această ordonanţă nu se aplica în practi
că, guia
în hoc înigua est consuetudo.
Dreptul
Astăgi, chestiunea, este viu controversată.
După un
actual.
!) A ceastii maximă, care însemnează că „mijloacele ce
sunt vrenice pentru

a conferi o acțiune, sunt perpetue
pentru ă
conferio excepţiune“, este extrasă din
legea
5,
$
6, Dig.
De doli mali et metus eaceptione, 44, 4. Acel care
fusese
victima

.
—

unui

dol, putea,

timp

de un

an să

exercite acţiunea, de
dolo pentru a rescinda convenţiunea,
şi a repeta ceea ce plătise în baza ei. Dacă el nu executase
însă convenţia şi, în
puma expirărei anului, creditorul
cerea. executarea, ei, el putea Să 1 opue excepția doli, care era,
imprescriptibilă (nam
ec perpetuă 'competit).
Autorii care aplică şi astăzi maxima
romană pun, în adever condiția ca, convenţia, să
nu fi fost executată şi ca,
poseda.
ela aparține acţiunea în anulare
să nu fi fost deVosedati i Căci, în caz contrar, ea, trebue
să ceară, anularea,
ont actu ui în termenul de qece
ani, fără a se mai putea
pre ala € e per vetnitatea excepţi
unei. Cpr. Demolombe, XXIX,
,
Aubry
au,
TI
25
r
Oblig., I, 6854, şi autorităţile
citate cole” 40. Pand. în

COD. CIV.—CARTEA

sistem,
se

III.—TIT. II.—CAPIT. V UI.—S-a VIL.—ART. 1900.

formal admis

susține

că

prin art.

debitorul

care

1302

din

Codul

ar fi executat

un

85

italian ID),
contract a-

nulabil, este în drept a cere înapoi ceea ce el a plătit
în
baza acestui contract, în termen de gece ani; dacă
însă
contractul wa fost executat, el va putea să opue excepţ
iunea în tot timpul cât acţiunea va, putea, fi exercitată de
creditor, adecă trei-deci de ani (art. 1890). Cu alte cuvint
e,
acțiunea

în anulare

ar fi vremelnică,

pe

când

excepţia

ar

fi perpetuă, prin aplicarea vechei. maxime : Quce temporadia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum.
Acest sistem se întemeiează:
1% Pe dreptul roman;
2% Pe textul art. 1900, care supune prescripţiei numai
acțiunea, fără a vorbi de excepțiune ;

3% Pe împrejurarea că creditorul ar putea să întărzie anume exercițiul acţiunei în executare pănă când excepția va, fi stânsă prin prescripţie 2).
Părerea contrară este însă mult mai juridică, pentru
următoarele motive:
10 Argumentul tras din dreptul roman nu mai are
nici o putere în legislaţiile moderne.
In adevăr, dacă, la

Romani, excepţia la care dădea loc dolul sau violenţa era
perpetuă, ear acțiunea vremelnică,
aceasta era pentru că

debitorul a cărui consimțământ fusese
exercite acţiunea în anulare cât timp

viciat, nu putea să
nu exercitase încă

') Eată cum se exprimă acest text:
„IPeccezione di nullită o
di rescissione puo essere opposta da chi € convenuto per Vesecuzione del contratto, în tutti i casi nei quali avrebbe potuto
egli stesso agire per nullită o rescissione. Quest” eccezione
non € soggeta alla prescrizione stabilita nel/'articolo
1300.
*) Vedi în acest sens, Arntz, III, 291. Demolombe, XăĂIX,
137. Aubry et Rau, t.1V,$ 339,p. 278 şi t. VIII, $ 171, p.
424 urm. T. Huc, VIII, 190. Planiol, II, 1347, text și nota
1. Vazeille, Prescription, II, 566. Larombitre, IV, art. 1304,
No. 34 urm. Troplong, Prescription, Il, 821 urm. Mass6Vergâ, V, $855, p. 323. Toullier D., IV, partea 1, 600 urm.
Pand. fi., Oblig., 1, 6843. Merlin, Râpert. Prescription, Sect.

II, $ 5. Leroux de Bretagne, Nouo. tr. de la prescription, II, -

1109 urm. Repert. Dalloz, Suppltm., Oblig., 1319, 1320. c.
Nacu, Dreptul din 1915, No. 29. In cât priveşte jurisprudenţa, vedi D. P. 47. 1. 15. Sirey, 47. 1. 289. D.P.51.2.
219. D. P. 59. 2. 201. Sirey, 59. 2. 407. D. P. 81. 1. 108.
Sirey, 86. 2. 189. Pasicrisie belge, 18.'3. 20, ete. Opr şi Cas.
tr. Pand. Ptriod. 94. 1. 130.

„
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obligaţia viciată ; el nu putea de cât să se apere prin o
excepţie contra acţiunei isvorite din contract, care era în
tot-deauna, foarte lungă și adese ori perpetuă ; cât pentru
acțiunea

în

anulare,

care

era

din

contra

foarte

scurtă și

se prescriea prin un an, el nu putea s'0 exercite de cât
când înstrăinase sau executase obligaţia sa.
EL neputând
de cât în acest caz să iea ofensiva,
ar fi fost nelogic și
nedrept ca termenul excepţiei să curgă contra unei persoane care nu putea s'o opue, fiind că nu era urmărită.
Astăzi însă, debitorul, a cărui consimţemânt a fost
viciat, putând, după părerea tuturor, să ceară anularea 0bligaţiei, chiar dacă n'a, executat-o,
și aceasta pentru a
nu perde prin un timp prea îndelungat dovedile ce le ar
avea despre viciarea consimțemântului seu, nu există nici

-0 rațiune

de

a se

prelungi

pentru

dânsul

termenul

excep-

ţiunei. Nu este exact de a se dice, așa precum se
susține
in părerea contrară, că debitorul n'are intere
s de a cere
anularea obligaţiei pe care n'a executat-o
; căci el este din
contra interesat a nu lasa să subsiste o
obligaţie a cărei
viciuri de consimțemânt vor fi mai târdiu
greu de dovedit.
20 Prescripţia statornicită de art. 1900
fiind, după
cum am vedut, întemeiată pe o presum
ţie de confirmare,
debitorul
care

a lasat

să

treacă

dece

ani,

fără

a exercita
acțiunea în anulare, a înțeles să
confirme obligaţia şi, prin
urmare, el nu mai poate propun
e anularea ei nici pe cale
de acţiune, nici pe cale de
excepţiune.
30 Argumentul tras din art,
1900 este departe de a
fi convingător.
In adevăr, acest text vorbin
d de acţiunea în anulare,
are in vedere toate mijloa
cele prin care se opune anularea sau rescisiunea unei
convenţiuni, ca mijloc de stângere
a

obligaţiilor

cale

a art. . 1091

mod

(art.: 1091),

de excepţiune.
ȘI

si

Aust,

miei

19

considerând

fie pe cale de acţiune,

00

nefiind

anularea

de stângere a, obligațiilor
,

de

sau rescisiunea

cuprinde

fie pe

cât o desvoltare
ca un

deci ambele casuni, adecă acel în car
e ea este propusă
atât
pe cale de
acpiune, cât şi pe cal
e de excepțiune.
!
tica î Sistemul care per
petue excepțiunea, presin
tă în pracchisa la, ap lentul de a lasa un tim
p indefinit calea desMeila
egaţiunea unor fapte
mai
mult sau mai puţin
Sâle
sau neregulate, a căr

or verificare

devine după un

COD. CIV.— CARTEA
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timp îndelungat foarte anevoeoasă ; căci dificultatea de fapt
va fi aceiaș, fie că acțiunea va fi propusă pe cale. deac-

țiune,
probă

fie pe cale de excepţiune.
Această dificultate de
a și fost una din causele care a făcut ca acţiunea,

în anulare să se prescrie prin un termen mai scurt de cât
acel ordinar.
„Este firesc lucru, a dis Ministrul italian Vacca, cu
ocasia discuţiei art. 1300 din Codul italian, care a redus
termenul prescrierei acţiunei în anulare de la dece ani la
cinci, ca astăzi, când progresul vieţei sociale se traduce
prin 0 cucerire asupra spaţiului și asupra timpului, să nu
să mai mențină termenele de altă dată, care nu mai au

aceiaş rațiune de a fi).

5% Ordonanţa lui Francisc 1 de la Villers-Cotterest,
dată în 1539, limitase în termeni expreşi la dece ani nu
numai acțiunea dar și excepțiunea de anulare, și nici.o
împrejurare nu dovedește că Codul francez, pe care ne

lam

însușit

Ja, 1864,

nat document,

cum am vedut,

spre

ar fi înţeles

să

abroge

a reînviea, teoria romană,

nu se mai potrivește

acest

care,

însem-

după

cu dreptul modern.

60 In fine, dacă excepţia ar fi perpetuă, așa precum
se susține în sistemul opus, sar putea întâmpla în practica dilnică, și s'a întâmplat chiar de mai multe ori, ca debitorul care are acţiunea în anulare și ar fi lasat să treacă termenul
în care ea trebue exercitată,
să caute prin
deosebite mijloace a lua rolul de pârit spre a opune anularea peste termen, tribunalele neavând în cele mai multe

casuri putinţa

de a. înlătura

Conelusiunea

noastră

această

este

deci

fraudă.
că

atât acţiunea

în

a-

nulare cât și . excepţia sunt vremelnice, ambele fiind supuse prescripției de dece ani, și că legiuitorul moder a
respins maxima romană: Que temporalia sunt ad agendum,
perpetua sunt ad excipiendum. In acest sens se pronunţă o
mare parte din doctrină și din jurisprudenţ*).
ă
1) Cpr. 'P. Huc, Le Code cizil italien et le Code Napolton, I, p. 253.
:) Vedi Boissonade, Projet de C. civ. pou VEmpire du Japon,
II, 650, p. 1742 urm., din care am extras în mare parte argumentarea de mai sus. Thiry, II], 110. Laurent, XIX, 57,
59. Luranton, XII, 549. Acollas, II, p: 921. Bufnoir, Proprice et contrat, p. 139 urm. 'Taulier, Ticorie raisounte «du
C. civ., IV, p. 451, 458, Dim. Tazlaoanu, Revista de drept
și sociologie, No. 6 din 15 martie 1900, p. 574. Baudry, ÎI,
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In contra acestui sistem, pe care îl credem singur
juridic în legislația actuală, sar putea aduce Și s'a adus
chiar o obiecţiune privitoare la interdiși. Presupunând,
în
adever,

că

un

interdis

dicţia s'a ridicat înainte
de

a face

să

curgă

a

încheiat

nn contract,

de executarea

termenul

excepţiei

și că inter-

lui,

este

periculos

din

diua

încetărei

interdicției ; căci interdisul neavând cele mai
multe ori conștiință de ceea ce a făcut în timpul incapa
cităţei sale,
prescri

pția va curge în contra lui, și dacă
cealaltă parte
contractantă va cere executarea contra
ctului în urma ex-

pirărei termenului

de dece

ani, prevedut

de art.

1900, excepția fiind prescrisă ca Și acțiune
a, interdisul sau moştenitorii lui vor fi siliți a suferi
consecinţele
unui contract
poate daunator.
Legea franceză din 1838 asupra
alienaţilor neinterdiși,
însă așezați într'o casă de sănătat
din 1838.
e, are o disposiţie
(art. 39), pe care unii o aplică
prin a fortiori și interdişilor,
Și care e menită a înlătura acest
inconvenient. Ea dispune, în
adevăr, că actele emanate de
la 0 persoană aședată întrun
stabiliment de alienați
pot fi atacate
de dânsa
timp de
dece ani, conform art. 1900
; acest termen curge însă,
în
privința antorului actului

L. fr. asupra
alienaților

ce i sa

făcut,

sau

bendit-o prin alte

lui

în

care

era

de la notificarea
actului viciat
conoștinţa actului ce e]
ar fi domijloace,
de

Asemenea

din 189 âlienaţilor
mai

sus

întrun
aminte

din

interval
de

DN
1169.

ceea

actului

disposiţie

se poate

în urma

internat:

sei, de la notificarea
L. rom. asupra
lor alienaţi-

la

15

nu

decemb.

ear

în

moștenitorilor

ce li s'a făcut,
există

1894,

respunde

părăsirei stabilimentu-

privința

că;

sau

în legea noastră

însă

la

de lacuasupra

obiecţiunea

de

sau interdisul a contra
ctat
lucid, și atunei lesne
va putea să'şi aducă
ce a. făcut, cerâ nd
anularea contractu

lui în

Demante.

bis VIşi VII
Mourlon, II, 1493.V, 265
Vig
ig,
II, 1566.
Toullier, IV,

Mareade

19
aveai ei ur
partea I, No. 60].
p. 452, nota a. Del
Ezplic. dlement. du
sol
Protopopescu-Pache, C, Napolton, II, p. 558 (ed. a 2-a) Em.
Dre
ptu
l
din
187
4. No. 53
O ga I, 6842. Curtea
Pand.
consid; de la p. 448, , Bucureşti. Dreptul din 1886 No. fi.
col
oan
a,
2.
Tri
b.
gericht din Leipzig).
Imper. german (Reich57,
sŞirey, 86. 4. 17 şi
profesor la Nancy. Vedi şi te
pad nota lui Beachet,

„text şi nota 4.

?

1” DOStru

în limba franceză, p.
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termen de dece ani de la rădicarea interdicției ; sau el a,
contractat în momentul pe când nu avea usul rațiunei sale,
şi în asemenea caz, contractul ne mai fiind anulabil, ci 7nezistent pentru lipsă de consimțemânt, nu va putea fi validat prin nici o trecere de timp, și el va putea în totdeauna să opue nulitatea 1). Obiecţiunea nu este deci atât
de serioasă pe cât s'ar părea la prima vedere.
Singurul
caz în care intedisul sau moștenitorii lui vorfi siliți a executa contractul,
este acela în care nu
sar putea dovedi

că, în momentul încheierei lui, el era cu desăvârșire lipsit
de minte.
Acest caz excepţional și greu de presupus în
practică

nu

este

învechită, care
lui modern.

însă

suficient

nu se mai

pentru

potriveşte

a reînviea

cu

o regulă

cerinţele

dreptu-

4

4% Punctul de plecare al prescriptiei statornicite de art. 1900.
Prescripţia de dece ani, statornicită de art. 1900, începe în genere a curge din diua formărei convențiunei,
pentru că din acest moment partea interesată poate să
exercite acţiunea în anulare sau în rescisiune. Asupra acesui punct toți autorii sunt de acord, de și textul actual
nu este formal în această privinţă, după cum era art. 46
din ordonanța de la 1510”).
Astfel, de câte-ori va fi vorba de un viciu de formă,
termenul de dece ani va curge din diua încheierei actului,
afară de casul când
ar fi vorba de un incapabil, în care
caz se va aplica disposiția specială a art. 1900 5).
In baza acestui principiu vom decide că, de câte ori
presoanele morale, comunele sau altele, au o acţiune în anulare de exercitat, ele trebue s'o exercite în cei dece ani
în care actul a devenit definitiv, adecă în dece ani de la

data sa 4). Persoanele

morale fiind, în adevăr,

') Cpr. Mourlon, IL, 1494, 1495,
tul din

text şi nota 2,

1814,

No.

niște ficțiuni

Em. Proto-

53.

Dr
he
0
Planiol, ÎI, 1339. Mavcad, IV, 876.
: Cp pe III,e, 493,
op. cif., II, 1145. Taulier, Thtorie vaison-

Leroux de Bretagn
nce du de Bretaa Iv. 454. Demolombe, XXIX, 142, 163.
$
Laurent, XIX, 34. Baudry, 11, 1166. Aubry et Rau, IV,
autorii.
toţi
şi
6359,
Ţ,
339, p. 278. Pand. fi., Oblig.,
lig., 1, 6361.
% 0
z, Oblig., 2902,
d A band, fr 009sa „1. 489 şi R&pent. Dallo
1. 173. Pand.
87.
D.P.
Lyon.
C.
Ser
74.1].
P.
nota1. D.
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care nu au nici vârstă, nici stare civilă 1), nu pot fi asemănate minorilor.
Nulităţi neRegula după care preseripția începe a curge din diua
spsceptibile convențiunei sufere mai multe excepţii.
perite ime-

diat prin
confirmare.

Anularea,

Prima

excepţie

este

ralativă

la nulităţile care nu sunt

susceptibile de a fi imediat acoperite prin confirmare. Prescripția de dece ani nefiind, în adever, de cât o confirmare tacită, nu poate să curgă de cât din diua în care confirmarea

a devenit

legalmente

cu

putinţă *).

Ast-fel, anularea, contractului de căsătorie

pentru

lipSile că suri de formă neputând, între părți, fi
propusă în timpul
tru lipsă de căsătoriei, acţiunea este în acest timp
inprescriptibilă, și
forme.

pu

poate,

după

părerea

generală,

fi propusă

ma, desfacerei căsătoriei, de când va începe

|

cripția de dece ani 5).

Convenții

In

le

ori-ce caz, o

confirmată

în mod

bilitate de atrebue să se refacă
putea fi con- 1168

dice

convenție

expres.

matrimonială

Nulă

cu formele

în privinţa

în

privinţa

legale ; căci

donaţiunelor,

de

cât în ur-

a curge

şi pres-

n'ar putea, fi
formelor,

ceea

ce

este

ea

art.

aplicabil tuturor
contractelor solemne în genere 4).
Punctul de
Am vedut supră, p. 79 urm., că de câte
ori imobilul dotal
ecare a
î
ăi
.

pescripţiei a fost înst

răinat fie de
în caz de în-SoțIi împreună
, acţiunea
strâi
narea

mobilului

dotal.

i-

barbat, fie de femee, fie . de amânA doi .
în revocare a

înstrăinărei se prescrie
"i
(ap
prin
FR
dece ani i (art.
.
1255
C.
civ.)
.
Ches
tiun
,
ea este aînsă de
a se ști care este punctul de ple
care a acestei prescripţii.
In Francia, chestiunea, este
controversată,
unii susţinând
că, în caz de separație de
patrimonii, acțiunea, în anular
e
curge de la această separa
re *), soluție care era adm
isă Și
fr.. Oblig., 1, 6815, 6862.
6. Banâry, II, 1166.

1)

Cpr. Cas. rom.,

T. Huc, VIII.
ș 298.

Secţii-unite,

.
Laurent,

XIS,

ptul din 1895, No. 78 şi
, Balet. 1895, p 1295, 7. Huc, DreIII,
232, 256 şi VIII, 193.
) ă Ou
renlt, deAL, t 38. Aubryet Y et
R hau, IV, $Ş
:339,

pr. Aubry et Rau

î)

p.p 978. 'p:
Pand.

t, Joco
ciţ. P
6565, Cas. fe. D. P. 60,Lauren
1.
246, Sire 6911297. Oi) În
rand, fr., Oblig., 1, 6507
. Guillonard, Contrat
LA

289 urm.
, IX, 44, 45. Laurent, de mariage, |,
x SI 46; XI, 'T.437Huc
XVIII, 591;
,
op 180 rex A LA 25 447. — Contră, Duranton,
XIII 972
» P.
£

)

i

Vedi

au,

Fr,

Duranton,

XV,

i

ă

264, nota

521. Troplon
=
515
urm. Valette, A /langes
de Ea

13.

i
Vei

„A
şi Pi, supră,

C
“
.]
ontiat
de mariage
t,de jurisprudence ci ,de IV,
l-
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la Romani !); ear alţii admițând că prescripţia statornicită de art. 1900 nu curge de cât de la desfacerea căsătoriei *). La noi controversa este curmată prin art. 1255,
după

care

femeea

cita acțiunea

și moștenitorii

timp

sau de la separarea

săi sunt

în drept

de dece ani de la desfacerea

a exer-

căsătoriei,

de patrimonii 5).

Cât pentru barbat sau moștenitorii lui, ei nu pot
să facă a se revoca înstrăinarea de cât în timpul căsăto-

riei (art. 1255, $ 2)%).
A
curge

doua excepţie la principiul că prescripţia începe a persoane îndin diua convenţiunei,
este relativă la acţiunea, încapabile de a

anulare sau în rescisiune
nelor incapabile de a se
caz, nu curge de cât din
cetat, și art. 1900 face

pe care legea o conferă persoaobliga. Prescripția, în asemenea,
diua în care incapacitatea a înaplicarea acestui principiu în pri-

vința

minorilor

femeilor

măritate,

și interdişilor.

In

ase-

menea casuri, acțiunea putând fi exercitată fie de temeea
autorisată de barbatul seu, fie de epitropul minorului sau
interdisului, prescripţia ar fi putut să curgă, conform principiului general,

din

diua

convențiunei.

Cu

toate

acestea,

legiuitorul, prin o disposiție de favoare creată în folosul
incapabililor, hotărăște punctul ei de plecare din diua încetărei incapacităţei lor, pentru că voește ca renunțarea în
care consistă confirmarea, să emane personal de la dânșii,
gislation (Paris, 1880), 1, p. 19—35. Râpert. Sirey, Dot, 2514
urm. Pand. fr., Mariage, II, 10876.
1) L. 30, Cod., 5, 12, De jure dotium, făcea în adevăr să curgă
contra, femeei toate prescripţiile relative la dota ei din momentul ce ea, redobendise exerciţiul acţiunelor dotale.
) Bandry, III, 414 urm. Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat
de mariage, III, 1807, 1372 (ed. a 2-a, 1900). T. Huc, IX,
489. Guillouard, Contrut de mariage, IV,_ 1913. Laurent,
XXIII, 515. Aubry et Rau, V, $ 537, p. 568, text și nota,
40. Marcad6, VI, art. 1561, No. 2. Pand. fr., Mariage, II,
10877, şi autorităţile citate acolo.
,
,
3) Vedisupră, p. 80, nota. 2. Cpr. și C. Bucureşti. Dreptul din 1901,
No. 47.—S'a.decis chiar că femeea este în drept a exercita acţiunea în revocarea înstrăinărei imobilului dotal în timpul căsătoriei, înainte chiar de pronunțarea separaţiei de patrimonii,
pentru că dacă legiuitorul îi dă termenul de dece ani de la
separarea de patrimonii, aceasta nu exclude facultatea de a
putea, exercita,

acţiunea

în timpul

căsătoriei,

înainte

chiar

de pronunţarea acestei separaţiuni. C. București, Dreptul din
„1884, No. 16.
Cpr. 'Troplong, op. cit., IV, 3527 urm.

se obliga.
Punctul de
plecare al
preseripției.
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în

timpul

1900.

capacităţei

lor.

Inca-

pabilii sunt deci, după cum spune Bigot-Preameneu în expunerea de motive, consideraţi ca fiind în imposibilitate de

Actele făcu-

ași manifesta voinţa cât timp ei nu au liberul exerciţiu
al drepturilor lor.
In cât privește mai întăi actele făcute de o femee mă-

te de o femeezitată neautorisată,
măritată neautorisată,

art. 1900,

$ 2 voeşte

ca

prescripţia

să nu înceapăa curge de cât din dina desfacerei căsator
iei,
adecă din dina morţei barbatului sau transcrierei
hotărirei

de divorț),
femeea,

pentru că numai din diua

nu se mai

găsește sub

desfacerei

căsătoriei,

autoritatea, barbatului pe care

a caleat-o în picioare. Prescripţia va curge contra
femeei
de la desfacerea, căsătoriei, chiar dacă, în urma
desfacerei
primei căsătorii, ea sar fi căsătorit deal
doilea, pentru că,
în art. 1900, este vorba de căsătoria care
a creat pentru
densa necesitatea autorisărei maritale
2),

Separarea de bunuri nu modifică
regula de mai Sus,
pentru ca, prin separare, femeea
dobândeşte numai libera

Casul în care
acţiunea, în
anulare

se

exercită de
barbat.
Controversă.

administraţie a avutului seu (art. 1265)
3)
Acţiunea în anulare aparține nu
barbatului (art. 207), şi în asem
enea

nea

de

lipsă

a se

ști dacă

de autorisare,

tractului

sau

terea contrară
îm privinţa

NU va curge
cheierei

din

termenul

curge,

diua

desfacerei

a unor jurisconsulţi

barbatului

din diua

actului

acţiunei

în privința

sau

în anulare, pentru

lui,

căsătoriei.

diua

în

diua

Cu

toată

conpă-

credem că,

s6i,

prescripţia,

căsătoriei,
care

din

de valoare,

a moștenitorilor

desfacerei

sau din

numai femeei, dar și
caz, naşte chestiu-

ela

despre densul, pentru că
nimie nu împedică
a confirma, actul în timpul
căsătoriei 1).
DNA
N

ci din
avut

pe

diua în-

cunoștință

barbat de

1) Este, în adevăr, de pri
ncipiu că, la caz de divorţ,
căsăto
nu se consideră ca desfăcută
de cât din diua transcrierei ria
rirei de divorţ în registrele
hotăL &I Trib. Bar-sur-Sein stărei civile. Cpr. Cas. fi. D. P. 94.

1

: Bire

e. şi Paris. „Pund. Ptriod
.

1900. 2.
y, 99. 2. P. 84 şi 285.
Curierul Judiciar din 1900
N
A Pad, Period. 99. 2.
,
143 şi
1 Ra 9.
03. Cpr. 'P. Huc, II, 393, 398 Curierul judiciar din
şi VIII, 195.
1, 730, 749. Bendant, op.
cit., IL p. 59 şi 81. Gar Baudry,
, d et prat. du dr. Pen.
raud, 7y.
) Cpr. Pand. fr,. Obiig,,Jr. N, p. 140, nota 92 (ed. a 2-a, 1901).
1,
687
8,
Demolombe, XXIX. 151.
rombiăre, IV, art.
[a93. Duranton XII, 541
- roux de Bretagne, 1304, No.
. Le0p. cit., II, 1156.
10ux de
agne, op.
1165. Cas, fr
Cor. 'Thiry, Bret
1.1.2
III, 108. Arncit.,dz;II, UI,

287. aiurea: XIX! “3
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nu

atrage de cât stângerea acţiunei sale, ear nu și acelei care
aparține femeei, pentru că este de principiu că nimene nu
poate

fi lipsit de

un

drept

fără

consimţământul

seu 1),

Dacă însă o femee măritată ar fi încheiat, cu autori-Actele făcute
sația soțului ei, un act contra căruia ea ar avea o acţiune de o temea
în anulare

pentru

violență,

eroare

sau

dol,

preseripția,

decărei consim-

dece ani va curge în principiu contra ei în timpul căsăto-temeut a fost

viei din diua încetărei

violenţei

sau descoperirei erorei orire,smuls
prin

dolului, afară de casul, bine înțeles,

ar fi de natură

în care

a se resfrânge în contra

că el ar fi fost, de

exemplu,

complice

acţiunea ei 401 sau vio-

soțului ei, pentru
al violenţei

.

exerci-

tate în contra ei (art. 1580)2).
De asemenea, de câte ori acțiunea în anulare exer-Actele făcute.
citată de femee nu se întemeiază pe lipsa de autorisare, ci e Aita
pe împrejurarea că actul ce ea atacă a fost consimţit de
dânsa în timpul minorităţei sale, termenul de dece ani va
curge în

principiu

în

contra

minoară.

ei din diua majorităţei, ear nu

din diua desfacerei căsătoriei, pentru că, în asemenea caz,
ea lucrase ca minoară, ear nu ca femee măritată 5).
In cât privește actele făcute de minori, art. 1900, deActele făcute

acord în această privință cu art. 1876, după care preserip- “€ Po
ia nu curge

în contra

lor

înterdișilor,. dis-

și în contra

pune că termenul prescripției curge

din diua majorităţei,

și aceasta chiar în privința minorilor emancipaţi, întru cât
legea

nu

face

nici

o deosebire și întru cât emanciparea nu

le rădică în principiu incapacitatea

lor 4).

Marcade, 1V, 876. Pand. fr., Oblzg., 1, 6876. Solon, Nullites,
II, 489. Monrlon, ÎI, 1491. Leroux de Bretagne, op. cit., II,
1157. Mass6-Verge, III, $ 584, p, 479, nota 10, în fine. |.
Huc, VIII, 195. Delsol, op. cit., LI, p. 556. C. Bordeaux. D,
P. 73. 2. 32. Sirey, 12. 2. 151.—Contră. Demante, V, 265
bis II. Demolombe, XXIX, 150. Larombiăre, IV, art. 1304,

No. 23. Aubryet Rau, IV, $ 339, p. 219. Baudry, 1,1165.

Valette sur Proudhon, Erat des personnes, I, p. 467, nota, b.
Planiol, II, 1340, in fine. 'Foullier D., IV, partea I, 613,
text și nota 6. C. Montpellier, Sirey, 32. 2. 1.

5) Cpr. Mourlon, II, 1491. Pană. fr, Oblig., IL, 6877.

2) Cpr. Demolombe, XXIX, 152. Pand.
. tățile citate acolo.
1. 6880
Cpr. Pand. fi.
Oblig.,
|,
,

fr., I,
,

|

6879, şi autori-

% Demolombe, XIX "158. Pană. fi, Oblig., 1, 6881.
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Actele făcute

Nu se distinge de asemenea între actele făcute
de epitropul nor și acele făcute de epitropul seu fără îndeplinireade miforminorulu
i melor legale.
sus

admisă,

Aceasta: nu

după

care

este de cât consecinţa

am:

vedut

că

minorul

are

teoriei mai
acţiunea

in anulare nu numai în privinţa actelor făcute
de dânsul,
dar și în privința acelor făcute de epitropul scu
fără îndeplinirea legiuitelor formalităţi !). Şi întrun
caz şi în altul, termenul de dece ani va curge de la
majoritate, ear
nu din diua în care minorul, devenit
major, ar pretinde

că a luat

cunoștință

pe

sa nu se mai întemeiază, în casul
de faţă,
ci pe dol sau fraudă, şi în
privinţa acestor
art. 1900 face să curgă term

de

actul

ce

atacă.

Casul în care
Dacă însă minorul a fost victima unui
dol sau unei
minorul a
fost
victimaf £,râde, pe care. el n'a, descoper pp
ap
eîn
.
it-o de cât
urma
majoPR
unui dol saurităței, termenul de dece
ani nu va curge din diua majounei trande. pităţei, ci din qiua desc
operirei dolului sau fraudei, penîxu că acţiunea

Casulîn care

a rapa

minoritate,

din urmă,
perirea lor 2).
În

caz

aparținea

când

la mai

enul

acțiunea

mulţi

în anulare

minori,

nea mai mul-instrăinate fără îndeplin
irea
tor minori. gece
lor,

ani va

așa

că

curge

pentru

prescripţia

formelor

fie-care din

ar putea

sau

a căror

în

de la desco-

rescisiune

bunuri

legale,

ar

ar fi fost

termenul de

ei de Ja majoritatea

să existe

în privinţa unonu aibă ființă în privința
altora 3),
(dise în privința minorilor
se aplică și actelor făinterdiși, cu această deosebir
e însă că termenul
asemenea caz, din diua rădi
căre
i interdicției, când
interdisul și-a dobândit
capacitatea sa.
Dacă intergisul a murit
în timpul incapacităţei
termenul de dece ani
sale,
va curge, în privinţa
moștenitorilor
sei, din diua morţei sale,
de când incapacitatea
tat, soluție care se va
sa a înceaplica şi minorilor SEvâ
rșiți din viață
maintea majorităţei.
PRI
1) 'Pa: nd fr.
tr],1 6882
. T.T. Huc, , VIII, ,
BE 155, Lerotx urm
196. Demol ombe, XXIX,
de Bretagne, op. 196
cit., II, 1160. Lauren
Da2,ti4.: AubrAb yet Rau
au, IV, IV
.: , p. 219 +. şii not t,
> IV, art. 1304 N $ k339
e
ȘI a 32.:

ra și să
„eetele făcute
Cele
-* cute de
curge, in

>)
,
)

Oblig., 2954, nota 1,

30%,

Pană. fr, Oblig.. 1. 6885 Ţ No. 26, Cas. fi, Repert. Dalloz,
7
e
Pana
Daloz, Oulig., odă, nota
1. sue, VIII, 201, Cas. fi.
Repet
Cpr. Troplong, Prescrip

,
Pand. fr, Obi, 1, 6897tion
1

II,

(59. Vazeille, dem, 551,

COD. CIV.—CARTEA

De

și legea

JL.—TIT. UL.—CAPIT, VIIL—S-a VII.—ART. 1900.

nu vorbește

de

persoanele

puse

95

sub unActele

făcute
consiliu judiciar, se admite însă că, și în privința acestor de
acel pus.

persoane, termenul de dece ani
diua încetărei incapacităţei sau
cu neputinţă ca incapabilul să
rea sa actul anulabil sevârșit în
Ce

trebue

să

decidem

nu 'va curge de cât-din ie judiciar.
morţei lor, pentru -că esteControversă.
poată confirma
prin tăcetimpul ineapacităţei sale !).

în privinţa

alienaţilor

neinter-Actele făcute

diși sau internaţi întrun stabiliment de sănătate, conform de „alienaţii
legei din 15 dechemb. 1894, sau neinternaţi în asemenea1. asupraa.

stabilimente ? Actele făcute de dânșii în timpul - smintireisupra
alienafiind inexistente pentru lipsă de consimț&mânt, nu pot, dupat oc
”
cât am v&dut, fi confirmate și, prin urmare, nu poate fi vorba

de aplicarea art. 1900, care nu este de cât o confirmare tacită. Singura prescripţie admisibilă în specie este deci acea

a dreptului comun, adecă de treideci de ani
ear termenul
acestei preseripţii ordinare
va
încheierea actului, fiind că nici un text de lege
prescripția în favoarea smintiţilor 2),

Sar

cu acea

părea

de

persoanelor

că această

mai

sus,

puse

după

sub un

Demolombe,

am

este
vădut

consiliu judiciar,

1) Cpr. Planiol, II, 1340.

„+49.

soluţie
care

XXIX,

Pana. fr., 1, 6897.
157. 'T. Huc,

în

(art. 1890),
curge de la
nu suspendă

contradicere

că,

în privința

termenul

pres-

Laurent,

XIX,

VIII, 200. 'Phiry, I1£,

108. Valette, Fzplic. sommaire du C. Napolton, p. 388. La-

vombitre, IV, art. 1304, No. 25. Aubryet Rau, IV, $ 339,
p. 219, text şi nota 33. Cas.tr. D.P. 91. 1. 454. Sirey, 91.
1. 149.—Contră. Leroux de Bretagne, op. cit., Il, 1163. Baudry,

II, 1166. Cas. fr. Sirey, 60. 1. 593 şi nota lui Mass6. D.P.

60. 1. 339. C. Angers, Sirey, 60. 2. 29. După aceste autorităţi, termenul ar curge din diua încheierei actului. — După
art. 8l din noua proced. civilă, minist. public este obligat
a lua conclusii şi în casurile în care sunt interesaţi acei puşi
sub consiliul judiciar.
*) Cpr. Laurent, XIX, 48. Pand. fe, Oblig., 1, 6899 urm. De-L. fr. asupra
molombe, VIII, 660, 661 și XXIX, 161.—In Francia, ches- ahenaţilor
tiunea, este

întrun

controversată

în privinţa

stabiliment de sănătate;

alienaţilor neinternaţi

cât pentru

acei internaţi în

asemene stabilimente, art. 39 din legea asupra alienaţilor de

la 30 iunie 1838 dispune că actele lor pot fi atacate timp
de dece ani, conform art. 1900, acest termen curgând, în
privinţa autorului actului de la notificarea actului viciat sau
de la, cunoştinţa ce el ar fi dobândit prin alte mijloace, în
dispourma părăsirei stabilimentului în care era, internat,
siție care n'a fost reprodusă în legea noastră de la 1894.

At

59.
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cripției este acel al art. 1900 și curge de la încetarea incapacităței. Contradicţia, nu este însă de cât aparentă, pentru că,.pe când alienatul sau smintitul este incapabil de
fapt, actele făcute de dânsul întrun interval lucid fiind valide, acei slabi de minte (art. 445) şi râsipitorii (art. 458
urm.) sunt, în privinţa actelor oprite, puși pe aceiaș treaptă

cu interdișii 1).

Vicii de consimțământ a
uneia din

In fine, a treia și ultima excepţie la principiul

scripția

de

dece

ani

începe

a curge

din

că pre-

diua convențiunei,

pănțile con-este. relativă la nulităţile care resultă din viciul de contractante.
simțemânt a uneia din părțile contractante. Legea aplicând,
în adever, viciilor de consimţemânt principiul formulat pentru

Art. 1169.

incapacitate,

dispune

că

prescripția

nu începe

a curge

cât timp viciul n'a încetat. „Prescripţia de dece ani,
dice
art. 1900, $ 2 nu începe a curge, în caz de violență,
de
cât din diua când violenţa a încetat ; în caz de eroare
=),
sau dol*), din diua când eroarea sau dolul s'a descoper
it“.
Prescripţia statorniciță de art. 1900 nefiind, după
cun
am spus-o de nenumarate ori, de cât o confirm
are tacită,
confirmarea nu se poate pricepe cât timp
consimţemântul
este viciat prin violență, eroare sau dol
4),
De

câte

ori

o

convenţie

oare sau violență, reclamantul
ne trebue să dovedească causa

în care

acţiunea

poate

este

fi întrodusă,

incetat sau că el n'a descoperit

foarte

târdiu.

Pâritul

dovedit, și anume,
venţiei.

Dacă

la

nu

are

că a trecut
această

atacată

pentru

dol, e-

în anulare sau în rescisiucare a, prelungit termenul
adecă

eroarea
de

cât

că

sau
un

violenţa

dolul

singur

n'a

de cât

lucru

de

dece ani de la încheierea, con-

excepție

reclamantul

opune altă
excepție, și anume
acea că el a fost în imposibilitate
de
a'și exercita acțiunea, nu mai
încape nici o îndoială că el
trebue să şi dovedească alegați
unea sa conform regulei
:
Reus

in excipiendo Jit actor (art, 1169)
5)

»
*)

Cpr. Laurent, XIX, 49, in fine.
Disposiţia art. 1900 se aplică
atât la eroarea
„Și la acea,

de fapt.

Leroux de Bretagne, op.
p Or. C. Bucureşti. Cpr.
Drep
tul din 1901, No ge
. Cr. Land fi., Oblig., I,
6899
%

Cpr.

amiol, II, 1340.

Pana.

urm.
fe. Oblig.,

de drept cât

cit.

e

II. 1152.

Il

XIX, 55. Demolombe, XXIX, 146. Aubu 1, 6904. Laurent
y et Rau [Y $ 339,
p. 281, nota, 38. Larombiăre,
IV, art. 1304, No. 30. Bufnoir
Propritic et contrat (Paris,
op. cit TI, 1151. P. Hue, 1900), p. 735. Leroux de Bretagne,
VII, 202. Fuzier. Her

ID
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va

loace, fiind vorba
putut
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putea

să'și procure
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fi făcută

în specie

de un fapt material
o dovadă

prin ori

despre care
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ce mij-

el n'a

scrisă ID),

încetărei violenței,

dovada

va, fi foarteDovada înce-

lesne de făcut. Partea violentată va putea cu ușurință do-ee pole:

vedi momentul

când

a dobândit

libertatea, sa firească. Do- iei erorei

vedirea erorei de fapt sau de drept va fi de asemenea cele său dolului.

mai multe ori un fapt lesne de probat. In cât privește însă dolul sau vicleșugul, chestiunea este mult mai grea,
pentru

că

el se

compune

din o serie

de

manopere

a căror

existență nu se manifestă de o dată, ei în mod succesiv.
Doctrina este, în această privință, unanimă pentru a de-

cide că prescripția de dece ani va începe a curge nu de
la descoperirea tuturor indiciilor care'l compun, ci din diua

în care partea amăgită are bănueli grave și serioase despre existența dolului, deși ea nu are încă o dovadă complectă despre existența lui ?).

Regula

tul de

statornicită de art. 1900,

plecare

violenței

al

prescripției

sau descoperirei

0 dificultate

eare fixează punc- Combinarea

decenale

la

diua

erorei ori dolului,

serioasă în privința combinărei

cenale cu acea

ordinară

încetărei goe

a

prescripției
de-

de trei-deci de ani (art. 1890).

In

adever, chestiunea este dea se ști dacă disposiţia specială
a art. 1900 se opune sau nu la aplicarea regulei generale

statornicite de art. 1890. Eată, de exemplu, o convenţie
făcută de o femee măritată neautorisată, în primele momente

ale

mente

ale incapacităţei

căsătoriei,

interdicţia

sau

de

un

interdis,

scripției

a ţinut mai bine

decenale,

în primele

mo-

sale ; presupunând că căsătoria sau
de

trei-deci de

acțiunea

ani,

a curge:

scripția de dece ani n'a început încă

în anulare

așa că pre-

în lipsa pre-

a femeei

sau inter-

disului fi-va ea prescrisă prin prescripția ordinară de treideci de ani? Afirmativa se întemeiează pe generalitatea
C

N

5. Bonnier,

op. cif.,

31 bis.

Mareadă,

IV,

316, Cre D. Pr ăe 1.110D/p.85.1, 101.—Contră. Chardon,
1)

M.

Du

dol et de la fraude

Planiol,

op.

cit., II,

281, nota 38. T. Huc,

1340.

VIII,

(Paris,

1828), 1, 53.

Aubry

et Rau, IV,

202.

Pand.

p. 339, p.

fr., I, 6905, şi toţi

?) Cp. Demolombe, XXIX, 147. Pand. fr., Oblig., I, 6905, 6906.
Aubry et Rau, 1V, $ 339, p. 281, nota 38.
49. 1. 229. Sirey, 49. 1. 341.

ea

dat loc lacea ordinară.

Cas. fr.

D.P.
,

“O roversa
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termenilor art. 1890, după care foare acţiunele, atât reale
cât și personale, se prescriu prin trei-deci de ani; aşa că
acest text ar fi violat dacă.s'ar puţea cere anularea unei
convențiuni patrudeci sau cincideci de ani, de ex., după formarea ei !). La aceasta se respunde însă că art. 1900 statorniceşte pentru o categorie determinată de acte un sistem
special de prescripţie, şi că causele care întărdie cursul prescripției de dece ani

se consideră câ cause de

suspensiune, a-

plicabile în acelaș timp la prescripția ordinară 2). Prin urmare, acţiunea în anulare sau în rescisiune nu este admisibilă,
ori-care ar fi data actului, dacă n'au trecut încă dece ani de

la rădicarea

Casurile în

obstacolului

care se

opunea

la exerciţiul

ei.

Aceste sunt excepţiile la principiul mai sus expus, după

cripţia urgecâre prescripția statornicită

din diua for-din diua

formărei

de art. 1900

convenției.

începe a

In cele-lalte

casuri,

curge
regula

"venţiei generală își primeşte aplicare, adecă prescripția începe din

diua convenției (vedi supră, p. 39),
privinţa obligaţiilor pure și simple,
cu termen sau condiționale, pentru
termenul nu exclud presumția unei
Oblig. uter
| Așa dar, termenul nu împedică

diţionale. inaintea

Controversă.condiţia,

expirărei lui,
cât timp

ţia acțiunei
')

)

din diua actului 3),

după

este în suspensie, nu împedică

în anulare
de

a, curge

tot

din

diua

cum nici
preseripactului €).

Cpr. Aubry et Rau, IV,
339, în fine, p. 282, text şi nota
42. Laurent, XIX, 53. 7. Huc, VIII, 203. Leroux
de Bretagne, op.
cit.

,

şi aceasta nu numaiîn
dar și în privinţa acelor
că nici condiţia, nici
ratificări tacite.
prescripţia de a curge

II, 1154.

Duvergier,

Consultaţie publicată

Sirey, 54.2. 49. C. Paris. D. P. 55.92.15,
Planiol, IL, 1348.

în

Sirey, 54. 2. 49.

Baudry, II, 1167. Demolombe. XXIX, 165.

Lavombitre, IV, art. 1304, No. 29.

Pand.

fr.,

1, 6907. Valette, Duranton et Demante, Consultaţie
publicată
în Sirey,
54, 2. 49 şi în Mâlanges de Valette,
II, p. 3 urm. Bufnoir, 0p. cit., p. 141, 142. Mareade,
nota în Journal du palais, 54,2, p. 13 urm. Seligman, Rezue
*) Cpr. Demolombe, XXIX, 163. Duranton, critique, î. V, p. 441.
XII, 533. Larombiere, IV, art. 1304, No. 19. Toullier
D.
IV,
partea 1. 603,
îi pană în I, 6914. 'Taulier,
Thzorie raisonte du C. civ,,
4) Demolombe, loco cit., Pană.
fr.,
XII, 534, Taulier, op. cit., IV, Oblig., I, 6915. Duranton.
lui Toullier, IV, partea 1, 609, p. 45. Duvergier asupra
nota a.—Contră. 'Toullier
loco cit. Larombiere, IV, art.
1304, No. 31, în fine, după care
prescripția n'ar începe a cur e de cât î
2
ui
ti
condiţiei.
cât în urmas
8
i
ma, indeplinirei
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Ne mai remâne acum, pentru a termina această ma-Casul în care
terie, să determinăm momentul de când prescripţia începeaet; în anula:

a curge

când

exercitată

acţiunea

în anulare

sau

în

de moştenitorii aceluia căruia

tru a resolvi această

chestiune

trebue

rescisiune

este de moşteni-

ea aparține.

Pen- torii aceluia

să

distingem:

sau CO amţiue

prescripția începuse a curge în contra autorului și, în asemenea caz, ea va continua a curge și în contra moștenitorilor î) ; sau

tva autorului
impune

preseripția

și,

în

nu

începuse

încă a curge

caz, o

subdistinețiune

asemenea

earăș, după natura

causelor de anulare

con-.

se

sau rescisiu-

ne. În adever, în cât privește nulităţile întemeiate pe eroave sau dol, prescripția va curge, în privinţa moștenitorilor,
ca și în privinţa autorului lor, din diua descoperirei viciului ;
ear în cât priveşte violența, termenul va curge din diua

morței

autorului

lor,

presupunând

că

violenţa

a subsistat

atunci 2).
In fine, dacă este vorba de o acţiune în anulare întemeiată pe lipsa de capacitate, termenul prescripției va,
curge, în contra moștenitorilor majori și capabili 5), din
diua încetărei incapacităţei, adecă din diua morței autorupănă

lui lor.

Ei

vor

trebui

deci

să

exercite

acțiunea

în termen

de qlece ani de la deschiderea moştenirei, chiar dacă ei n'ar
fi avut cunoștință de actul încheiat de autorul lor incapabil, pentru că necunoștinţa în care ei s'ar găsi nu este
de cât o imposibilitate de fapt, și o astfel de imposibilitate nu poate să oprească cursul prescripției 4).
1) Cpr. Pand. fr., Odlig., 1, 6916.
*) Laurent, XIX, 54. Pand. fr., Oblig., IL, 6917.
3)

Deci, termenul

de

dece

ani ar fi suspendat în favoarea MOş-

tenitorului incapabil, care ar fi succedat persoanei contra
căreia, prescripţia ar fi început a curge (argum. din art. 1876),
soluție care era admisă atât la Romani
(DL. 19, Dig., De
minoribus, 4, 4), cât şi în vechiul drept francez (Pothier,
Vente, III, 341 şi Pr. cio., X, 146). Vedi în acest sens, Leroux de Bretagne, op. cit., II, 1171. Laurent, XIX, 4. Demante, V, 265 bis III și IV. Demolombe, VIII, 153. C. Agen. D. 51. 9. 53.——Contră. Toullier D., IV, partea ], 615,
Duranton, XII, 548 şi XXI, 292.

4) Pand. f., Oblig., 1, 6919. Demolombe, XXIX, 162. Leroux
de Bretagne,

op. cif., II, 1162, 1112.
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CAPITOLUL
Despre

dovedirea

GENERALE.

IX

obligaţiunelor

şi a plăţei

!).

Principii generale.
Teoria

capitolul

probelor,

de față”),

procedurei 5).

despre

care

avem

aparţine

atât

dreptului

să

ne

ocupăm

civil,

în

cât și

În adevăr, dreptul civil determină obiectul probei,
cine trebue s'o facă (art. 1169), mijloacele de probaţiune
admise sau excluse, precum și puterea fie căruia mijloc de
dovadă ; ear procedura civilă se ocupă despre modul de
administrare a probelor și despre formele ce trebuese urmate spre a le produce în justiție.
In privinţa obligaţiilor comerciale, probele sunt determinate de Codul de comerţ (art.
terie penală, probele fac parte din

Observ. asupra rubricei
capit. de
față,

Bibliografie.

:)

”)

Cuventul

plată

(solutio)

nu

este

luaţ

46 urm.) ; ear în maCodul
de procedură
aci în

sensul

s&u

special și obicinuit, ci într'un sens generic, şi însemn
ează ori
ce desființare a legăturei juridice. In cap. de faţă (care
plectează materia, obligaţiilor), legiuitorul ocupânduse comdespre modurile prin care se poate stabili fie existe
nţa, fie stângerea unei obligaţii, rubrica, pentru a fi comple
ctă, ar fi trebuit să fie intitulată, ca în Codul italian: Despre
dovedirea
obligaţiilor, sau mai bine dis, a drepturilor reale
și
persona
le, și
stângerea lor, Cpr. Marcad6, V, art. 1315,
No. 1. Mourlon, ÎI,
1513. 'Phiry, II, 119. Baudry, II, 1174.
vent, XIX, 81. Demolombe, XXIX, 181, Vigie, II, 15179. Lauși toţi autorii. Redactorii „Codului francez urmând şi
de astă dată orbeşte
pe
Pothier, călăusul lor obicinuit, au reprod
us fără nici o
schimbare pănă şi rubrica părţei a
1V din tratatul acestui
autor (îl,

p. 398, ed. Bugnet din 1861).
Se poate consulta, cu folos asupra
or: Bonnier, Tr.
des preuves, etc. (ed. Larnaude din probel
1888); Bentham, Preuves
Judiciaires (1830) ; Gabriel, Essai
sur lu nature de la preuve
(ed. din 1845, revedută de Solon) ;
Garsonnet, 7. de proced.
civ., ÎL, p. 295 urm. $ 268 urm. (ed.
1) ; p. 475 urm, $ 690 urm.

(ed. a, 2-a, 1898). Francisco Ricci, Delle
G. Tocilescu, Curs de proced. civilă, t. prove (Torino 1891).
TI (1893), p. 400 urm.
D. Kebapei,

7y. de proced. cizilă, 4. IV (1898), p.
192 urm.,
probele
în dreptul

ete. In cât privește
Dreptul
străin.

2

roman. vedi GoudSnit, Cours de pandectes,
1, $ 104, 105 p. 306 urm
Unele legislaţiuni străine
se ocupă despre probe numai
proced€ . civilă. Astfelel este,
în
de exempl
u, legisla
E
ția germană
islaţi
(vedi Cod.

de procea. civilă din 1677);
acea, austriacă, etc.
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numai a clasifica, faptele

a fi pedepsite.

Cuvântul probă sau dovadă are, în drept, mai multe
înțelesuri. Proba însemnează_mai întăi certitudinea dobhândită

a faptelor

despre

care _este vorba.

dice că proba este făcută.
operaţia

care_dă

titadine._
a

1 tinde

„Proba,

1867, este

In acest

sens

se

Prin probă se mai înțelege încă
a da

judecătorului

dice art. 2404

demonstrația

din

Codul

adeverului

Diferitele
sensuri a
cuvântului
probă.

eastă cer-

portughez

faptelor

alegate

de
în

justiție“. In acest sens se dice că proba este în sarcina
reclamantului (art. 1169). In fine, prin probă se înţeleg
diferitele mijloace admise sau permise de lee pentru a demonstra adeverul faptelor alegate şi a convinge pe iudecător

de

existența

lor.

In

acest

sens

se dice

cutare

probă

este permisă, cutare este oprită !). Proba este deci, după
expresia lui D)omat, ot ceea ce convinge spiritul lespre, un,

adevăr. „Probele, dice
Bumrier”
"Stii "difâsit6l5
"
mijloace

Prirtâre inteligența ajunge la descoperirea adevărului“ 3).
Dovada se confundă cu existența însuș a dreptului,
de câte ori faptul juridic trebue să fie constatat prin un
act prescris ad solemnitatem, precum este în contractele
solemne, de exemplu, în materie de donaţiuni, de ipoteci,
de convențiuni matrimoniale, ete.

Dovedirea,

actelor s0lemne.

„A proba san a—desedi însemnează
a stabili adevărul —

„unui fapt contestat de care atârnă dreptul ; este actul părților care supun judecătorilor elementele de convingere
proprii

a. justifica faptele alegate

decătorului

care

prescrie

însuș

determina convingerea lui 4).
') Cpr. Boissonade,

V, No. 1,p.2,3.

de

dânsele,

mijloacele

sau

actul ju-

proprii

Projet de C. cisil pour VEmpire

spre

a

du Japon,

*) Tr. des preusves, Introduction, Î, în fine (ed. Larnaude, 1888).
3) Prin adere» trebue să înţelegem aci o certitudine relativă,
care Sar putea numi adere» legal (veritas juridica), pentru
că adevărul absolut, care exclude posibilitatea contrariului,
nu se va putea dovedi mai nici o dată. Din împrejurareacă
dovada nu poate să producă de cât o certitudine relativă
resultă

neaparat

că

proba

contrară

câte ori ea nu este formal oprită.

trebue

să fie permisă de

Vedi Goudsmit,

Cours

de

pandectes, 1, $ 104, p. 306, nota 2, care citează în acest sens

pe Puchta (Vorlesungen iîiber das heutige vămische Recht, $ 97)
și pe Unger, System des îsterveiel isohen allegem. privat Rechts

4)

(ed. a 2-a, Leipzig, 1863), 1, $ 199.
Cpr, Garsennet. Pr'civ., II, $ 268, p. 296, 297 (ed. l-a). &. 'To-

Adevăr
legal.
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Dreptul nu

OBLIGAȚIILOR.—

PRINCIPII

GENERALE,

Numai faptele materiale sau juridice pot face obiectul

poate face 0-unei probe sau unei dovedi, examinarea sau” aplicarea drepprobe pro- fului fiind de domeniul judecătorului 1). Dreptul nu poate

priu Şise. țace obiectul unor probe propriu dise, pentru că el nu se
probează,

ci se interpretă sau se demonstrează.

Aceasta,

nu

împedică

însă

pe

părţi

sau

pe

represen-

tanţii lor de a semnala judecătorului legile care cârmuese
materia, mai cu samă dacă este vorba de o chestie controversată, de un obiceiu care nu este de notorietate publică,
în casurile, bine înţeles, în care usul constitue o lege >),
sau în fine, dacă este vorba de o lege pe careel poate să
n'o cunoască, după cum ar fi, de exemplu, o lege străină.
Dovedirea
De câte ori va fi vorba de o lege străină care aru-

legei străine-ma să se aplice de

judecătorii români,

părţile nu numai

că vor putea, dar vor trebui chiar să stabilească, prin ori
ce mijloace, fie textul, fie sensul legei străine 3), pentru că
eroarea ce ar comite judecătorii fodului asupra, interpretăcilescu, Curs de proced. civ., II, No. 173, p. 403.— Dovada propriu
disă, se aplică numai la faptele materiale (de ex. delictel
e)
sau la faptele juridice (de ex. contractele). Demonstrația
dreptului se face prin producerea textelor de lege, prin argumentarea şi interpretarea,

Tratate in-

ternaţionale.

Interpretarea
i

„_
1)
,
Art. 1 C.
com.

Art.
mt 2496
2406 €C,

doctrinală,

care

nu

trebue să fie

confundată cu acea autentică sau legislativă, fiind că această
din urmă aparţine numai puterei legiuitoare (art.
34 Constit.
şi 14 L.C, cas. din 1861). V. și art. 365 Regul.
org. al Moldovei). Cpr. Garsonnet, op. cit., p. 297, nota 4 (p. 477,
n. 1 din
ed. a 2-a) și t. I, partea, I, a lucr. noastre,
p.
22,
23.
Cât pentru tratatele internaţionale, ele
se
politice şi de suveranitate, numai de putereainterpretă, ca acte
executivă. Cas.
Roma. J. Clunet,

1883, p. 16 urm.
fr. D. P. 18.1. 137.
Sirey, 77. 1. 485. Vedi șiJ. Clunet, Gas.
p. 141 nota 1. C.
N. Busdugan, Rev. de dr. și sociologie,1886,
an.
ITI
(1901), No. 8,
P- 140

urm. Despagnet, Dr. internat.

public, 459, p. 483.
„Et guidem în primis illud observare
debet judez, ne aliter judicet
guain quvd. legibus aut constitulionibus,
aut moribus proditunm
est“, Instit,, IV, 11, De officio Judici,
Pr.,
în fine. Vedi şi DL. unică Cod., L4 que desunt advocatis

, judez suppleat,
) 2,11. Cpr.art. 530, 532, 548, 600, parti
607, 610, 970, 980. 1359
1436, 1443, 1447, 1450,

1581,

C. eiv,
te.
0
„In cât priveşte abrogarea usurilo
r
ci
in
ar
din (od. com, vedi t, Y p.
29%, nota 14 Cade prin art,
e
Id
din C. judiciar, No. 81, anul
1900
646,
nota 6
8 ) Ce . C C. ucureșești.
ti. Dreptul
Dr
'aidin 1892, N
Io

Dia

la 1967, , este
es
obligat a dovedi existeența
nț , ei, de â e ori i este
contestată“. Cpr. Cas, rom
. Bulet. 1883. p. 993. cât
p. 1362. Cc. București. Dre
ptul No. 21 din 1$90.Bulet. 1891,
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rei unei legi străine fiind o chestie de fapt, n'ar da loc la
casarea decisiunei lor, vina nefiind în asemenea caz a judecătorului, ci a părților interesate, care n'au făcut dovada cuvenită !).
Cel mai bun mijloc pentru dovedirea legei străine, arMijloacele de
fi aducerea unui certificat din partea agentului sau consu- d0vedirea
unei legi
lului țărei respective, tradus și visat de Ministerul afacere- străine.
lor străine *), pentru că judecătorii nu sunt datori a cunuaște

limba

în

care

e scrisă

legea

străină.

Câte o dată, instanţele judecătorești au dedus existența și sensul legei străine din certificatele produse de.
părți, din o consultaţie emanată de la unul sau mai mulţi
jurisconsulți 3), ceea ce este formal admis în Germania prin
ordonanța ministerială din 1819 4); din notorietatea şi părerea unanimă a autorilor 5); din decisiunele străine publi-

cate în revistele juridice 0), etc.
sultau

Curtea din Chambery, în faţa contradicţiilor care redin consultațiile produse de o parte și de alta, a

1) Interpretarea greşită dată de o instanţă de fond unei legi
Casurile
străine numai atunci ar putea da loc la casare, când acea, tra taaa
interpretare ar fi causa unei contravenţiuni la, legea rOmâ- pe legi strănă ; căci numai atunci Sar putea dice că legea română
ine poate da

fost violată. Cpr. Cas. rom. (afacerea Zappa). Dreptul dinloc la casare.
1898, No. 32 şi Bulet. 1898, p. 392. Cas. fr. Dreptul din
1899, No. 571. Pand. Ptriod. 1898. 5. p. 8 şi 16. J. Clunet,

anul 1898, p. 197. C. judieiu» din 1900, No. 84. Sirey, 900.
]. 283. Vedi Crepon, Poursois en cassation, LI, 1929 urm.
Scheyven, Pouwrsois en cassation, 119. Boitard, Colmet Daage

et Glasson,

Pr. cio., II, 167, in fine (ed. a 15-a din 1890).

Aubry et Rau, I], $ 39 bis, p. 190, nota6 (ed. a 5-a). Despagnet, Dr. international priv, No. 19 (ed. a 3-a). T. Huc,

I, 176 şi VII, 88. Vincent et Penaud, Dictionn. de dr. internation. v? Loi dlrangire, 8 urm.

adnotația

noastră din

Vedi

și autorităţile citate în

Dreptul de la 1899,

No. 57 şi

Curierul judiciar, No. 81 (30 novembrie 1900), p.
8 şi No. 84, p. 674, nota 6. Cpr. asupra acestei
t. Î, partea Ia Iucr. noastre,p. 80, 81 şi. V, p.
Vincent et Penaud, op. și loco supră cit., 48. Cas.
83. 1. 65.
Vencent

Laurent,

et Pânaud,

op. şi v?

cit. No. 46,

Dr. international, II, 210.

din

646, nota
chestiuni,
157,n.2.
fr. Sirey,

+7.

i
|
C. Aix. Sirey, 45. 2. 116, colona 2.
Trib. Anvers, sentință citată de Vincent et Penaud, op. și v

cit., No. 50. Despagnet, op. cit.,
anul 1889, p. 876.

No. 19. Vedi şi J. Clumnet.
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ordonat

uneia

litigiu,

părerea

pectivă !).

din

OBLIGAȚILOR.— PRINCIPII

părți

să

motivată

producă,

GENERALE.

asupra

chestiunei în

a trei jurisconsulți

din

ţara

res-

7 Apreciarea,
In ori ce caz și ori care ar fi documentele produse de
bibunalelor-să ţi, tribunalele le apreciază în mod suveran, după imprejurările fie-cărei cause, și această apreciare intrând în
domeniul

f Condiţiile ce-

exclusiv

perior 2).
Am

al faptelor,

dis că, în principiu, numai

| proba lapte-tul unei probe în justiție.

ilor să fiead-fi admisă
de ju
;, misăecători

ter

Presumpţie
legală ab-

Cercetarea
paternităţei.
Toversă.

Ele

scapă

trebue

de judecători, se
să

fie

cer

ori

faptele

Pentru

contestabile

de

ce

pot

ca proba

însă mai multe
și

control

face

su-

obier-

lor să poată

condițiuni :

contestate de partea

protivnică ; proba lor să nu fie interdisă de lege *) și,
în fine,

1) J. Clunet, anul 1885, p. 665. Vincent et
Penaud op. şi v
cit... No. 5.
*) Vedi adnotaţia noastră din Dreptul de
la
466—468.—Violavea, legei străine nu poate 1899, No. 57, p.
fi propusă pentru prima oară în casaţie. Cas. fr. D. P.
78, 1. 369. Sirey,
89. 1. 412.
3) Așa, de exemplu, nu se poate prin proba
contrară combate
0 presumţie legală absolută, juris et de
jure (art. 1202). Nu
se poate de asemenea dovedi paternitaţea
casul excepţional admis de lege, pentr naturală de cât în
u că ea este în principiu oprită (art. 307 C. civ.). Cpr.
Garsonnet, op. cit. ÎL, p.
304, $ 272 (ed. 1-a); p. 485, $ 697
din
Asemene probă nu s'ar putea face, în ed. a 2-a.
țara noastră, nici
de un străin, de ex., un Austriac,
a cărui statuţ personal
permite cercetarea, paternităţei,
pentru că, cu drept sau fără
drept, legiuiţorul nostru opreşte,
ca
tarea paternităţei din consideraţiuni şi acel francez. cercede ordine publică. Vedi
in acest sens, A. Weiss, 7. zi.
ef pratigue de dr. internat.
prive (Paris, 1901), IV, p. 57,
internal, 214 (ed. a 3-a, 1899) text și nota 2. Despagnet, Dr.

150, nota 33 (ed. a 5-a),

.

Aubry et Rau, |, $ 31, p.

Bonnier,

infernazionale, 141, 142, p. 209, 203 936. P. Fiore. - Disitto
(ed. ital. din 1874). In
ediţia a 2-a însă (trad.

Antoi
tor susține părerea contrară, ne, II, 733, p. 273), acest au57, nota 2). Vincenţ et Pena (V. Weiss, op. Şi loco cit., p.
nal,VO Patern. et iliation, ud, Dictionn. de dr. internatio44. Savigny, System des
"omischen Rechts, VIII,
$ 374, p. 979 (ed. germ.) heutigen
216 din traduc. Guenoux.
; p. 975
345. Bertauld, Quest. Prati L. Durand, Dr. internat. privd p.
gues et doctrinales de
CO. Napolton
27, p. 27, 9%. Rolin,
et Arthuys, Couys Eleme Dr. internat. privt, IL, 618. Surville
de dr. internat. prive
1899), 310. Cas. fi. şi C.nt. baris
“(ed a 3
, Sirey,

Cas. rom. şi C. Bucureşti.

68. 1. 365. D.P

Dreptul din 1893, No. 67
11
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să fie concludente și să poată fi credute ; căci dacă ele n'ar
conduce

la nici un

resultat,

în zadar

rea lor: Frustră probantur, que probala
Astfel, un pretins legatar n'ar
existența unui legat verbal, pentru

sar admite

putea să ceară a dovediLegat verbal.
că testamentele nuncu-

pative, admise altă dată prin Codul Calimach
145 urm.), nu mai sunt admise astăzi 2).
Faptele

incontestabile

sunt

așa că acel care le contradice
mai din spirit de șicană

testate sunt

acele

Nu

trebue

ee

să

sau faptele juridice

acele

(art. 7 38,

recunoscute

de toţi, apte incon-

este presupus a o face nu-pstabilei

sau vexaţiune ; ear faptele necon-

recunoscute

și care, prin urmare, nu

dovedi-

non relevant ),

mai

de

părţi

sau

au nevoe

confundăm

faptele

de

de a

una

materiale

(de ex. contractele);

din

ele

fi probateî).

i

cu actele Fapte mate-

A
căci, pe când
cele

dintăi pot fi stabilite prin ori ce soiu de probe, cele de
al doile nu pot din contra fi stabilite în genere de cât prin

un act scris4).

şi din 1894, No. 2. C. judiciar din 1893, No. 40 şi din 1894,
No. 2. Bulet. S-a 1, anul 1893, p. 1110. C. Aix. şi Paris;
Trib.. Marseille, Tunis şi Paris. J. Cluner, anul 1889, p. 676;
anul 1891, p. 210; J. Clumnet, anul 1891, p. 131; anul 1898,
p. 358 şi 550. J. Clunet, anul 1899, p. 801. Trib. sup. Colonia. Sirey, 96. 4, 1 şi nota lui A. Wahl, ete. Vedit. 1, partea II a lucr.

noastre,

p. 314,

nota

urm.

(vedi

2;

t. V,

p. 355,notal

şi adnotaţia noastră din C. judiciar, No. 41, p. 324, nota 9
(anul 1900), precum şi No. 02, acelaş an, p. 196, nota 26.—
Contră. Laurent, Dr. înternat., V, 263. Brocher, Cours de dr.
internat. privț, |, p.

329

combaterea

acestui

din

urmă sistem în Weiss, op. cit, IV, p. 57, nota 2).—In baza
principiilor mai sus expuse s'a decis că copilul născut sub
Codul Calimach n'ar putea să constate judecătorește pe părintele seu sub imperiul legei actuale, deşi Codul Calimach
permitea cercetarea paternităţei. Vedi C. Iaşi Dreptul din
1888, No. 42. Idem. Laurent, Dr. internat., V, 265.—Contră.
Bertauld, Quest. pratigues et doctrinales de Code Napolton,
I

No.

4,p.3.V edi

şi t. La lucr.

noastre,

partea II, p. 315.

1) Cpr. L. 30, Dig., De-probationibus, 22, 3; Li. L. 6, 10, 17,
21, 22, Cod., De probationibus, 4, 19.

*) Cpr. Baudry et Colin, Don. et testaments, II, 1862 (ed.a 2-a).
Vedi t. IV a lucr.

noastre,

p. 408.—Codul

german permite

din contra, în unele împrejurări, testamentul verbal (art, 2250).
*) Opr. Gondsmit, Cours de Pandectes, L, $ 104, p- 307. Garsonnet, Pr. cip., II, p. 298 urm., $ 269 urm.; p. +78 urm, $ 692
urm. (ed. a 2-a).
*) Cpr. Pia, 2 cit., II, 8, p. 1152. Cas. rom. Bulet. S-a I,

1898, p. 1156. Vegi şi înfră, explic. art. 1191, ŞI.

riale şi ju-

ridice.

e
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OBLIGAȚIILOR.—ART.

1169,

Cine trebue să facă proba şi ce trebue să dovedească.
Art. 1169.—Cel ce face o propunere înaintea judecăţei trebue s'o dovedească 1). (Art. 967,$ 2, 1098, 1138, 1156, $3, 1170,

1434, $ 1, 1435, 14175, 1854, 1899 C. civ. Art. 150 Pr.civ. At.
1315 C. fr).
Chestiunea, de a se şti cui incumbă
sarcina probei
este

foarte

procesului.

însemnată,

pentru

Se poate,

că de la dânsa

în adevăr, întâmpla

atârnă soarta,

ca cineva

să aibă

dreptul pentru sine, și cu toate acestea, pretenţia sa să fie
respinsă, pentru că n'a dovedit-o,sau a adus o dovadă in-

suficientă 2) : Actore' non probante, veus absoluitur. In asemenea caz, Romanii diceau: „Non jus deficit, sed probatio 3)*.
O

regulă

atât

de

veche

pe cât

de

raţională voește ca,

acel care face o propunere înaintea judecăţei s?o dovedească ;
gitia semper
necessitas probandi incumbit ll; Qui agit *).
Deoseb. de
redacţie de

1) Textul corespundător francez (1315), reproducând
No. 728
din tratatul lui Pothier (II, 0biig.), adaugă : „şi vice-ersa,

la Cod, fi.

acel care

se pretinde liberat

trebue să justifice

plata sau

faptul care a produs stângerea, obligaţiei sale“. Această parte
a textului fr. s'a suprimat de legiuitorul nostru ca inutilă,
At 184,
Cod. japeei

ea, nefiind de

cât

vedească

să

aplicarea

părţei

întăi.

| Art. 1314 din Ante-proiectul Codului japonez are următoarea cuprindere : „Acel care aleagă în Justiţie un
sitiv sau negativ, spre a trage folos din el, trebue fapt posă'l dosau

stabilească

existența,

lui

înaintea judecă

tornlui. Adversarul trebue şi el, la, rEndul lui, sau
să justifice contradicția ce el opune faptului stabilit
lui, sau
să stabilească faptele ce el aleagă pentru a contra,
distru
tele primului fapt“. Și art. următor (1315) adaogă ge efec: „Reclamantul sau pâritul, care nu poate să stabile
ască. conform legei, totul sau parte din alegaţiunile
sale, sau care n'a produs Convingerea judecătorului, în
casul
urmă poate să aprecieze dovedile produs în care acest din
e, trebue să vadă.
respinsă cererea sau excepţia sa asupra
punctelor nejusti-

idea Ga Tarte ee demara aut
lege, ctsi nihil ipse prestat, obtine
bit

,

De probalionibus,

)
)

22,

3.

!

“Vei

23

II

în

Ti
să,

Die
30, Dig., De Lestamentaria tutela,
21, în fine, Dig., De probationibus, 26, 9.
22, 3 Şi Instit., II, 20,
1 e tegatis, $ +, în fine. Cpr. și
se „dice, că nu e nici un motiv L. 8, Cod, eod., 4, 19, unde
dea se crede că proba va, fi

L
L

7, probatio exigatur“.

„Ori ce

cuvânţ

se provali-

COD. CIVIL—CARTEA II1.—TIT. II1.—CAPIT, IX.—ART, 1169.
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Astfel, cel ce mărturisește în justiţie calitatea sa, de chi-

riaș, recunoaște - implicit îndatorirea de-a plăti, la -terme- nile convenite, prețul chiriei, și sarcina dovedirei
acestei
plăţi încumbă însuș chiriașului, care a mărturisit existenţa

contractului 1).

Principiul că acel ce face o propunere în judecată Fapte negative.
trebue s'o dovedească, este aplicabil nu numai faplelor positive, dar și acelor negative, care mai tot-deauna se convertesc în fapte positive contrare 2). Astfel, dacă pretind că
seşte la jmdecată de cătră părţile prigonitoare,

Caragea

(partea VI, capit. 2, $ 1),

gice

Codul Codul Cara-

acel cuvânt ori să fie geaşi Andr.
Donici.

vrednic de credinţă, sau nefiind, să 71 dovedească cel ce'l
provaliseşte“.
„Jăluitorul datorește a arata toate dovedile
lucrului cerşut cu toate stările împrejur, şi toate dreptăţile
cererei sale, ear nu pâritul“, dice Andr. Donici (capit. III,
$ 3). Vedi şi capit. IV, $ 1, unde se dice: „Pâritul poate înaintea, judecătorilor să ceară de la jăluitor dovedi, ear de
la pârit nu se cer dovedi ca să dovedească“.
Cas. rom. Bulet, S-a 1, 1896, p. 1482. Cpr. şi Bulet. 1891,
p. 194.— Reclamantul trebue să'şi dovedească pretenţia, sa,
chiar când pâritul nu vine la judecată (art. 150 Pr. civ.);

altfel, art. 1169 ar fi violat. Cas. rom.
Simpla

:)

afirmare

a reclamantului

Bulet. 1869, p. S1.—

nerecunoscută

de pârît

nu

constitue o probă. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1876, p. 41. Bulet.
1877, p. 22. — Sarcina de a proba că prescripţia este intreruptă incumbă, aceluia care invoacă această intrerupere, ear
nu acelui care invoacă prescripţia. Cas. rom. Bulet. S-a 1,
1891, p. 19.
Cpr. Goudsmit, op. cit., p. 309. Thiry, III, 113. Planiol, II,
9. Baudry, II, 1177. Mourlon, II, 1516. T. Huc, VII, 36 şi
VIII, 218. Marcade, V, art. 1315, No. 2. Demolombe, XXIĂ,
192, 193. Bonnier, 7r. des preuses, 39 urm. Larombiere, IV,
art. 1315, No. 16. Demante. V, 276 bis VII. Garsonnet, Pr.
eiv., IL, p. 311 urm. (p. 489 urm. din ed. a 2-a). Aubry et
Rau, VIIL, $ 149, p. 155 urm. Arntz, III, 296. Laurent,
XIX, 95. G. Tocilescu, Pr. cie., II, Lif, şi toţi autorii.—
Cu toate acestea, unii glosatori susțineau altă dată că acel
care aleagă un fapt negativ nu este obligat al proba, şică
dovada acestui fapt incumbă pâriîtului, ear nu reclamantului. Negativa non sunt probanda, qiceau ei. Această părere, inadmisibilă din toate punctele de vedere, interpretă în mod
greşit regula romană : Fi incumbit probatio qui dicit, non qui
negat (L. 2, Dig., De probationibus, 22, 3 şi Andr. Donici,
capit. 3, $ 2), şi confundă denegarea pretenţiunei articulată
de partea

adversă

cu producerea

unui

Goudsmit, op. şi loco cit., nota 2, precum
citați.

tapt

negativ.

Vedi

și autorii mai sus
:

,
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n'ai fost la București septămâna trecută, ușor voi putea face
această probă, stabilind că ai fost vedut în fie care di din

septămâna trecută la Iași, dimineaţa, la 12 oare și sara, și
că toate nopţile le ai petrecut a casă. Apoi, pe lângă că
art. 1169 nu face nici o deosebire între faptele positive şi
acele

negative,

sunt

chiar

texte

de

lege

care

pun

proba

faptelor negative în sarcina aceluia ce le aleagă.
Astfel,
sunt, de exemplu, art. 101, 102, 678, 679,
767, 768C.
civ., etc.
Proposiţii cu
Numai proposiţiile care au un caracter îndefinit nu
un earaeter sunt susceptibile de o probă complectă,
şi aceasta fie că
ele ar fi afirmative sau negative. Astfel, a dice: n'am întâlnit nici o dată pe cutare persoană, sau am întălnit-o în
toate dilele; n'am fost nici o dată la București,
sau am
fost în toate dilele ; am purtat în tot deauna această haină
sau acest inel,
pot fi probate,

etc., este a face niște
propuneri care nu
pentru că au un caracter indefinit, şi în

lipsă pe probe, reclamaţia va fi neaparat respinsă
1).
Consecințele
Din principiul că faptele negative pot în genere
fi
care resultă
:
A
din împreju. dovedite,
:
când
nu au un caracter indefi
nit,; resultăSA următA oa-

rarea căfap- rele

consecințe :

vero megatire
10 Acel care exercită acțiunea în repeti
ţie pentru un
re fi probate.lucru nedatorit, trebue se dovedească
că nu datorea nimic
aceluia căruia a făcut plată, pentru că
ori ce plată presupun

e

o datorie (art.

1092,

$ 1)3).

2” Creditorul care reclamă executarea
unei obligațiuni contractate sub condiția suspensivă
unui fapt negativ,
tvebue să dovedească că acest fapt
nu s'a produs 3),
pasul unei
Fată însă o chestiune care a dat
loc la dificultăți :

gatorie. Acel
exercită o acţiune negat
Controversă.gativa care
în vrem actio) 4), trebue el săorie (negatoria sau nedovedească că imobi4

') Cpr. Planiol, II, 9. Garsonnet.
-

Acţ. negatorie.

.

urm.

din

ed. a 2-a).

op. cit.

Bonnier, op. cit. 49,

II,

p. 319

492

Diolombe CTX

19, și toți autorii.
pr.
Cas, rom., S-a 1. Curierul judiciar
din 1899. No. 95.
%) Cpr. Aubry et Rau, VIII,
$ 149, p. 156. G. Tocilescu,
op.
iu
a A. Vedi și L. 10, Dig.,
De verborum obligatio4
.
) Acţiunea negatorie. (de la,
negare, a tăgădui) este o acți
une
reală prin care propriet
arul, sau acel care
are asupra unui
imobil un drept de usufrucţ
să se recunoască de justiție sau de abitaţiune, tinde a face
că imobilul care se pretin
de

COD.
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lul seu este liber de servitute, sau pârîtul trebue el din
contra să dovedească existența acelei servituți? Chestiunea

este controversată ;

se admite

însă,

proprietarul

de

singur

nu

are

anume, proprietatea

siv asupra

cât

un

cu toate
lucru

acestea,
de

că

dovedit, și

sa, adecă dreptul stu absolut și exelu-

lucrului (art. 480).

O dată ce această probă

sa făcut în justiție, pârîtului incumbă sarcina de a, dovedi
existența, servituţei, şi aceasta chiar când el ar fi fost menținut

în

posesiunea

fie acţiunea
existența

ei pe

confesorie,

unei

servituți,

(art.

1169) 1).
Există: însă,

caz

special

în

cale

de acţiune

fie negatorie,
trebue

posesorie ; căci

acel care

pretinde

s'o

stabilească

în instanţă

cu toate acestea,

în dreptul

roman,

care

acel

care

trebuea

un Ipoteza din

să dovedească o pro- dreptul roman

în

care

posiție negativă, era împuternicit a arunca proba asupraacel care treadversarului său. In adevăr, de câte ori creditorul cereabueasă dove.
.
.
,
,
dească
o proplata unei pecunia sfipulata vel expensilata, el era obligat pos. negatia dovedi numararea banilor 2), dacă debitorul invoaca excep- Vă putea să
arunce proba
asupra ad-

:

)

,

AI

.

,

grevat de o servitute, este liber de ori ce sarcină reală sau
personală. Vedi t. II a lucr. noastre, p. 468.
Cpr. Aubry et Rau, II, $ 219, p. 512 (ed. a 5-a); p. 398
din ed. a 4-a. Marcadă, V, art. 1315, No. 2. Baudry et Chauveau, Des biens, 265 şi 1147, p. 190 şi 810 urm. (ed. a 2-a.).

Garnier, Possession, p. 481. F. Băişoiu, Dreptul din 1882, No.

29. Laurent, VIII, 288. Demolombe, XII, 957. Bonnier, op.
cit., 41. Belime, Act. possessoires, 492. G. Tocilescu, op. cit.,
II, 172. Garsonnet, Pr. civ., TI, p. 313, text şi nota 24 (p.
494 din ed. a 2-a). C. Agen. D. P. 53. 2. 28 Sirey, 54. 2.

Si. D. P. 58. 2. 27.

Sirey, 57. 2. 769.

Cpr.

art. 627

Cod

olandez. Vedi și t. Ila lucr. noastre, p. 468, text şi nota 2.—
Contră. Duranton, V, 641. Pardessus, Servitudes, II, 330.
Taulier, Thcorie raisonnte du C. civil, II, p. 442, 443. Aceiaş controversă exista și în dreptul roman. Veqi Garsonnet,
0p. şi loco supră cit., p. 313, nota 22 (p. 4194, nota 9 dined.
a 2-a). Maynz, Dr. romain (ed. a 5-a din 1891), I, $ 137,
p. 833 urm. Van Wetter, Dr. rom.,IL, $ 205, p. 296. Windscheid,

Lehrbuch

des

Pandekten

Rechis,

L, $ 198,

in fine

şi

notele 15, 16.
2) L. L. 1,9, 5 şi 9, Cod., De non nuwmerata pecunia, 4, 30;
Instit., 3, 21, De litterarum obligatione, Pr., şi 4, 13, De exceptionibus, $ 2. Inainte de Justinian, această excepţie putea
fi opusă în timp de cinei ani. Justinian a redus însă acest
termen la doi ani (Instit. loco supră cit.).

versazului

stu.
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țiunea

Casulîn care

n0n

numeratăe

pecunie.

Această

disposiţie

excep-

țională n'a trecut însă în dreptul modern 1).
Am

vedut că acel care

pâritul devi-trebue so dovedească

face

Dacă el a făcut pe deplin

va dobândi câștig

o propunere

prin mijloacele

de causă,

dovada

în instanță

permise de lege ?).
reclamaţiunei

afară de casul în care

sale, el

pâritul ar

opune reclamantului primitiv o excepţie sau un mijloc de apa-

rare de fond, în care caz el devenind, la rândul lui, reclamant,
va

trebui

să'și

dovedească

pretenția

sa conform

Reus în excipiendo fit actor (L. 1, D., De except,

adagiului:

44, 1)3).

Fie care din părţi trebue deci să'și dovedească taptele
care formează baza acţiunei, excepțiunei sau apărărei sale.
Intr'o acţiune desfăşurată înaintea Justiției, părţile devin
pe

rând,

dice

Curtea

noastră

supremă,

reclamanţi

şi pâ-

Tiți, după cum își presintă cererile lor, așa că ori ce
propunere pentru stabilirea unui fapt juridic trebue dovedită

de cel ce o face).
Astfel,

o dată

ce

locatorul

a dovedit

existența

con-

tractului de locațiune, prin aceasta, proba de
a i se plăti
de cătră locatar câștiul este pe deplin făcută,
şi în asemenea caz, locatarul, care susține că a plătit,
este obligat
să'și

dovedească alegaţiunea sa 5). De asemenea, când

mandatarul care n'a stipulat nici un onorarii,
dar care n'a stipulat nici gratuitatea mandatului, precum
este, de exemplu, un
advocat însărcinat cu susținerea unui
proces, dovedește că
ȘI a îndeplinit mandatul, proba că onorariul
a fost plătit încumbă, în asemenea caz, mandante
lui, dacă dânsul aleagă
această plată
6).

PIN
1) Cpr. Garsonnet,

„

op. cit., TI, p. 310 (p. 491. 499
din ed.a
2%). Tocilescu, cp. cit, II, 412,
No. 177.
) Nu este destul ca, reclamantul
să dovedească că lucrul reclamat nu este al adversar

ului su, ci el trebue să stabilească
a acest
lucru i se cuvine lui. Cas. rom.
Bulet. 1870, p. 33.
Bulet. 1876, p. 209. Bulet. 1882
, p. 676. „Cine cere “sani
câştigă, dice art. 4, partea VI,
capit. 2, din Codul Caragea,
când va dovedi că lucrul ce
se
cere
este al lui, ear nu când
„Ya dovedi că nu este al
Î edi t. VI. p. 357 şi 819. brotivnicului sâue.
5

as. rom. Bulet. S-a1, anul
p. 194. Bulet. 1895. p. 9238
Cpr. şi Bulet. S-a 1, 1894. 1891
„503.
C. judiciar
dii
No.
Qas. vom. Bulet. 1891, p. 1
36.
3o6 pe

as.

er

din 1901, No, 36,

ton. Dreptul din 1893, No.
76 si Bulet. 1893
Vedi t. V.a luer. noastre,
p.
158,
nota 5: t. III i
notam şi tr. nostru

9

Ii
în limba franceză, p. 185,
text și nota 3.
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Intro acţiune îndreptată contra moștenitorilor lui de
cujus, pentru plata unei sume datorită de acest din urmă, o

dată ce reclamantul dovedeşte că dânşii posedă averea defunctului, de unde naște presumţiunea că ei posedă ca moștenitori, lor le incumbă sarcina de a dovedi alegațiunea ce

fac că posesiunea

de moștenitori !).

o exercită

cu titlu de donatari,

ear nu

Când o poliţă cuprinde mențiunea
„valoare primită.
în mărfuri“, fără cuvânt judecătorii fondului impun pose-

sorului

acestei

dever valoarea
contestatorul

polițe

să

dovedească

în mărfuri,

era

dator

de

să

oare

că

el a plătit

ce,

dovedească

după

în a-

art. 1169,

alegațiunea

sa 2

De câte ori causa unei obligaţiuni unilaterale nu este Art. 907, $2.
aratată în actul care o constată, există controversă în
Francia asupra chestiunei de a se ști dacă dovada existenţei

causei

incumbă

creditorului

care

cere

executarea 0-

bligaţiei, sau dacă debitorul este din contra acela care trebue să dovedească lipsa sau ilicitatea causei 3). Legiuitorul
nostru

ne

a scutit

presupusă

pănă

reproduce

art.

nimic

de dovedit,

torului 4).

de această controversă;

la dovada
1121

din

proba

contrară
Codul

căci causa

(Art.

967

italian),

fiind în specie

fiind

$ 2,

care

creditorul

n'are

sarcina

debi-

în

Dacă însă obligaţia nu arată nici o causă şi debitorul dovedește că ea are o causă ilicită, creditorului, care
cere executarea obligaţiei, îi incumbă sarcina de a dovedi
alegaţiunea sa, că adevarata causă este licită 5).
Acel care posedă un lucru nu are nevoe de a dovedi At. 1854.
alt ceva de cât faptul posesiunei, pentru că posesiunea
este presupusă neprecară pănă la dovada contrară (art. 1854).
Judecătorii violează deci regulele probei când obligă pe pose-

sorul unui lucru

(pâritul) a dovedi că acel lucru este al seu,

') Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1888, p. 937.
>) Cas. rom. Bulet. S-a II, anul 1885, p. 169.
2) Cpr. T. Huc, VII, 86 şi t. V a lucr. noastre,
şi nota

4)

1.

Vedi t. V a luer. noastre,

__
p. 155,

,

Joco cit. Cpr.

diciar din 1897, No. 45.—Cu toată

,

Trib. Ilfov.

lipsa unui

text
C. ju-

anume text,

această soluţie este generalmente admisă și în Francia. Cpr.
C. Bourges şi Cas. fr. Sirey, 1901. 2. 39. Sirey, 96.1. 280.
*) Cas. rom. S-a 1. Bulet. 1918, p. 334.
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fiind că reclamantului

bei (art. 1169))).

în revendicare incumbă

sarcina pro-

Dacă însă reclamantul produce nu act de vândare regulat care "i atribue proprietatea lucrului revendicat, pâritului incumbă sarcina de a dovedi faptele posesiunei care'l
conduc la prescripţie, conform principiului: Reus în exci-

piendo fit actor (L. 1, Dig., De exceptionibus,
Clasificarea

Probe directe.

e seat BAe

împărțirea

asupra

chestiunelor

care se

')

Ancheta in
futurum. Art,
66,8 4și5

determină

prin

închierea

ce ordonă asemenea cercetare (art. 222 urm. Pr. civ.).
Asemenea cercetări pot. fi ordonate, în legea noastră,
nu numai în mod încidental, cu ocasia unui proces,
ci și
în mod principal, în vederea unui proces viitor
(art. 66

Pr. civ. revisuită la 1900,

Axt. 485
C. Calimach.

probelor.

Probele se împart îu mai multe categorii :
1* Probele sunt directe, indirecte şi miste.
Proba directă este aceea pe care judecătorul o percepe
prin propriile sale simţuri, fără nici un intermediar, de
exemplu, prin mergerea la fața locului spre a se lumina

însuș
Art. 66, $ 4
şi 5 Pr. civ.

şi

44, 1) ?).

Cas. rom. Bulet. 1869,

$ 4 şi 5) 5).

p. 198.

Bulet.

1871,

p.

Bulet.
1888, p. 550. Bulet. 1990, p. 1438. c. Bucureşti337.
Dreptul
din 1885, No. 54. Cas. fr. D. P. 65. 1. 473. C . Amiens
şi

Nancy. D.P. 96. 2.194. C. Montpellier. D. P. 94.
2. 329 şi
nota Ii Beudant. T. Huc, IV, 114. Laurent, VI, 160
şi
Avantprojet de revision, III, p. 52. Baudry et
Chauveau, Des biens,
234 urm. Cpr. Râpert. Dalloz, Supplemeut, Preuve,
21 şi autorităţile citate acolo. Vedi şi t. IL a luca.
noastre,
p. 448.
„Cel ce pornește jalbă pentru reclamarisirea
crului, dice art. 485 din Codul Calimach (369 stăpânirei luaustriac), trebue să dovedească că pâritul stăpâneşte
lucrul din însuş a
„Sâ putere, si că lucrul acesta
este
*) Cas. fi. D. P. 95. 1. 152. Pand. drept al scut,
Period.
1894. 1. 364. Sirey, 94. 1. 138. R&pert. 95. 1. 441 şi anul
Dalloz, Supplement,
, Preuve, 34. Larombiere, IV,
art. 1315, No. 19.
) „Ori cine are
interes

să

constate

declaraţia

unui

martur,

Pr. civ.

acest Cod, chemarea, de urgenţă

9

înaintea

sa a părților inpentru stabilirea cererei sale.
Asemenea. constatări
pot Suji ca acte probatorii potr
ivit deosebitelor rândueli ale
gei“

teresate
.
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Cercetarea la faţa locului se poate face sau
de un Cercetarela
singur judecător, sau de complectul tribunalul
ui ori curței. fata locului.
In casul
întăi,

ea

este

o măsură

preparatorie

sau

pregă

titoare în sensul art. 159 și urm. Pr. civ.
In casulal doilea, ea este un început al deciderei causei,
tribunalul sau
curte
a

putând

să

se

pronunțe

chiar

la faţa

locului.

Prin urmare, la ședințele ce vor urma, ca și la
pronunțarea hotărîrei, va trebui să ia parte acelaș
i complect
care a fost la faţa, locului; alt-fel hotărîrea
ce sar da
Acest

text

consacră

deci

Francia, înainte de ordonanța

„ancheta

în futurumn.

în termeni

din

expreși

ceea,

ce, în Seopul an-

aprilie 1661, se numea,

Această procedură

are menirea

de a

constata judecătoreşte, de urgenţă, o dovadă ce
e pe cale
să dispară şi care poate servi într'un eventual
proces viitor. „Am admis, dice expunerea de motive a D-lui
Minis-

chetei in

futurum.

tru C. G. Dissescu, ca un corolar al facultăţei de a pretinde un drept sau un lucru, şi procedura privitoare la constatarea, dreptului sau lucrului cerut, când este o absolută

trebuinţă de a se dobândi grabnic o dovadă ce ar dispare
,
“dacă acel în drept ar fi nevoit să aştepte pănă la înfățiș
a-

rea contradictorie. Această procedură, ce poartă numele de
anchetă in futurum, în starea actuală, a legislațiunei în genere, nu este admisă“.
Ancheta în futurum, Vengutte d'ezamen ă futur,
după
cum

se exprimă

vechii

autori francezi, de o utilitate practi-

că necontestată, desființată în Francia prin ordonanța din
aprilie 1667 (tit. 13, art. 1), din causa abusurilor la care
ea, dădea, loc, prin faptul că se admiteau de multe ori marturi pentru sume mai mari de 100 livre, contrar disposiţiilor formale ale ordonanţei din Moulins de la 1566, îşi are

ființă în mai

multe

legislaţiuni

străine, de exemplu : în

4
cât

i anprudența
şi jurisp

admit:

străin.

Co-

dul de procedură civilă neerlandez (art. 8316—581), în vechiul Cod de procedură austriac de la 1782 (axt. 241 urm),
in Codul de procedură civilă german de la 1877 (art. 231,
441—455), în Codul de procedură civilă italian de la 1866,
Lesame a futura memoria (art. 251), în Ante-proiectul Codului japonez (art. 1316), în Codul cantonului Vaud (art.
250 urm.), în Statele unite, în Rusia (Regul. sancţionat
prin Ukasul împărătesc din 28 mai 1980), ete. Cpr. Bonnier, op. cit., p. 231, nota 1. Vedi, în privinţa Codului de
proced. civ. german, nota lui Lederlin, profesor la Nancy,
şi înainte de resboiul de la 1870, la Strasburg, în Annuaire
de legisl. dtrangere, anul 1818, p. 86, ear în privinţa dreptului rusesc, v. Annuaire de legisi. ttrangire, anul 1881, p. 516.
In Franci
şi chestiunea este controversată, totuşi aa, A de i
A
,

tât doctri- na

Dreptul

Dreptul

a
francez.
aceste
anchete, pen
en- Controv
eisă..
8
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ar fi casabilă 1). Acest
tunei

când

actul

ŞI IMPĂRȚIREA

principiu

încheiat

PROBELOR.

nu este

însă

locului

nu

la faţa

aplicabil
face

a-

de cât să

constate starea de lucruri privitoare la litigiu, fără nici o
deducțiune sau apreciare a judecătorilor, reservându-se părților

dreptul

lului sau

de

a-și

desvolta

curţei, la un

probele

termen

lor

înaintea tribuna-

ulterior 2).

tru că, pe de o parte, Codul de procedură civilă nu reproduce disposiţia proibitiva a. ordonanţei din 1667. ear pe de
altă parte, pentru că, astăzi, ele nu mai sunt de competința Cancelariei, care altă dată le încuviinţa fără nici
un control al părţilor, ci de competinţa tribunalelor, care,
când le admit, ordonă desbateri contradictorii, după cum
prevede anume textul nostru, ceea ce neaparat este o garanţie că legea nu va fi violată. Cpr.
în acest sens,
Boitard, Colmet d'Aage et Glasson, Pr. ciz., LI, p. 514, nota
1, (ed. a 15-a din 1890). Garsonnet, Pr. civ., II. p. 85],
552, $ 343 (t. III, $ 856, p. 79 din ed. a 2-a). Bonnier,

Tr. des preuves, 254. C. Besancon şi Paris. D. P. 46.92.98

şi 29.—Contră.

C. Rennes,

10 martie

19821.

Enquâte, No. 55, nata, 2. Boitard et Colmet
I, No.

470, p. 513,

514.

Boncenne

Repert.

d'Aage.

et Bourbeau,

Dalloz,

op. cif.,

Th. de la

procâdure civile, IV, p. 258 urm. (ed. a 2-a din 1838—1863).

Dreptul de
apel înainte
de judecarea
fondului,
Controversă.

Carr6 et Chauveau, Lois de la proced., II, p. 533 urm.. Q.
992. Devilleneuve, nota în Sirey, 45. 2. 625. Veqi asupra
acestei controverse, Tissier et Darras, C. de proced. cit. annott
(libr. Larose, 1901), 1, art. 59, No. 568 urm. şi art. 952, No. 3.
_ Ancheta în futurum fiind formal admisă astăzi la
noi, prin art. 66 din procedura civilă revisuită la 1900. s'a
născut chestiunea de a se ști dacă jurnalele tribunalelor
care

dată,

admit

astiel

de

ca în Francia

Italia

(Pordinanza

anchete

pot

(v. Bonnier,

fi atacate

cu

apel

op. şi loco cit.,

o la sentenza, sono esecutive

de în-

p. 931),

non ostunte veclamo, opposizione o appello), etc., sau dacă apelul
nu
admisibil de cât de o dată cu judecata asupra fondului. este
conform art. 323 Pr. cip. Curtea din Bucureşti a admis
apelul,
inainte de judecarea fondului, întemeindu-se pe
art. 104 Pr.
cie. (V. Curierul judiciar din 29 octombrie 1900,
No. 75 şi
adnotaţia noastră). Aceiași soluţie a fost admisă
şi de Curtea
ce

as,

S-a II, în urma unei diverginţe pe
provoat-0 Doi inși-ne (v. C. judiciar din 1901, No. caream
12 și Dreptul
din acelaş an,

noi am

No. 9). Chestiunea este însă îndoelnică,
şi
de părere contrară, împreună cu
alți
doi
conInaltei Curți.

remas

silieri a
Tot
nunță
si DIM
o în acest
st didin urmă
se se pro"0mă sens
Ş
„ MI.
. Valerian (0. judiciar. loco cit.)
Cas. vom. Bulet. S-a, 1, 189, p. 393.
*
isi
Cas. d r
pas
isa ek 5 - a II anul 1896, p.
32 şii Curierul Judi-
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pe

IX.—CLASIFIC.

PROBELOR.

care judecătorul

o do-

bândește prin intermediarul altor fapte anterioare, pe calea

raționamentului
cut, adecă prin

care-l conduce de la cunoscut la necunosdeducțiune sau inducțiune. Deducţia. se re-
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Probe

indirecte.

feră la proba dreptului, iar inducția la aceea a faptelor 1).
Proba mixtă, adecă și directă și indirectă, este aceeaProbe mixte.

pe care judecătorul o dobândește atât
cunoștințe, cât și de la ajutorul unuia

de la propriile sale
sau mai multor ex-

perţi (art. 211 urm. Pr. civ.).
Această probă este directă, fiind că expertisa nu face
de cât să complecteze experiența proprie a judecătorului ;
ea este indirectă, fiind-că se întemeiază pe încrederea pe
care o merită expertul. In ori-ce caz, experții nu fac de
cât să-și dea părerea, care nu leagă întru nimie pe judecători: Dictum expevtorum nuuguam transit în vrem judicatam ?),
20 Din punctul de vedere al bazelor pe care ele se
întemeiează, probele se împart în:
|
a) Probe trase din experienţa personală a judecătoru- Expeiienţa

lui (cercetarea la faţa locului,
pertisa), etc.
b) Probe

verificarea

care se întemeiează pe credința

de scripte, ex- perouată a
ului.
datorită măr- Mărturisire,

turiei omului (mărturisirea părței, jurământul decisorii sau ir
litis-decisoriă, jurământul supletor, depunerea marturilor,

etc.). Aceste sunt probele propriu dise..

Aceste probe se sub-împart

turale şi

în probe

Probele

preconstituite

în probe simple sau na-

sau

simple sunt acele în care

«rtificiale ori
mărturia omului

legale.
esteProbe simple

scutită de ori-ce preparaţie artificială (de ex. mărturisirea,
părței, depunerile marturilor, etc.); iar probele preconsti-

tuite

sunt

de formele

acele

anume

1) Cpr. Bonnier,

în

care

mărturia

și riguros

omului

determinate

este

întovărășită

de lege, fără de

op. cit, 22 urm. Tocilescu,
op. cit., II, 119,

Garsonnet, op. cit., II, p. 315 urm. (p. 491
2-a). Larombiere, IV, art. 1316, No. 6.

urm.

din ed. a
,

2) Cpr. Garsonnet, op. eit., II, p. 580 (t. III, $ 873,p. 111 din
ed. a 2-a). Boitard,

Colmet

D'Aage

et Glasson,_Pr. cit. |,

p. 518 (ed. a 15-a din 1890). C. Nancy. D. P. 97. 2. 110.—
Dacă

însă

părţile,

libere

şi deplin capabile,

a pune bază pe raportul experţilor,
ca și celelalte, constitue .o lege pentru

Cpr. Garsonnet, op. şi loco cit.

au convenit de

această
dânsele

convenţie,
(art. 969).

Site
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care
tice,

ele

nu au nici o putere.
sub

actele

Ast-fel sunt:

privată

semnătură

actele

auten-

supuse formalităţilor e-

dictate de art. 1179 și 1180 C. civ.; registrele comercianților, etc. Ceea ce deosebește proba simplă sau naturală de
acea.

preconstituită

pe judecător,
chiar

când

sau

pe când

el n'ar'fi

legală,

cea

este

că

de a doua

personal

cea d'intăi

nu leagă

din contra

îl leagă,

convins.

Astfel, judecătorul este liber de a respinge ca nedovedită o pretenție care sar întemeia numai pe depuneri de
martori ; pe când el n'ar putea respinge o acţiune care sar
întemeia, de exemplu, pe un act autentic 1).
Presumpţii
ec) Presumţiile legale, care sunt strict și limitativ

legale
și ale stabilite de lege, și scutesc de ori-ce dovadă pe partea în
favoarea, căreia sunt admise, și presumţiile simple sau ale
omului, care sunt lasate la lumina și înțelepciunea judecătorului de fond, și care nu pot fi admise de cât atunci
când sunt grave, precise și concordante (art. 1203).
Presumţiile legale se sub-împart în presumții juris et
de jure şi în presumţii juris tantum.
Presumpţiă
Cele d'intăi nu admit nici întrun caz proba contrară.

jure și juris AStfel sunt : presumţia stabilită în favoarea, lucrului judecat
tantum.

(art. 1200, 1901); presumţia de nulitate admisă în favoarea
actelor făcute în frauda disposițiilor legei (art. 812, 1200
punctul 1, C. civ., 735 Pr. civ.); preseripţia (art. 1890
C. civ.), ete. Cele de al doilea admit proba contrară, însă
până la administrarea acestei probe, ele scutesc de ori-ce

dovadă
286

ritate

pe acela în favoarea căruia sunt admise.

urm.,

1138

prevădută

C. civ.),
în

ete.

materie

Astfel,

comercială

presumția
fiind

(Cpr. art.
de solida-

Juris

tantum,

poate fi resturnată prin dovada contrară. Art. 42 din Codul
comercial prevede, în adever, că, în obligaţiile comerciale,
codebitorii sunt ținuți solidaricește, afară de stipulația contrară a părților. Dovada incumbă părței care are
interes
ca obligația, să nu fie solidară, ori-ce probă fiind admisă
in această privinţă, conform art. 46 C. com. 2).
De asemenea, termenul este presupus stipulat în favoarea
debito-

o 200, Tocatoare 16817 0. 408 gin ad: e
%) Cr. Giorgio Giiorgi, ooria delle obloane pi
oa
i

p

derno
verno

.

italiano.
4an0,_

] 1, 140.

VediĂI şiş adnota ţia
Aia
noastrănel dindi Curierul
o

Judiciar, No. 16 de la 12 noembrie 1900.
.
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rului (art. 1024), însă creditorul poate dărâma această pre-

sumție. Presumţia care resultă din art. 1024 este deci
juris tantum 1),
30 Probele se mai împart încă în probe complecte sau Probe com-

pline (de ex. acelea care resultă

din un act autentic Sam, Eeoete, Sa

„sub semnătură privată, însă recunoscut de sub-seriitorul
lui) şi în probe necompleete sau semi-pline, de ex., acelea
care resultă din presumţiile omului ?).
Proba

necomplectă

presintă

o mare

asemanare

cu

în-

ceputul de probă scrisă (art. 1174, 1188, punctul 3).
Inceputul de probă consistă în niște fapte care, fără Inceputde

a fi cu

totul

probante,

totuşi

împuternicese

pe judecător a

nu respinge de plano pretenția părţei care le aleagă. Astfel sunt: începutul de probă scrisă de care vorbește art.
1197 ; presumţiile sau indiciile resultând din fapte constante sau destul de grave pentru a determina, în materie
de filiațiune, admiterea probei testimoniale (art. 296) ; începutul de probă care poate să autorise pe judecător a
deferi uneia din părți jurământul supletorii (art. 1183,

1219, 1220),
4% In

probă.

ete.3).

fine, unii

autori

mai

disting

încă

probele

anti-Frobe arti fi-

ficiale de acele neartificiale, după cum ele cer sau nu aju- iale,
si ne
torul artei 4).

Această divisiune, împrumutată
ristotel, Cicerone și Quintilian, nu
practică. Jurisprudenţa nu se ocupă
artificiale, precum sunt mărturisirea
în privința întrebuințărei cărora

regule 5).

|

Aceasta
insista

mai

este
mult.

de la retorica lui Aare nici o însemnătate
de cât de probele nepărței, jurământul, ete.,
legea prevede anume

divisiunea probelor, asupra căreia nu vom
Vom

dice

însă

câte-va

cuvinte

') Vedi t. VI, p. 119 şi snfră, explie. art. 1202.

despre

|

*) Cpr. Garsonnet, II, p. 317, nota 3 (p. 498, nota 8 din ed. a 2-a).
Demolombe, XXIX, 220. Aubry et Rau, VIII, $ 749, p. 160.

Larombitre, IV, art. 1316, No. 7. Această divisiune a pro-

belor este însă criticată de Merlin, Cujacius, ete. Cpr. Toullier D. IV, partea II, 7. Tocilescu, op,cit., IL, 182, p. 420.

5) Cpr. Garsonnet, op. cit., II, p. 499, $ 103 (ed. a 2-a).
4) Cpr.

'Toullier

D., IV,

partea

1316, No. 6.
*) Toullier D., loco supră cit.

II, 6.

Larombitre,

IV,

art.
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care consacră

(capit. II, partea VI).

PROBELOR.

dovedilor

un

capitol întreg

“

Codul CaraAcest Cod împarte dovedile de judecată în dou€ fecae, luri : dovedile ca meșteșug, adecă presumţiile, sau fără 1iteşşi fără meș- feșug. „Dovedile cu meșteșug dice art. 5, partea VI, capit.
teșug.

9 din
țimea

acest Cod, sunt câte le isvodesc judecătorii cu istelor (pe care ca unele ce sunt anevoe
de a se co-

prinde și de a se canonisi, le lăsăm la mintea judecătorilor). Fără de meșteșug dovedi numim cărţile, marturii, jurământul, cartea de blestem și cazna“.
Cartea de
lată ce găsim în acest Cod în privința cărţei de bles-

2

tem: „Caxtea de blestem se dă unde şi cum și când se dă

jurământul ; drept aceea:
aceleași

55,
Cazna.

înțelegem

partea. VI,
Iată acum

torturilor

sau

bia la 1832,
„Când

câte am legiuit

și pentru

cartea

de

capit. 2).
ce găsim în acest
schingiuirilor,

care

prin Regulamentul
cel pârit

pentru

vină

Cod
au
se

(art.

desființate

54,

caznei,
de a-

va

dovedi

din

vină,

atunci să se

Cine ar crede astă-di, faţă cu instituţiile
sunt acum câţi-va ani, am avuto lege atât
de

noastre, că
barbară ?...

Codul
Organic

jurământ,

în privința
fost

organic ?).

va tăgădui ori toată vina ori parte
cdznească ca să spue adevărul“.

Desfinţarea

pentru

blestem“

Caragea,

care datează

de la primul

vinovat, și

patrar al seco1) „Pedepsele cu tăerea mâinilor, precum și cazna
sau muncile,
se strică ŞI
se desputernicesc,

fără

a se

mal

putea urma de
acum înainte“. (Art. 298, $ 2 Reg. Munte
niei). Vedi şi art.
395 din Regul. organic al Moldovei, tradus în tratat
ul nostru
în limba franceză, p. 477.—In Francia,
tortura, supliciile (pedeapsa, focului, a roatei, etc.), au fost
desfiinţate de Adunarea constituantă prin legea, din 27 sept.
1791. Pedeapsa morțel nu va mai consista, dice această
lege, de cât în perderea, vieţei, iar art. 12 din Codul penal
cipiu de egalitate, când dice că „ori-c fr. întroduce un prine
Va avea capul tăiat“; căci, altă dată, condamnat la moarte.
numai nobilii aveau
onoarea de a fi decapitaţi: „En crimes
gui
mcritent la mort,
dice un vechiii autor, Loysel, le vilain
sera
pendu, le noble
decapiti“. „La greşălile ce învaţă
pravila, furci, cum “i haimea și vicleșugul când! hicleneşte
pre domnu-seu
se vă
Spenzura şi boiarinul ca, şi cel
mai prost, iară furcile boiavinului se fac mai înalte de
cât acelui mai mic“. (Pravila
lui
Vasile Lupu, capit. pentru
a 12-a pricină ce înmicşurează
giud
ețul
cert
area
).
Vedi
tratatul nostru în
p. 471 și 47
în limba
li , franceză
ză ,

COD. CIV.—CARTEA

lului

trecut

IHI.—TIT.

și care

n'a

fost

actualul Cod civil (art.
vință,

o pagină

IN.—CAPIT, IĂ.—CLASIFIC. PROBELOR,

abrogat

1915),

neagră

de cât

constitue,

a trecutului nostru;

la, 1865,

119

prin

în această pricăci

el autori-

să în mod fățiș schingiuirile de altă dată, care au necinstit omenirea, redactorii lui făcându-se a ignora că, la finele veacului al XVIII-lea, a isbucnit o revoluțiune, care

a sguduit în temelia sa edificiul putred al trecutului.
Sar părea însă că legiuitorul regretă ceea ce a făcut

și are o mustrare
se grăbește

să creadă
voți ;

căci

de cuget;

a adaoga:

de odată,
de

macar

multe

nu este.
Asemenea

unele pedepse,

ori

lucruri

căci

„Vinovaţii

că vor

de frică

n'au

existat

paragraful
care

se

următor
căznesc,

şi spune
și durere

Donici,

nu

că sunt vinodic şi ceea

în Moldova,

edictate de Andronaki

(57)
să

ce

căci de și Codul lui ,

precum tăe-Andr. Donici.

rea mâinilor, a nasului, a membrului viril, arderea, înţeparea, scoaterea ochilor !), etc., aduc aminte veacul de mijloc, totuși nicăere nu se va găsi un text care, ca acel al
Codului

Caragea,

loacele reprobate
Trecem

acum

să

consacre,

în secolul

ale Inchisiţiunei.
la Codul

Calimach.

cmpă în mod special despre doveţi,

al XIX-lea, mij-

Acest

Cod

nu se 0-

ci numai în mod

inei-

dental despre proba testimonială, pe care o admite fără
nici o restricţie, despre forma înserisurilor private acelora
ce nu știu carte (art. 1179) și despre jurământ, dicând
că spre a da sau a primi jurământ, trebueşte o împuternicire specială (art. 1352, corespundător cn art. 1008 C.
austriac).
Codul

lui

Andronaki

Donici conține

1) Ast-fel, acei ce păcătueau
dularului ; acei ce furau
lor; acei ce prădau sf.
(art. 17 și urm., capit. 41,
art. 183 din Codul penal

însă oare-care re- Cod. And,

cu vite, se pedepseau cu tăera mă- Lo dlepsele
din mormânturi, cu tăerea mâini-le le vechi.
Altariu, cu scoaterea ochilor, etc.
Despre pricini de vinovăţii). După
al Moldovei de la 1826, pedepsele

faptelor criminale erau : mvartea vinovatului, trimiterea
ocnă, ţinerea în temniţă, isgonirea din țară, închiderea

la,
la,

mănăstire, perderea cinului, rădicarea evgeniei, defaimarea
în public, perderea drepturilor politiceşti, rădicarea, scutelnicilor,

Codul

Calimach.

certarea trupească (bătaea), plătirea pagubelor şi glo-

birea (amenda) la. cutia milelor. Nicăiere însă nu se pomenește de cuznd sau schingiuirile pe care le permite Codul
Caragea.

1 0
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gule asupra probelor în capit. III,
capit. IV, despre
cest Cod :
„Cel

ce

pârit.

dice, acela

PROBELOR.

despre

Iată câte-va

jăluitori, și în

disposițiuni

din a-

dovedească,

iar nu

,
este

dator

să

cel ce tăgăduește“ (art. 2, capit. III) )):
|
„Jăluitorul dator este a arata toate dovedile lucrului

ceișut

cu toate

rerei

stările împrejur,

și cu

toate

dreptăţile

sale, iar nu pâritul“ (art. 3, capit. III):
»Pâritul poate înaintea judecătorilor să ceară
jăluitor dovedi, iar de la pârît nu se cer dovedi

dovedească“

(art.

1, capit. IV):

ce-

de la
ca să

„Pâritul are voe a îndatori pre pârâș ca să dovedeasca toate vinovăţiile cu care lau pârit, căci trăgânduse în
lături și nedovedind, pravila îl înfrânează pre pâriș" (art.

4, cap. IV);

„Pâritul nu poate fi întrebat de către jăluitor cu ce
chip stăpânește, nici poate fi îndatorit ca să'și arăte
dovedile de unde stăpânește, iar cel ce porneşte jalbă
pen-

tru

moștenirea

ce

i se

cuvine,

acela

singur

poate să ceară

de la cel ce o stăpânește,
ca să arăte cu ce chip o ţine
întru a sa stăpânire (art. 5, capit. IV):
„Pâritului, pentru ca să-și poată aduna
mărturiile și
alte dovedi ale sale, i se dă 'din pravilă
vreme după a locului departare, adecă de vor fi întru
aceiași ţară, până
în trei luni, iar de vor fi în altă țară
megieșită, până în
șease luni, iar de va fi mai cu
departare,
preste mare,
pănă în nouă luni“ (art. 6, capit.
IV);
»Diua, după pravilă, se socotește
că se începe de la
şeapte ceasuri din noapte, și
până la șease ceasuri a nopței viitoare“ (art. 7, capit. IV)
2)
»Pâritul când face înt âmpinare
asupra cererei jăluitorului, arătând că este de oseb
ire la mijloc, atuncea însuși
pre sine. se arată că este
a fi jăluitor, și se îndatorește ca
să dovedească; precum, câ
nd ar mărturisi cineva că
zapisul ce arată jăluitorul d
e datorie este
drep
t
al
seu,
și
că datoria este bine, însă
ar dice că este plătită de mai
înainte, sau răfuită q in alte
socoteli de daturi, sau când
ÎN

9)

2

„Ei incumbit probatio qui
dicit.
De probationibus, 92 3.
,
v edi şi
1,

pion

Qui negat. L. 92, Dig,

atmenopol, De actore et eo
6, pa
unde: 10
se 6dice:i ne ui pb
Vegi2, $su
ait Non giti ; negat, prob
-obat
at.t.
Crp. art. 1888 €. civ.
actual. Veqi t. VI, p.
115.

COD. CIV.—CARTEA III. —TITLUL

JIL.—CAPIT. IX.—ART. 1170.

121

ar arata că zapisul este al s&u, dar l-au dat de frică, atuncea dator este ca să dovedească sau prin dovedi înscris
sau prin martori vrednici de credință care să priimească
și jurământ, iar într'alt chip nu se poate da credare că
sau plătit, fiind zapisul faţă“ (art. 8, capit. 4):
„Pâritul dator este toate întâmpinările și îndreptările .
sale

să le arăte

ceteze

la începutul

împreună

judecăței, pentru

ca să se cer-

cererile jăluitorului, şi să se alătureze cu

dovedile lui“ (art. 9, cap. 4), etc.
Probele

reglementate

de lege.

Art. 1170.—Dovada se poate face prin înscrisuri, prin
turi Țili "Presiinţiuni, prin mărturisirea uneia din părţi şi
juremânt. (Art. 1169, 1171 urm., 1191 urm., 1199 urm., 1904
1207 urm. C. civ. Art. 185 urm., 222 urm., 227 urm., 237
Pr. civ. Art. 46, 47, 49 urm. C. com. Art. 1316 C.f.)).

marprin
urm.
urm,

Proba sau dovada judiciară consistă, după cum am vedut, în demonstraţia unui fapt material sau juridic. Ea nu
se poate face de cât în modurile consacrate de lege 2). Ori
ce mijloc de convingere nu constitue deci o dovadă în
sensul juridic al cuvântului. Spre a preîntimpina pericolul
care

ar

putea

să

resulte

pentru

părţile

litigante din

arbi-

trarul judecătorului, iegiuitorul a enumerat în mod limitativ probele care pot servi de bază unei judecăţi, determinând în același

timp

casurile

și condiţiile

sub care fie-care

din mijloacele de probaţiune poate fi admis de judecător.
Mijloacele de probă şi întinderea mai mare sau mai
mică a aplicațiunei lor, variază după cum este vorba de
materii civile, comerciale 3) sau criminale 4) ; însă principiul
1) Acest text, servind
probele

admise

în

de transiţie, determinăîn mod limitativ
materie

civilă.

Disposiţiile

expertiseşi la, cercetări locale fac
vilă (art.

211

în materie

—

[IC]

din

Codul

urm.,

222

comercială,
de

comerţ.

urm.).

parte

Cât

pentru probele

ele se determină
Vom

vorbi

de

privitoare

la

din procedura ciadmise

prin art. 46 urm.

aceste probe

când

ne

vom ocupa de dovada testimonială, de registrele comercianților, etc.
,
,
Cpr. Cas. fr. Sirey, 97. 1. 327. — Părţile nu pot deci crea
alte probe de cât acele prevedute de legiuitor, nici a le da
-o altă autoritate de cât aceea ce ele o au prin lege. Cpr.

Trib. Botoşani. C. judiciar din 1895,

No. 16.

5) In cât priveşte materiile comerciale, proba este mult mai
|
,
largă. Vedi art. 46 urm. C.com.
s "au
ei
care
prin
mijloacele
de
juraţilor
samă
*) Legea nu cere

|
Art. 366
Pr. pen.

199

PROBELE

REGLEMENTATE

DE

LEGE.—ART.

110.

este același judecătorul neputând să 'și formeze convinge-.
rea sa de cât prin probele admise de lege!).
Judecătorul
Părțile sunt acele care, în principiu, trebue să deter-

primi să mine

convingerea judecătorului,

pentru ca el să poată ho-

şi formeze tări înti”'un sens sau altul, și judecătorul nu se poate înconvingerea temeia pe experiența și cunoștința sa personală de cât atinţele sale tunci când va fi procedat la o cercetare locală
(art. 222
personale. urm. Pr. civ.) sau la o expertisă (art. 211 Pr.
nu este de cât un compliment al experienței

civ.), care
personale.

Afară de aceste doue casuri excepţionale, judecătorul nu
poate săși formeze convingerea despre faptele litigiului
din cunoștințile sale personale, în afară de audienţă, de
controlul

Art. 89

părților și de probele

administrate

de

ele 2).

„Se

cundum allegata et probata, non secundum privata, judez
judicare debet, dice Sf. Thomas d'Aquin.
Prin excepție, art. S9 din legea judecătoriilor de o-

L.INd. de coale din 1 iunie 1896 prevede că judecătorul este dator
18%.

să se pronunțe asupra

tuturor

mijlacelor

de

aparare ce ar

putea resulta din desbateri, din actele părților, sau
din împrejurările causei, chiar dacă aceste mijloace w'au
fost propuse de părţi. In asemenea casuri, el trebue
însă să pue

aceste

1)

mijloace

în

desbaterea

părților 5).

convins, nici le prescrie vre o regulă pentru cumpă
nirea, probelor aduse în sarcina, acusatului. Vedi art.
366
Dacă probele administrate de părți conform legei,Pr. pen.
sunt san
nu de natură a forma convingerea judecătorului,
aceast
a este
0 chestie de fapt, care se apreciează în
mod
suver
an
de instanțele de fond. Cas. rom. Bulet. S-a.
Î, anul 1899, consid.

2 cepr acas. 100
br D. P. P. 86. 56. 1
85. 1. 480. Sirev.
|
9.
1. 375şi 409. D. P. 90 1. 1.204.39,Sirey,
Bar
, TI, 1175. 1: Huc,
VIII, 216. Laure
nt, XIX, 83. Planio

l, ÎI, 45, Lyon-Caen et
Renault, Dr. conu. III, 86. Demolombe,
XXIX, 199 urm.
Fuzier-Herman, III, art. 1316, No.
2 urm. Bonnier op. cit.

Notorietate

publică.

101. Larombiere,
Judecătorii

IV,

n'a”

art. 1316, No. 9.

putea

de

asemenea,

să se întemeieze pe
opinia sau notorietatea publică.
Demolombe,
XXIX, 203.
F. Herman, loco cit. No. 22.
Aubry et Rau VIII Ş 149 p.
153.—Vegi însă Larombitre, IV,
art. 1316, No. 9.—Judefag
aa putea, însă să se refere
la, opinia publică, când
:
itiglos se constată di
împre
.
P. 73. 1. 460. Sirey, 74. 1. ne je imprejjurări
urări.
.
Cas.
fe.
2) Cpr. LT,
Trib. Neamt
zu.. , Dr ptul dini 1900, No. 5
A
i
ri
acestui text, C. Botez, Contr
overs le legei
i
| a
(Botoşani,; 1899), p. 200 am.
ete legei p. Veţi
judec.
deasupr
pace

COD.

CIV.—CARTEA

Judecătorii

UI.—TITLUL

IL—CAPIT.

nu pot deci,

IX.—S-a 1.—INSCRISURI..

123

în principiu, „să şi întemeieze

convingerea lo
dercât pe probele “administrate

de părţi,

după formele de procedură determinate de lege, afară
de
câsul când s'ar stabili că părţile au renunțat şi puteau
să

renunțe la ele 1).

Judecătorii sunt însă liberi de a respinge atât proba
scrisă cât și acea testimonială, propusă de o parte, de câte

ori ei constată

produse
această

că

contrariul

și din împrejurările
privinţă,

de

se

stabilește

causei,

censura

din documentele

și decisia lor scapă, în

casaţiei =

Nu este de ajuns ca judecătorii să'şi formeze convingerea din probele recunoscute de lege şi administrate de

părți, ci mai trebue încă, în genere, ca aceste probe să
fi
fost produse în mod contradictor față cu partea căreia ele
sunt opuse, şi ca ele să fi fost produse în instanța în care

se judecă

procesul pentru

care

ele au fost invocate 3),

SECȚIUNEA
Despre

Imscrisurile

care

pot

|

înscrisuri.

servi

tice*) san sub semnătură privată.
Despre titlul, sau

de

mai bine dis,

probă

despre

sunt

Aceasta

nu

este

însă

sau

aufen-

actul autentic.

In rubrica de faţă, ca și în art. 628,
:
$ 4, prini
tiHlu
se aînțelege actul seris: care.
gațiunea.

/

adevaratul

631 și 1198, Sensul cu: _Ventului titlu,
constată ă Obli-peoseb.
între

sens

al cuvântu- titlu şi act.

lui titlu. In adever, prin fiflu, se înţelege basa obligaţiunei sau causa dreptului ?), ear prin act, înscrisul menit a
*) Cas. fr. Sirey, 89. 1. 494. T. Huc, VIII, 216.
:) Cas. fr. D. P. 54. 1. 381. Sirey, 55. 1. 817.
N
j
2) Cpr. Demolombe, XXIX, 204.—Remâne însă bine înţeles că
aceste

principii

se aplică

numai

la probele

directe, nu

însă

și la acele indirecte, precum ar fi acele care ar resulta din
presumţiuni, nici la începutul de dovadă, în privinţa; cărora

legea, conferă judecătorilor

o putere

suverană

de apreciare.

(Cpr. art. 1197, 1199, 1203). Demolombe, XXIX, 206. C.
Bordeaux. Sirey, 51. 2. 718.
,
N
A
+) Cuventul autentic vine de la expresiunea grecească ze,
care îns&mnează ceea ce valorează prin sine însuși.
?) Acesta este sensul cuvântului fiu, întrebuințat de art. 628 Ant. 628 C,
Cod Calimach (480 C. austriac): țitlul șerbirei. Cpr. art. 800, Calimah.

ACTUL
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AUTENTIC.—ART.

constata dreptul (snstrumentum).

117].

Când titlul este solemn (de

ex. donaţiunea, convenția matrimonială, ipotecă, etc), actul este cerut pentru însuși existenţa titlului, ad solemnitatem, ear când titlul nu este solemn, actul nu servește de

cât ca mijloc de probă (;nstrumentum

probalionis) 1).

- "Titlul poate deci să existe fără act, de ex. în contractele verbale 2). Remâne deci bine înţeles că prin fi//u legiuitorul înțelege aici actul autentic 5). (Cpr. art. 689, 1171 urm.).
Definiția

actului

autentic și formele prescrise

de lege

pentru autentificare.
Art. 1171.—Actul autentic este acela ce s'a făcut cu solemnităţile cerute de lege, de un funcţionar public, care are dreptul
de a funcţiona în locul unde actul s'a făcut. (Art. 3494), 313,
860 urm., 1172 urm., 1928, 1772 C. civ. Art. 276 C. com L. p.
autentif. actelor din 1 sept. 1986, modificată, în unele privinţe,
prin L. din 1 ianuar 188. Art. 90 urm. Regul. consular din 20
iunie 1880. Art. 37, 38 L. creditului agricol din 2 iunie 189.
Art. 6 şi 14 urm. L. pi toemelele de lucrări agricole din 293 mai
1893. Art. 923 L. p. reorgan. Minist. afacerelor
străine, din 13
fevr. 1894. Ant. 66 L. p. judec. de ocoale din 1 iunie 189. ete.

Art. 1317 C. fe).
Prin

emană

de

act autentic se înţelege, lato sensu,
la o autoritate

publică.

In

acest

|

ori ce act care
sens

sunt acte

autentice : actele legislative 5) și acele emanate de la
Guvern ; actele stărei civile ; hotăririle judecătoreşti S), ete.
1891,

ete. C. cv. aetual.

insemnează

1)
k

calitatea

597. Banâry, IL, 1179.

de

In

axt. 689

moştenitor.

C. civ., cuvântul titlu
Cpr.

pr.

Vegi supră, p. 47.
Cpr. 'Thiry, III, 115.

D

2

Demolombe, E,

Laurent, VI. 161, în medie.
) Cpr. Marecad6, V, art. 1316, No. 3. Mourlon
, 1, 1821
1520. Thiry,

IL 115. Baudry, II, 1179. Planiol 11şi 60II,
XIX, 90 urm. Demolombe,

Laurent,
XXIX, 222

Art. 349
C. civ.

urm.

In cât priveşte

IX, 597: XII, 729 şi
deosebirea între ţi/u şi

act, vedi t. IL a lucr. noaștre, p. 448,
n. 3: t. [II p. 60 şi
p. 140, nota 2.
|
|
N
dn
%) Ax, 349 prevede că cel din urmă dintre
4

tează din viaţă, poate rândui

,
2

nu

numai

prin

este conform cu
Ci Repert.

testament,

da»

părinţi care încecopiilor sei minori un epitrop
și prin

act autentic,

art. 242 din Codul italian.

ceea

ce

Sirey, yo „Acte aut), No. 18.
Pană. fr. eod. vo, 6.
ând de la data unei hotăriri au trecut
30 de ani. fără ca
eaa să fii fost apelată, se
se

prespre

crie nu nummai
dreptul decurai
gend din ea, dar toată instanța
resp
ecti
vă.
(Art
1891). C.
Bucureşti. Dreptul

din 1901, No. 51
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II.—TIT.
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IX.—S-a

L—ART.

1171,
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Art. 1171 nu se ocupă însă de aceste acte, ci numai
de acele menite a constata convenţiunile, adecă de actele
extrajudiciare care au de scop, în ordinea intereselor private, de a dovedi drepturile reale și drepturile de creanță

dintre particulari 1).
Art. 1171 definește actul autentic : acela ce s'a făcutDefiniţia actului au.
,
,
cae
cu

solemnitățile

cerute

de

lege,

de

făcut ?).

un

funcționar

“public,

tentie.

în locul unde actul s'a

de a instrumenta

care are dreptul

Instituţia notariatului neavând ființă în legislaţia noas- Funcţionarii
de mai multepatitatea de
notarilor sa agitat
de și înființarea

tră,

ori 5), antoritatea competentă

de a da
a

.

.

”

autenticitate
a unuia ticitatea
da auten:

în tot-deauna tribunalul, de
determiunor acte anume

act este în genere și a fost
și vom vedea că, în privinţa

actelor.

sunt și alți funcționari care au această competință.
1 sept.
Materia autentificărei actelor este astăzi reglementată. din
priunele
în
prin legea.de. la 1 sept. .1$86, modificată,
vinţe, prin legea din 1 ianuar, IȘ8T $).

nate,

Actele

autentificate

de

tribunal.

Autoritatea competentă spre a autentifica actele pentru care lege cere forma autentică, și ori ce acte în genere,
:) Cpr. T. Huc, VIII, 225. Thiry, III, 115. Demolombe, XXIX,
231. Marcad6, V, art. 1317, No. 1. Vigi6, II, 1579.
:) Deci, dacă actul a fost făcut de un funcţionar care nu avea

e
—

calitatea

de a'l face,

el nu

este autentic.

Cas.

rom.

Bulet.

1814, p. 21 şi anul 1875, p. 120. — Acel care pretinde că
actul nu este autentic din diferite împrejurări, trebue să'şi
dovedească alegaţiunea sa, (art. 1169). Cas. rom. Bulet. 1889,
consid. de la p. 330.
_
Vedi în Gazeta tribunalelor din 1862, p. 412, 435 urm., 443
urm., un proiect de lege pentru înfiinţarea de notari publici,
elaborat

de P.

Popassu.

Vegi

şi un

studiu

a

D-lui

G.

C.

Răileanu: „Notariatul şi necesitatea unei legi speciale în asemenea, materie“, publicat în Dreptul din 1884, No. 14 urm.
Dreptul
*) Im cât priveşte dreptul vechiii al Moldovei, Ordonanţa dom- anterior ali
nească No. 99 din 5 martie 1856, $ 3 prevede: că, în caz - oicovei.
când

părțile

contractante

la tribunal, atunci

sau

una din ele

nu

se pot înfățișa,

va merge a casă la ele unul din mem-

brii tribunalului, care constătând şi liberul consimţement,
va face raportul seu, după care tribunalul va întări actul“.
Această ordonanţă considerându-se ca neabrogată,a fost aplieată şi sub legea, nouă la un contract de donaţiune, îna-

intea legei din 1886.

18.—Contră.

Cpr. C. Iaşi.

C. Focşani. Dreptul

Dreptul din 1882,

din 1886, No. 64.

No.
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ACTUL

cărora

părțile

L. din

1886),

AUTENTIC.—ART.

ar voi

să

confere

este în regulă

autenticitatea

generală

fără nici o restricţie (art. 1 L. din
Indeplinirea

1171.

(art.

tribunalul

24

de județ,

1836)7).

formalităţilor cerute pentru

autentificarea

Curtea noastră supremă a decis că tribunalele sunt obligate
a. autentifica ori ce acte li se presintă de părţi, prin aceasta
neprejudecându-se

chestiunea

de a se

şti dacă

actul

este va-

lid sau nu. Bulet. Cas. S-a 1, 1880, p. 301. Tribunalele ar
putea, însă refusa de a da autencitatea unui act de înstrăinare,

dacă

ea

este

oprită

de

lege,

precum

ar

fi de

exem-

plu, înstrăinarea unui imobil dotal (art. 1948 urm. C. civ.).
înstrăinarea unui fond rural făcută către un străin (art. 7
Constit.).

Inalienabili- tatea pămânî

turilor ruvale.

A.Controversă.
Sec

înstrăinarea

unui pământ

rural

către

o altă per-

soană de cât un sătean (art. 7 L. rurală şi 132 Constit.
revisuită la 1884), ete.
Se susține, în această din urmă privinţă, că înstrăinarea
pământurilor rurale ar fi chiar cu totul interdisă prin art.
132 din Constituţie (vedi decisiile citate în t. V a luer.
noastre, p. 124, nota 1 şi în tratatul nostru în limba firanceză, p. 303, nota 3, şi la autorităţile citate acolo.
adde, C.

București, Trib. Romanați şi Teleorman.
No. 33 şi din 1900, No.

Teleorman este mai cu
toate discuţiile urmate

revisiuire

de la 1984.

27 şi 75).

C. judiciar
din 1891.

Ultima sentință a

trib.

samă foarte bine motivată şi arată
în această privinţă în Camerele de

JJ urisprudenţa

Curţei

supreme

şi a
nu opreşte
pe săteni de a înstrăina pământurile lor
la, alți săteni sau
către comună, pentru că textul sus-citat
din Constituţie nu
a făcut de cât să dea un caracter constituțion
al inalienahilităţei acestor pământuri, prelungind
termenul acestei inalienabilităţi pănă la 1916, prevădând
şi schimburile de pămajorităței

mânt,

care,

tribunalelor

prin

legile

este

însă

anterioare,

că

Constituţia

nu

erau

prevedute.
in acest din urmă sens numeroasele
dicisii citate în t.
lucr. noastre. şi în tratatul nostru
în limba, franceză,
supră cit., și la autorităţile citate
acolo, adde, Cas.
Trib.

Cpr.

Va
loco
rom..

Bacău și Dolj. C. judiciar in 1897, No.
33 şi din
1899, No. 85. Bulet. Cas. 1897, p. 1038
şi 1305. Bulet. 1898,
p. 586 şi 1309. Dreptul din
cisiune

a Curţei

96 nov. 1900,

de cas., pronunţată

No. 76. Ultima de-

în acest

din

urmă

sens.

la care am luat ȘI noi parte,
judiciar din 1901, No. 7. Vedi şieste din 3 nov. 1900. Veqi C.
Dim. Kebapci, Py. cit. IV,
0, p. 255 urm. Remâne însă
bine înţeles că înstrăin
către persoanele anume determinarea
ate
de lege, adecă către comună
sau un alt sătean: de unde
vesultă că pământurile clăc
așil
datoriile contractate de prop or nu pot fi urmărite pentru
rietarii lor. Cas. rom. S-a
(13 fev. 1901).
II
2

O. judiciar din 1901, No. 94

IO
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actelor se poate face de un singur judecător 1);
el va trebui însă neaparat să fie asistat de grefier, sau
de un ajutor de grefă 2), care va contra-semna procesul verbal
de autentificare atât pe minută (concept) cât și pe ambele
exemplare ale actului. La tribunalele care au o secție specia
lă
de notariat

(București

și Iași),

autentificarea

nu se

poate

face de cât la acea secţiune (art. 11 și 33 L. din 1386).
Actele făcute de un străin, care din eroare ar fi fost
renduit judecător, sunt ele autentice? Afirmativa este generalmente

admisă

în

Francia,

pentru

că

părţile

au

fost

induse în eroare priu însuși faptul autorităţei competente (în
specie Ministerul justiţiei). In casul de față fiind deci o
eroare comună, știut este că error communis facit jus 3),
Un caz de asemenea natură este prevedut de L. 3, Dig,
De officio protorum, L, 14, unde se decide că un sclav, anume

Barbarius

tut să ajungă

Philippus,

pretor

fugit

de

la Roma

la stăpânul

seu,

Actele

in-

strumentate

de un străin,
care din evoare ar f
fost r6nduit
judecător.

a pu-

și să facă acte valide rela-

tive la funcțiunea sa. Nu ştiu însă pănă la ce punct această
soluție ar putea fi admisă la noi, unde numai Românii pot

fi judecători

(art.

') Judecătorul
delegaţia
delegaţie

52

L.

din

1 sept.

sindic poate procede

1890) 4).

la autentificare, îndată ce

Trib. Dorohei şi C. Iași. C. judiciar din 1900, No. 49. .
Este însă neaparat ca judecătorul înaintea căruia părţile
au manifestat consimțemântul, să instrumenteze Însuşi, ear nu

—

13

“altul, pentru

că autenticitatea

consistă în constatarea voinţei

făcută propriis sensibus. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1889, consid.
de la p. 123. Cpr. și Bulet. S-a 1, 1893, p. 741. Dreptul
No. 59 din 1893.
,
C. laşi şi Galatz.

C. Judiciar

din

1900,

No.

49 şi

Dreptul

din 1898, No. 83.—Presenţa grefierului. nefiind prescrisă înaintea legei p. autentificarea actelor, s'a decis că lipsa lui

de la lucrări

nu

este

o causă

de

anulare.

C. Bucureşti.

Judiciar din 1901, No..3 şi Dreptul din 1900, No.

C.

11. Este

însă de observat că presența grefierului la, ori ce act judecătoresc, și prin urmare, şi la autentificarea actelor, era ce-

vută prin legea, org. judecătorești din 9 iulie 1865 (art. 91).

Cpr. şi art. 46 L. org. judecăt.
înfră, D. 134, nota 2.

„o

din 1 sept.
,

1890.

Vedi

şi

*) Vedi |. 3, $ 5, in fine, Dig., De supellectile legata, 33, 10.
Cpr. Thivy,

*)

Sa

decis

III, 116.

însă de

calităţei de român

ve pentru

Dreptul ju-

Ministeriului a sosit la tribunal, chiar dacă acea decătorului
nu s'a înregistrat încă în registrele tribunalului. sindie -de a

Românii

curând

admisă
din

(95

fevr.

de art.

ţările

1901)

că recunoaşterea,

9 din Const. ca o favoa-

supuse

unei

dominaţiuni stră-

instrumenta.

ACTUL
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Când

Art. 8 L. din

1886.

părțile

AUTENTIC.—ART.

voesce

să

111.

învestească

cu

forma

autentică

un act al lor, ele trebue să se presinte în persoani în pretorul tribunalului :), şi să alăture în dublu exemplar actul
ce voesc să autentifice, pe lângă o cerere de autentificare
timbrată cu 30 de bani *). Unul din cele dou exemplare va
îi scris pe un timbru de 5 lei, ear celalalt pe 50 de bani 5).
Presidentul sau judecătorul care primește actul, vizează
ambele exemplare spre neschimbare 4), pune pe părți să subscrie

în

presenţa

sa exemplarul

nesubseris, şi

ordonă înre-

gistrarea cererei. Dacă părţile se presintă prin procuratori,
aceștia trebue să aibă o procură autentică şi specială, de
câte ori legea, cere asemenea procură pentru acel fel de acte”).
ine, nu are efectele restrictive şi individuale ale împământenirei ; de unde s'a dedus că nu numai fiii născuţi după recunoaştere,

1)

dar

şi acei

născuţi

înainte

sunt

Români

şi se

bucură de dreptul de a fi juraţi sau judecători. Cas. rom.
S-a II. Dreptul din 1901, No. 33.
Sa decis că nu este necesar ca procesul verbal de autentificare să facă menţiune de presentarea părţilor şi de decla-

raţiunea

lor, îndeplinirea

sulte implicit din cuprinsul

narul

competent.

suficient

luarea consimțemântului
ŞI imprejurări

combinate

formalităţi

actului

C. Focşani.

ce este însă neîndoelnic,
eramentali, este

acestor

Dreplul

putând

să re-

instrumentat de funcţioNo.64

din

1836.

Ceea

este că legea necerână termeni saca atât

lor să
cu

presentarea,

resulte

părţilor

neîndoios

expresiile

cât

şi

din fapte

consemnate

în pro-

cesul verbal al tribunalului. C. Galatz. Dreptul, No. 50 din
1891.— Dacă însă se stabilește că actul a, fost numai depus
la tribunal spre autentificare, fără ca voința părților să fi
fost constatată, actul este inexistent ca autentic. remânând
însă ca ȘI Să fie valid ca act sub semnătură privată, dacă
ste 1scălit
anu
1898.
de put
părţi ( (art. 1179).). Cpr. r. Cas. rom.
S-a - 1. Bulet.
:
:) Art. 11, şi L. timbrului din 24 fevr. 1900.
, Art. 18, $ 1 din aceiași lege.
*) Viza presidentului sau judecătorului ceii
ține locul, nu are
nevoe să constate toate. menţiunile prescrise pentru
luarea
consimţementului,

A

fiind

că ceea

ce dă

caracterul

autentici-

tăţei este procesul verbal de autentificare,
ear nu resoluţia,
pusă pe petiția prin care s'a depus
actul. Cas. rom. şi C.
Bucureşti. Bulet. S-a 1, 1892, p. 242
şi Dreptul din 1892,
No. 8.— Presidentul sau judecătorul
după ce a pus viza, să delege pe un care'l înlocueste poate,
alt judecător să meargă
la domiciliul părţei spre ai lua
consimţemântul.
Cas. rom.
palet S-a 1, anul 1895, p. 1314.
emplu,

în

privinţa

unei

noastre, p. 457, nota 2 şi p.

donaţiuni

612;

cpr. d

(v.

4,

Ciao,

er.

Dig.

COD. CIV.—CARTEA

IUI.—TIT. IIL.—CAPIT,
IX.—S-a

1.—ART, 1474,
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Procura se va, menţiona
în procesul verbal de aut
entificare, prin numărul și
data ei, prin aratarea aut
ori
tăţ
ei
de la care emană, și cop
ie de pe ea, scoasă cu
che
ltu
eal
a,
părței și certificată

ționarul

originalul

preună

conform
care instrumentează,
procurei

va

încredința, părţei

cu actul autentificat

In caz
una

se

din

de boală

părţi

a veni

cu originalul de chiar funese va pastra la dosar; ear

constatată,
la

interesate d'im-

(art. $ LL. din 1886.).

tribunal,

care

ar împedeca pe vre-Art.19L. din

judecătorul

poate fi delegat și este ţinut să instrumen
teze la domiciliii, dacă acea parte se găsește chiar în
orașul sau comuna de reședință a tribunalului.
Dacă nu se află în acest oraș
sau
comună, se va putea delega, jud
ecătorul de ocol respectiv.
In acest caz, procesul verbal de
autentificare trebue să constate atât casul de boală 1) căt și
locuinţa unde s'a instrumentat

18%.

(art. 19 L. din 1886).

|
noastră supremă a decis,
siile noastre (7 iunie 1900), că împ în unire cu CONClu-In caz de derejurarea că judecato-;tgaea unui
rul delgea
Curtea

t a merge la domiciliul persoanel
ce
autentifica un act, a încheiat pro
cesul verbal la
ear nu la locuinţa acelei persoane,
nu viciează
puțin actul, dacă, de altmintrelea
, se constată
cerințel

voește aeste necesar
tribunal, €A procesul
câtuși de încheiat la
că toate „micii

e legei pentru autentificare au fost
îndeplinite în 10- *" save.
cul unde se afla persoana care a dep
us actul spre autentifi-

care, și că numai încheierea, procesulu ver
i
bal s'a făcut la
tribunal mai în urmă, însă în aceiași di,
cu îndeplinirea
înt

uror formalităţilor cerute de lege *).

ml

din 1898, No. 84); în privința
moniale, a unei ipoteci (v. t. VI, p.
Iaşi, Dreptul din 1894, No. 50), și
telor solemne în genere.

unei convenţiuni matri611, nota 1; cpr. C.
în privinţa tuturor ac-

1) Judecătorul delegat nu este ţinut să | constate de ce anu
boală sufere partea care a motivat delegarea ; este sufi me
t
ca el să constate că a găsit-o bolnavă la domicilii. cien
'Trib.
Dorohoi, C. judiciar din 1900, No
picioare prin respingerea apelului și.49 (sentință remasă în
a
rsului). Vegi not
următoare. Cpr. si C. București. C. judrecu
iciar din 1901 No. a

i)

Vegi

Curierul

judiciar

din

,

24 sept. 1900,

No,

Z

62. In același

sens şi în aceiași afacere. Trib. Dorohoi şi C. Iaşi
, C. Judi49 din 25 iunie 1900.
S'a

ciar, No.

de testamente, că autentificarea

ce judecătorul

decis,

chiar în materie

testamentului a doua di dup

delegat a luat declaraţia

un motiv de nulitate a testamentului,

testator ului, nu

chiar dacă se

9

este

con-

ACTUL AUTENTIC.—ART. 171.
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Art. 9 L,
din 1886.

Inaintea legei din 1886, mergerea judecătorului la domiciliul părței bolnave nu era prevă&dută de cât în materie de testamente, prin art. 861 C. civ. Această disposiţie
se aplica însă prin analogie la toate actele autentice în
genere 1).
Părţile pot să'și redacteze singure actul ce urmează a fi
autentificat. Când ele însă vor recurge la luminele altei
persoane pentru confecționarea actului, acest act va trebui,
când se va presenta spre autentificare, să poarte, pe lângă

semnăturile

părților, şi semnătura

tat (art. 9. L. din 1886).
Autentif. actelor acelor
ce nu ştiu
carte. Art.16
L. din 1886.

Autentificarea

sunt subscrise
nui sigil sau
prescrise mai
fie subscris și

actelor

acelor

persoanei care l-a redacce

nu

ştiu

carte

părți,

să

verbal

de autentificare

compară

și el înaintea

trebue,

judecătorului.

în acest

părților ?).

Scriitorul

tur pentru

actului poate

dovedirea

servi în acest

identităței

(art.

Procesul

caz, să constate a-

tât declaraţiunea părţilor că nu știu sau nu pot
cât și pe aceea a scriitorului, că ela redactat acel

cererea

şi care

prin punere de deget sau prin aplicarea uunei peceţi, se face întocmai după regulele
sus, cu deosebire numai că actul trebue să
de acela carea servit de scriitor, și pe lângă

subscrie,
act după

caz și drept mar-

16 L.

din

1886) 3).

stată că în diua autentificărei testatorul murise, destul este
să existe raportul judecătorului delegat prin care acesta
constată că a luat declaraţia testatorului pe când trăea. C.
Bucureşti
(14 octombrie 1900). C. judiciar din 1901, No. 3.
Dreptul din 1900, No. 77. Veqi Și înfră, p. 134,
nota 3.

) Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1811, p. 305. Cpr.
şi C. Iași.
, Dreptul din 1882, No. 18. Vei şi supră,
p.
125,
nota 4.
) Declaraţia, scriitor
ților nu se

aplică

ului că el a, scris actul după cererea, părcând părţile știu carte. 'Trib. Putna.

Dreptul, No. 43 din 1893.

Cas. rom. Bulet. S-a

1, anul 189,
p. 1314.—Și chiar în caz când părțile nu
știu carte, lipsa
de declarare a, scriitorului că el a scris actul
după cererea
părților, n ar atrage nulitatea actului, întru
cât nulităţile sunt
de drept Sirio
lor

Art. 1 L,
din 1886.

nu

Și art. 18 din legea
prevede această nulitate.

„No. 342 din 1893 (nepublicată).
)
Scriitorul

sau

marturii

care se

vor

pentru autentificarea acCas. rom.
8isi

m Sc

dovedi că

an

1, decisa

făcut o de-

claraţie falşă, se vor pedepsi ca marturi
minciunosi. conform
art. 288 C. penal, fără prejudiciul
altor
daune interese către părţi şi chiar altor

pedepse mai
în caz
tul lor ar însuși și elementele delictuluigrave,
de fals
î

ce (art. 17 L. din 1886),

când fap-

e falş în aete publii

COD.

CIV.—CARTEA

MI. —TIT. UIL.—CAPIT. IX.—S-a L.—ART.
117].

Ori de câte ori este a se autentifica

narul care instrumentează,

părților, le citește actul
cuprinse în act sunt cu
din cele dou& exemplare
părți să subscrie pe cel
sa ; ia act de declaraţia
întrun

proces
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un act, funcțio- Art. 10 L.

se încredințează de identitatea din 1886.

în audul lor, le întreabă dacă cele
consimțământul lor !), și dacă unul
este subscris de dânsele; pune pe
de al doile exemplar în presenţa
părților și constată toate aceste

verbal pe care'l

transcrie

în josul

-

actului pe

ambele exemplare 2), și '1] subscrie atâtel cât și
grefierul,
sau acela care “i ţine locul (art. 10 L. din 1886)
. Lipsa,
subscrierei funcţionarului care a instrumentat sau
a grefierului, ar face ca actul să fie inexistent ca autent
ice 3).

Identitatea, fie a părţilor sau procuratorilor lor, fie a
Constatarea
marturilor, se constată prin cunoștința personală
a funcţio- identităţei

narului care instramentează, și care o declară în act ; PrinArt.părţilor.
13 şi 14
declaraţia a doi marturi cunoscuţi acelui funcționar, sau L. din 1886.
în

fine

prin

actele

enumerate

de

art.

13

şi 14 din legea

de la 15861). La caz când judecătorul ar avea îndoeală
asupra sincerităţei actelor din care resultă identitatea, sau
') Magistratul care instrumentează
chestiuni
de

cât acele

este în drept a pune şi alte

prevedute

de

lege,

şi constatarea

că

i sa respuns prin semne nu viciază validitatea autentificăzei. C. Bucureşti. Wreptul, No. 8 din 1892.—Vedi însă trib.
Ilfov, care pune în principiu că părţile n'ar putea respunde
prin semne. Dreptul din 1889, No. 59. Chestiunea de a se
şti dacă partea 'şi a manifestat în mod inteligibil voința, sa

la autentificare,

este

o chestie

trolul_curţei de casaţie.
„942.

de

Cas. rom.

fapt

care

scapă

de

Bulet. S-a 1, anul

con-

1892,

Iu) Faptul că procesul verbal de autentificare n'a fost încheieat

pe însuşi actul autentic, ci în deosebi, ŞI S'a copiat apoi
pe actul autentificat, nu viciază autentificarea, dacă, în fapt,

nu se

dovedește

mis vre-o

că a existat vre-o

intervertire.

No. 30 din 1886

C. Bucureşti

şi Bulet.

S-a 1, anul

fraudă,

ori că s'a co-

şi Cas. rom. Dreptul,
1887, p. 178.

3) Cpr. :Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1879, p. 880.

*) Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1891, p. 306. Jud. Ocol.
Strehaia. C. judiciar din 1901, No. 46.—Instanţele de fond
sunt. suverane spre a aprecia dacă un certificat de identitate conţine. indicaţiunile cerute de legea autentificărei actelor, şi proba cu marturi.sau presumţiuni este în tot-deauna,
admisibilă spre a se stabili că o persoană străină s'a substituit adevaratei persoane la autentificarea unui act. Cas.
rom. Bulet. S-a 1, anul 1896, p. 14170.

:

-

" ACTUL
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Art. 18 L.
din 1886.

AUTENTIC.—ART.

1111.

asupra, persoanei că ar fi cea aratată în act, el se poate
“încredința de adevăr prin ori ce alt mijloc legal de probaţiune (art. 13, $ ultim L. din 1886).
|
Constatarea identităţei părților, a marturilor și a scriitorului actului, a presintărei lor înaintea funcţionarului
care a dat autenticitatea, a cetirei actului în audul tuturor și a declarației părţilor că actul este
simțemântul lor și subscris de dânsele, sau

făcut cu concă ele nu știu

să subscrie, în caz când actul se află subscris prin punere
de deget sau cu un sigilii, toate acestea sunt. cerute sub pedeapsă de nulitate a actului |).
ai

— Piocesul verbăl de âiitentificare va constata de aseme-

nea,

dosar
Art. 8L.
din 1886.

tot sub pedeapsă
s'a subscris

de

de nulitate,

că exemplarul pastrat la

părți

în

chiar

presenţa judecătorului

care a instrumentat (art. 18 L. din 1886)2).
Actele autentice se redactează în limba română 3), de

și legea

n'o spune

formal,

și instrumentarea

se

face în ge-

nere în localul tribunalului (art. 8 L. in 1886), la oarele
obicinuite de cancelarie 4).
Art. 21 L.
din 1886.

1) Omisiunea vre-uneia din aceste formalităţi substanţiale
supune pe funcţionarul public, din vina căruia, s'a anulat
actul,
la: pedeapsa

Art. 2240,
2044, 2245
C. german.

destituirei,

fără

prejudiciul

despăgubiril

or că"tre părți, dacă este loc (art. 21 L. din 1886).
*) Actul nu ar fi nul, dacă ambele exemplare,
în
așa cum cere legea, ar fi fost subscrise înaintea, loc de unul,
judecătorului.
2) Art. 2240 din Codul german prevede
anume că procesul
verbal care se încheie pentru confecționarea
unui testament,
trebue să fie redactat în limba, germană :
muss
ein Protokoll
in deutscher Sprache aufyenommen 1cerden
.
Ar.
92244 din acelaşi Cod permite însă unui testator
care n'ar cunoaşte limba
germană de a testa în forma autentică,
prin intermediarul
unui interpret jurat. Procesul verbal,
în asemenea, caz, se
traduce

4
)

în limba

în

care

se exprimă

2245 adaogă că dacă toate persoaneletestatorul. In fine art.
care au participat la
facerea testamentului au declarat
că
ştiu
limba, în care testatorul se exprimă, intervenţia
interpretului nu mai este necesară, căci procesul verbal se
redactează în limba, străină
întrebuințată ȘI cuprinde declara
ţia,
limba, germană, precum şi declaraţia, testatorului că nu ție
persoanelor participante
că vorbesc limba străină întrebuințată.
O traducere în limba
germană se adaogă ca anexă.
Vedi
adnota
ţia noastră din
Ghurierud Judiciar de la 1900,
No. 52, p. 414, nota 21.
Ru PR
i Ci rasi. Bulet, S-a 1, anul 1385,
p. 879
S-a 1/anu) 1881
:

Ai

Leni

Vedi însă

Cas.

rom.
”
Bulet.

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

IX.—8-a L—ART. 1171.
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Formalițăţile autentificărei fiind îndeplinite, unul
din Art. 12 L.
cele dous exemplare, și anume, acel scris
pe

cinci lei, se din 1886.
remite părţei în drept, care va subscrie
pe petițiune de
primirea lui ; ear celalalt exemplar, scris
pe timbru de 50
de bani, se păstrează la dosariul tribunalul
ui, şi se trece
în substanţă într'un repertoriu alfabetic,
spre a se putea,
găsi dosariul cu înlesnire la trebuință. Părţi
le interesate

pot obține copii legalisate de
lor. Certificarea conformităţei

la dosar,

se face

pe acest act, cu. cheltueala
copiei cu originalul pastrat

de un judecător

al tribunalului

d'impre-

ună cu grefierul (art. 12 L. din 1888).
Actele autentificate, conform disposiţiilor de mai sus, Art.
20 Le
sunt execu
executorie

torii din momentul exigibilităței lor 1). Formula
se va, pune pe dânsele de aceiași autoritate care

le a investit

cu forma

autentică și în același mod

tru hotăririle judecătorești.
vre-o judecătorie

comunală,

Asupra actelor
formula

”

ea și pen-

autentificate de

executorie

nu se poate

pune de cât de judecătorul de ocol respectiv sau de tribunalul de judeţ (art. 20 L. din 1886).

Cererea de învestire cu formula

executorie adresată la Art. 31 L

tribunale sau curţi se face astăzi pe timbru de cinci lei (art.
1900,.
31 L. timbr. din 24 fevruar 1900).
,
Toate aceste formalități sunt privitoare la autentifi- Antentificacarea tuturor actelor în genere. In privinţa testamentelor, mentel
or.

dispos
860
+ ițiunile art.
.

şi urm. din C. civil sunt în vigoa-Art
860 urm.
.
C.

,
re *), cu adăogire că delegarea pentru a instr
umenta la,
PI
1) Actul autentic nu poate însă fi executat de câţ în urma
cunoștiințărei făcută, debitorului, conform art. 137 şi 387
civ. Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1898, p. 833.
:) Textele relative la testamente nu se aplică la donaţiuni
Craiova, Dreptul, No. 2 din 1890 şi C. Judiciar din 1899,

lo-

înPr.
(C.
No.

1; C. Focşani şi Bucureşti. Dreptul in 1886, No. 30 şi 64.

Cas. rom. Bulet. S-a, 1, anul 1887, p. 179), nici la ipoteci (Cas.
rom. Bulet. S-a 1, anul 1890, p. 1390).—Contră. Cas. rom.
Bulet. S-a II, anul 1880, considerent dela p. 8.
_
Astfel, ipoteca este autentică, dacă se constată atât presența în persoană a părţilor cât şi consimţemântul lor, legea necerând nici un termen sacramental. C. Galatz. Dreptul, No. 50 din 1891. Legea nu cere de asemenea
ca consim-

țemântul

părţilor

anul 1888, p. 1031

tat însă numai

să fie concomitent.

și anul 189%,p.

una din părţi

Cas. rom.

419.—Dacă

la autentificarea

Bulet.

S-a

1,

s'a presen-

actului de

ipotecă; actul nu este autentic, de şi în urmă s'au presentat

civ. Art,

33 L. dia
1886.
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ACTUL

AUTENTIC.—ART.

111.

cuinţa testatorului și la acea a ori cărei părţi în genere, se
poate da prin simpla resoluție a presidentului sau a judecătorului ce'i ține locul, pusă pe petiţiunea prin care s'a cerut delegarea !).
Judecătorul delegat trebue să constate în procesul verbal casul de boală ?), și să indice cu precisiune locuința
unde a instrumentat.
Formele autentificărei se pot îndeplini de un singur judecător, fie la locuința testatorului,
fie la tribunal 5). Și într'un caz și în altul însă, el va treamândou&

părţile

spre
a cere

inscrierea

lui.

Cas. rom.

Bulet.

S-a 1, anul 1883, p. 821.
Cpr. C. București. Dreptul, No. 11 din 1900.—S'a decis că
testamentul autentic făcut la domiciliul testatorului, în timpul vacanțelor,

este

valid

chiar

dacă judecătorul

s'a

trans-

portat la domiciliul testatorului, fără nici o delegaţie. C.
Craiova. Dreptul din 1897, No. 31. Este însă de observat
că, în specia judecată de curtea din Craiova, judecătorul
secție vacanțelor se delegase însuşi, ceea ce ni se pare per-

fect legal. Cpr. C. Iași şi Bucureşti. Dreptul din 1881, No. 80

0)

IV)

şi din 1891,

Neconstatarea

No. 39.
boalei

testatorului

în

procesul

verbal

rului la domicilii,

pe când

el era

în viaţă,

procesul

de autentificare putând fi făcut şi mai în urmă
tea testatorului.

Starea de ebrietate a
testatorului.

al ju-

decătorului delegat şi chiar lipsa grefierului nu atrăgea,
înainte de legea, pentru antentificarea, actelor, nulitatea testamentului, pentru că aceste formalități nu erau cerute la
acea epocă. C. Bucureşti. Dreptul din 1900, No. 77
şi C. judiciar din 1901, No. 3. Vedi şi supră, p. 127, nota
Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1896, p. 216.—Este2.
destul ca Judecătorul delegat să fi primit declaraţiile testato-

C. Bucureşti.
Judiciar din 1901, No. 3. Vegi
Chestiunea, de a, se ști dacă
a fost sau nu liber ori viciat

verbal

după moar-

Dreptul din 1900, No. 771. C.
şi supră, p. 129, nota 2.
consimţemântul testatorului
este de suverana atribuţie a

instanțelor de fond (Cas. rom., Joco supră cit.),

Pravila lui
V. Lupu. Beţia în mateie penală.

mite marturi pentru a se stabili că, în momentulcare pot adautentificărei jețatorul era în stare de ebrietate.
C. Bucureşi. Drepul, No.
in
i din 1
N
". si 'Frib..
Doli

Dreptul din 1893, Ne. 63.
In pravila, lui Vasile

Lupu,

So No. 58. Opre, și Trib. Dă,
beţia era

o causă

de micşorare a pedepsei în materie penală:
»A patra pricină ce. îndeamnă pre judeţ să micşureze certarea
celui vinovat de cum
L se cade, iaste beţia, de vreme
ce dă învăţătură pravila de
dice cum

toată greşala de ar fi cum ar fi
de mare şi de se
va face la Vreme de beţie, nu se va certa,
deplin, după cum
spune pravila, eară numai după
voea, judeţului. —Cela, ce se
va înbata în deadins ca să poată
șuvăi la greşala ce va

COD. CIV.—CARTEA ID.—TIT. II.—CAPIT.
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bui să fie

asistat

greşi pentru
va

scăpa,

nu

se va

de grefier sau

de ajutorul
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de grefă !),

să se certe mai. puțin, acela: nici dănăoară nu

ci se va

certa

deplin. —Celuia

ce'i va părea

bine
după beţie căci au făcut vre-o greşeală înbătându-se
earăşi
şi lăudându-se dicând bine am făcut de am făcuţ aşa, acesta,
certa

puţin, ci toema şi deplin

după cum

va fi scri-

ind pravila“, etc. Vechiul Cod penalal Moldovei din 1826,
prevede în art. 169, $ 5 că „fapta nu se socotește întoem
a,
criminală, când ea s'a întâmplat din amăgeală și întuneca-

rea minței

din

Astăzi,

numai

beţie“ -

|

beţia complectă poate să râdice omului res-

ponsabilitatea sa ; o stare de beţie ușoară ar putea cel mult,
după împrejurări, să micşoreze gravitatea faptului, ear nu să

înlăture ori ce respundere. Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a II,
1897, p. 1250, care a pus în principiu că starea de beţie a
unui acusat în momentul sevârșirei crimei, nu poate consti-

tui

o scusă din

acele prevedute

de

lege.

In

Beţia în .

dreptul
oder.

cât priveşte ro-

lul ce beţia joacă în privinţa, responsabilităței penale, vedi
adnotaţia noastră asupra unei decisiuni a curței de casaţie
din Luxemburg, în C. judiciar din 1900, No. 16, ear în cât
priveşte beţia ca viciu al consimţemântului, vedi t. V a.lucr.
noastre, p, 26, notă 1; p. 471 urm, ete.
Este de observat că pravila lui V. Lupu pune dragostea, Dragoste,

pe aceiaşi treaptă cu beţia. „ A unspredecea pricină ce mai Eravila Ii

înmicșurează judeţul celui vinovat, iaste dragostea,de vreme ce dragostea se asamănă cu beţia, aşâjderea şi cu nebunia

şi mai

vârtos

iaste

şi mai

rea

chinuire

de

cât aceale

de cât toate ; drept aceia s'au făcut această pravilă : Cela ce

face vre o greşală fiind îndemnat de dragoste, mai puțin se

va certa de cum spune pravila. — Cela ce va fi biruit de
dragoste şi de va tămpina vre o fată mergând pre drum şi
0 va săruta, nu se va certa nici cum, cum au făcut un muncitor de la Atena ce lau chemat Pisistratos, carele au dis
muerii-şi când îl îndemna să nu fie întralt chip ce să omoară pre cela ce au sărutat pre o fată ficioară a lor mergend

pre

drum,

dicându-i

acest

cuvânt,

cum

de

vreame

ce

pre ceia ce ne iubesc și ne sărută tu dici să'i omorim, dară
încă ce învățătură ver da să facem celor ce ne vor uri şi
ne vor fi cu

vrăjmăşie.—Ori

care

muiare

pentru multă dra-

ei, va primi în casa ei furgoste ce va avea către ibovnicul
tușagul ce va fi el furat, mai puţin se va certa de cum iaste
scris la pravilă.— Dragostea șuvăiaște precurvia şi răpitul

fiatei şi alte greşale

ca acestea,

ce se dice când

ar pune

scări la, ferestri să se sue să între la ibovnică'şi, şi alte ca
acestea“, etc. Poate că aceste citaţii nn sunt tocmai la l0cul lor ; vorbind însă de beţie în genere, ne-am folosit de
această, ocasie pentru a desgropa niște texte pe care mulţi din
cei bătrâni chiar nu le cunosc.

) Vegi supră, p. 127, text şi nota 2.

:

pu
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care va contra-semna actul. Judecătorul care instrumentează,
după ce constată identitatea testatorului, în procesul verbal
de autentificare prin mijloacele mai sus expuse, cetește testamentul din cuvânt în cuvânt, în audul!) și în faţa, adecă
în presenţa testatorului, întrebându'l dacă cele cuprinse în
el sunt cu consimțemântul seu (art. 10. L. 1886) și din
libera sa voinţă (art. 862 C. civ.), ete. Toate cele ce pre-

ced

sunt

prescrise

sub

pedeapsă

verbal de autentiticare

de

nulitate

a

(art. 33, în fine, L. din

procesului

1886).
Art. 81 C.
Cetirea testamentului trebuind, în legea noastră, să
civ. şi 11 L.
din 1886. se facă de judecătorul care instrumentează (art. S61 C.
civ. și 11

cetit

de

tatorul.

L. din

grefier

sau

1886),
de

Este adevarat

de aici resultă

că

o altă. persoană, nici

el nu
de

poate fi

însuşi tes-

că, în Francia, se admite soluţia con-

trară *); însă este de observat

că art. 972 din Codul fran-

cez nu prevede de cine trebue să se facă cetirea,
ci numai
că testamentul va fi cetit... 7 doi! en fre
donnt lecture au

festateur en presence des tâmoins.

In baza acestor principii, Curtea din Iasi
anulase testamentul autentic a defunctei Roxandra
Sofian, sub cuvânt
că procesul

verbal de autentificare nu cuprindea
menţiunea
că testamentul a fost cetit testatoarei
de către judecător,
de oare ce formula „cetindui-se“ sau
„ce i s-a cetit“, în-

1) Testatorul trebuind deci să audă,
cetirea făcută de judecător ca să'și poată da, consimțemânt
ul s6u, individul cu deseverșire surd, gui omnino non exaud
it, non qui tavde exaudit (Instit. II, 12, Qnibus est
permissum testamenta facere, $
3), sau atins de o suriditate destu
putea, audi cetirea, ce i Sar face l de mare pentru a nu
mai 1899, No. 113), nu este capab (Cas. fr... La Loi din 16
autentic, ci numai un testament il de a face un testamenţ
mistic sau olograf. Constatarea făcută de judecător
că testamentul a fost cetit
în audul testatorului, face credinţă
erga omnes şi nu se poate
mvoca, ca nulitate, surditatea,
inaintea, instanţei de fond part dispunătorului, mai ales dacă
era complectă. Cas. rom. Bulet ea n'a pretins că surditatea
18. Dreptul din 1887, No. 1. . S-a Î, anul 1886, p. 414 Și
bue să declare că testamentul Din faptul că testatorul treeste iscălit de dânsul şi
cut din libera sa voință,
fămai resultă încă, că acel
cu deseVerșire mut, gu; logui nihil
pofest, non qui tarde logaitur
i loco ct), nu poate
(lustesta în forma antentică,
ci
numa
i
(art. ea
fă
S64,ologra
55. san
360) mistică, „dacdăac ştieie însă
însă a seri i șiși a cetiĂ
2 Cpr. Laurent, XIII,
325, p. 374.
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trebuințată în specie de judecător, n'ar fi fost îndest
ulătoare.
Această decisie a fost însă cu drept cuvânt casată
,.recursul fiind susţinut de doi jurisconsulți eminenţi, D-nii
Eug.
Stătescu şi Toma Stelian, de oare ce legea nu
cere cuvinte sacramentale pentru constatarea îndeplinirei unei
for-

malități, fiind suficient
să resulte din termenii

ca îndeplinirea acestei formalităţi
întrebuinţați în act. Ori, în specie,

din procesul verbal de autentificare

tât cetirea

cât

şi

celelalte

resulta

formalităţi,

neîndoios că a-

care

au

precedat

ori urmat cetirea, fusese îndeplinite de judecătorul ce instrumentase, și în specie, formula gramaticală „cetindu-ise“ sau „ce i s-a cetit“ era echivalentă cu formulă „Cetindu-i“ sau „i am cetit“!),
Nu vom insista mai mult asupra autentificărei testamentelor, pentru că această: materie a mai fost o dată studiată în t. IV a lucrărei noastre, p. 435 urm., ci vom trece la celelalte autorităţi care au dreptul de a învesti unele acte cu formula autenticităţei.
Actele

autentificate

Am

vedut

de

alte

autoritaţi

că, în legislația

de

noastră,

cât

tribunalul.

autoritatea

com-

petentă de a autentifica actele este în genere tribunalul de
judeţ, un singur Judecător având această cădere (art. 11

L. din 1886).

Osebit de tribunalele de judeţe, mai sunt și alte autorități care, prin excepţie,
au competința de a autentifica unele acte.

Astfel, judecătoriile

de

ocoale

au

tentifice foile dotale pănă la valoarea
siv.

Chiar

sau obiecte
a face

când

foaea

mobile

preţeluirea

dotală

altele

conține

competinţa

bunuri

de cât bani, părțile

acestora în însuși

preţeluire obligatorie nu operează

să au-Actele ce pot

de 3000 lei inclu-; udecătoriile

actul

nemișcătoare

de ocoale.

sunt ţinute A

dotal.

însă vândarea

lor, afară numai dacă în foaea dotală nu se dice
a
iti
„i
aceasta :*).
Când
constituirea
de dotă Ș cuprinde

d

Această Art. 66 L

mobile-"";: “ave e
anume Art. 718
bunurihi Pr. civ.

') Vegi Bulet. Cas. S-a 1, anul 1897, p. 1209 şi Curierul Judiciar din 18917, No. 42. Tot în acest sens s'a pronunţat şi
curtea din Galatz, ca instanță de trimitere. Dreptul din 1898,
No. 33.
,
,
*) După art. 1945 din Codul civil, preţeluirea obiectelor miș- Art. 1245
cătoare

face

din

contra

pe barbat

proprietar

a acestor

0-

C. civ.
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nemișcătoare, părțile sunt obligate a depune și o copie de pe
actul dotal. Această copie va. fi înaintață de judecătorul
de ocol, îndată după autentificarea foiei dotale, către grefierul

tribunalului

unde

este

așezat

imobilul, spre

a trans-

crie această mutație a proprietăţei în registrul de transcripție. Judecătorul de ocol și grefierul tribunalului sunt
personal respundetori, fie care în ceea ce “i privește, de
neîndeplinirea obligaţiei ce li se impune. Grefa tribunalului unde s'a făcut transcrierea, va respunde judecătoriei respective, în cel mai scurt timp, că sa făcut transcrierea

(art. 718 Pr. civ. și 66 L. jud. de ocoale din 1 iunie 18961).
Judecătoriile

de ocoale nu au însă această

de cât numai atunci când părţile, sau
ele, își are domiciliul sau reședința în

competință

cel puţin
una din
cuprinsul acelei ju-

decătorii (art. 3 L. p. autentif. actelor din 1886).
Competinţa judecătoriilor de ocoale fiind excepţională
și numai în privinfa foilor dotale, de aici resultă că celelalte contracte matrimoniale, chiar ale sătenilor, vor fi autentificate

de

tribunal

(art.

1228

C.

civ.

și

7083

urm.

Pr.

civ.), de câte ori părţile n'au adoptat regimul dotal, chiar
dacă ar fi vorba de o sumă mai mică de 3000 de lei.
Judecătoriile de ocoale mai au încă competinţa de a
autentifica, tot sub condiția ca părţile sau macar una din
ele să aibă domiciliul sau reședința în cuprinsul judecătoriei:
a) Contractele constatând obligaţiuni personale sau
convenţiuni

asupra

bunurilor

mișcătoare

pănă la valoarea

de lei 3000 inclusiv;
b) Ori ce alte acte de asemenea natură a căror valoare sa determinat de părţi, sau al căror obiect
întră în

competinţa

mă

diselor

judecătorii

pentru

a fi judecate

în

pri-

sau ultimă instanță;
c) Procurele pentru a, vepresenta şi a sta în
justiţie,
pentru a face apel?), etc., ori care ar fi
valoarea Și na-

biecte, el remânând debitor de prețul lor (estim
atio facit venditionem), afară de casul când sa preved
ut în contractul de

|
)

căsătorie Că preţeluirea nu face vândar
ea.
Acest

ultim paragraf al art. 718 Pr.
civ. care obligă pe
grefierul tribunalului de a încuno
ştiinţa
cât de curând pe
Judecătorul de ocol că actul dotal
s'a transcris, a fost adaos
senat Pe

Ade

*)

Cpr.

Cas. rom, Bulet.

amendament, după

S-a 1, anul

1891,

propunerea

p. 1738.

D-lui
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locuește

lui ocol;

în cuprinsul

13%

ace-

|

d) Tocmelele

bâlciuri (ermaroace),

sau

contractele

încheiate

independent

în târguri

şi

de ori ce condițiune de

domiciliă sau reşedinţă a părţilor contractante (art. 3 p.
autentif. actelor din 1886). In privinţa tuturor acestor acte,
autentificarea se face de judecător sau de ajutorul stu, acolo unde mai există încă ajutoare, asistat de scriitor, care
ține loc de grefier. Contra-semnarea scriitorului este cerută,
sub pedeapsă de nulitate, ca și acea a grefierului. (Art. 11

L. p. autentif. actelor din 1886).

Se exceptează din competinţa judecătoriilor de ocoaleArt. 5 şi 3%
testamentele 1) și actele translative de proprietate imobi- L. din 1886.
liară, sau constitutive de drepturi reale asupra imobilelor,
care remân exclusiv de competinţa tribunalelor, chiar când
valoarea obiectului ar întra în competința acelor judecătorii (art. 5 și 33 L. p. autentif. actelor din 1886).
O

altă

autoritate

care

earăși,

prin

excepție,

are

că-

Compst. judecăt. comumale. Art. 4

derea de a autentifica unele acte, este judecătoria comunală,
desființată prin legea judecătoriilor de ocoale din 1894, redac-L. din 1886.
tată în mare parte de noi, pe când eram secretar general la
Ministeriul de justiție, și reînființată prin acea din 1896.
Aceste judecătorii au compețința de a autentifica următoarele acte, dacă ambele părţi sau macar una din ele

'și are domiciliul
a) Toate

care le este
1)

sau reședința

actele

conferită

locuitorilor

prin

în acea
săteni

comună ?):
a căror

autentifi-

legi speciale ; |

Cu toate că textul legei este formal, s'au găsit presidenţi
de tribunale care au delegat pe un Judecător de ocol pentru a instrumenta în asemenea materie. Se înțelege că asemenea testamente au fost anulate pentru lipsa de calitate
a funcţionarului care a instrumentat.
Opr. Trib. Putna şi

Cas. rom. Dreptul din 1893, No. 9 şi din 1891, No. 42. Vedi
şi t. IV a Iucr. noastre, p. 436, text şi nota 1,t. VI, p.
609, nota 2.
j
_
2) Faptul domiciliului sau reşedinței într'o comună, sau în cuprinsul unei judecătorii de ocol, se constată prin cunoștința,
personală a primarului sau judecătorului, care autentifică ac- tul, atestată în procesul verbal; sau, în caz de a nu fi cunoscută partea,

prin certificatul primăriei unde partea

își are

acel domiciliu sau reşedinţă. Acest certificat se va menționa
prin numărul şi data sa şi aratarea autorităţei de la care

Art. 6 L.
din 1886.
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b) Ori ce alteacte constatând obligaţiuni sau convențiuni asupra bunurilor mișcătoare pănă la valoare de lei
300

inclusiv ;

c) Procurele pentru a se înfățișa şi a sta în judecată
înaintea ori căror instanţe judecătorești, când mandatarul
își are domiciliul sau reședința în acea comună, nu însă

și procurele

pentru

a face

transacțiune !).

un

act

judecătoresc,

de

ex. o

d) 'Tocmelele sau contractele încheiate în terguri și
bâlciuri, dacă valoarea lucrului nu trece peste lei 300, independent

Art, 11 L.
din 1886.

de

ori

ce

condiţie

de

domiciliu

sau

(art. 4 L. p. autentif. actelor din 1886).
La judecătoriile comunale, autentificarea

primar, asistat de notar?).
cerută,

ca și acea

Contra-semnarea

a grefierului,

sub

(art. 11 L. din 1886).

reşedinţă

se

face de

notarului este

pedeapsă

de nulitate

_O procură sau un alt act, a cărui autentificare
s'a făcut de primarul unei comune rurale, este nul,
partea ajutodacă procesul verbal de autentificarea fost contra-semnat
rului de
de ajutorul
notar. Nuli- de notar,
întru cât legea comunală nu prevede asemenea
tate.
funcţionari, care să înlocuiască pe notar,
când acesta ar fi
nevoit a absenta
Contra-semnarea

din

Imprumuturi
constituite
către Creditul agricol.
Art. 38 L.
din 2 iunie
1892.

5).

Primarii

prumutatului,
prumuturile

rurali

mai
către

cu

creditul

să scrie și să citească,
părței,

de

ajutorul

știință

de

carte ai

au încă competința
de

agricol.

Dacă

autentificarea,
primar

sau

domiciliului îm-

de a autentifica
primarul

se face, după

consilierul

îm-

nu

știe

cererea

comunal care

ştie carte.
Dacă nici unul din aceștia nu
știe carte, autentificarea se face de judecătoria
ocolului în care domiciliază imprimutatul, sau de
judecătoria de ocol de la reședința sucursalei Creditului
agricol. Membrii comisiunei
interimare au aceiași competinţă
ca și primarul şi membrii
consiliului comunal. Infățişarea
Creditului agricol înaintea
Da
ă

la dos

ateu

.

Art. 11, $
ultim

L.

verbal

de

autentificare şi se va pastra

- D. autentif. actelor din

1886).

din

1886.

.

NI
nea caz, la judecătoGa de ocol m hocti)vă (ant.
11,
$
ultim
L. din 1886).
Vas. rom.
Buleţ.
S-a II, anul
Curierul Judiciar

din 1900,.No.

1888,

41.

p.

; p.

779

112,

C.

i

Graiova,
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autorităţei chemate a autentifica actul, nu este obligatorie.
Actul se poate autentifica şi numai în presența celui ce
voeşte să se împrumute, în care caz funcţionarul public îndeplinește

formele

numai

faţă

cu dânsul,

luând

act

din

la

mai

de de-

claraţiunile lui, conform legei (art. 38 L. din 2 iunie 1892)1).
In fine, Consiliile comunale a domiciliului muncitoru- Lucrări de
lui contractant, și numai ele, au competinţa de a auten- cope it
tifica toate tocmelele de munci agricole, îndeplinind formele 28 mai 1893.
prevedute

de

art.

14

și urm.

L.

(art. 6 şi 7 din suscitata lege) 2).
Toate

contestaţiile

isvorite

din

de

28

1893

tocmeli agricole se ju- Art. 21 L,

decă de judecătoriile comunale, ținându-se samă de dispo- dud. de o
siţiile speciale ale legei acelor tocmeli, cu drept de apel
18%.
la judecătoria de ocol, dacă reclamaţia este mai mare de
cât cinci lei (art. 21 L. p. judec. de ocoale din 1 iunie
1896). In aceste contracte, clausele penale și acele de solidaritate sunt cu desevârșire oprite (art. 2 L. din 28 mai
1893 și art. 1 L. din 20 fevr. 1879)5).

1) In cât priveşte actele de amaneturi constituite în favoareă Imprumuturi.
Bâncei agricole (care nu ţrebueşte confundată cu Creditul constituite
agricol), ele se autentifică de tribunale şi se înscriu într'upcătre anca
registru special al tribunalului şi al comunei respective (art. E 121,

care modifică, în unele privințe, pe gin 1 april
Cpr. în privinţa acestor împrumu1895.

12 L. din 1 april 1895,
acea din 1 april 1894).

|

|

turi. C. Galatz. Dreptul din 1901, No. 29.

:) Aceiaşi soluţie era admisă și în legile anterioare, din14 mai Legile ante1882 (art. 5), şi din 18 martie 1866, modificată prin acea rioare de.
din e
din 7 april 1972. De și art. 9 din această din urmă lege Pre- cole

serie cetirea de către consiliul comunal a tocmelelor agricole

în presenţa părţilor
nu

malitate

perserisă

este

sub

menea,

de

pedeapsă

rom. Bulet. S-a 1, anul 1875, p. 128.
pune

că această for-

sia decis

contractante,

nulitate.

Cas.

Această decisie mai

încă în principiu, pe de o parte, că trecerea unui asecontract

într'un

alt registru

de

cât

acel regulat,

nu

atrage nulitatea lui, ear pe de alta, „că autentificarea, din
partea consiliului comunal n'ar fi nulă, dacă la instrumentare ar fi luat

parte

un

secretar

mirea lui să fi fost aprobată

numit provisor, fără ca nu-

de autoritatea

competentă

(a-

tunci comitetul permanent). Art. 15 din legea actuală de la
29 mai 1893 cere însă, sub pedeapsă de nulitate, ca contractul să fie cetit în faţa și audul tuturor părţilor contractante,
precum și declararea lor prin graiii că cele cuprinse în contract sunt conform cu libera lor voinţă și că nu au nici o

,

contestaţie de vpus.
:) Vedi t. i
și 286,

nota

a Tue.
1.

noastre, p. 175,

t. şi

nota 3;

p.

269

și 1882.
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1171.

Actele de tocmeli agricole, făcute în termenii prevăduţi de lege, sunt executorii, după ce se vor învesti cu formula excutorie de către consiliul comunal, după
cererea

părților (art. 26 L. din 28 mai
Despre

Pentru

actele

ca

un

autentice

act

1893).

facute

autentic

în

făcut

strainatate.

în

străinătate

să'şi

poată produce efectele sale în România, el va trebui să
fi fost făcut de autorităţile competente străine, conform legilor respective şi regulei de drept internațional Locus
vegit acum, consacrată.
prin art. 2 $ ultim, 34, 152, 855
şi 1173 C. civ., sau de agenţii diplomatici ori consulari

români din străinătate !), care au capacitatea

de a instru-

menta, cu observarea formelor prescrise de legea pentru
autentificarea actelor de la 1886 (art. 34 din această
lege;
art.. 90 urm. Regul. consular din 20 iunie 18380 ;
art. 93
L. din 13 fevr. 1894 pentru reorg. Minist. afacerelur
străine).
Agenţii diplomatici sau consulari români din străină-

tate sunt în drepta
autentifica, și legalisa acte şi contracte
nu numai între Români și persoanele țărei
în care ei funcționează, ci și acte numai de ale acestor
din urmă, care pri-

vesc afaceri ce-au a se sevârși în România.
Astfel, un
consul român din o ţară străină este
competent a autentifica sau
legalisa

român,
a intenta

voește
un

procura

a trimete
proces

ce un locuitor

din acea ţară, ne-

unei persoane.în România,

înaintea

autorităţilor

spre

judecătorești ro-

mâne. (Cpr. art. 21 al conv. consulare din
1881, încheietă cu

Italia *).

*) Cpr. Cas. rom.

şi C. laşi. Bulet. S-a 1, 1885 p.
92 si Dreptul din 1884, No. 53.—Secretarii,
atașaţii şi” cancelarii, pot
exercita prin dele

țiuni

(art. 24

gaţiune totul sau parte din aceste
atribuL. din 13 fevr. 1894). Cpr. C. Bucu
reşti.

Dreptul din 1900, No. 17 şi C. judi
ciar din același an, No.
18. Sub legea anterioară de la 21
mari
e 1873, în lipsă de
text, chestiunea era cont

roversață.
Vedi decisiile citate în
Christescu, C. civ. adnotat, art.
1171
,
No. 38. — Şeful unei
legaţiuni sau acela care: înlo
cueşte, când dă auţenticitatea
unui act,nu are nevoe de a
fi asistat de un grefier. C. Bugureşti. Dreptul din 1900,
17 şi C. judiciar din 1900,
: ol So Contră. Prib. Ilfov No.
(sent
ec

inţă reformată). Dreptul din

=

Art. 26 L.
din 28 mai
1893.

ACTUL

Cas. 1896;
rom. p.Dreptu
nul
34l din 1896. „No. 43 şii 19. Bulet. S-a II, aao

COD.

mise

CIV.

OARTEA II. —TIT. UIL.—CAPIT. IX. —S-a 1.—ART.

1171.
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Actele emanate de la legațiuni străine nu vor fi adde către autorităţile din țară, dacă nu vor fi legali-

sate de Ministerul de externe (art.19 Regul. pentru legațiunele române din străinătate de la 27 iunie 1880) !).

Actele autentificate de consulatele şi legaţiunele ro-Art. 375, ş2
mâne din străinătate se pot învesti cu formula executorie
Pr. civ.
de tribunalul domiciliului uneia din părţile partaşe la ac-

tul autentic. „Am modificat art. 375 din proc. civilă, dice Ministrul justiției, în expunerea de motive 2), punându'l
în concordanţă cu art. 20 din legea autentificărei actelor,

ȘI determinând
competința autorităților pentru învestirea
actelor autentificate de consulatele
şi legațiunele române

din străinătate“.
Dacă

nici una din părți nu'și are domiciliul

în țară, ti- Art. 375 $

tlul executor se va putea încuviinţa de tribunalul Ilfov (art, ultim: Pr-civ.

315, $ ultim). Această ultimă disposiție a fost adaosă în
Senat pe cale de amendament, după propunerea D-lui C.
G. Ioan, şi a fost: primită fără piei o discuţie3).
In cât priveşte actele autentificate de autorităţile străine conform legei ţărei unde ele au fost întocmite (art. 2,
Ş ultim C. civ.), despre care legea nu dice nimic, ele se
vor investi cu formula executorie de autoritatea judecătorească competentă din localitatea unde ele vor avea să/și
primească executarea, această autoritate îndeplinind aceleași forme ca și pentru hotărtîrile străine (art. 374 Pr.
civ.). Art. 12 din convenţia consulară, încheiată la 1881 cu
Italia, este expres în această privință, şi acest text este aplicabil

prin

analogie

are convențiuni

tuturor

speciale,

Statelor

destul

cu care

este numai

Art. 374
Pr. div.

România nu

ca să existe o

reciprocitate de fapt (art. 374 Pr. civ. ?).
Despre

actele legalisate sau

adeverite.

Legiuitorul. confundă adese-ori legalisarea cu auten- Deosebire
aa
-ațiuni trebuesc
tr
isti
legalintre legali
pen „ între
distinse,
aceste două operațiuni
tificarea, însă
;

tru

că nu

sunt

identice.

1). Cpr. Cas. rom.

Aceasta

resultă

Dreptul din 1892,

“anul 1891, p. 978. C. Iaşi. Dreptul
- Vedi Pr. civ. ed. of, p

Vedi op. cit, p. 415,

4) Cpr. Fm.

Cernătescu,

.

,

din

însuși

legea tentificare.

No. 18 şi Bulet. S-a 1,
din 1889, No, 45.

Dreptul din 1901,

No.

28.

DESPRE ACTELE LEGALISATE.
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+

pentru autentificarea, actelor, care, după ce se ocupă despre
actele autentice și formele autenticităţei (art. 8 urm.), tratează în un cap. a parte despre legalisarea actelor sub semnătură privată (art. 7 şi 24—-29). Apoi, în unele casuri,
legiuitorul prescrie o procură autentică1), mulțămindu-se

în altele cu o. procură legalisată (art. 94 Pr. civ.). O de-

osebire

trebue

deci să existe

sare. Care este această

între

deosebire ?

autentificare

şi legali-

Legalisarea

constată

data certă a actului (art. 1182 C. civ.) și identitatea părților care Tau subscris (art. 7 şi 24 urm. L. p. autentificarea actelor), ear autentificarea mai constată încă, pe lângă
acestea, şi liberul consimțemânt al părților (art. 10 L. din
1886) 2).
Art: 26-L.
Există însă un caz în care și legalisarea trebue să
- din 1886. constate
că

actul

ceasta este în
oare care, nu
carte sau unu
autentificarea
lisare

este

făcut

cu

consimţemântul

părței ; a-

caz când partea nu știe carte sau, din o causă
poate să subscrie: „In privinţa celor ce nu știu
pot subscrie, dice art. 26 din legea pentru
actelor de la 1886, procesul verbal de lega-

trebue să constate : 10

Presentarea,

părţilor și a seri-

itorului actului înaintea judecătoriei sau primăriei
şi identitatea lor; 20 cetirea actului din cuvânt
în cuvânt în

1) Vedi, de exemplu, art. 23, 52, 1181, 1788
c. civ., art. 8 L.
p. autentif. actelor din
un

Art. 7 L. din
1886.

act

autentic

nu

1886, etc. După

se poate

face

prin

acest din urmă text,

procurator,

dacă acesta nu are 0 procură autentică, căci
altfel
actul
n'ar fi
nici el autentic. Cpr. Cas. rom. Bulet.
S-a 1. anul 1889, p.
1039.—1n cât priveşte casurile în care
autentică, vedi t. VI, p. 457, nota 2 legea. cere o procură
și tratatul nostru în
limba franceză, p. 292, nota 2. In cât
prive
şte mandatul ne, aparat pentru a, putea primi o plată,
vedi t. VI,p. 456, 457.
) Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a, 1, 1883,
consid. de la, p. 892 şi
Trib. Iași. Dreptul No. 11 din 1883
.—Ac
care tribunalul o face foarte bine între eastă deosebire, pe
legalisare şi autentificare, inaintea, legei' asupra auten
tific
ărei
actelor din 1886,
este aceiaşi ŞI în urma promulgăre
i acestei legi (art. 7).
„S a decis chiar că, în legalisarea
că dă actelor deferite competințe ce autoritatea poliţieneasi sale, este destul ca ea să
„tai ce
SI
scrise

în el, fără

,

a, Îi ţinută

mnătura este a

persoanei sub-

dea mai face mențiune despre
identitatea persoanei. Cas.
rom. Bulet. S-a II, anul 1895,
p. 1482. Această soluţie pare
însă contrară, art. 7 $ ultim
din legea, pentru autentificar
ea,
actelor.
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audul tuturor î); 3% declaraţia părților sau uneia
din ele
că nu știe sau nu poate subscrie; 4% declaraţia
părţei
care nu știe subscrie cd actul ce î sa cotit este făcut
cu
consinifemântul

seu

și că

voește

să

se

legaliseze“.

Sa decis, în baza acestui text, care unu se aplică la
autentificare, ci numai la legalisare 2), că procura semnată
prin punere de deget nu este valabilă, dacă procesul ver-

bal de legalisare a semnăturei nu constată presentarea părței înaintea autorităţei respective (în specie era vorba de

un

comisar

cuvânt

în

polițienesc),

cuvânt

în

identitatea

audul

ei,

părței,

cetirea actului din

declaraţia

ci că nu știe

sau nu poate subscrie, și că procura cei s'a cetit este făcută cu consimțemântul său și că ea voeşte să se legaliseze *). Legiuitorul a luat aceste precauţiuni în privinţa

persoanelor care nu știu carte, pentru că voinţa lor poate
fi alterată cu mai multă ușurință.
Autorităţile competente spre a legalisa actele sunt tot Autorităţile

acele care au competința

torităţile
ceastă

polițienești,

din

urmă

de a le autentifica, afară de au- spre

care nu

privinţă.

au nici o competință

în a- lisa actele.

Eată actele care pot fi legalisate de polițaii și co- Actele care.
misarii de poliţie, în orașele unde sunt asemenea autorități : ba de Eoli1% Procurele de ori ce natură, însă numai pentru a țaii și comi-

sta în judecată înaintea autorităţilor administrative sau ju- *

decătorești,
afară de casurile,
cere o procură autentică 4);

2% Procurele
tanţele constatând
vândări de vite;
1

bine

înţeles,

pentru

a primi

aceste

primiri, precum

în

care

pensii sau lefuri și chişi biletele

pentru

2 privința actelor eutentice în genere leg a, cere auma e
“ivi

.

ice

în

genere,

legea

cere numai ca

rea din cuvenit în cucent nefiind prescrisă de cât în privinţa,
testamentelor (art. 861 C. civ.). Cpr. C. Craiova. Dreptul,
No. 2 din 1890. Trib. Ilfov. Dreptul din 1887, No. 31. C.

Focşani. Dreptul, No. 64 din 1886.
2) C. Bucureşti. Dreptul, No. 32 din 1891.

5)

Cas. rom. (12 sept. 1900). C. Judiciar din 1900, No. 66, decisie pronunţată în urma unei diverginţe, la judecarea căreia am luat şi noi parte. /dem. C. București și Cas. rom.
S-a

1 (4 iunie

1896).

Dreptul

din

liţie. E

legea Art. 1. din
”

1892,

Cas. 1896, p. 949.
î) Vedi aceste ceasuri aratate supră, p. 144,
p. 497, nota 2.

No.

51

şi

Bulet.

nota 1 şi în t. VI,
10

.
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30 Conturile
natură

şi pănă

și

facturile

la ori

ce

pentru

furnituri

de ori ce

sumă;

4% Certificatele medicale.
In toate aceste casuri, restrictiv determinate de lege !),
autoritatea

părţilor,

polițienească,

încredințându-se

certifică în josul actului

de

identitatea

că semnătura

este a per-

soanei subscrise în act (art. 7 L. din 18536).
Judee. de o-

In

ceea ce priveşte

judecătoriile

de ocoale, vedi

supră,

coale și co- p. 137 urm., și art. 3, 5 și LI, Şultim L. din 1886: ear în
munale, ceea ce privește judecătoriile comunale, representate prin
primarul comunei, vedi supră, p. 139 urm.
|
Procură semSa decis, înainte de legea din 1886 asupra autentifică-

nată
prin Pi-zei actelor, că primarii și cei-lalți funcționari
deget.

tivi

au

prin

punere

competința
de

de

deget,

a

legalisa

și că

procurele

asemenea,

procuri,

administra
subsemnate
acolo

unde

legea nu cere o procură autentică, sunt valide, chiar dacă
iscălitura funcţionarului este făcută prin punerea unei stampile sau a sigiliului comunal 2); însă asemenea soluție este
inadmisibilă astădi, faţă cu art. 11, $ ultim din legea pen-

Procură le-

tru autentificarea actelor, după care
carte nu poate să legaliseze nici un

Sa

mai

validat,

tot înaintea

galisată de cură legalisată de intendentul

primarul
act.

legei din

Art, 2 L
din 1886.

numai

și nu

are

nici

astădi

nu știe

1556,

o pro-

nu avea

nici a-

penitenciarului unde era de-

penitenciaru-ținut mandantele 3) ; însă acest funcționar
lui.
tunci

care

asemene

competinţă.

Autorităţile competente de a legalisa actele sunt
deci
acele aratate mai Sus, și asemenea acte, fie sub sem-

nătură privată, fie subscrise prin puner
e de deget,
au aceiași forță probantă ca și actele auten
tice, pentru tot ce
funcţionarul publie competent a constatat
căi s'a declarat

de părți, sau că s'a petrecut înaintea sa (art.
27 LL. din
1886). Constatarea făcută de funcţionar
ul competent propriis sensibus, de visu et auditu, nu poate
deci fi dărâmată
1)

-

3)

Astfel, autorităţile polițienești nu au
procurele ce se dau pentru constituir cădere de a legalisa
ea unei ipoteci convenționale (Cas. rom. C.

București și Iaşi. Bulet. S-a 1, 1881,
p. 238; Dreptul din 1884, No. 9. Drep
tul din 1894, No. 50),
ŞI cu atât mai puţin
Cugureşti.

Dreptul,

a. legalisa însuși

loco

a

din”as. ga:
rom.

Bale
Bulet.t, S-a

Cas. rom.

S-a 1. Bulet, anul

1, anul

38

actul de

1882,
1882 p. ». 1090.
1876,

p. 255.:

ipotecă, C.

c. Iaşi,i, Drept
Dr ul
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de cât prin

inscrierea

în falș ; numai

sinceritatea
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faptelor

constatate poate fi combătută prin dovada
contrară.
Așa dar, o procură sau un alt act din
acele prevă-

dute de lege, subscrise prin punere de deget
sau prin aplicarea unei stampile, sunt valide, dacă ele
au fost legalisate de autoritatea competentă 1), îndeplinindu-se
, bine
înțeles,

formalităţile

autentificarea, actelor.

prescrise

de

art.

26

din legea.

pentru

Se întâmplă însă adese-ori că autoritățile administra
tive Legalisarea
sau polițienești, întemeindu-se pe un vechi obiceii
a] pămân- obliz unila-

tului, consacrat atât prin
cât și prin

Codul

Codul Calimach

Caragea

(art.

3,

parte

(art. 1179
VI,

capit,

urm.)nate prin pu2

de

la cărți) 2), și care își are origina sa în dreptul roman 3),

legalisează și
nere de deget
Cod. german),
asemenea acte
sunt

astădi obligaţii unilaterale semnate prin pusau prin aplicarea unui sigil (cpr. art. 126,
și în asemenea caz, naşte întrebarea dacă
au vre-o putere probatorie, de câte ori ele

contestate de părţi.
S'a decis, și noi înși-ne

de promulgarea

Mee

galisarea semnăturei
get constitue un act

am

susținut altă

dată,

înainte

unui act subseris prin punere
autentic, în ceea ce privește

de devalidi-

legei asupra

autentificărei actelor 4), că le-

tatea semnăturei, când este afirmată de un ofiţer public
care are dreptul de a instrumenta în locul unde actul a
fost făcut, fie acea semnătură însemnată în litere, fie prin
0 cruce sau prin alte semne 5).
1) Această soluţie era admisă şi înaintea legei asupra autentificărei actelor. Cpr. C. Iaşi și Trib. Vaslui. Dreptul din
1885, No. 98 şi 61.
,
i
*) După Codul Caragea (art. 6, partea III, capit. 2 p. vEndări),
vândarea chiar
a unui nemișcător era validă, dacă era făcută
prin act scris şi iscălit de doi marturi și de scriitorul actului, care puteafi chiar şi notarul satului, de câte ori părțile nu știeau carte. Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1898, p. 67.
5) „Vel si ignarus sit litterarum, vel scribere prepediatur, spe-ciali tabulario ad hoc solum adhibendo, ut pro eo litteras supponat...“ L. 92, $ 2, Cod., De jure deliberandi, ete., 6, 30 şi
Basil., 35, 14, L.99, $2. Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul
5
1883, consid. de la 30.
|
15.
3, No.
4) Vedi Dreptul din
a Vedi în leest sens, Cas. vom. Bulet. S-a 1, anul 1872, p. 67 şi
Dreptul din 1872, No. 23. Bulet. 1883, p. 304 urm. şi Dreptul din 1883, No. 36. Bulet. 1885, p. 36. Bulet. 1890, p. 162

Codul
Caragea,

DESPRE
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Această soluţie, care era controversată înaintea legei din 1886, este însă inadmisibilă astădi. In adever, un
act, altul de cât acele anume prevedute de lege, semnat
prin punere de deget, fie el chiar legalisat de o autoritate
poliţienească sau administrativă, nu este valid nici ca act
autentic, nici ca act sub semnătură privată, punerea de deget nefiind o semnătură, asemenea, legalisare conferind actului numai dată certă (art. 1182), fără ca el să poată constitui
Tocmeli
agricole.
Art. 28 şi 29
L. p. autentif,
actelor.

prin

sine o probă

sau

macar

un început

de

probă!).

Numai tocmelele agricole, legalisate de consiliile comunale, în baza unei legi speciale, sunt autentice 2).
Aceasta resultă mai cu samă din art. 28 al legei
pentru autentificarea actelor, care are următoarea cuprindere : „Cei ce nu știu carte și care subscriu prin punere
de

deget

sau

prin aplicarea

unui

sigilii,

nu

se

pot

obliga,

sub semnătură privată de cât pănă la concurenţa de 150
lei (se înțelege lei noi). In acest caz, pentru ca, inserisul să
fie valabil, el trebue şă fie subscris de scriitorul lui şi să se

arăte într'6nsul numele, profesiunea
și domiciliul a doi marturi care au fost față la încheierea convenţiunei şi facerea,

jiscrisului“. De și acest text nu spune că inserisul trebue
să fie legalisat, aceasta, resultă însă de la, sine, întru cât
el este pus sub rubrica: despre legalisarea actelor sub sem-

ndtură privată ; şi apoi, art. următor

(29) adaugă:

„Dacă

combate de dânșii pe toate căile de drept“.
Soluţia de mai sus presupune
însă că partea

care a

legalisavea actelor celor ce nu știu carte este vicioasă sau
incomplectă, existența sau validitatea obligaţiunei se poate

pus degetul sau sigilul seu, tăgăduește acest fapt, căci dacă
el se recunoaște dator, dovada resultă din mărturisirea sa. 3).
e Focșani, Dreptul din 1885, No. 78 și din 1886, No. 50.
„ Craiova.
Dreptul din 1883, No. 36.
„Roşiori.
.

Dreptul din 1881, No. 62, ete.

“
and.
as. rom. Bulet. S-a, 1, 1879, p. 719 şi Dreptulocoldin Region
16 martie 1880,

No. 10. Bulet. 1880, p. 47 și 1412 Balet, 1881, p.
1883,

240 și 913. Bulet.

2)

,

)

p. 167.;C. Bucureşti.

Dreptul din

9, No, 51; din 1880, No. 10; din 1884, No.
8. Trib.
Vasluişi Tutova. Dreptul din 1882, No. 65 şi din
1883.
3 Și 15. C. Iaşi. Dreptul din 1882, No. 55 și din 1894, No.
No.
50. Trib. Dorohoi, Dreptul, No. 26 din 1893,
E
: etc.
Bul
Cpr.

Cas. rom.

supră! p. 141.
RP

a0a5:

rom.

ulet. S-a 1, anul 1880, p. 141.

Bulet.

S-a, 1,1894,

Vedi și

p. 95 şi Dreptul din 189%,

COD. CIV.—CARTEA

IIL.—TIT. IIL.—CAPIT. TX.—S-a

1.—ART.

117,

149

Efectele actului autentic nul pentru lipsă de forme sau
din
causa încompetenței ori incapacităfei funcfionarului
care a instrumentat.
Art. 1172.—Actul care nu poate fi autentic din causa
necompetinţei, sau a incapacităţei funcţionarului, sau din
lipsă de
forme, este valabil ca, scriptură sub semnătură privată
, dacă s'a
iscălit de părţile contractante. (Art. 1176 urm., 1179 urm.
C. civ.
Art, 22 L. din 1886 p. autentif. actelor. Art. 1318 C. fr).
Art. 22 L. din 1 sept. 1886.—Actul nul ca act autentic,

pentru

vre-un

viciii

sau lipsă

de

formă,

poate

valora

ca act

sub

semnătură privată legalisat, sau ca act cu dată cerţă, sau ca inceput de dovadă scrisă, dacă însuşește condiţiunile cerute pentru
unul sau altul din aceste acte. (Art. 1172 C. civ. Art. 68 L. din
25 ventâse

anul

XI).

Pentru ca un act să fie autentic se cer, după cum
am vedut, mai multe condițiuni, și anume: 10 'Trebue ca
el să fi fost primit de un funcționar public ; 20 ca acest

funcționar

să

fi avut

competința

de

a instrumenta ; 30 ca

el să fi fost capabil, adecă să nu fi fost destituit, înlocuit
sau macar suspendat !); și în fine, 40 ca să se fi observat
toate formele prescrise de lege.
Dacă
primit nu

loare. Dacă
și există

me

prima condiţie lipsește, adecă dacă acel care la
era funcționar public, actul nu are nici 0 va-

însă

numai

legale,

actul

actul

emană

incompetinţă,

valorează

de la un

funcţionar public

incapacitate sau lipsă de for-

ca act

sub

semnătură

privată,

dacă, bine înțeles, el este subsemnat de toate părțile
tractante, cu toate că disposiţiile art. 1179 şi 1180

fi fost observate ?), și cu toate că el nu este datat 3).
Aceasta

lasă

însă

de un contract solemn;

a se presupune

că

nu

conn'ar

este

vorba

căci, în asemenea contracte,

actele

') Cpr. Pothier, Oblig. II. 1739.
2) C. Bucureşti. Dreptul din 1893, No. 771. Cas.
„D. P. 85. 1. 66. Sirey, 85. 1. 166. Sirey, 87.
cad, V, art. 1318, No. 1, p. 14. Baudry, II,
IMI, 305. Planiol, II, 153. Acollas, II, p. 933.

|
fr. şi C. Pau.
2. 63. Mar1181. Arntz,
Bonnier, op.

cit., 491. Thiry, III, 117. T. Huc, VIII, 227. Lavombiăre, IV,
art. 1318, No.3. Laurent, XIX,

117.

246. Ricci, Delle prove, 68. Mourlon,
3)

afară de
C. Douai.

Delvincourt.
D. P. 1901.

2. 139.

Demolombe, XXIX,

II, 1535, şi toţi autorii,

Contracte
solemne.

ACTUL AUTENTIC NUL PENTRU LIPSĂ DE FORME.—ART, 1172,

150

sub semnătură privată n'au nici o valoare, de vremece
forma autentică este substanţială 1). Forma dat esse rei.
Oblig. sinaIntr'o obligație sinalagmatică, dacă toate părţile care
lagmatice ne-se obligă n'au subsemnat, actul care nu valorează ca auPoate Ie tentie nu poate valora nici ca act sub semnătură privată,

Inceput de chiar dacă partea, care ar fi trebuit
probă,

Casul în care

re solidaricește cu

să semneze

ar fi debitoa-

acea care a subsemnat 2).

Dar dacă actul,

în asemenea caz, nu poate servi de probă,
el avea menirea de a constata este validă,
parte din contractele solemne și dacă ea
momentul redactărei actului. Ea va putea
prin alte dovedi*), și actul semnat numai
putea, la, nevoe, să servească ca început

convenţiunea ce
dacă ea nu face
era perfectă în
deci fi stabilită
de o parte, ar
de probă scrisă

(art. 22 L. p. autentif. actelor din 1886 4).
Din

cele mai

sus

expuse

foăetul
na autentic w'ar fi valid ca

resultă

că

actul

act sub semnătură

nul ca act

privată, dacă

nat de părţi.părțile, sau una din ele, ar fi declarat că nu știe sau nu
poate să semneze 5), sau dacă ar fi semnat prin punere de
deget sau prin aplicarea unui sigil, pentru că aceasta nu
constitue o semnătură 6). Legea cerând în adevăr semnătura

părților,

lora ca act sub
de

actul

a fi subsemnat

dacă

este vorba

nul

semnătură

ca

act

autentice

privată

de părți,

sau

de o obligaţie

de

de

partea

Oblig. unilaterale.

IV,

art.

1318,

No.

poate

va-

conâițiunea

care

se

obligă,

unilaterală.

') Laurent, XIX, 197. Demolombe, XXIX,
Larombiere,

nu

cât sub

6. Pana.

249. Bonnier, 489.
fr.,

Actes

authen

tigues, 29. Marcade, V, art, 1318, No. VI, p.
21. Baudry,
II, 1181. Vigi€, II, 158]. Planiol, 11, 152.
Mourlon, II, 1533.
Phiry, III, 119. C. Caen. Sirey, 45.2. 77.
*) Cpr. Cas. fr. Sirey, 91. 1. 399. 7. Huc, Vedi și -supră, p. 47.
VIII,
V, art. 1318, No. 3, p. 16. Baudry, II, 1181. 227. Mareadg,
Demolombe,
XXIX, 264, 265, Arntz, III, 305. Thiry,
III, 117. Larombiere, IV, art. 1318, No. 8. Laurent,
XIX, 119. Bonnier,
op. cit., 490.—In privința, obligaţiilor unilaterale,
precum ar
fi, de exemplu, un împrumut, un deposi
t, etc., ele vor valora
ca acte sub semnătură privată,
dacă au fost semnate de de, bitor. Vedi autorii de mai
sus.
) „Fiunt Scripture ut per eas
facili
tun est ; sine his autem valet guod us probari possit qaod. acactum est, si aliunde habeat probationein“. Cpr. Baudry,
TI, 1181.
7

2 Cpr. Laurent, XIX, 121 urm.
7. Huc, VIII, 297.
) ae pade, V, art. 1318, No.
3, p. 16. Toullier D. IV, partea

î) Vedi supră, p. 149.

COD.

CIV.—CARTEA

Ce

trebue

IIL.—TIT. UL—CAPIT,

să decidem

în caz

IX. —S-a 1.—ART. 1172.

când

151

o parte ar fi făcutCasul în care

înaintea funcţionarului ce a instrumentat o declarațiune min

ăntea a fă-

ciunoasă
că nu știe a subsemna,
declarație despre care ţie mincius'ar fi luat act? Am v&dut că testamentul ar fi în asemeSea up
nea caz nul, pentru că aceasta ar fi un refus indirect
de
caii

a-l iscăli,
partea

refus

care

testatorului

lar fi silit a'şi face

sar putea

de

a scapa

explica

de

ca un mijloc

stăruinţele

acelora

disposiţia sa de ultimă voință !).

din
care

Această soluţie este inadmisibilă însă în privința celorlalte acte, pentru că lipsese motivele care se invoacă în privința testamentelor. De câte ori deci o parte va fi declarat că

nu știe să scrie,

va

putea

pe când

să dovedească

știea în realitate, cea-laltă parte

că

asemenea

ciunoasă, și în asemenea caz,
act sub semnătură privată ?).
Ant.

actul

declaraţie

este

min-

va avea, puterea unui
|

1172 atribuindeactului autentic neregulat valoarea, Consecințele

unui act sub semnătură privată, de aici resultă mai multe da pată
consecinţe însemnate, și anume : 1” Actul nu are nici 0 va- rarea că ae-

loare, dacă contractul ce el era menit a constata face parte tul atentie

din contractele solemne ?); 20 data lui nu face credințăvalorează ca
în contra terţiilor de cât în condiţiile determinate de art. ag ep ceru
1182 1); 3% semnătura actului, în caz de denegare san de
vată
nerecunoaștere din partea aceluia căruia i se atribue, va
trebui să fie verificată conform regulelor statornicite de
procedura civilă (art. 162 urm)5).
Simpla

pentru

semnătură

a părților

ca actul nul

ca autentic

contractante

să valoreze

nu

ca

ajunge Intervenirea

act sub'ua puii

semnătură privată, ci mai trebue încă ca la confecţionarea lui, să fi intervenit un funcţionar publice lucrând în
această calitate.
Deci, dacă n'a intervenit un funcţionar
public,

sau a intervenit

un

după lege, a instrumenta

funcționar care nu avea

în materie

nu este nici autentic nici sub
ar fi subsemnat de părți.
1)

Vedi t. IV

dreptul,

de autentificare, actul

semnătură

a Iuer. noastre, p. 443.

privată,

de și el

|

2) Vedi Ricci, Delle prote, 13, p. 196, care citează în acest sens
o decisie a curţei

Vai
Vedi

supră,

p.

de apel

149, , 150

din Turin,

cu data de

26 mai

.

; Banăry 11 lia. Thiry, III, 118. Demolombe, XXIX, 248.

5)

Pand. fr., Actes authentigues, 41. Laurent, XIX, 198.

|

152

PUTEREA

PROBATORIE

Nesubsemna-

Aceiași soluție

A ACTULUI AUTENTIC.—ART.

este

admisibilă în

11172,

caz când funcţionarul

rea funționa-uplic care a instrumentat, ar fi uitat de a subsemna actul,

rului.
Controversă.

mai

cu samă

de art.
primit

dacă

1179
de

nu

sau

și 1180,

către

un

îndeplinit formalităţile prescrise

pentru

că dovada

funcționar

public

nu

că actul
poate

să

a fost
resulte

de cât din semnătura acestui funcționar î). Asemenea act
ar putea cel mult servi ca început de dovadă scrisă (art.

22 L. din

1886).

Despre

puterea probatorie şi executorie
autentice,

a actelor

Art. 1173.—Actul autentic are deplină credinţă, în prizirea
ori căreipersoane?), despre disposiţiunile şi convenţiunile ce constată.
Executarea actului autentic, care este investit cu formula,
executorie, va fi suspensă prin punerea în acusaţiune, când se
intentă o acţiune criminală în contra pretinsului autor al actului.
Ear când, în cursul unei instanțe civile, actul se atacă de falş,
tribunalele

actului.

pot,

(Art,

după

împrejurări,

1171, 1174

a suspenda provisor executarea

C. civ. Art.

135.

Ant. 20 L. din 1 sept. 1856. Art. 193 urm.

urm.

_

Pr. pen. Art. 1319

162 urm. 375

C. fr).

Art. 20 L. din
1 sept. 1886.—Actele

Pr.civ.

C. pen. Art. 8, 130

autentificate, conform

disposiţiilor legei de față, sunt executorii din momentul
exigibilităţei

') Maread6,

V,

ast, 1318,

No.

5.

Bonnier

Demolombe
XXIX, 253, 262. Aubry et Rau, VIII, . $ 492.
755,
p.
217, 218
t. şi nota, 69. Râpert
1182.

Laurent,

XIX,

Sirey, Acte avtthentigue, 189. Bauâry. Îl,
118. Pand. fr., Acres authentigues, 33.

Masse-Verg6, III, $ 589, p. 494, nota 9.—Vedi

însă

Larombiere, IV, art. 1318, No. 2 și 3, care aplică în specie
art.
18, Considerând lipsa de semnătură a funcţio
narului ca

„UN
Deoseb. de
redacție de
la Codul
francez.

*)

Viciii de formă, Cpr. şi C. Gand. Pasierisie belge,

83. 2. 51.
Textul corespundător francez dice : între părțile
contractante
și moștenitorii sau representanții lor, însă
Maveade (V, art.
1319,
No. 2, p. 24)

redactorii

Codului

criticând

francez

aceste

le au

copiat

expresiuni,

pe care

UI, 135), şi dicând că actul autentic dovedeş din Pothier (Oblig.
te,
rea, în falş, faţă cu ori-ce persoâne, îd guod pănă la inserieconvenitum aut
actumn est, legivitorul nostru a, îndreptat acest
viciu de redacţie.
Cpr. în același sens, Aubry et Rau,
nota 48 şi p. 212. Demolombe, XXIX, VIII, ş 755, p 210
269 urm Pand. f.,
Actes authentiques, 65. 1. Huc, VIII,
228. Laurent, XIX. 134.

Tir. IL, 121, Arntz, III, 308. Mourlon, IL, 1595
Bakdry,
, 1186, Râpert. Sirey,
Acte authentigue, 219 urm. Bonnier

op. cit, 508. Cas. tr. Sirey, 80.
1.
este
deci mai
bine
a
=
înfră, p. 151, 188.

redacti at de

157, etc.

câtâ

acelel

Textul

f fr
| francez,

V

nostru

' si
Vedi şi

COD. CIV.—CARTEA

lor.—Yormula,

III.—TIT, II.—CAPIT. IX.—S-a 1. ART,

executorie

se va

pune

pe

dânsele

1173, 1114.

153

de aceiaşi auto-

ritate care le a investit cu forma autentică, și în acelaşi mod ca
şi pentru hotăririle judecătorești. —Asupra actelor autentificațe de
vre-o judecătorie comunală, formula executorie nu se va putea
pune de cât de judecătoria de ocol respectivă sau de tribunalul
de județ. (Art. 1173 C. civ. Ant. 135, 375 Pr. civ.).
Art. 1174.—Actul cel autentic, sau cel sub semnătură privată,

are

tot efectul

între

părţi

despre drepturile

şi obligaţiunile

"ce constată, precum şi despre aceea ce este menţionat în act,
peste obiectul principăl al convenţiunei, când menţionarea are un
raport oare-care cu acest obiect.—Dară menţionările care au de
obiect un fapt cu totul străin de acelal convenţiunei, nu pot servi

de cât numai la un început de dovadă.
1191 C. civ. Art. 46 C. com. Art, 1320

I. Puterea
Actul

autentic

probatorie
are

(Art. 1171, 1176,
C. fr).

1191,

a actului autentic.

o putere

probatorie

mai mare

și

mai energică de cât actul sub semnătură privată!), și
aceasta din mai multe puncte de vedere:
10 Simplul fapt a producerei unui act autentic regulat
atrage în favoarea sa o presumție de validitate, așa că
acela căruia el este opus trebue să'l răstoarne, justificând
iregularitățile ce el invoacă. Această presumție de validitate este foarte rațională, căci nici o convenţie n'ar mai
fi fost sigură, dacă purtătorul unui act autentic ar fi fost
pus în posiție de a dovedi veracitatea actului ssu.
Din contra, dacă reclamantul invoacă în sprijinirea,
dreptului său un act sub semnătură privată, el este acela
“care

va

trebui

să

dovedească

veracitatea

instrumentului

:seu de probaţie, dacă adversarul său nu recunoaște semnătura sau scriptura actului (art. 1177,
1178 C. civ., 162
um. Pr. civ?).
20

Actul

Ja inscrierea

autentic

în falș,

face

pentru

credință

despre

data

că data face parte

sa

pănă

esenţială

din însuși actul 5).
1)

„Cărţile publice au: mai multă credință de cât cele particulare“, dice art. 32, partea VI, capit. 2 din Codul Caragea.
2) Cas, rom. Bulet. S-a 1, 1819, p. 904.—Acest principiu era
admis şi sub Codul Caragea. Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul
1890, p. 62.
_
% Laurent, XIX, 135. Demolombe, XXIX, 270. Aubry et Rau,
VIII, $ 755, p. 210. Vigi6, II, 1583. Arntz, III, 309. Repert.
Sirey, Acte authentique, 231. Pand. fv., Actes auth., 51, şi
toţi autorii.

Vedi

text şi nota 2.

şi tom. IV

a Comentariilor

noastre,

p. 445

Cod. Caragea,

154

PUTEREA
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PROBATORIE A ACTLUI AUTENTIC.—ART.

In fine,

actul autentic

ce constată,

sau. pănă

contrară.

la

Acest

dovada

în falş,

înaintea

credinţă

pănă

punct are însă nevoe de

Faptele care
Unele fapte se petrec
se cred pănăinstrumentează ; astfel sunt,
la inscrierea,

face

sițiile și convențiile

lui în

cutare

1173, 1114.

despre

dispo-

la inscrierea, în falș

explicaţii.

sub ochii funcţionarului care
de exemplu: compariţia părților

di, declaraţia

voinței

lor,

subsem-

public

și elo

narea actului (art. 10 L. din 1886)1), cetirea actului:
din cuvânt în cuvânt (art. 861 C. civ.), numerarea banilor,
dacă

ea sa

făcut

înaintea

funcţionarului

atestă, etc.; toate aceste fapte și altele de asemenea natură
sunt credute nu numai sute» partes, dar și în privinţa ter-

țiilor, până la inscrierea în falș, adecă nu vor putea fi
resturnate de cât demonstrându-se falşitatea lor prin procedura lungă și grea a falșului 2), pentru că toate aceste
fapte, funcţionarul le atestă că s'au petrecut înaintea lui,

quorum notitiam et scientiam habet propriis sensibus visu et
auditu, după expresia lui Dumoulin 3).
Casul în care
funcţionarul
care a in-

1)
*)

Cpr. Cas. fr. Sirey, 87. 1. 206.
Procedura falșului este, în -asemenea

care

se poate

combate

dovada

caz, singura cale prin.

ce resultă din un act autentic.

Dacă funcţionarul public care a primit actul este urmărit.
pe cale principală pentru falş, executarea, actului «a
fi sus-

strumentat

este urmărit
pentru falg
de minist.
public.

pendată

prin

punerea

în

acusare

(art.

1173,

nu era nici odată presupusă (L. 2, Coa..

Casul în care
una, din părţi
defaimă ac-

$ 2), pentru că.

îndată ce ministerul public a pus în mișcare acţiunea
pentru
falș, actul este suspect şi nu poate fi adus fără pericol
la.
îndeplinire. Cu toate acestea, la Romani, în asemene
actul trebuea să se execute în mod provisor, pentru a, caz,
că crima.
liam «de fulsis, 9, 99).
De câte ori însă, în

defaimă

de falş

de

una

cursul

|
unui

din părţile

4d legem

proces

civil,

contractante

Corne-

actul se.

judecătorii
nu mai au obligațiunea, ci facultatea
de
a
suspend
a, după
împrejurări, în mod proviso

tal de faiş,

r,

executarea,

plângerea părței, la, care cele mai multe actului, pentru că
ori ministerul public:
nu se alătură, poate fi neîntemeiată.
Judecătorii vor decide -

Casul în care
falşul este
patent.

deci după împrejurările fie
cărei cause.
Dacă falşul material este patent şi
se constată
vedere

la prima.
a, actului, în caz, de exX., când
tură Sau sar fi adaos ceva printre sar fi făcut o ştersălinii actul va, putea fi
înlăturat, fără, înscriere în falș,
pentru că. în asemenea caz,
alteraţia, adevărului

nu se datoreşte de bună samă,
funcţiomarului „public, ci părței interesa
te.
%) D pnoulin, care ape bunei din Paris, Cpr. Arntz, III, 309.

Ş

,

tit. 1, Ş

este mult mai puţin precis (Obiig8,.,No. 64. Cpr.
11, 135 urm.)..

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. UU.—CAPIT.
IX.—S-a 1.—ART. 113, 1174,

„Actul

public,

face deplină credință

dice art.

1317,

155

$ 1 din Codul italian,Art. 1317 c.

despre convenţie și faptele petrecute

italian.
înaintea notarului sau funcţionarului public care
Va primit“! ),
Cât pentru faptele aparținând ordinei morale,
care nu Faptele care:
cad sub simţurile judecătorului, precum este
sinceritatea, se cred pănă,
declaraţiilor făcute, actul le dovedește de aseme
nea, însă contrară.
numai pănă la proba contrară, ear nu pănă
la inseri-

erea

în falș.
Astfel, dacă

âm

vândut

casa mea,

și pentru

a da

o

mai mare aparenţă de seriositate contractului, am
numărat
banii înaintea judecătorului care a autentificat actul,
și

judecătorul a constatat acest fapt,
la, inscrierea în falş în privința

actul face
numerărei

dovadă pănă,
banilor, ear

numai pănă la dovada contrară, în privința sincerităţei
acestei numerări, pentru că nimic nu m'a împedecat să ieu
înapoi cu o mână banii ce am numerat cu cea-laltă.
„Considerând, dice foarte bine Curtea din București,
că, după disposiţiile art. 1173 C. civ., actul autentic
face
probă pănă la inscrierea, în falș, numai despre existența materială a faptelor constatate de judecător ca îndeplinite de
densul sau petrecute înaintea sa, ear nu și în ceea ce privește realitatea, și sinceritatea faptelor juridice constatate

de dânsul.

Şi

în adever,

simulaţia

fiind un fapt străin celor

ce el a constatat, și părțile cerând să dovedească simulaţia,
actului autentic, nu contestă autenticitatea declarațiunilor
făcute înaintea judecătorului, ci tind să stabilească neseriositatea acelor declarațiuni ; prin urmare, actul nefăcând
credință de cât pănă la proba, contrară, în ceea ce privește
realitatea, și sinceritatea. faptelor petrecute între părți, ele
au dreptul de a ataca pe cale ordinară, ca simulate, convenţiile, disposiţiile, sau declaraţiile ce actul autentic conține, ete.“ 2).
1)

„IPatto pubblico

fa piena

seguiti alla presenza

che lo ha ricevuto“.
*)

nu

este redactat

cu

del

fede della convenzione

notaio o

daltro

Cpr. şi art. 1218
aceiaşi

precisiune.

e dei fatti Axt, 1847 C.

pubblico

uffiziale ital. şi 1218

din Codul spaniol, care

Vegi Dreptul, No. 36 din 1897. In acelaşi sens, C. București.
Dreptul, No. 7 din 1815 (consid. citate mai la vale, p. 156).
Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1886, p. 436. Dreptul, No. 34
din 1879; No. 84 din 1883; No. 16 din 1884. Bulet. S-a],
1896, p. 190. Trib. Ilfov şi Gorj. Dreptul, No. 67 in 1891
şi No. 71 din 1893; No. 15 din 1894. Trib. Argeș şi Ilfov.

C- Spaniol.
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Această

Dărâmarea,
actelor au-

tentice prin
acţ. în simulaţie.

tice

pot

rând,

A ACTULUI

PROBATORIE

PUTEREA

soluție

presupune

fi dărâmate

dice

București,

cu drept
că

de oare-ce

pe

de

neaparat

acțiunea

cuvânt,

simulaţia

de acte,
părţi

prin

AUTENTIC.—ART.

poate
un

o altă

decisie

să existe

act, de

actele

în simulaţie:

nici o garanţie

a simula

că

în

1113, 1114.

auten-

„Conside-

a Curţei
veri-ce

natură

legală nu poate

a face

numai

din
opri

aparențele

unui act, fără ca acel act să existe în realitate ; căci sinceritatea intențiunei, element cu totul abstract, nu poate
cădea sub constatarea ofițerului public, care nu poate constata cu mai multă sau mai puțină forță probantă de cât
numai faptele materiale ce cad sub simțurile sale, precum:

declaraţiunea

părţilor,

a putea, constata
dacă au de scop

numerările

de bani,

etc.,

și dacă acele declaraţiuni
a crea un act serios, sau

fără însă

sunt sincere,
numai un act

aparent, o simplă formă fără substanță ; fără a putea constata dacă acea numerare de bani ce se face înaintea sa
este sinceră, serioasă, sau din contra se face cu banii chiar
a persoanei

care'i

primește,

sau

cu

banii

titui pe sub mână aceluia ce'i au numerat
autorităţi publice, ete.“ !).
Proba simulației.

Remâne însă bine

înţeles,

ce

au

a se

res-

în presența unei

în cât priveşte administrarea

Dreptul, No. 41 din 1881 şi C. judiciar din 1898.
No. 96.
Jud. ocol. IV București. C. judiciar din 1900. No. 13. Jurisprudenţa franceză este în același sens. Vedi Pund. Period.

Si. 1. 290. D. P. 91. 1. 202. D. P. 9 2. 991. D.P.96.1.
198

și 201. D. P. 96. 2. 496. D. P. 97. 1. 196 şi 582. Sirey,
9i. 1. 309. Pand. Period. 917. 1. 358. Pand. Pâriod. 1900.
|.
332 și Dreptul din 1900, No.'72 (cu adnotaţia noastră).D. P.
1900. 1. 454. Sirey, 1901. 1.27 (două decisii). Cpr. Laurent,
XIX, 135 urm, 151. Demolombe, XXIX, 271 urm. Aubry
et Rau, VIII, $ 755,p. 210 urm. Thiry, III, 120.
Baudry, Il.

1185.

Mareadă,

V,

art. 1319, No.

1.

Planiol

IL 9. 97
Pand. fr. Actes authentigues, 50 urm.. 78 arm.
'T.
Huc, VIII,
228. Avntz, III. 309, 310. Bonnier, op. cit... BOT. Garsonne
t,

bici, II p.. 321, $ 217: p. 503, $7705 (ed.a

201, şi II. 1585. Repert. Sirey, Acte authentigue, 2-a). Vigie, [
urm. Fuzier-Herman, III, art, 1319, No. 22 urm.983 urm., 294
şi 61 urm.
Demante et Colmet de Santevre, V, 282 bis IV urm.
Ricci,
Delle pro:e, 31 urm. G. Giorgi, I, 331. Vegi
î.
IV
a
Comentariilor noastre, p. 445 și t. V, p. 980,
text și nota 1. Vedi
şi adnotaţia noastră în Dreptul, No.
12
din 19 nov. 1900si
„ÎN C. judiciar_din 17 fevr. 1900,
No.
14.
) Dreptul, No. 7 din 1875. Cpr. Cas.
rom.

1883, p. 486. Cas. fe. DP. Ba. 1 oate Pulet- Sa 1, anul

COD. CIV.—CARTEA III.

probelor,

dovadă
laţia

că terţii

scrisă,

prin

TIT. IIL.—CAPIT. 1X.— 8-a 1.—ART.

fiind în imposibilitate

vor putea

marturi

sau

de

1113, 1114,

a'şi procura

0 |

în tot-deauna să stabilească simupresumţiuni,

chiar

dacă

n'ar

avea

un început de dovadă scrisă 1); pe când părţile contractante nu vor putea, în regulă generală, s'o stabilească de
cât cu un contra-inscris sau act secrt (art. 1175), şi în

lipsa unui asemenea act,
numai în casul când vor

cu marturi
și presumțiuni, însă
avea un început de probă scrisă

(art. 1197) *). In ori ce caz,
vedi

părţile

contractante

pot

do-

|
i

|

|

simulația prin interogator şi jurământul decisor 3)
|
Aceste fiind expuse, să vedem acum în privinţa cărorDeosebire de-

persoane, puterea probatorie
Actul autentic
atât

157

face

credinţă

a actului este ea

despre

dobândită 2edacție de la.

convenţia ce

constată,

în privința părților, cât şi în privința celor de al treilea.

În adever, faptul constatat prin act este dobândit erga
omines. De aceea, textul nostru, îndreptând viciul de redacţie
strecurat în textul francez, dice că actul autentic face deplină credință în privința ori-cărei persoane, ear
în privința părților contractante, moștenitorilor

nu numai
și repre-

sentanţilor lor, după cum se exprimă art. 1319 din C.fr.
Dar dacă faptul constatat prin actul autentice există
față, de toată lumea, convenţia ce el constată având un
efect relativ (art. 973), nu'și produce efectele sale juridice
de cât în privința părților contractante 4).
Codul fr. confundă deci puterea probatorie a actului
1) Vedi Pand. fr., Actes authentiques, 92 urm. și Act. paulienne,
"215. Vei şi autorităţile citate în tom. V a Comentariilor
noastre, p. 215, nota i şi în adnotaţia noastră din C. Judiciar, No. 14 (Li fevr. 1900), p. 111, nota 14. Cpr. și C.
Bucureşti. Dreptul din 1898, No. 18. Vei şi înfră, explic.

art. 1198.

*)

3
*)

Vedi

_

autorităţile

citate în t. V. a lucr. noastre,

p. 215, nota,

2 și în C. judiciar, loco supră cit., p. 111, nota 15. Cpr. Cas.
fr. Pand. Pâriod. 97. 1. 499. Pand. Ptrioa. 1900. 1. 187 şi
Dreptul din 1900, No. 44.
,
|
C. 'Purin. D. P. 98. 2.398 şi C. judiciar din 11 fevr. 1900,
No. 14, unde se găsește şi adnotaţia noastră. Vedi şi infră,

explic. art. 1198.

Curtea de casaţie

rațiile făcute

de

,

_

din Francia a decis de curând că declapărţi într'un

act autentic

nu sunt oposabile

terţiilor (D. P. 1901. 1. 129). Terţii, după jurisprudenţa,
anterioară, pot însă se invoace aceste declaraţii contra părţilor contractante.

Cas.

fr. D.

P.

88.

5.390. D.P.96.1.161.

Art. 973.
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„Art, 114,

PUTEREA

PROBATORIE

A ACTULUI AUTENTIC.—ART.

1174.

autentic cu efectele juridice sau consecinţele faptului constatat de funcţionarul care a instrumentat, confusiune de
care legiuitorul nostru s'a ferit cu drept cuvânt ?).
Dacă presupunem că actul autentic nu conţine alt ceva
de cât ceea ce trebue să conțină pentru înţelegerea conveuției ce el constată, regulele de mai sus vor putea ușor
fi aplicate. Dacă însă actul, fie autenticfie
, sub semnătură
privată,

puţin

importă, cuprinde

menţiuni

inutile,

naște a-

tunci întrebarea : care este puterea probatorie a acestor
-enunciațiuni sau cluuse enunciative (textul nostru întrebuințează cuvintele menţiune, menționări). La aceasta respuude

art.

1174,

care

însă

este

reu

redactat.

Clausele

enun-

ciative fac deplină credinţă în privința terţiilor, când
ele
au un raport oare care (textul fr. dice un raport
direct)
“cu obiectul principal al convenţiunei. Cât pentru
enunţările sau clausele enunciative cu totul străine de
convenție, ele nu pot fi opuse terțiilor, pentru că sunt
nişte declaraţii

unilaterale

început
acest

de

probă

început

„Cele
părți

de

făcute

scrisă,
probă

dintăi fac

care

avea

de

părți,

terţii
contra

deplină

interes

a

cărora

putând

servesc

lor.

credință,
le

ele

să se prevaleze

contesta

pentru
și

a

că aceea
nu

ca

de
din

le lasa

să
figureze în act, prin tăcerea sa, a recun
oscut tacitamente
veracitatea faptelor declarate de cea-la
ltă parte. Cele deal
doilea nu

fac din contra credință,
ci pot servi numai de
imceput de probă scrisă, pentru
că partea căreia ele sunt
opuse neavând, în momentul convențiunei
, interes a le face
să figureze în act sau a le șterge
din el, aceste enunțări
au putut fi prevădute din nebag
are de samă ?).
Astfel, dacă recunoscându-mă
debitorul unei rente viagere de atâta

pe an către A... (ceea ce consti
tue dispositivul actului), am adaos în acţ
clausa că venitul acestei
rente a fost plătit de mine pănă
în diua cutare,
aceasta nu este de cât o simplă
enunțare, pentru ca actul
are de
obiect

ear nu

de

astădi,

find

PANA
1)
*)

de a, constata

a'mi

da

chitanţă

că presupunem

existența unei

pentru
că

rente către

veniturile

A... nu a declarat

Vedi supră, p. 152, nota
2,
Cpr. | T. Huc, , VIII „93
231.
1. Mourlon,

A...

plătite pănă
în actcă

„II,
IL, 1521527.
7
Bandry
Planiol, II, 100, 101, şi toţi
autorii. por.
Bandry, II, 1188,

COD. CIV.—CARTEA IU.—TiT. IUL.—CAP
IT. IX. —S-a 1.—ART. 1174.
le a

primit.

Ei

bine,

cu

toate

159

aces

tea,
enunţarea mea
unilaterală face deplină cred
inţă despre plata venitului,
ca și 0 chitanţă, pentru că ea,
este în legătură cu 'obligaţia mea, și rentierul, de bună
samă, ar fi observat această

declaraţie și s'ar
opus ca ea să figureze
în act, dacă
cu adevarat el n'ar f primit
venitul după cum arată actul.
Acesta este

exemplul unei declaraţii având
raport
cu disposiţia cuprinsă în act, pe
care îl dă Pothier D,
Eată acum un exemplu de o enunța
re sau declaraţie cu
totul străină disposiției preved
ută în act, pe care îl dă tot
Pothier (II, 737): Presupunând
că A... "mi a vândut fondul
Cornelian, adaogând în actul de
vândare, fără nici o opunere din partea mea, că acest imob
il îl are moștenire de
la

B...: un alt moștenitora lui
B... nu va putea
dească contra, mea, numai prin
această enunțare
înac

să dovedin con-

t, că el are o parte de moștenire
în acest fond, cu
toate că am luat parte la actul
în care figurează asemenea,
clausă, pentru
că ea fiind străină de disposiţ
ia cuprinsă
în act, nu aveam nici un interes
ca să cer ștergerea ei
din contract.
Se întâmplă câte o dată că funcţiona
rul care dă au- Constatarea,
tenticitatea actului, constată fapte
ce el nu are calitatea fate Co po
de a 'constata. De exemplu, judecăto
rul care autentifică un cţionarul putestament, afirmă în procesul verb
al de autentificare
că (blie nu are
testatorul avea usul rați
unei

cărei 2).

Ei bine,
credută pănă
absolut nici o
tamentului va
testatorul nu

sale

în momentul

autentifi- a constata,

nu numai că asemenea constatare
nu va fi
la inscrierea în falș, dar încă nu
va face
dovadă, și acel care ar invoca nuli
tatea tesputea să dovedească prin ori ce mijl
oace că,
era în întregimea minţei sale, și acea
sta pen-

tru done motive:
10 Judecătorul nu era competent de
a
constata în mod oficial starea mental
ă a testatorului; el va,
putea însăfi chemat de părți ca mar
tor pentru constatările

de fapt; 20 el a putut fi indus
sănătăţei testatorului 3).
PI

în eroare

') Pothier, Oplig., II, 136.

:)

Cpr. Cas. fe. Repert.
„Specia a 2-a,

Dalloz,

Disp.

asupra

stărei

|

entre vifs,

209, nota I,
A

*) Vedi Bonnier, op. cit., 507. Demolombe, XVIII, 365
XXIX,
280. Laurent, XI, 118; XIII, 385 și XIX, 132. Larşiomb
iere,
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Art. 685 C.
spaniol.

EXECUTORIE

PUTEREA

A ACTULUI

113, 82,

AUTENTIC.—ART

De asemenea, faptul
că judecătorul ar fi declarat:
în procesul verbal de autentificare că testatorul era minor (art. 806, 887), nu împedecă pe părțile interesate de
a dovedi că el era major şi prin urmare capabil de a
testa |).
Art. 685 din Codul spaniol: de la 1859 prevede din
contra, că notariul și marturii trebue să se asigure prin ei
însuși dacă testatorul avea capacitatea legală de a testa.
II. Puterea

executorie a actului autentic
și 20 L. din 1886).

(art.

1L13,

Ş2

Actul autentic care constată existența unui drept de
creanță sau de proprietate, poate fi adus la îndeplinire de.
către creditor, îndată ce este exigibil, fără ca el să mai
aibă nevoe de a recurge la justiție pentru stabilirea existenței drepturilor sale prin o hotărire judecătorească ?),
formalitate care nu este necesară de cât în privinţa actelor sub semnătură privată ; căci, în acest din urmă caz, nu
actul sub semnătură privată este adus la îndeplinire, ci
hotărirea judecătorească, adecă tot-un act autentic.
IV, art. 1319,

No.

7. Aubry

et Rau,

VII,

648, p.17,text

şi nota 11. Pand.fr., Actes authentiques, 86 şi Don. et testa-

ments, II, 1411 urm. Rolland de Vilargues,
thentique, 12. Teste, Encycloptdie du droit,
nne, PAcorie de la procedure, IV, p. 35. Tot
ȘI jurisprudența. Vedi D. P. 55. 2. 295.
Panu. Period.

88.

1. 440.

Pund.

Period.

Repert., Acte aueod. v*, 18. Bonceîn acest sens este
Sirey, 55. 2. 49.

89.

2 214.

Vedi

și

t. IV a Comentariilor noastre, p. 446, text şi nota 2, Trib.
de Putna (Dreptul din 1893, No. 43) a, violat deci aceste
principii elementare când, probabil din nebagare de samă,
a lunecat în motivele sale că menţiunea făcută de judecă-

torul care a autentificat un testament
cum că testatorul se
bucura de întregimea, facultăţilor sale mentale. nu poate fi
dărâmată de cât prin inscrierea, în fals.

1) Cas. fr. Repent. Dalloz, 0brig., 3091, nota 2.
2)

Pentru ca un act autentic să poată fi învestit cu formula
executorie, trebue să cuprindă o datorie certă. lichidă și ajunsă la scadenţă. Părţile ar putea însă să ceară ca, actul

să fie investit de îndată cu formula executorie. chiar în momenu, formărei sale, remănând însă ca el să fie adus la înre

numal

în urma

tescu, Dreptul din 1901, So

exigibilităței

pr.

E

mă-

agite sale, pa mm. Cerna

COD. CIV.—CARTEA IE.— TIT.
UL.—CAPIT. 15.—S-a I—ART.

Actul

autentic, pentru

fie învestit

cu

formula

a putea

fi executat,

executorie

1173, ş 3,

trebue

de autoritatea

161

să

conferit autenticitatea, afară de casu
l când actul ar fi fost
autentificat de o judecătorie comunală
, în care caz formula
executorie nu se poate pune de cât
de judecătoria de ocol
respectivă, sau de tribunalul de jude
ţ (art. 20 L. din 1386).
Vedi supra, p. 133.
Tot

de către

voelele

judecătorul

(transacțiunile)

majore

şi capabile,

de

făcute

cu

ocol

se

înaintea

ocasiunea,

vor
de

împărţeală
care sunt de competința, judecătoriei și
când împârţeala se
poate face în natură; căci aceste învo
eli sau transacțiuni,
adeverite de judecătorul de ocol, dobândes
c astfel caracterul
unor acte autentice (art. 99, $ 1 L. jud.
de ocoale din 1896).
Cuvintele „actele autentificate sunt executor
ii din momentul exigibilităței lor“, cuprinse în art. 20
din legea pentru
autentificarea,

gibilităței
țiune

actelor,

dreptului.

sau

de

trebuesc
a se

Astfel,

arendare, s'a

câștiă, la epoce
contractului,

anume

dacă

înțelege

întrun

stipulat că

determinate,

proprietarul poate cere

20 L,

actelor.

învesti și în- Art. 99, şi

sa de persoanele

proceselor

Art.

care'i-a p. autentif.

în sensul

L, jud. de
ocoale din
1896.

exi-

contract de loca-

neplata

va

unui

aduce

singur

desființarea

învestirea cont

ractului
cu formula executorie și executarea lui, adec
ă expulsarea,
chiriașului sau arendașului pentru neplata,
câștiului2).
Actul

torie
ca

de

autentic trebue

către tribunalul

și hotărirele

1)

să fie învestit

cu

formula,

care La autentificat 3),

judecătorești.

Contestaţiile

execu- Judec. con-

întocmai;

ce sar

aduce

Cpr. și art. 260 din noua procedură civilă, care
a întrodus

o disposiţie

aproape

identică în privinţa

testaţiilor

vite cu oca-

sia execut.
unui act
autentie.

proceselor

înaintea, tribunalelor. Vedi Em. Cernătescu. Drept pendente
ul din 8
april 1901, No. 98.
2) C. Bucureşti. Dreptul din 1894, No. 61.— Dacă
exigibilitatea obligațiunei este subordonată unei condițiuni,
executorie pusă pe actul autentic nu se poate menți formula,
ne pănă
mai întăi nu se constață, că condiția la care era subor
donată exigibilitatea, s'a îndeplinit.
Cu toate că o parte din
obligaţie a fost executată, totuşi formula executorie nu se
poate menţine chiar pentru această parte, de câte ori părţile
recunosc

că

obligaţiilor
se cere. C.
%) Cpr. art. 12
vea acestui
constituite

există

proces

pendent pentru

lichidarea, tuturor

prevedute în actul autentic a cărui_ executare
din Craiova. Dreptul, No. 3 din 1897.
din legea de la 1 april 1895, care face aplica-Art,12 L. dir
principii în” privinţa actelor de împrumuturi
1 april 189.

către

Banca

agricolă.

“

DESPRE
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SAU

CONTRA-INSCRISURI

ACTE

1145.

SECRETE.—ART.

acestui act, fie pe cale principală,
fie pe cale incidentală, trebuesc îndreptate la autoritatea care La învestit cu

formula executorie !).
Incetarea,

Puterea

executorie

putere
ext ori funcţionarul
tului auten-pe cale principală
tie.
unui proces civil,
din

părți,

dacă

a actului

public,

pentru falș: 20 De
actul se defaimă de
tribunalele

supră, p. 154, nota 2).
Executarea
Actele autentificate
lor

ao

a- a

încetează:

NORI

109 De

care a instrumentat,

a

vor

câte ori. în cursul
fals de către una

crede

de

cuviință.

în străinătate vor
,

câte

este urmărit

A

(Veji

putea fi aduse la

.

,

o.

îndeplinire în România, ca şi hotărîrele judecătoreşti străi-

în Străinătar ne, în baza reciprocităței sau a unei convenţiuni internae. Art.
.
1
oa
:
întâi vor fi
3i5 Pr. siyționale (art. 374, 375 Pr. civ.), după Ş ce mai ai
a
investite cu formula executorie de judecătorii români, care
vor examina, înainte de a le declara executorii, dacă ele
întrunesc toate condiţiile de autenticitate cerute de legea

țărei în care ele au fost făcute (art. 2 şi 1773,
cum

și dacă

Despre

$ 2), pre-

exigibile?).

contra-înserisuri (contre-lettres) 3), sau
crete, care modifică un act public.

Art.
poate

sunt

117 5.—Actul

avea, putere

de

secret

cât între

lor universali ; un asemenea

care modifică
părţile

un

act public. nu

contractante

act nu poate avea

actele se-

şi succesorii

nici un efect în

1930 C.C. civciv.
973, 1173, 1176, 1929, » 1230
contra,1319altorC. persoane.
Cf)
ital, 1321 (Art.
Art.
') C. Bucureşti și Trib. Fălciu.
din 1897, No. 50.— In băza

Dreptul din 1894.
No. GL și
acestor principii Sa decis că,

in privința actelor autentificate de secţia de notariat a trib.
executorie de judecătorii acelei secţiuni, numai această secţiune are căderea şi datoria

Ilfov şi investite cu formula

de a, judeca, contestaţiile ivite cu ocasiunea,

executărei ace-

lor acte. C. București. Dreptul din 1901, No. 34. — Contră.
Trib.

Ilfov (sentință cu drept

Dreptul,

loco cit.

cuvânt

reformată

de Curte).

2) Vedi t. 1, partea 1 a Comentariilor

|

noastre.
196 şi tratatul nostru în limba franceză, p. 385. Vedi și p.supră,
) Actele publice fiind numite altă dată Jerres (letines p. 143.
voyauz,
lettres palentes,
lettres de revision, de vescision, etc.),
ficările sau schimbările fiind în genere aduse actelor şi modipublice,
aceste modificări au fost numite în Franci
a contre-lettres. Cpr.
Repet
.

H]

Sirey, Contne-letire, 6. Anbry et Rau, VIII,
$ 756,
4
.
Tit.
l
i

expresiunea

contiasdeclavapii

Codul

i

i

italian

3

|

ui

ă

întrebuinţează
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Cu ocasiunea actului autentic, legiuito
rul presintă teoria, contra-înscrisurilor, despre care
el se ocupă numai
întrun singur text (art. 1115). Acest text
ar fi fost însă
mult mai la locul lui, dacă ar fi venit
imediat după art.

973,

căci

el se

referă

celor de al treilea 1).

la efectul

convențiilor

în

privinţa

Prin contra-înscris (contre-lettre), se înţelege
Iato seusu
ori ce act care modifică alt act (epr. art.
1229, 1230 c.
civ.). Intr'un sens mai restrâns însă, prin
contra-înscris se
înțelege un act menit a remânea secret ”)
între părți, care
modifică în totul sau în parte disposiţiile unui
act aparent,
fie el autentic, fie sub semnătură privată. Exe
mplu : Peutru a trustra pe creditorii mei, prin un act auten
tic şi transcris îți vând imobilul meu, singura avere ce
posed; prin

un act secret recunoaștem însă că această
vEndare nu este
serioasă și că, în realitate, tot eu am rema
s proprietarul
sus-disului imobil. Alt exemplu: Voind a desm
oșteni pe moș-

tenitorii mei reservatari, prin un act aparent
îţi vând toată
averea mea ; ear prin un act secret, despre care numa
i noi aVem cunoștință, îţi restituesc însă preţul vândărei
ce'mi-ai numerat în realitate, etc. In aceste casuri, și în altel
e de asemenea natură, actul secret care modifică o conv
enţie aparentă, își va produce efectele sale între părţile
contractante
și moștenitorii lor universali, de și el are de
obiect de a
ascunde o simulație, adecă un act necinstit în
sine, pentru

că este de principiu
Spre a ascunde
sub

că simulaţia întrebuințată
de părţi
o falșă aparență ceea ce ele au voit
A

să facă în realitate, nu este în genere o causă
?

de câte ori obiectul ei este licit 5).

de nulitate,

') Cpr. Larombiăre, IV, art. 1321, No. 5. Aubry et Rau, VIII, .
$ 156

bis, p. 263, nota 2.
*) Contra-înserisul, fiind meni
a remâ
nea
t
ori va fi încheiaţ

prin

un act

sub

,
secret, cele mai multe

semnătură

privată,

ear

nu prin un act autentic. De câte ori părțile au recurs la
forma actelor sub semnătură privată, se înţelege că con-

tra-înscrisul

5)

va fi supus

formalităţilor dublului

exemplar

şi

a bunului şi aprobat (art. 1179, 1180). Cpr. Larombitre, loco
cit. No. 12. Demolombe, XXIA, 320. Duranton, XIII, 106,
10. Pand. fe., vo Cont re-lettre, 38.
_
,
Cpr.

Cas. fe. Sirey, 94. 1.18. D.PpP. 1. 151. Planiol,
II, 1246. Aubey et Rau, 1, $ 35, p. 175 (ed.a 5-a). Demolombe, XXIV, 310. Larombiere, I, art. 1132, No. 8. Laurent,

XII. 303 și XVI,

192.

Definiţie.
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115.

Contra-înserisul, fie că el ar fi încheiat prin un act
sub semnătură privată, având sau neavând dată certă, fie
chiar prin un act autentic 1), nu poate însă avea nici un
efect în contra altor persoane, adecă în contra terţiilor, în
privința cărora convenția constatată prin actul aparent va
fi executată în totul, pentru că ei necunoscând de cât actul aparent, au pus temei pe dânsul și au contractat în
vederea lui 2). Aceasta nu este de cât aplicarea principiului că convențiile n'au efect de cât între părțile contrac-

tante (art. 973).
Astfel,

bil

al meu,

dacă

presupunem că am vândut lui A... un imo-

declărând

apoi prin un act

secret

că

vândarea

nu este reală, ci numai aparentă sau simulată, şi că A...a
ipotecat acest imobil lui B, nu voi putea opune creditorului

ipotecar

actul

secret

dintre

mine

și

cumpărătorul

A,

care a modificat convenţia noastră primitivă, și ipoteca sa,
va fi bună, cu toate că eu am încetat nici o dată dea

fi proprietarul
Inţelesul
cuventului
terții.

acelui

imobil 3)

Prin terții trebue să înțelegem, în specie, pe toţi acei
care neluând parte la contra-înscris, au interes a
invoca

Controversă.(lisposiţiile

actului aparent

şi simulat

drepturile ce ţin de la părţile

spre

a pastra

intacte

Astfel,

repre-

contractante.

') Cpr. Repert. Sirey, Contre-lettre, 10, 34, 35. Aubry et Rau,
VIII, $ 756
319. Bonnier,

Restrengerea aplicărei
art. 115.

*)
â

bis,

p. 263, nota 2.

513. Laurent,

XIX,

Demolombe,

XXIX,

318,

191. Puzier-Herman. III,

art. 1321, No. 45. Mass6-Verge, III, $ 589, p. 497. nota
20,
şi toţi autorii.

Cpr. C. Craiova. Dreptul din 1899, No.
Soluţia ar fi fost însă tot aceiaș, chiar 37.
în lipsa art. 1175,
dacă creditorul ipotecar ar fi îngrijit”
ca actul meu de vândare să fie transcris. pentru că, prin
transcriere, cumpărătorul a devenit proprietar faţă cu
terţii, de şi actul nu era
Serlos, ct numai aparent. Teoria contra
-înscrisului are deci,
în privința transmiterei proprietăţei
o aplicare
foarte restrânsă, faţă cu formalitatea imobiliare.
menea,ea a perdut mult din însemn transcrierei. De aseătatea sa în materie de
transmitere de mobile corporale,
faţă, cu principiul art. 1909;
căci dobândirea proprietăţei acesto
instantanee face ca art. 1175 să r fie mobile prin preseripţia
aproape fără interes.
Cpr. Vigi6, 11, 1590. Baudry, II,
1226.
Bufnoir Propricte et
contrat (Paxis, 1900), p. 776
sie (protesor la, facultatea urm. Vedi şi nota lui Albert
din Dijon), în Sirey, 9%. 1,
„9
'm.,
precum şi
i
3
-ofesor
Bordeaux), în 3. P. 97, 10505,
Pele nes (profesor la

COD.

CIV.—CARTEA

II1.—TIT. II.—CAPIT.

IX.—S-a 1.—ART,

11$5,

sentanții cu titlu particular, precum
ar fi, de exemplu, un
al doilea dobânditor al imobilului înst
răinat în mod simulat, și creditorii ipotecari sau chirogra
fari ai părţilor, sunt
terţii și nu pot să vadă drepturile lor
nimicite prin efec-

tul unui

contra-înseris

despre

care ei nu

au

nici

o CUnOȘtință. „Considerând, dice Curtea noastră
supremă, că art.
1175 C. civ. prescrie că actul secret
ce modifică un act
public nu poate avea putere de cât
între părţile contractante şi succesorii lor universăli ; un
asemenea act nu
poate avea nici un efect în privinţa altor
persoane ; considerând că din cuvintele altor persoane,
întrebuințate de
legiuitor în oposiţie cu părțile contract
ante și succesorii
lor unive
inscrisuri

rsali, reesă invederat că,
(acte secrete),

el consideră

în materie
ca

de contra-

terții

persoane

şi
pe creditorii chirografari ai părților între
care sa făcut
actul secret, fără a, se distinge dacă acest
act a dobândit
sau
nu

o dată

firmă această
clară

actele

certă.

Și în adevăr,

interpretare,
secrete

fără

treilea, de a garanta
tractante

ar putea

căci
nici

însuș

ea are
un

efect

spiritul legei con-

de Scop,

când

faţă

cei

cu

dede

al

pe aceștia de fraudele ce părţile cun-

să

comită

în prejudiciul lor

prin

mijlo

cul unor asemenea, acte ; că, de altmintrelea
, de și ereditorii sunt representaţi prin debitorul lor,
aceasta însă nu
poate avea loc când e vorba de niște convenţi
uni, care tindând a le sustrage o parte din patrimoniul acest
ui debitor, sunt bănuite de fraudă în privința lor,
ete.“ 1).
Cu

toate

acestea,

chestiunea

este

controversat

ă,
și
după un alt sistem, se susține că creditorii
nu sunt terții
de cât atunci când exercită drepturile lor în
virtutea, dreptului de gagiu ce au asupra bunurilor debi
torului lor (art.
1118,

1719), ear nu și atunci când ei exercită drep
turile
debitorului lor în baza art. 974 ; căci, în acest
din
urmă
DN

1) Vegi Curierul judiciar din 1894, No. 42 şi Bulet. Cas.
S-a 1,

1894, p. 839. în acelaș sens, O. Bucureşti. Dreptul din 1893,

No. 64. Cas. fr. D. P. 93. 1. 943,

Period.
XXIX,
Giorgi,
VIII, $

Sirey, 93. 1. 193. Pand

95. 1. 102. 7. Huc, VIII, 233, 935. Demolombe,.
335 urm. 345. Marcad, V, art. 1321, No. 2. Giorgio
op. cit., 1, 313, Laurent, XIX, 190. Aubry et Rau,
756 bis, p. 268, text și nota 19. Thiry, III, 193.

Planiol, II, 1951.

Vigi€, II, 1589. Pană, fr. Contre-

lettre,
90. Repert. Sirey, cod. vO, 38, 50 urm. Demante, V, 283
bis
VII.
Fuzier-Herman, III, art. 1321, No. 35 urm, 64.
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ei ar înceta
debitorului,
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de a fi terţii spre
așa că

SECRETE.—ART.

a deveni

contra-înserisul

urmă le-ar fi oposabil 1).-

1175.

representan-

subscris

de acest din

Persoanele
In ceea, ce privește moștenitorii legitimi ai părților, succoasideră
a Cesorii lor neregulaţi, legatarii sau donatarii universali ori cu
terţii.
titlu universal, ei nu mai sunt terţii, ci se consideră din
contra că au luat parte la contra-înscris prin autorul lor, de
și ei nu lau subsemnat. De aceea, art. 1175 dispune că actul
secret, care modifică un alt act, nu poate avea efect de cât
între părţile contractante și succesorii lor universal 2), expresiuni care nu figurează în textul corespundetor francez

(1521), ci numai în art. 1319 din Codul italian.
Casurile în
Când am dis că contra-înserisurile nu pot avea nici
care contiâ-un efect în contra celor de al treilea, am presupus, bine
sunt oposa- înțeles, că ei sunt de bună credință și nu au nici o idee
bile texțiilor. despre actul secret, care modifică un act anterior; căci acest

act

le ar fi oposabil,

dacă

ei aveau

cunoştinţă despre

produce

efecte

densul 3), sau dacă, pe neașteptate, el ar fi fost transcris *).
De asemenea, terţii ar putea să invoace contra-înserisul de câte ori el le-ar fi folositor.
Legea nu qice, în

adever,

că

actul

secret nu poate

în privința

celor de al treilea, ci în contra lor %). Astfel, dacă presu-

punem că, prin un act aparent, ţi-am vândut un
imobil ca
50000 lei și că contra-înserisul dintre noi fixează
preţul
vândărei la 100000 lei (manoperă care are de
scop fraudarea, fiscului în privinţa taxei de înregistrare datorită
după
legea, timbrului), creditorii mei vor putea cere
dela cum-

1) Cpr. Bonnier, 517, text şi nota 1 (p.
453,
ed. Larnaude)
, pCas. pam
fr. D. P.5 71. 1. 109. Sire Y, SI. . 1. 151.
C.C. Greno
51.
Gr ble.

pr. Trib. Suceava.

Drept

1889, No. 63,
) Cpr. Bandry, II, 1926, inulfine.din Laure
nt, XIX. 199. Demolombe, XXIX, 347. Larombire,

IV,

axt. 1321" No 10. Re
„Pet. Sirey, Contre-lettve, 61.
|
) Cpr. Cas. fr. Sirey, 98. 1. 925 (şi
nota lui A. 'Tissier). D.
P. 97. 1. 505 (şi nota lui P. de l.oyn
es).—De şi contra-înscrisul va fi cele mai de multe ori înche
iat prin un act sub
semnătură

privată, pentru a remânea, secret şi
cunoscut numaide părţi (vedi supră, p. 163, nota
2), totuși nimie nu împedică ca, el să fie transc

prin un act sub semnătură

eg
*)

ris, chiar dacă
privată, pentru

ră si
civilă, şi aceste
îs „acte
a
pot

Cpr. C. Galatz,

ar f tost încheiat
că, după noua, pro-

fi trans
: crise
FiS

Dreptul din 1898, No.

5.

(art.tt. 724 bis).
ÎS

COD. CIV.—CARTEA

III.—TIT. IN.—CAPIF. IX.—S-a £.—ART. 1175.

părator suma de 50000 lei,
al prețului, dacă eu mai sunt
ment 1), osebit de amenda la
lui vor putea fi condamnaţi
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care constitue un suplement
încă creditorul acestui suplecare autorii contra-înserisu(art. 85 L. timbrului din 24

fevruar 1900) >).

O materie care a dat și va da vecinic loc la, fraude,
este căsătoria militarilor. Se știe, în adevăr, că ofițerii nu
se pot căsători de cât numai în urma unei autorisaţiuni
dată în scris de către autoritatea militară superioară 5) și

sub condițiunea

dotă anume

de a justifica

că

determinată.

viitoarea

lor soţie

are

o

Căsătoria militarilor este reglementată astădi, la noi,
prin legea din 12 martie 1900, care abrogă regulamen-

tul anterior din 11 octombrie

1892 4).

Fată disposiţiile principale a acestei legi, care a voit
să asigure demnitatea armatei, dar care este departe de
ași fi atins scopul. Ofițerii și asimilații lor de ori ce grad
şi de ori ce armă, din activitate și disponibilitate, nu se
pot căsători înainte de a avea vârsta de 23 ani împliniţi
(art. 2), și fără învoirea scrisă a autorităţei militare supe-

rioare (art. 1 din lege și 6 din regul. de aplicare a legei).
Dota ce trebue să aducă soția unui ofițer inferior sau
asimilat pănă la gradul de capitan exclusiv, trebue să consiste întrun

venit

anual

cel

puțin

de

îru ofițeri şi asimilaţii lor, cu gradul

2500

de

lei,

ear

pen-

capitan, într un Ve-

nit cel puţin de 1500 lei (art. 4 din lege). Ofițerii inferiori
sau asimilaţii

lor,

ori

care

ar

fi gradul

lor, cari ar fi vă-

duvi și ar avea copii, pot lua în căsătorie
„1)

Cpr. Baudey, II, 1927.

T. Huc, VIII, 234.

o soţie carear
Planiol,

II, 1252.

Bufnoir, op. ci, p. 178. Thiry, III, 123. Bonnier, 519. Mourlon, II, 1540. Delsol, Ezplic. 6lement. du C. Xapoltou, II, p.

DIA. G. Giorgi, op. cit., Î, 314. Laurent, XIX, 193. Marcad6, V, art. 1321. No.4. Demolombe, XXIX,
IV, art. 1321,

No.

11. Plasman,

31, 86 urm. Fuzier-Herman,

348. Larombitre,

Des contre-lettres (1839), p.

III, art. 1321, No. 67.

2) Curtea de casaţie a decis, în această privinţă, că tribunalele sunt în drept a preţelui imobilul vândut la adevarata sa
valoare, de câte ori părţile au declarat un preț prea, mie

spre a frustra legea timbrului.
din
: 215 9 din
:) tă. ȘI; art,

n noul

Cod

Vedi

Bulet.

Cas. S-a 1, anu

civil 8german aa

') Căsătoria militarilor este şi astăqi reglementată în Francia
prin decretul din 17 decembrie 1843.

Contra-înscrisuri în
căsătoriile
militarilor.

L. din 12
martie 1900
asupra căsătoriei
militarilor,
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o dotă

de

cel

puțin
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1200

lei

1175.

venit anual (art.

5). Fiicele ofiţerilor și asimilaţilor din activitate, din disponibilitate, retragere și ale celor reformaţi pentru infirmități,
pot să se căsătorească

cu o dotă producătoare de un

venit a-

nual de 1500 lei, când se mărită cuun sub-locotenent, locotenent sau asimilat al lor, şi de un venit anual numai
de 1000 lei, când soțul este capitan sau asimilat lui (art.
6). Trusoul sau obiectele mobile ce ar primi viitoarea so-

ție

a ofițerului

nu intră în dota

mai

sus

stipulată

(art. 3).

„Nici o dispensă de nici un fel nu se poate acorda în această privință (art. 10). Ofițerii superiori de la majori în
sus, se pot căsători fără nici o dotă (art. 9). In fine, art.
1 din această lege determină formele în care se poate constitui dota, ear ast. 15 opreşte pe ofițerii stărei civile și
pe autoritățile bisericești de a, celebra căsătoria unui militar fără autorisarea șefului superior de care el atârnă,
needictând însă
Am dis că

nici o sancţiune.
căsătoriile militarilor

au

dat

în

tot-dea-

una loc la fraude și vor da şi în viitor, fiind că
nici legiuitorul de la 1900 n'a luat mesuri serioase pentru
a le

înlătura. Intro specie judecată de Curtea din Limoges
1), un
terțiu
împrumutase

viitoarei

soţii

o

sumă

de

bani pentru

a
complecta dota ei, preserisă de regulamentele
franceze, însă avusese grija de a lua un contra-înseris
pentru a asigura
restituirea sumei împrumutate.
O alţă specie de fraudă
pentru a înlătura. disposiţiile legei este următoa
rea : se constitue un imobil zestre, care este producăt
or de venitul cerut, însă stipulându-se alienabilitatea
acestui imobil în timpul căsătoriei, conform art. 1252
C. civ., îndată după severşirea ei,

soriu.

constituitorul dotei îl cumpără

Cine și-ar

mijloace.

Nu

complesență

mai
care

trudi mintea

vorbesc
se

fac

pe un preț deri-

ar găsi de bună

de expertisele

în toate

samă

exagerate

dilele.

şi alte

şi de

|
Curtea din Limoges, prin decisia mai
sus citată, anulase contra-înscrisul,
care, în specie, asigura restituirea
banilor împrumutaţi, sub cuvânt
că printr însul Sar fi violat o disposiţie de ordine publică,
menită a garanta demnitatea armatei. Decisia este
juridică,
nu însă pentru moDIR
)

Vedi Sirey, 78. 3. 269 şi C. judiciar
adnotația
noastră),
ȘI (+ Judieaar

dindi 1900,

Zr 78 (eu
No.

C. C.—CÂRT.III.
TIT.
— IN.—CAP.

IX. —S-a1.—ACTE

SUB SEMN.PRIVATĂ.
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tivul alegat de Curte 1), ci pentru că contra-înscrisul,
care modificase convenţia matrimonială, fusese semnat de
soție în aria celebrăvei căsătoriei, ceea ce nu este per-

mis (art. 1228 urm.).

Dacă însă contra-înserisul ax fi fost semnat înaintea
celebrărei căsătoriei, nu credem că Curtea ar fi putut să'l
anuleze, întru cât nici legea civilă, nici legea specială nu
pronunță nulitatea lui ?).
La noi, legea: din 1900, relativă la căsătoriile militarilor, a voit, de bună samă, să asigure demnitatea armatei și să procure ofițerului mijloace de traii, însă cu toate acestea ea nu este o lege de ordine publică, întru cât
împedicările care se aduc la casătoriile militarilor
nu sunt,
după părerea tuturor, dirimante, ci pur proibitive.
legiuitorul ar fi voit să ia măsuri serioase în contra

Dacă
frau-

dei și s'o tae din rădăcină, nu avea de cât să proclame
nulitatea contra-înserisurilor care se obicinuesc în asemenea

materie ;

să edicteze

o pedeapsă

în

contra

antorilor

lor și a ofițerilor stărei civile, cari ar fi celebrat v căsătorie fără a se conforma disposițiilor proibitive ale legei:
să proclame că împiedicările care resultă din această lege,
sunt dirimante, etc.: într'un cuvânt, să stârpească frauda
Și să facă ca legea, în cele mai multe casuri, să nu devie
o literă moartă.
Cât timp însă nu vom avea o comisiune
legislativă,

mură,

compusă

și cât timp

de capii

de

secţie

din
a unui

fecte, care nw'și ajung
Despre

competenţi din fie-care ra-

Minister,

vom

vor fi lucrate

avea

scopul ce 'şi-au propus.

legi imper-

actele sub semnătură privată şi actele private
nesemnate de părţi.

Rubrica
actele sub

oameni

legile cele mai însemnate

paragrafului

semnătură

privată,

nostru
adecă

vorbește

numai

desprelmexactitatea

semnate de părţi:

însă

ea nu este tocmai exactă, pentru că, în paragraful de faţă,
legiuitorul nu se ocupă numai despre actele private semnate
de părţi, ci încă și de acele nesemnate de ele, precum: reDI
1) Vegi însă Guillouard, Contrat de mariage, IL. 236, care aprobă motivele date de Curte.
,
*) Vegi în acest sens, Marcel Planiol, 7. clment. de dr. civil

(Paris, 1900), II, 1247, p. 375.

rubricei.
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gistrele comercianților, hârtiile domestice, etc. Pentru a fi
exactă, rubrica ar fi trebuit să fie intitulată : despre actele

private |).
I.

Despre actele sub semnătură

privată,

adecă semnate

de părți.
Definiția și puterea lor probatorie.
Art. 1176. — Actul sub semnătură privată recunoscut de
acela căruia, se opune, sau privit după lege ca recunoscut, are
acelaș efect ca actul autentic, între acei cari lau subscris şi între cei care represintă drepturile lor. (Art. 1171 urm. 1177 urm.
1182, 1191 C. civ. Art. 161,173 urm. Pr.eiv. Art. 46, 47 C. com.
Art. 1322 C. fr).
Art. 1177.—Acela cărui se opune un act sub semnătură
privată, este dator a/'l recunoaşte,
sau sub-semnătura sa.

Moștenitorii sei sau 2)

al căruia,

se pretinde

că

ar

sau

a tăgădui

cei ce represintă,
fi actul,

pot

curat

scriptura

drepturile

declara

că

aceluia

nu

cunosc

scriptura sau sub-semnătura autorului lor. (Art. 1178 urm. C. civ.
Art. 21, 28 L. p. amtentif. actelor din 1886. Art. 162 um. Pr
civ. Art. 1323 C. fr).
Art. 1178.—Când cine-va nu recunoaște scriptura şi subsemnătura sa, sau când succesorii sti declară că nu le Cunosc,
atunci justiția ordonă verificarea, actului. (Art. 159, 162
urm;
116

urm. Pr.

civ.

Actul sub

Definiţie.

Art.

1324

C. fr.)

semnătură privată

este un

act

scris

încheiat

pentru a constata unul sau mai multe fapte juridice,
sub sem-

nătura

Necesitaţea
semnăturei,

părței

sau

a părților contra, cărora el trebue să ser.
vească de dovadă, fără intervenţia. vre unui
funcționar public.
In regulă generală, nici o formă nu se
cere pentru
existența unui asemenea act 3). Parte
a e are'l încheie poate
săl ScHle lisuș, sau să pue pe altul să'l
scrie în ori ce limbă,
Şi

chiar

prin semne convenționale.

litografiat sau fotografiat ;

Actul poate să fie tipărit,

numai

Semnătura

are

nevoe

de

:) Cpr. Mareadă, V, art. 1329, p. 41. Thiry, III,
194. Bauâry,
II, 1190. Mourlon, II, 1542

:) Cuvântul sau lipsește din text;
0

Art,
1179—1181.

9)

evoare

de tipar

1821 C. italian.

san

de

aceasta

copist.

Pe

-,

nu poate fi de cât
13:

,

fr.:

ae

1858 6, fn; at

Prin excepţie însă, art. 1179 stabi
pentru actele care cuprind conv leşte regule particulare
enţiuni sinalagmatice. ear
art. 1180 și 1181 stabilesc anum
e
ri egule pentru actele care
cuprind o obligație unilaterală
| de a plati o sumă de bani
Sau o câtime oare care.
Veqi înfră, p. 188 urm. şi 200
urm., explic. acestor texte.
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a fi manuscrisă *), și n'ar putea

fi înlocuită,

conform
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obi-

ceiului de altă dată (art. 1179 C. Calimach), prin un semn,

o cruce, o pecete sau un sigil, etc?).
Semnătura este aceea care dă actului puterea sa probatorie, și lucrul e așa de adevarat, în cât un act lipsit
de semnătură n'ar putea servi, în materie civilă, nici ca
început de probă 3). Semnătura consistă în forma obicinuită de care
ței civile. In

se servește autorul ei în toate actele
genere, semnătura cuprinde numele ce

soana, care sub-semnează, are după starea sa civilă.
“tura

trebue

să fie pusă la finele

terele făcute

în margină

mate prin semnătură 4).
:)

n'au

actului;

adaosele

însă nevoe

vieper-

Semnăși trimi-

de a fi confir-

Cpr. Garsonnet, op. cif., II, p. 505, $ 108 (ed.a 2-a). Toullier D., IV, partea II, 260. Bonnier, “670. Pand. fr., Actes

S0us seing privt, 6, 17, 20 şi Double derit, 150. Repert. Sirey,
Acte sous seing prică, 101 urm. Planiol, II, 64 și toţi auto-

rii. 0. Bucureşti şi Cas. rom. Dreptul din 1887, No. 74 şi
Bulet. S-a i, 1876, consid. dela
p. 299. Cpr. şi Trib. Vâlcea. Dreptul din 1901, No. 50. Vedi Instit., Pr., De emptione et venditione, 3, 23. unde se dice că vândarea nu este
perfectă,

de cât sub condiţie

ca, actul scris să fie sub-semnat

de părţi (nisi înstr unenta emptionis
hentium fuerint subscripta).
„De

manu propria

contra-

câte ori legea prescrie forma, scrisă (schr ifiliche Form),

Art. 126

dice art. 126 din Codul german, titlul trebue să fie învestit C. german,
cu semnătura olografă a antorului seu sau cu semnul s6u:
manuscris, legalisat de justiţie ori de notar.— Dacă este vor- austriace.
ba de un "contract, semnătura, ambelor părţi trebue să figureze pe acelaş titlu. Dacă s'a format mai multe originale
privitoare

la acelaş

să semneze
Vedi

asupra

contract, este de ajuns

ca fie care

parte

originalul care trebue înmânat celeilalte părți“.
acestui

text, R.

Saleilles,

De la declaration

de

volonte (Paris, Pichon, 1901), p. 85 urm. Cpr. şi art. 884 din
Cod. austriac (1177 Cod. Calimach), unde se dice că dacă părțile au convenit anume să încheie un contract scris, acest contract nu se consideră ca încheiat înainte de a fi semnat de ele.
Punerea pecetei nu este însă numai de cât necesară. „Die
Siegelung bird auch in diesem Falle nicht wesentlich er. -forderti.
2) Vedi supră, p. 147. Cpr. C. Bucureşti şi Cas. rom., decisii
citate în nota 1. Vedi şi art. 27, 28 L. din 1986. Punerea, de deget,

recunoscută, însă judecătoreşte, constitue o sem-

nătură şi poate da loc la o biele. Cas. rom. Dreptul din
1894, No. 35 şi Bulet. S -a 1, 1894, p. 9%.
3

C. Bourges.

*)

C. Lyon. D. P. 9%. “a
VIII, $ 146, p. 203.”

D. P.

ID,

140.

Plane

Planiol,

II, 04.

TI, 66. Aubry

et Rau,
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In ceea ce priveşte actele sub semnătură privată, legea,
nu prescrie formalitatea datei 1) de cât numai în privinţa

testamentelor (art. 359 C. civ.), cambiilor (art. 270 C. com.),

cekurilor (art. 365 C. com.), ete. In fapt însă, datarea ori cărui act sub semnătură privată este un element indispensabil,
pentru că numai cunoscând momentul când actul a fost încheiat

se poate

ști dacă el

bilă sau incapabilă.

De

sunt

datate.

în tot-de-auna

emană

de

lao

persoană

aceea, actele sub semnătură

capa-

privată

In cât privește credinţa ce se datorește datei atât față
cu părțile contractante cât şi cu cei de al treilea, vedi
înfră, p. Li4 urm. explic. art. 1182.
Puterea proCare este puterea probatorie a actului sub semnătură
pat. a actului sub semnăt. privată.

privată ? Asemenea

act nefiind

blic, nimic

nu dovedeşte

opune.

toate

cu

atestat de un

că el emană de

că numai

asemenea,

funcționar pu-

la acela

căruia se

împrejurare

poate

să

facă a-i fi oposabil. De aceea, art. 1177 obligă pe acela
căruia
se opune un act sub semnătură privată, de a'l
recunoaşte

sau de a tăgădui

pur

și simplu

Recunoaşterea
suficientă ; trebue

ca

această

tere să existe de asemenea

țin

în casurile

scriptura

excepționale

în privința
în

se pretinde

1180,

entanții

sau

fi

cel pu-

semnătură

1181).

drepturilor

putând

sa.

war

nerecunoaş-

scripturei,

care simpla

că ar fi actul,

semnătura

semnăturei

recunoaștere

bitorului nu este suficientă (art.
Art, 1177, 2,
Moștenitorii sau repres
căruia

ori

sau nerecunoașterea

a de-

aceluia

să nu

a

cunoască

scriptura sau semnătura sa, nu
sunt obligaţi a recunoaște
actul sau a'i tăgădui scriptura
ori semnătura, -ci se pot
mărgini a declara pur Și Simplu
că nu cunose
scriptura,
sau sub-semnătur

a

Dacă

)

Testamente.
C. Caragea şi
Calimach.

scriptura

autorului
sau

lor (art. 1177,

semnătura

actului

$ 9).

sub

semnătură

Cpr. C. Iaşi. Dreptul din 1882
, No. 90. C. Douai. D.P
1901. 2. 139, 140. Garsonnet,
Pr. cit., IL, p. 505, $ 708 (ed.
a 2-a), Aubry et Rau, VIII, $
1746, p. 29%. Duranton. XIII,
127. Pand. fr., Actes sous sein
g price, 24 urm, Râpert. Sire
y
eod. v*, 123 urm. Toullier D.
IV, partea II, 259. Vedisil,
34, $ 1, De pign.et hypothecis,
20,
|
Sub Codul Caragea, şi testamen 1.
tul putea fi nedatat. (Cpr.
Cas. rom. Dreptul din 1897,
Codul Calimaci, care, contrar No. 8). Vedi însă art. 739 din
art. 578 din Codul austriac,
prescrie formalitatea datei
în privința testamentelor
olograte.
Cpr. t. IV a luer. noastre,
p. 493.
|

COD. CIV.—CARTEA

JII.—TIT. DL.—CAPIT. IX.—S-a 1._ART, 1116—1178.

privată este tăgăduită, sau dacă moștenitorii sau representanţii aceluia de la care se crede că actul emană, au declarat că nu

cunosc scriptura sau semnătura

judecătorii pot să ordoane
turei,

care

se

(ant. 1173
')

Când

face

verificarea

conform

regulelor

de

sub

semnătură

privată

sau semnă-

procedură

C. civ., 162 urm. Pr. civ.)?).
actul

autorului lor 1),

scripturei

nu se recunoaște

civilă
de moş-

m

tenitorii sau representanţii aceluia cărui asemenea act se
atribue, judecătorii fondului au facultatea, să admită, pe lângă
verificarea de scripte, şi proba testimonială. Cas. rom. Bulet.
S-a 1, anul 1886, p. 416.
Nu

este

deci

recunoscut
249),

loc

în

la verificarea

instanță

sau când el este

de scripte

(Cas. rom.

când

Bulet.

actul a fost

S-a 1, 1884,

semnat prin punere de deget

p.

(Cas. rom.

Bulet. S-a 1, 1876, p. 298). In ori ce caz, verificarea de
seripte fiind facultativă pentru judecători, după art. 159
Pr. civ. (Cpr.. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1882, p. 1043), ei nu

vor recurge

la această

procedură

de

cât atunci când nu vor

găsi elemente suficiente de convingere în inspecţiunea actului
şi în împrejurările causei (C. Iași, Dreptul din 1893, No. 44),
ei putând să proceadă singuri la verificare, față cu actele

produse de părţi, fără a, recurge la experți.
sens, Cas. fr., C. Paris şi Galatz. D. P. 85.

Cpr. în acest
1.909.
D.P.

94. 1. 160. Sirey, 94. 1. 240. Sirey, 95. 1. 435. Sirey, 97.
2. 212. Dreptul din 1894, No. 51. Trib. Iaşi. Dreptul din
1901, No. 31. Bonnier, 715. Demolombe, XXIX, 372. Garsonnet, Pr. civ., II, p. 648, 649, $ 798 și p. 658, $ 801
(ed. a 2-a). Larombire, IV, art. 1323, 1324, No. 10. Aubry
et Rau, VIII, $ 756, p. 247, text şi nota, 94. Carr6-Chauveau,
Pr. eio., IL, Quest. 803 ter, p. 313 urm. Missier et Darras,
Code de proctd. eiv. annote (Paris, 1901), I, art. 195, No. 1.—
Vedi însă Cas. rom., Secţii-unite. Bulet. 1877, p. 447 şi
Rauter, Pr. civ., 198. — Judecătorii fondului violează însă
legea

și dau

o hotărire

casabilă

cede la, o verificare de scripte,
respins acest mijloc de probă.
In ori ce caz, judecătorii cari
la o verificare de scripte prin
„avisul

fie chiar unanim

de câţe

ori refusă de a pro-

fără a arata pentru ce au
Cas. rom. Bulet. 1888, p. 993.
au găsit cu cale de a recurge
experţi, nu sunt legaţi prin

a acestor

natura funcţiunei sale, judecătorul

din

urmă,

pentru că, prin

este primul expert.

Dic-

fu expertoruin nunguam transit în rem judicatam, Art. 323
- din proced. fr. este formal în această privinţă, şi aceiaş so-

luție este admisibilă şi la noi, cu toată lipsa acestui text.
Cpr. Garsonnet, op. cit., II, p. 658, 659, $ 801 și III, p.
111, $ 873 (ed. a 2-a). Cas. fr. D.P. 1900. 1. 39.—.Judecătorii care resping părerea experților, trebue să arăte motivele care au determinat convingerea lo» : altfel decisia lor ar
îi casabilă. Cpr. Cas. fr. Sirey, 1900. 1. 85. Garsonnet, op.
cit... III, p, 114, $ 8173 (ed. a 2-a).
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Deoseb. între
actul auten-

tie şi acel
sub semnă-

Există deci o mare deosebire între actul autentic și
acel sub semnătură privată ; căci, pe când cel d'intăi atrage
în

favoarea

sa

o presumţție

de

validitate

și face

prin sine

tură privată-dovadă despre autenticitatea sa, probat se ipsum (vedi supră,
p. 153),

cel de al doilea

nu e recunoscut
bire care există

nu

produce

nici

o dovadă,

dacă

de acela căruia se opune.
O altă deoseîntre actul autentic și acel sub semnătură

privată este că, pe când cel d'intăi face

dovadă despre data,

sa erga omnes (v.p. 153), cel de al doilea nu face din contra
dovadă

despre

dată

de

cât

între

părți

și moștenitorii

lor

universali, ear în privința terțiilor, numai conform art. 1182.
In fine, actul autentic poate fi învestit cu formula executorie și adus la îndeplinire (art. 1173, $ 2 și 20 L. din
1886), pe când actul sub semnătură privată obligă pe acela care'l posedă
a chema în judecată pe debitorul stu şi
a dobândi o hotărire judecătorească, care: se va aduce la
îndeplinire, după ce va dobândi puterea lucrului judecat !).
Deoseb. între
De câte ori însă actul sub semnătură privată 6ste reactul auten- cunoscut
sau considerat ca atare, în urma procedurei vetic şi acelsub .
semnăt. pri- Tificărei de scripte, el are între părți, între moştenitorii
vată recu- și representanţii
noscut de
părţi.

lor,

și chiar faţă

de

cei

de

al

treilea,

de

și legea n'o spune ?), acelaș efect ca şi actul autentic. El
nu produce însă nici un efect în privința terţiilor (art.
973). Cu toate acestea, între actul autentic Și acel sub semnătură privată recunoscut, există următoarea deosebire:
Actul

autentic

face

în tot-de-auna

credință

despre

data

sa

pănă la înscrierea în falș, chiar faţă, de terţii (v. p. 153):
pe
când actul sub semnătură privată, când este datat,
nu face
credință despre dată, între părţi, de cât pănă la proba
con-

trară.

Rațiunea

acestei

tentic este atestată
increderea

nu este

:

pe

când

certificată

deosebiri

este

de un funcționar
data

actului

de nimene,

că

data

public
sub

semnătură

în cât nimic

că actul na fost anti-datat sau post-datat
5
Aceasta

ne aduce

actului

demn
nu

au-

de toată
privată

dovedeşte

a vorbi:

Despre data actelor sub semnătură privată.
— Dată certă.
Art. 1182.—Data, scripturei
contra persoanelor a treia, interesate private nu face credinţă în
, de cât din diua în care sa,

2 vegi supră, p. 160.
Dr. Thiry, III,

|

Baudry, II, 1216
) Cor. 7. Huc, VIII,121, 236,133. "Dhiry
, ÎN, Ta4! Baudry, 11, 1215,

COD. CIV.—CARTEA JII.— TIT. UL.—CAPIT. IX.—S-a 1.—ART. 1182.

115

înfăţişat la o dregătorie publică, din diua în care s'a înscris întun registru public, din diua morţei aceluia sau unuia din acei
care “| au subscris, sau din diua în care va fi fost trecut, fie şi
în prescurtare,
verbale pentru

în acte făcute de ofițeri publici, precum procese
punerea, peceţilor sau pentru facere de inventare.

(Art. 1176, 1393, 1441, 1686, 1730, $1 C. civ. Art. 46, 47, 49,
57, 191, 194 C. com. Art. 30 L. din 1886. Art. 1328 C. fi).
Art. 30 L. din 1886.—Tribunalele de judeţ, judecătoriile
de ocoale şi comunale sunt datoare, când li se va face asemenea
cerere, să dea

dată

certă actelor sub semnătură privată.-— Aceasta

se face înregistrându-se petiţiunea în registrul de intrare şi certificându-se în josul actului-de judecător sau de primar că acel
act sa presentat judecătoriei sau primăriei la data, cutare şi că
şa înregistrat la numărul cutare al registrului din acea di, lună
şi an. Această certificare pe act se va contra-semna de grefier
sau notar,

după

natura

autorităţei

de la

care

emană.

— Nu

se

deroagă prin aceasta la disposiţiunele art. 1182 şi 1188 C civ. şi
nici la, regulele speciale prescrise în materie de drept comercial.

(Art. 1182, 1188 C. civ. Art. 47, 49, 57, 194 C. com.).
Actul sub semnătură privată, recunoscut sau verificat,
face, după cum am vedut, dovadă despre conţinutul seu
erga omnes, ca și actul autentic (art. 1176). Acest principiu sufere însă o excepție în privința datei. In adevăr, în
privința unor persoane, pe care legea îi numește ferfă,
data actului nu este presupusă a fi sinceră în acest sens
că acela căruia actul este opus nu are să dovedească falșitatea

ei, ci acela

care

invoacă

actul

trebue să dovedească

sinceritatea datei. Aceasta, bine înțeles, numai în privința
terțiilo»; căci între părți 1), moștenitorii sau representanții
lor universali ori cu titlu universal, actul sub semnătură
privată face credinţă despre data sa pănă la dovada contrară.
Acelaș principiu n'a, fost admis în privinţa terţiilor, din
causa posibilităţei unei anti-datări, sau post-datări și din
causa dificultăților în care Sar fi găsit cei de al treilea
de a putea

combate

această

fraudă.

Pentru ca data unui act sub semnătură privată să Mijloacele
i
..
=
pi
prin care un
poată fi opusă terţiilor, trebue ca ea să fi devenit certă bee
e
prin unul din mijloacele determinate de art. 1182 2), și privată poa1) Astfel, debitorul faţă de creditor nu poate fi privit ca un
terţiu, ci ca un având drept al creditorului. C. Bucureşti,

te dobândi
dată certă.

Dreptul din 1882, No. 34.
*) Cpr. C. Craiova. Dreptul din 1892, No. 35.—ImprumuturileArt, 12 L. din
constituite cătră Banca agricolă, de şi sunt autentice, nut april 18%.
sunt oposabile terţiilor de cât de la data mențiunei lor fă-
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1182,

această disposiție se aplică și la actele autentice, care din
causa unui viciu de formă, nu valorează de cât ca acte

sub

semnătură privată (art. 1172) 1).

Aceste mijloace, determinate
tiv, sunt următoarele :
10 Infăţișarea

actului

la

o

de lege

în mod

dregătorie

sau

limita-

autoritate

publică de ori-ce natură ar fi, administrativă, poliţienească,
judecătorească 2), etc. Actul va avea dată certă, în asemenea

caz,

din

diua

în

care

se

șat la, acea dregătorie 5).
scris

constată

că

el

a fost

înfăţi-

20 Inscrierea actului întrun registru public ;
30 Moartea aceluia sau unuia din acei cari au subactul

în calitate

de

parte,

ear

nu

și aceluia care lar

fi scris numai 4). Actul are, în asemenea, caz, dată certă
din diua morței, pentru că el w'a putut să fie făcut mai

tărdiu.

|

+0 "Trecerea, actului fie chiar în prescurtare 5), ear nu
cută în registrul comunei respective (axt. 12
[| dini April
1895 p. modificarea unor disposiţii din legea pentru
înființarea Băncei agricole).
1) 'T. Huc, VIII, 253. Râpert. Sirey, v?
Date
*) Cpr. Cas. rom. Curierul judiciar din 1893, certaine. 11.
No. 61. Bulet.
S-a I, 1894, p. 27.— Astfel, o procură legali
saţă face eredință despre data ei din momentul
legalisărei. Cas. rom.
Drept

ul din 1886,

No. 57 şi Bulet.

S-a I,

1886, p. 426.—
Legiuitorul se referă însă, bine
înţeles, la o autoritate ro
mână, pentru că el nu poate să confer
e nici o putere uniti

Acte înfăţigate la o autoritate
străină,
Controversă.

funcţionar străin. Laurent,
3)

XIX,
Fuzier-Herman, III:
ant. 1328, No, 123. Râpert. Sirey, 281.
Date certaine, 19. — Cont
rătTrib. Mons

și C. Bruxelles, decisii citate de Laure
nt. loco citAstfel, înfățișarea unui contract
de locaţiune la casieria, generală sau administraţia financ

iară, (L. din 6 martie 1897);
conform legei timbrului, și înreg
istrarea sa de această auto”
ritate, îi imprimă caracterul
unui contract cu dată certă:
oposabil ca atare terţiilor, confo
rm axţ, 1182 C. civ. Ca
rom. Bulet. S-a I, anul

1894,

%) Cor. Baudry, II, 1218.—In

dată certă din diua morţei

de
fi.

ve
—

Deoseb.

aceluia care

Tar fi semnat

ni
din art:
1410 C..civ. fr. care în Codul
loco cit. Planiol, II, 83. Bonnie nostru lipseşte). Cpr. Baudry>
r, 704. Demol
iu uni
XIX 284. R&pert. Sirey, Date ombe, XXIX»
certaine, 15. T.
extul francez, ca şi acel italian
art. 13217), pr
ă ac”
tul dobândește dată certă
din ga în can: tote
pui
Duma

la Codul

p. 859.

Francia, se decide că acţul are

ca parte,

dar

chiar

şi ca martur

(argument

COD.

CIV.—CARTEA II.—TIT, II.—CAPIT. IX.—S-a 1.—ART, 1182,
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numai” de cât sn extenso în acte încheiate de ofițeri publici,
precum procese-verbale pentru punerea de peceţi, facerea,

de inventar, etc. In toate aceste casuri, actul are dată
certă, și această dată nu mai poate fi dărâmată de cât
prin înscrierea în falș.
Acestea sunt împrejurările care conferă dată certă ac- Mijloacele
tului s ub semnătură
tur
i
ă
“der
A
» aa tate
Mai sus
privată.
Astfel, perderea
mânelor
sunt aradeunuia din subscriitorii actului, pecetea :poștei 1) pusă pe un terminate de

act privat, care ar fi fost expediat

sori, etc., nu sunt de natură
pentru

că textul

tindere 2).
In

fine,

este

trebue

sub forma unei

seri- Ie%e în mod

a conferi actului dată certă, Controversă.

excepţional
să adăogăm

și nu
că

actul

sufere -nici o însub

semnătură

adecă caracterul lui constitutiv, este constatat în acte făcute
de funcţionari publici, precum procese-verbale de punerea,
peceţilor, etc. ; de unde se deduce că o simplă menţiune ce
funcţionarul public ar face despre act, nu este suficientă.

Cpr. Baudry, loco cit. Planiol, II, 83.—Dacă actul este trecut

întrun proces-verbal de inventar, el are dată certă din diua
trecerei lui în acel proces-verbal, ear nu din diua deschiderei

inventarului. C. Lyon. Sirey, 92. 2. 37.
1) Vegi t. VI a Comentariilor noastre, p. 521, nota 1. Cpr. C.
Aix. D.P. 45. 2. 118 şi Râpert. Sirey, Date certaine, 48.
Vedi în această privinţă în Corresp. des just. de paiz, anul
1857, seria a 2-a, t. 4, p. 149, un articol intitulat: Le timbre
de la poste appost
late ia date d'un

sur une lettre dans lagquelle se trouie reacte sous seing priv, peut-il suffire pour

ctablir la preure de celte date ?
2 Baudry, II, 1218, în fine. T. Huc, VIII, 255. Thiry, III,
135. Planiol, II, 83, în fine. Vigie, II, 1610. Duranton, XIII,
131. Repert. Sirey, Date certaine, 46. Arntz, III, 337. Mourlon, II, 1565. Fuzier-Herman, III, art. 1328, No. 143 urm.
Mass6, Dr. comm., LV, 9421. Bonnier, 104. Demolombe, XXIX,
.565. Maread6, V, art. 1328, No. 4. Demante, V, 291 bis
VIII. Laurent, XIX, 286 urm. Larombiăre, IV, art. 1328,
No. 50. Aubry et Rau, VIII, $ 756, p. 260. C. Lyon şi Cas.
fi. D. P. 174. 9. 38. D. P. 1900. 1. 326.—Vedi însă Toullier
D., IV, partea II, 242, 243. Taulier, Thorie raisounte du
Code civil, IV, p. 484. Braas, Theorie legale des actes sous
seing price, p. 16. Cpr. şi art. 47, $ ultim C. com.

Art. 1327 din Codul italian prevede că, pe lângă împre- Art, 1827
jurările de mai sus, actul dobândeşte dată certă din diuaCod. italian.
punerei în imposibilitate fisică de a serie a unuia din sub-

scriitorii lui, sau în caz când data resultă din alte probe
echivalente, o guando la data risulta da altre prove eguipollenti. Cpr. Ricci, Delle prose, 121 wm.
12
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DATĂ

CERTĂ.—ART.

1182.

privată nu are nevoe de a avea dată certă de câte oria„cela căruia el este opus cunoștea, atunci când a contractat, momentul precis al redactărei actului.
Această soluție

este

generalmente

admisă

nu

pentru

că

asemenea

cu-

noștinţă ar echivala, cu.certitudinea datei;
care în specie
nu există, ci pentru că ar exista rea credinţă din partea
aceluia care ar invoca incertitudinea legală
a datei, atunci când el ar avea perfectă cunoștință despre momentul

când actul a fost redactat !).

Actele la
care art. 1182

este aplicabil.

Data certă a
scrisorilor,

Care sunt
Atât la actele
Este însă
plică la actele
o valoare mai

actele la care art. 1182
este aplicabil ?
unilaterale cât și la acele bilaterale =),
generalmente admis că acest text nu se aconstătând convenţiuni a căror obiect are
mică de 150 lei, san constătând conven-

țiuni comerciale; căci, în asemenea casuri, data poate fi stabilită față cu cei de al treilea prin toate mijloacele de
probă (cpr. art. 46 şi 57 Cod. com.) 3).
Prin

în materie
prejurările

urmare, scrisorile ce un comerciant

comercială,

prevădute

au dată certă

legea vorbind

1)

*)

Poliţe de asigurare făcute prin
curtieri.

3

Cpr.

Baudry,

numai
II,

de îm-

de ast. 1182 1). Unii ar voi ca şi seri-

sorile trimese în materie

că

trimete altuia,

independent

1218,

de

civilă să aibă dată
acte

sub

certă, pentru

semnătură privată,

a-

in fine.

Remâne însă bine înţeles că disposiţia

1182
plică de cât actelor sub semnătură privatart.
ă, căci

nu se a-

actele autentice sau macar legalisate au dată
certă. Cas. rom. Bulet. S-a II, 1892, ultim considerent,
p. 635.
„Poliţele de asigurare făcuțe prin
mijlocirea unui curtier. au
şi ele dată certă, pentru că curtie
rii sunt funcţionari publici (art. 68 C. com. şi L. asupra
burselor din 1881). Cas.
rom., loco supră cit.
Cpr. T. Huc, VIII, 256. Boistel, Pr.

de dr. comm. p. 29%.
Masse, Dr. comun., LV, 9434. Reper
t. Sirey, Date certaine.
79. Demangeat
asupra, lui Bravard-Veyrigres,
'7p, de di.

comm.

ÎI, p. 456. Pardesşus, Dr. comm..
II, 246 (ed. a 6-a).
Lyon-Caen et Renault, Dr. comm.
, III, 58. Baudry, II, 1992,
in fine. Bonnier,

102, Ricci, op. cit., 195. p.
Herman, LII,
art. 1398, No. 169. « Demolombe,
IV, art, 1328, Xo, 52. Marinier, XXIX, 581. Larombiere,
Date certaină ou îhtorie des
»3 en înaticre
de preuve par

,

eh. II No.11. Aubry et Rau,

actes sous

seing

priv

C. Alger şi Lyon. Sirey, 89. 2.VIII, $756, fn uzi 00 9
115. Sirey, '90. 9, 113. 1i4
) Opr. T. Huc, VIII, /oco supră
cit.
-

COD. CIV.—CARTEA

decă de

UI.—TIT.

actele scrise

DI.—CAPIT. I5.—S-a

pentru

a constata

1.—ART,

un

scrisorile nu sunt acte propriu qise!).

fapt

1182.
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juridic,

Această soluţie este însă inadmisibilă, cel puţin ca Scrisori în
principiu general, pentru că multe afaceri tratându-se prin materie, oi-

corespondenţă, scrisorile sunt adevarate acte, şi ele putând troversă.
fi anti-datate cu ușurință, nimic mai natural de cât de a.

aplica art. 1182 și acestor acte >).
In privinţa chitanţelor constătând o primire de bani, Art. 1182 nu
se admite însă atât în doctrină cât şi în jurisprudenţă, că se aplică
la
textul art. 1182 nu este aplicabil, și că asemenea chitanţe Controversă.

Sunt

oposabile

terţiilor,

despre data lor 3).

acestui

sistem

tul anterior

făcând

Motivul

este

că această

francez,

și

că

prin

ele

înșile

credință

care se invoacă în sprijinirea
soluție

nimic

nu

era

primită

dovedește

în drepcă

legiui-

torul moder ar îi înțeles să inoveze în această privinţă.
ine nu vede însă slăbăciunea acestui argument ? Ori cum

ar fi, după opinia

octombrie
e la d-ta

generală,

dacă

presupunem

“ţi-am plătit 1000 de lei cei
o chitanță

fără

dată

certă,

că în diua de

datoream,

așa precum

luând
se obi-

ceueste în toate dilele, voi putea s'o opun cesionarului a-

bopri creanţe sau creditorilor d-tale, cari vor fi făcut o
„e în mânele mele, mai cu samă dacă am opus-o imeVopriue

am

primit

e; căci,

dacă

notificarea

am

opus-o

cesiunei,

sau

tărdiu,

bună

ordonanța

oară

de

la diua

1

2,

Laurent,

XIX,

291, care citează

în acest sens o decisie a

mtei din Bruxelles cu dată din 29 octombrie 1829.

T. Huc, VIII, loco eit.— Scrisorile nu dobândesc deci dată
Certă de cât din momentul înfăţișărei lor în justiție. C. Focăni, Dreptul din 1881, No. 43.— In cât; priveşte proprieta- Proprietatea
Serisorilor misive, vedi t. V a lucr. noastre, p. 452 urm., serisorilor

cota 3 şi adnotaţia noastră asupra unei decisii a Inaltei
Urți din Anglia, publicată în Dreptul din 1900, No. S1.

€di şi Râpert. Sirey, t. 96, Lettre missive, 180 urm. Dalloz,

10 “eeau Code civil annote (Paris, 1900), 1, p. 948 urm., No.
3

tm.
) g: Paris, D. P. 86. 2. 117. C. Iaşi. Dreptul din 1884,

No.

ua Aubry et Rau, VIII, $ 756, p. 254, text și nota 114.
parca, V, art. 1328, No. 5. Baudry, II. 1222. T. Huc,

jul, 256. Demolombe, XXIX, 538 urm. Phiry, MII, 13.
1galtlon, II, 1569. Arntz, III, 336. Larombitre, IV, aut.
3% No. 27 urm. Maton, Dictionnaire, V Quittance, No.

ă4p Contră. Laurent, XIX, 335. C. Bordeaux.

5. D. P. 49. 2. 1%.

Sirey, 46. 2,

Disive-
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înfățișărei,

care poate

să

fie mai

mult

sau

mai

puţin

de-

partată, este pericol ca chitanța să fi fost anti-datată, și
în asemenea caz, va trebui să dovedesc sinceritatea ei !).
Inaplie. art.

In

fine,

art.

1182

nu

se aplică la testamentul olograf,

1182 la testa-a cărui scriere și sub-scriere a fost recunoscută fie de bună
graf.

voe, fie judecătorește; căci el face proba deplină despre
data sa erga omnes pănă la dovada contrară ?).
Sensul cuNaște acum întrebarea : ce trebue să înțelegem prin
venvului

cei de al treilea

sau

terfii

în

art.

1182?

Cuvântul

terțiu,

Controversă.ca și acel de representant (ayant-cause), nu are în toate casurile aceiaș semnificare, ci are un sens deosebit, după
scopul ce legea 'și-a propus când a edictat regula pentru
care s'a servit de aceste cuvinte, secundum subjectam materiam *). Astfel, când se dice că o convenţie nuşi produce efectele sale de cât între părțile contractante, ea fiind
în privinţa ferfiilor res inter alios acta, prin terți se înţelege toți acei cari n'au luat direct parte la convenţie, cari
nau fost nici representați la formarea ei (art. 973)4).
Aceștia sunt acei pe care Dumoulin îi numea, terții penitus
extranei. In axt. 1167, $ 2, prin terfii se înțelege toţi representanții cu titlu particular a acelui de la cari
emană
confirmarea, toţi acei la care el ar fi conferit înainte
de

confirmare un drept real asupra lucrului ce face obiectul
contractului, drept care ar fi desființat sau cel puțin
mic-

şorat

prin

în materie

efectul retroactiv

al confirmărei

de contra-înscrisuri

(art.

1175),

3). De asemenea,

prin

ferfii se

înțelege toți acei, care neluând parte la
contra-înscris,
interes a invoca disposiţiile actului aparent
pentru a

a
pa-

stra intacte drepturile ce ei deţin de la părţile
contractante.
1)

*)

Cpr. Mourlon, II, 1569. Mareade,
Jine, p 60. Bonnier, 101.

V, art.

1328.

No. 5. in

Cpr. 'Trib. Ilfov, C. Bucureşti și Craio
Dreptul din 1885,
No. 36. Dreptul din 1887, No. 11 şi va.
din 1898, No. 35. Tot
in acest
sens este și jurisprudenţa franceză. Veqi
Pand.
Period. 86, table, Vo test. olographe,
No. 4. Baudrv.IL. 55.

Thivy,

-

II, 400. Bonnier. 702 bis. Mour
II, 1969. 'P. Huc, VI, 981, Vedi și t. lon, 11,780. Arntz,
IV a, luer. noastre, p.
css: text şi nota

op edi însă Laurent, XIII, 240
urm.
ry et
Rau,
I,
15, p. 97
„a
5-a);.p.10di
„ed. a 4-a. Bandry, TI, 19
p
(e. a 8-a): p. 10 din
1) Vedi t. V a, luer. noastre,
p. 194.
*) Vedi supră, p. 63.
e,
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In acest text, representanţii cu titlu particular, de exemplu, un al doilea dobânditor al imobilului înstrăinat în mod
simulat, și creditorii ipotecari sau chirografari ai părților,
sunt ferfii şi nu pot să vadă drepturile lor nimicite prin
efectul unui contra-înseris despre care ei nu au nici o cu-

noștință 1).

In art.

1182,

Toullier a pretins

că prin terfii se în-

țelege toți acei care nu sunt nici moștenitori, nici succesori universali, nici representanţi ai părților 2). 'Terfii ar

fi deci, în art. 1182, acei penitus extranei, care n'au participat nici direct, nici prin un representant, la convenţia

constatată în act 3).
Această

semnătură

soluţie

privată

este

inadmisibilă,

nefiindu-le

pentru

oposabil

că actul

sub

și neproducând

e-

fecte nici în contra, nici în favoarea lor (art. 973), nu se
poate pricepe cum legiuitorul ar fi înțeles a apara niște drepfuri care

nu sunt

de

loc amenințate.

O altă categorie de persoane
desevârșire

cărora art. 1182 este cu Ant, 1182 nu

inaplicabil, sunt părțile contractante, faţă cu care

actul sub semnătură privată face deplină credinţă pănă la
dovada contrară, atât în privinţa sincerităţei disposiţiilor

se aplică
părţilor contractante.

ce cuprinde, cât și în privința datei sale (art. 1176)4).
1) Vegi supră, p. 164 urm.

*) 'Toullier D., IV, partea 1, 245 urm.
3) Prin aplicarea âcestui principiu, se decide că actul sub sem- Mandantele

nătură privată subscris

de mandatar face

credință desprenu este terţiu

data sa în privinţa mandantelui, independent de condiţiile în privinţa,
manprescrise de art. 1182. Cpr. Cas. fr. D.P. 93. 1. 255. Sirey. actelor
datarului.
93. 1. 291. Planiol, II, 17. Baudry, II, 1219, nota 1. T.
Huc, VIII, 251, în fine. Fuzier-Herman, III, art. 1328, No.
8 urm. şi autorităţile citate de acești autori. Cpr. şi Laurent,
XIX, 301. Mandantele, în adevăr, nu este un terţiu în privința convenției încheiate de mandatar. Qui mandat ipse
fecisse videteur. Vei t. V a lucr. noastre, p, 194.
Consiliul judiciar nu este de asemenea un terţiu faţă de Consiliul jurâsipitorul căruia el a fost rânduit. Trib. Ilfov. Caurieruldiciar față de
râsipitor.
Judiciav din 1899, No. 12 (afacerea Văcărescu).
Sindicul

unui

faliment

representând

nu

numai

masa

CTe-Sindicul unui

ditorilor, ci şi pe falit, nu este un terțiu față cu acest
din urmă, și prin urmare, actele făcute de falit îi sunt opoSabile, cu toate că nu au dobândit dată certă înainte de fa-

liment. C. Alger

şi Metz.

542. D. P. 60. 5. 99.

Sirey, 89. 2. 115.
,

A

Sirey, 60. 2.
_

*) Cpr. Baudry, II, 1219, p. 866. Veqi supră, p. 114.

faliment.
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Represen-

Art.

1182

nefiind aplicabil

nici părţilor,

nici acelor

tanţii Părți caxi n'au luat parte fie direct, fie indirect la convenţie, n'au
"mai

r&masde cât

representanfții

părţilor,

faţă cu care el este

aplicabil, sau les ayants-cause, după cum se exprimă Codul
francez, conform expresiunei lui Dumoulin, gli aventi causa,
după terminologia Codului italian.
Naște însă întrebarea
care sunt representanţii cărora el poate fi aplicat?
Sensul cuPrin cuvântul generic representant sau azant-cause (ille

aer

qui causam

auctoris habet), se înțelege ori-ce persoană care

(ayant-eause)și trage totul sau parte din drepturile sale de
la o altă
persoană numită autor (auctor) şi care, în privinţa acestor
drepturi, se găsește în locul autorului, având aceiaş condiție sau posiţie ca și dânsul. Cuvântul causa, în expresiunea causam habens, întrebuințată de Dumoulin, însemnează, în adevăr, posiţie sau condiție, ceea ce este
conform şi tradiţiei romane 1). „Sic enim cum sua causa,
dicea
Dumoulin, res transferri dicitur, dd est cum suo onere,
vel

juve guague conditione est“ 2),
Cuvântul

representant

sau

dyant-cause

denotă

deci

dou& idei esențiale, succesiunea unei persoane
la drepturile alteia, și ca, consecinţă, identitatea de
posiție sau de
situaţie
în

privinţa

drepturilor

transmise.

Representan- | „O persoană poate fi moștenită
și representată atât în
“sau eu titlu Privința tuturor bunurilor sale (aniversum
jus patrimoniale),
universal. cât și în privinţa cutărui
sau cutărui drept particular, real, sau personal. In casul întăi, representan
tul se dice universal sau cu titlu unitevsal; ear
în casul al doilea, cu
titlu particular
sau singular (Singularam rerum).
Representanţii universali sau
cu titlu universal

au,
după expresia lui Dumoulin, omnem
causam et Jus auctoris,
adecă toate drepturile autorului
lor, afară de acele inerente persoanei
sunt : moștenitorii
')

*)
%

sale, și toate îndatoririle sale.
Aceştia
legitimi, chiar beneficiari 3),
acei nere=

De câte ori un lucru se înst
contrahenda emptione, 18, 1, răinează, dice L. 61, Dig., De
el trece la noul dobânditor
causa sa, adecă în starea, în
cu
care ar fi fost la acela care
instrăinează, dacă acest lucr
u ar fi remas în mânele sale îl
„Alienatio ciun it, cum sua
:
sferimus, que esset Juturu, causa dominium ad alium transi
Cpr. Baudry , II, 1219, , text apud nos ea res mansisset“,
rt. . Sire
Si y, Ayantcause, | urm. Aubry et Rau, şiŞ nota? . Râpepert
ur
Cp. Cas. Lyon. Sirey, 92. II, $ 175,p.95
d. a 59. 25
„Pe
Mm, (ed.
a
5-a).
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gulați, legatarii și donatarii

versal,

și chiar

universali

sau

creditorii chirografari 1),

cu titlu

care nu

183

uni- Creditorii

au de chirografari.

cât un drept de gagiu general asupra patrimoniului debitorului lor (art. 1715, 1719), drept care se măreşte sau
se micșorează prin faptul acestui debitor.
Representanţii cu titlu particular sau singular ținRepresentan-

dreptul lor de la autorul lor,

cu privire

numai

la un o- A

hiect particular. Ei nu succed deci de cât la drepturile şi
obligaţiile care afectează lucrul dobândit de dânşii. Aceş-

tia sunt: cumpărătorul unui lucru determinat față cu vândătorul 2), cesionarul creanței, locatarul față cu locatorul 3);

legatarii și donatarii cu titlu particular (singularum rerum) ;

creditorii ipotecari sau priveligiaţi, și în genere toţi acei Creditorii
care exercită un drept al autorului lor asupra unui obieet Puii egtaţi

particular 4).
Din

aceste

două. categorii

de

representanţi

este

una, Art. 1182 nu

și anume aceea a representanților universali sau cu titlu se aplică re
universal, căreia art. 1152 este fără îndoeală inaplicabil lor universali

fiind că ei nefăcând așa dis de cât una şi aceiaș persoană
sau cu titlu
cu autorul lor,

sunt neaparat legaţi de actele făcute de acest din urmă. Representanţii universali sau cu titlu uniVesal remân deci sub imperiul disposiției generale a art.
1176, putând în tot-deauna să dovedească antidatarea ac-

tului

prin ori-ce mijloace (art. 1198) 5).

ÎN O

') Cpr.

Cas.

fr. D.P.

p. 144. 'T. Huc,

91. 1.475.

VIII. 250.

Vedi și autorităţile citate

nota 4.—Creditorii
vului de

câte

ori

Cas.

Baudry,

rom.

Bulet.

S-a 1, 1883,

II, 829, 908

şi

1919.

în t. V a lucr. noastre, p. 194,

chirografari fiind representanţii

ei exercită

arepturile lui (act.

debito-

974),

actele

sub semnătură privată emanate de la debitorul lor le sunt
oposabile, cu toate că nu au dată certă, ei având însă facultatea să dovedească că data nu este sinceră. T. Huc,
VIII, 250. Izaurent,

XIX,

325.—In

puterea

acestor

princă-

pii, Curtea de casație a decis că actele sub semnătură privată emanate de la un falit, înainte de declararea lui în
stare de faliment, sunt oposabile masei creditorilor chirografari, chiar când aceste acte nu au dobândit o dată certă
anterioară declarărei falimentului. Cas. rom. Bulet. S-a ],

anul 1894,
p. 264.
) Cas. rom, Dreptul
2

din 1897,

No. 6

,
şi Bulet.

_
S-a 1, anul

1896, p. 670. Vedi și t. V a luer. noastre, p. 104 şi 195.
Vedi t. V, loco supră cit.
_

?) Vedit. V p. 1957 Cpr. Aubry et Rau, II,$ 175, p. 9% (ed.
a 5-a).

,

) Chr. ls fr. D. P. 91. 1. 475. Baudry, IL, 1219, in fine.
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ACTELOR SUB SEMN. PRIVATĂ.—DATĂ
N'au

Art. 1882 nu
se aplică de
cât represen-

mai

r&mas

deci

de

cât

CERTĂ.—ART. 1182,

representanţii

cu

titlu

particular, cărora singuri art. 1182 este aplicabil, pentru
tanţilorcu că altfel el n'ar fi aplicabil nimărui.
In consecinţă, prin
titlu partiterjii axt. 1182 înţelege representanții cu titlu particular
cular,
a uneia

din

1901, am
lui A și
prin act
un terțiu,

vândut prin act sub semnătură privată, un
că, la 15 ianuar, am vândut acelaș tablou
autentic, fără a i-l preda însă (art. 972),
și ca atare, va putea să opue lipsa datei

primului

părți.

act

de

Această

Astfel,

dacă

singură

consideraţiuni :

10 Regula art.
cez și era înțeleasă
pregătitoare

că la 1 ianuar

vândare.

interpretare,

următoarele

presupunem

dovedesc

tablou
lui B,
B este
certe a

juridică, se justifică prin

1182 exista și în vechiul drept frantot în acelaș sens 1); ori, lucrările
că

redactorii

Codului

actual

au

în-

țeles să menţie vechile principii.
20 Scopul art. 1182 fiind de a înlătura fraudele la
care ar da loc anti-datarea, în opinia lui Toullier, combă„tută de toți autorii cu Merlin în frunte, acest text
nar
avea nici o utilitate, de vreme. ce anti-datarea nu
poate să
jisnească. de cât pe acei care au tratat cu una
din părţi
în privinţa lucrului care face obiectul actului
sub semnătură

Art. 1441.

privată ;

3” In fine, art. 1441 de la locațiune presin
tă un argument și mai puternic. Acest text nu este,
în adevăr, de
cât o
aplicaţie a art. 1182.

proprietarul
pul

a vândut

contractului,

nea făcută

obligă

înainte de

E]

presupunând,

lucrul

închiriat

pe

cumpărător

vendare,

dacă

sau

în

adever,

arendat

a, respecta

contractul

că

în timlocaţiu-

are dată

certă ; ori, acest cumpărător este
un representant cu titlu
particular al proprietarului, și ca
atare, poate să opue lipsa
datei certe a contractului de locațiu
ne 2).
2
)

Sr Pothier, Oblig.,. II, 749.
Vedi în acest sens, Phiry, III, 136.
Bauar ”, II, 1219 urm.
»
Arntz, III, 335. Bufnoir, Proprittt
et
contri (1900), p. 767.
Vigi6, AI, 1611. Mareade, V, ast, 1328
Rau, VIII, $ 756, p. 252, text și nota, No. 3. Aubry et
110. Demolombe.
XIX. 526 urm, Laurent, XIX,
303: urm, Larombiere, IV,
art. 1328, No. 2. urm. Merlin,
vanton, XIII, 129 urm. Bonnier, Quest. Yo 'Piens şa. Du700. Marinier. Revue pratique, anul 1859, p. 413 urm.
„_etes sous seiug priud). Troplong (De la: date certaine dans les
, Hypothques, IL, 529, Fr6!

r
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chirografari

nu sunt

terții
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de Casurile în

câte ori ei exercită drepturile debitorului lor în baza, art.care,peredito914.

Se poate însă întâmpla ca aceşti creditori să exercite

un drept care le este propriu,
1182

și atunci ei fiind terţii, art.

fari sunt

tertii-

le este aplicabil în toată puterea, cuvântului.
Aceasta se va întâmpla:
19 De câte ori creditorii vor fi în conflict între ei;
20 Când ei urmăresc averea debitorului.
lor, fie peAnt. 497, 514
cale mobiliară, fie pe cale imobiliară.
Actele sub semnă- Pr Cv”
tură privată prin care debitorul ar fi înstrăinat totul sau
parte din bunurile urmărite, nu pot fi opuse creditorului
umăritor de cât dacă au dobândit dată certă înaintea procesului-verbal care constată urmărirea mobiliară, sau înaintea transerierei comandamentului prealabil (art. 497,

514 Pr. civ.)]).
In

cât

priveşte

închirierile

sau

urmărit făcute de debitor în urma
mentului, vedi art. 516 Pr. civ.
:

prire

Creditorii sunt
țart.

455

-

poprirea

conșiderând

Pr.

Pa

-

civ.)?

ca o aplicare

a art.

treilea. o creanță

a debitorului

și că, prin urmare,

actele

Minorite, I, 519 bis.

minville

“
Creditorii

de po:

Jurisprudența

+ Sunt ei terții

francezăcâng intervin

9142),

în genere că creditorul care poprește în mâna
urmă

imobilului Art. 916 Pr.

intervin pe cale

ei terții când

urm.

arendările

transcrierei comanda-

decide pe cale. de

celor de alcbibite

scu, represintă pe acest din
sub

semnătură

Planiol, II; 79.

privată

re-

Demante

et

Colmet de Santerre, V, 291 bis. II. Râpert. Sirey, Ayantcause, 64 urm. Giorgio Giorgi, Teoria delle obhligazioni. I,
341. Ricci, Delle prove, 120 urm. T. Huc, VIII, 948. Cas.

fr. D. P. 46. 1. 289. Sirey, 46. 1.679. Cas. rom. Bulet. S-a
i, anul 1879, p. 884. C. Bucureşti.

Dreptul din 1891,

No.3.

?) Art, 514 Pr. civ. isbeşte de nulitate nu numai instrăinările A+ 514 pr,
directe,

dar şi acele indirecte,

ipotecarea

imobilului

uimărit,

precum

san

ar fi,

de exemplu,

constituirea. asupra

lui a

unui drept real, servitute, usufruct, etc. de naturăa micşora gagiul creditorului urmăritor. Este adevarat că tribunalul din Vaslui a decis contrariul în privința ipotecei, însă
această sentință face o greşită aplicare a principiilor de

>
—

drept. Vedi critica ce am făcut acestei sentințe în Curierul
judiciar din 925 ianuar 1901, No. 7. Cpr. şi G.G: Mironescu,

Revis. O. de proced. civilă (Bucureşti, 1901), p. 168, nota 219,
care. se referă la sus-disă noastră adnotaţie.
„Considerând dice o decisie a Curţei de casaţie din Francia, că, în privința terțiului poprit, poprirea este exerciţiul
dreptului ce art. 974 acordă creditorilor de a exercita drep-

tarile şi acţiunele debitorului lor, ete.“ D. P. 78. 1. 413.

eiv.
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DATA ACTELOB SUB SEMN. PRIVATĂ.—DATĂ CERTĂ.—ART, 1182.
cunoscute

de

dânsul

pot fi opuse

creditorului

Poprirea neavând însă nici o legătură

Acţiunea,

popritor 1).

cu art. 9742), tre-

bue să decidem că actele de înstrăinare ale debitorului
poprit nu vor putea fi opuse creditorului popritor de cât
sub condiția de a avea dată certă ?).
Dacă creditorii, în loc de a urmări direct un bun al

rauliană, debitorului lor, cer pe calea acțiunei pauliane anularea acControversă.telor franduloase făcute de dânsul (art. 975), ei trebue să
dovedească,

certă

conform

art.

1182, că creanța

anterioară actului atacat 4),
Ce trebue să decidem în privinţa

Cesionaxul

lor avea

o dată

cesionarului

unei

este eu creanţe ? Cu toată controversa ce există și asupra acestui
terțiu ? punct,

vom

Contioversă. Je ntele,

decide

că

cesionarul

căci el fiind

un

este

representant

un

cu

terțiu

față cu ce-

titlu

particular,

am vedut că art. 1182 are tocmai de scop de
a apara pe
acești representanți contra anti-datărilor frauduloase,
care

sunt

așa de comune

în actele sub semnătură

privată.

Ce-

sionarul unei creanţe sau ori cărui alt obiect
incorporal
este terțiu întocmai ca și dobânditorul unui
imobil sau u-

Art, 1394.

nui mobil corporal 3).
Cesiunea de creanţă fiind însă, în legea, noastră,
supusă
îvamscrierei

(art. 1394), art. 1152 nu va deveni aplicabil
de cât în lipsa acestei formalități $).
Mărizinirea _ _
Regula art. 1182 fiind astfel

sezisă doar, rătăm
1182.

mărginirile

cunoscută, trebue să ace ea sufere în unele casuri. Astfel, în

)
„

Cpr. C. Lyon. Sirey, 74. 2. 925 şi nota
Pert. Sirey, Ayant-cause, 153 um. Roger, lui A. Roâitre. R6p Vedi t. V, p. 199. Cpr. m. Huc, VII, Saisie-arrer, 568. ete.
185.
Să
) T. Huc, VIII, 951. Larombiăre, IV,
art. 1328, No. 22. Laurent, XIX, 324.
Aubry et Rau, VIII, $ 756, p. 257.
nota

122. C. Gand. Pasicrisie belge, 91. 2.

EX
—

*)

85. Ved: și Cas. rom.
Bulet. S-a 1, anul 1882, p. 989.
!
Vedi t. V,p. 244, 245. 7. Huc,
VII,
toate acestea, chestiunea este contr 219 şi VIII, 251. Cu
oversată. Vedi t. Va,
Iucr. noastre, p. 245, nota
2.
Larombiăre, IV, art. 1328, No. 21.
Troplong,
şi Hypothâque

s, IL, 535. Duvergier,

Vente. IL. 920

Vente, ÎI, 924. Demolomve, XXI, 351 urm. Laurent,
XIX,
313. Aubry et Rau,
VIII, $ 756, p. 254, text şi nota
113. Cpr. şi Ricci. Delle
prove,

122.—Contră. C. Bordeaux şi
Limoges, Sirey, 41. 2.
38. Sirey, 42. 2. 313. Veqi şi
nota
lui
Rodiere în Sirey, 74.
__2. p. 226 urm,

*)

Cpr. Laurent,

XIX,

313, în fine.

|
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IX.—S-a 1.—ART. 1182,

187

materie imobiliară, formalitatea transcrierei, prevedută de
art. 122 Pr. civ., sustrage de la teoria datei certe toate
actele translative de proprietate imobiliară, sau de drepturi

reale susceptibile de
venunțări la aceleași

constitue

o anticreză,

a fi ipotecate,
sau având
de obiect
drepturi ; toate actele prin care se

o servitute,

un

drept

sau de locuință (abitaţiune), un amanet
civ.), sau
cesiunele

de

usufruct

(art. 728 bis Pr.

având de obiect renunţări la aceleași drepturi;
de venituri
pe un timp mai mare de doi ani;

contractele de arendă sau de închiriere pe un timp mai
mare de doi ani; cesiunile de creanţă și chitanţele de chi-

rie sau arendă pe doi ani viitori (art. 1394

C. civ.), ete. ?).

Intre două persoane care revendică drepturi asupra
aceluiaș imobil, preferința nu se va da după data actului, ci după acea a transcrieiei lui. Prin urmare, partea
care cea d'intăi va fi îndeplinit formalitatea transerierei, va

fi preferată, chiar dacă actul celei-lalte părți ar avea o
dată anterioară.
Data certă nuși va relua imperiul stu

de cât în

lipsa transcrierei

de conflict

între

doi

ambelor

dobânditori

ai

acte.

Deci,

aceluiaş

în caz

imobil

de

la

acelaș vândetor, prin acte sub semnătură privată din care
nici unul n'ar fi fost transcris 2), acela va fi proprietar a

cărui act ar fi dobândit cel întăi dată certă 3).

In materie mobiliară, teoria certitudinei legale a datei este de asemenea mărginită prin prescripţia instantanee

(art. 1909).

Deci, dacă presupunem

Art.

1909.

că acelaş mobil cor-

poral a trecut pe rând la două persoane deosebite,
proprietatea va aparţinea aceluia din dobânditori pus mai întăi în posesiunea

credință,

chiar

lucrului,

dacă

dacă

posesiunea, lui este

(art. 972, 1909).

Teoria datei certe

cabilă îndată

lucrul

ce

de

bună

titlul său ar avea o dată mai recentă
n'a

fost

va. deveni însă apli-

predat

cumpărători 4),
')

Cpr. în privinţa art. 1394 C. civ. Cas.
(decisie la care am luat şi noi parte).
1900, No. 74 şi Dreptul din 1900, No.
*) Este de observat că, după procedura
1900, şi actele sub semnătură privată

unuia

din

|
rom. 17 Oct. 1900
Curierul judiciar din
71.
civilă vrevisuită la Art. 724 bis
pot fi transcrise (art. Pr. civ.

124 bis). Vegi şi supră, p. 166, nota +.

*) Cpr. Baudry, II, 1222. T. Huc, VIII, 249.

3) Baudry, T. Huc, loco supră cit.

nici
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YORMALITATEA

Cele-lalte

DUBLULUI

ORIGINAL.—ART.

1179.

două mărginiri ce sufere teoria datei certe

sunt, după cum am ve&dut, relative la chitanţele redactate
sub semnătură privată şi la actele constătând convenţiuni

comerciale.
Despre

(Vedi supră, p. 178,
formalităţile cerute
semnătură

179).

în privinţa unor acte sub
privată.

Am vedut, supră, p.. 110, că nici o formalitate nu este
„preserisă în privinţa actelor sub semnătură privată, afară
de semnătura

manuscrisă

a părţei care atestă

consimț&mân-

|
|
|
tul ei.
Prin excepţie însă, legea prescrie oare care formalităţi în privința convențiilor sinalagmatice (art. 1179) și
în privința anor convenții unilaterale (art. 1180, 1131).

1” Regulele prescrise în privința actelor sub semnătură privald menite a constata convențiuni sinalagmatice.
Formalitatea dublului original.
Art. 1179.—Actele sub semnătură privată, care cuprind
convențiuni sinalagmatice, nu sunt valabile dacă nu sau făcut în

atâtea

exemplare

originale

câte

sunt

părți

Este deajuns un singur exemplar original
nele care au acelaș interes.
„Fie

care

exemplar

trebue

să facă

cu

interes

pentru

menţiune

contrar.

toate persoade numărul

originalelor ce s'au făcut;
Ă
Cu toate acestea, lipsa de menţiune că originalul s'au făcut
în cute
executat

gg l0b întreite etc., nu poate fi opusă de
din parte-i convenţiunea constatată
pri

1167, 1190, 1197 C. civ. A

1325 C. fr).

acela care a
„ (Art.
943,

prin act, (Ant. 943,

După art. 1179, actele sub semnătură priva
tă care
constată convenţii sinalagmatice sau bilat
erale (art. 943),
precum ar fi, de exemplu, vendarea, locaţiunea
, societatea,
transacţiunea, împărțeala, compromisul 1),
ete., trebue, pentru a fi valide, ca instrumente probatorii,
să fie făcute în
atâtea exemplare originale =) câte sunt
părți cu interes
contrar sau opus, două cel puțin sau
mai multe. Fie-care

1) Cpr. C. Paris. Sirey, 92. 1. 493.
) Legea
cere, în

adever,

să se facă

pentru

exemplar argonul, ea „au câte o copie
vom.
Bulet.
S-a 1,
Double crit, 128 urm

„ consid.

de |;
Ș.A

|
fie

care

parte

un

de pe original. Cas.
pe 182.

i
:
Pand, fr,

COD. CIV.—CARTEA VIL.—TIT.—101.—CAPIT. IX.—S-a 1.—ART, 1179,

189

exemplar trebue să facă menţiune de numărul originalcă
lor ce sau făcut și să fie semnat de toate părţile contrac-

tante !).

Necesitatea
multe

în care se găsesc părţile de a încheia mai Orizina art.

exemplare

în

privinţa

convențiilor

care

crează inte-

119

rese opuse, nu datează de mult. Această formalita
a te
fost
întrodusă de parlamentul din Paris prin o serie de decisiuni din care cea mai veche este din 30 august 17362).
In convențiile sinalagmatice, fie-care parte contrac- Motivele a-

tantă având drepturi și îndatoriri reciproce,

este necesareestei resule.

ca fie-care să aibă un act la disposiție pentru ași dovedi
dreptul s6u ; căci dacă n'ar exista de cât un singur ori-

ginal, acela care lar avea în posesiunea sa ar putea să/l
dea la o parte și să pue pe cei-lalţi în imposibilitate de
ași dovedi drepturile lor. Stăpân absolut al situaţiei, acel
care ar deținea singurul act menit a stabili raportul juridic, ar putea să dea curs convenției
sau s'o desființeze,

neexistând în specie altă dovadă, ceea ce neaparat ar constitui o inegalitate între diferitele părți contractante, inegalitate pe care legiuitorul a voit s'o înlăture, dând fiecărei părți putinţa de a dovedi convenţia prin producerea
exemplarului care se găsește în mâna sa.
Motivele legei sunt deci destul de puternice și lasă Ordine pu-

a înțelege că această regulă interesează ordinea publică ;
de unde se trage conclusia firească că părțile n'ar putea
să deroage de la dânsa, convenind, bună oară, că un singur
original va, fi suficient pentru toate părţile (art. 5) 5).
1) Cpr. art. 196 C. german, citat supră, p. 171,

nota | şi în-

ră, p. 191, nota 1. — Lipsa semnăturei întrun contract
sinalagmatic a unei părţi ce 'şi iea o obligaţie prin el, atrage nulitatea, actului. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1878, p. 363.
*) Cpr. Planiol, II, 1193. Vigi€, II, 1595. Thiry, INT, 383. Bonnier, 684. Garsonnet, Pr. ciz., IL,p. 330, $ 279 (p. 512, $
115 din ed. a 2-a). Pand. fr. Double cerit, 4+urm. Laurent,
XIX, 207. Demolombe, XXIX, 383.—Este însă de observat
că vechia jurisprudenţă cerea formalitatea dublului original
nu numai pentru dovedirea, dar încă pentru validitatea, contractului sinalagmatic, ceea ce necontestat era o eroare, de
vreme

ce convențiile

devin

perfecte

prin

simplul

consimţe-

mânt al părţilor. Cpr. Laurent, oco cit. Toullier D., IV, patea II, 313. Bonnie, 684. Mareade, V, art. 1395, No. 1.
edi şi infră,
p.
,

2 Cpr. Pate

1194. Baudry, 11, 1196.

blică-
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Omisiunea, acestei formalități nu se acopere de asemenea

Art. 1900,

prin prescripția de dece ani, statornicită de art. 19001).
Cu toate acestea, Codul italian a eliminat art. 119,
și unii autori aprobă această inovaţie ?).
Pentru

Conformitatea tuturor

originalelor.

ca

actul sub semnătură

privată constătând con-

venţii sinalagmatice, făcut în atâtea exemplare câte sunt
și părți cu interese opuse, să fie valid, se cere în principiu ca.toate originalele să fie conforme 3). Deosebirile,
care ar fi privitoare numai la redacţie și n'ar schimba sen-

sul convenției,

n'ar

împiedica

însă

actul de

a fi valid.

Mai

mult încă, dacă lipsa de contormitate, care ar atinge fondul convenției, ar fi resultatul fraudei imputabile uneia
din
părți, această parte n'ar putea să se prevaleze de
iregu-

laritatea

care

executare 4).
Facerea unui

nu

cere

ca

să

se facă

și-ar

atâtea

ci numai

primi

în

totul

exemplare

câte

câte părţi

au

un in-

teres opus.
"Toţi acei care au un interes
comun
se pot
mulțămi cu un singur exemplar. Ast-fel,
dacă presupunem

că trei co-proprietari a unei mosii o împar
t între dânșii,
y
luând fie-care câte un lot, actul de împă
rţeală se va face
în trei exemplare 5). Dacă însă acești
trei co-proprietari,
înainte de împărţeală, s'au hotărât a'și
vinde moşia lor unei
a treia persoane, actul de vândare
se va face numai în
doue exemplare,
cel

trei

opuse,
)

unul pentru cumpărător și cel-lalt
pentru
vândători, care, în această vândare,
n'au interese

ci un interes comun €).

Cpr. Aubry

et Rau, VIII, $ 756,
935. Duranton, VIII,
165. Demolombe, XXIX, 74. Repet. p.Sirey
, Double cerit, 145.
gt ațeaea

că acelaş soluție ste admisă şi
în privinţa forDemali208
tățe00:
i prescrise de art. 1180. VeaiHU sumă
supră, p. , 11 şi snfră
înfră,
Cpr. T. Huc, VIII, 938 şi Le
civil îtalien et le Code
Napolton, |, p. 256. Aceiaș soluţCode
ie
este
admisă și în alte
legislaţiuni, de ex., în acea
germană, austriacă, spaniolă,
portugheză, neerlandeză, ete.
Cpr. Râpert. Sirey, Double ccrit,
149 urm
4
|
pr. Pand. fr., Duble
143 urm. Laurent, XIX, 213.
4) Mase, Dre comm, IV, cerit,
2401. T. Huc, VIII, 240, Demolombe,
feXXIX
,
Sia
189. ANAubryfo et
Rau > VIII, $ 15156, p. 229, 230. .
Cas.Cas
2 Cpr. Cas. rom. Buleţ,
S-a
) De asemenea, dacă pres 1, anul 1885, p.: 403.
upunem că mai multe pers
oane au
făcut împreună un act de
societate prin an act sub semn
ătură

LI

re parte a-

vând un iuteres opus.

Legea

ei, și actul

părți figurează în convenție,

—

exemplar
pentru fie-ca-

ar fi opera

COD. CIV.—CARTEA

Fie-care

IIL.—TIT, IIL.—CAPIT. LX.

exemplar

trebue

S-a 1.—.—ART. 1179.

să fie semnat

țile contractante. In practică se întâmplă

fie-care

parte

dă

celei-lalte

un

act

semnat

191

de toate păr- Semnarea

însă adese-ori că fe-cârui oride

dânsa,

fără “te părţile

a semna exemplarul ce ea păstrează. ca dovadă a obliga-contractante.
țiunei,

așa

precum

prevede

anume

art.

126

din

noul

Cod

existenţei

con-

german 1). Astfel, actul ce eu păstrez este semnat de d-ta,
ear actul d-tale este semnat de mine. Convenţia sinalagmatică este ast-fel descompusă în două obligaţii unilaterale, .
care stau față în faţă.
Aceasta une-ori poate fi suficient, pentru că actul ce

fie-care

parte

vențiunei,

posedă

conține

mărturisire făcută

dește existenţa convenției 2).

dever,

mărturisirea,

de fie-care

parte, care dove-

Această practică nu este însă fără inconvenient. In ase poate întâmpla ca cea-laltă parte să fi perdut

exemplarul seu și că eu să fi încetat din viață,
moștenitor eare nu are nici o cunoștință despre
constatată

prin

act.

viețuitoare

cere

executarea

In

asemenea

caz,

convenției,

dacă

pe

lăsând un
convenția

partea

baza

supra-

originalu-

lui care se găsește în mânele moștenitorului meu, acest
din urmă va putea de bună credință să opue că acest exemplar nefiind învestit cu iscălitura mea, ci numai cu aceea a celei-lalte părți, convenţia a putut să râmâe în

stare de proect;

căci

nimic

nu

dovedeşte

că

eu

am

sem-

pricată, va țrebui un exemplar pentru fie-care asociat. Dacă
însă societatea tratează cu un alt treilea, două exemplare

vor fi suficiente, unul pentru cel de al treilea și cel-lalt
pentru toţi asociaţii, fiind că toți au un interes comun, şi
aceasta

chiar

dacă

societatea n'ar forma, 0 persoană

juridică.

Cpr. T. Huc, VIII, 239. Aubry et Rau, VIII, $756, p.229.
Demolombe, XXIX, 408. — De asemenea, femeea, care contractează o dată cu barbatul său şi care nu se obligă a plăti
de cât jumatate din preţ, se consideră ca având cu dânsul
un interes comun, şi nu are nevoe de un exemplar. special.

Cas. fr. D. P. 80. 1. 330.

T. Huc, VIII, 239.

Demolombe,

XXIX, 409. Larombitre, IV, art. 1325, No. 23. Aubry et
Rau, VIII, $ 756, p. 229.—Contră. Cas. fr. Sirey, 55. 1. 94.
')

„Dacă

contractul

a, fost încheiat în mai multe

originale, dice Aat. 125 C.

acest text, este de ajuns ca fie-care parte să semneze originalul ce se remite celei-lalte părţi“ * Werden îiber den
Vertrag -mehrere gleichlautende Urkunden aufgenommen,
s0
geniigt es, wenn jede Partei die fiiv die andere Partei bestimmte Urkunde unterzeihnet“. Vedi şi supră, p. 11, nota 1.

*) Cpr. C. Rennes. Sirey. 70. 2. 314. D. P. 14. 5. 433.

german.
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nat exemplarul celei-lalte părți, care de-o-camdată nu se
produce, fiind că'l presupunem perdut.
El va putea deci
să refuse executarea convenției, ca nefiind dovedită din
partea mea. Eată pentru ce practica care s'a întrodus lasă
de dorit şi este mult mai bine ca fie-care original să fie
semnat de toate părțile contractante !).
Menţiunea
numărului
originalelor.

Legea

nu

se mulțămeștea cere

atâtea

exemplare

câte

părți există cu interese opuse, ci mai cere încă ca fie-care
original să facă menţiune de numerul originalelor încheiate:
făcut în dublu, triplu exemplar sau original, ete. ?).
Această mențiune, pe care legea o cere sub pedeapsă
de nulitate, ca şi confecțiunea exemplarelor multiple, este
singurul mijloc de a stabili că disposiţiile legei au fost

observate și că s'au făcut originalele cerute. Fără această
menţiune, una din părţi ar fi putut distruge
exemplarul
încredințat ei și pretinde
că n'a avut nici unul:
ori, a-

ceastă

fraudă

originale
Acoperirea
nulităţei care
resultă din
lipsa menţiunei originalelor.

devine

semnate

de

cu neputinţă
toate

îndată

părțile,

ce fie-care

constată

numerul

din
lor.

Cum se acopere nulitatea care resultă din lipsa mențiunei originalelor? De câte-ori s'au observat disposițiile
legei, făcându-se atâtea originale câte sunt părți cu
inte-

rese

opuse,

ginalele,
să

se

și nu

s'a făcut însă

mențiune

despre

viciul care resultă din lipsa acestei

acopere

în

două

casuri :

toate

ori-

mențiuni poate

1% Când una din părți a executat convenția,
în ceea
ce o priveşte (art. 1179, $ ultim); faptul
executărei de
bună voe fiind cea mai bună dovadă a
conelusiunei contractului *). Executarea, convenției acopere,
după părerea

2) Cpr. Bandry, II, 1195. Planiol, II, 1196. "7.
Huc, VIII, 240.
2) Cerinţele legei n'ar fi
nal
sunt
Lea
când
420.

deci indeplinite dacă fie-care origiar menţiona numai că s'au făcut atâte
a
părţi cu interese opuse, fără a se arata, exemplare câte
însă numărul
al originalelor care ar fi fost făcute,
afară de casul
ar exista numai două părți. Cpr.
Demo
Laurent, XIX, 215. 'T. Huc, VĂII, 240.lombe, XXIX
C. Orleans. D.

P. 61. 5. 382.
— Vegi însă Aubry et Rau
230), după
3)

(VIII $ 156, p.
care menţiunea că s'au făcut atâtea. ,origi
nale ar
In toate casurile suficientă. Cpr. şi
'Trib.
res.
D. P.
Cpr. C. Paris. Sirey, 92. 1. 493. Trib.
Ilfov. Dreptul, din 1901,
No. 26 şi C. judieias din acelaş an,
No.
56.—Dacă faptul executărei este comun ambelor părți
privința amândurora. TI. Huc, , nulitatea, este acoperită în

1900. 2, 492,

PA

angres, DP

VIII, 944. Baudry, Il, 1200.

COD. CIV.—CARTEA

generală,

nu numai

nei originalelor,

dar

riginalelor într'un
20
legea

dovadă
scutește

IX.—S-a 1.—ART. 1179.
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nulitatea

care

resultă din lipsa menţiu-

şi acea

care

resultă din nefacerea

numer

suficient

(art.

o-

1167, $ 2)]).

Când toate originalele sunt produse,
căci de și
n'o spune anume,
totuși aceasta este cea mai bună

a redacţiunei
de

ori-ce

Ce trebue
că sau

1U.—TIT. III.—CAPIT.

făcut

lor.

Faptul,

în specie,

fiind patent,

dovadă 2).

să decidem
atâtea

în

exemplare

caz

când

câte

actul ar prevedeaCasul în care

părți

sunt

cu

interes

actul ar prevedea că s'a,

opus, însă în realitate nu sa redactat de cât un singur făcut număexemplar, pus la disposiţia uneia din părți, care a voit săuplarede exencerut,
remâe stăpână a situaţiei ? Infăţișarea unui atare act arde și în reanu s'ar
lasa a se presupune, pănă la dovada contrară, că el a fost! itate
fi făcut de
redactat în numărul de originale cerute, fie-care din părți cât unul.
fiind însă admisă a dovedi că actyln'a fost făcut conform
cerințelor legei. Dacă însă se dovedește 3) sau se recunoaște că, actul n'a fost redactat de cât întrun singur exemplar, el este nul 4), afară de casul în care exemplarul
Partea care produce actul neregulat
invoace

lipsa menţiunei

în justiţie, nu poate să

oviginalelor, pentru

că a produce un

act în justiţie este a cere executarea lui. Laurent, XIX, 229.
Demante et Colmet de Santerre, V, 288 bis VI.
3) Cpr. Laurent, XIX, 232. Demolombe, XXIX, 415 şi 495.
Bonnier, 686. Râpert. Sirey, Double ccrit, 129 urm. F. Herman, LII, art. 1325, No. 124 urm. Aubry et Rau, VIII, $
156, p. 932, text și nota, 39. Maread6, V, aat. 1325, .No. 2.
Larombitre, IV, art. 1325, No. 23. T. Huc, VIII, 244. Cas.
fr. D. P. 14. 1. 263. D. P. 54. 1. 392. Sirey, 52. 1, 385.C.

Riom. Sirey, 56. 2. 273. D. P. 56. 2. 223.—Contră. C. Bru-

xelles. Râpert. Dalloz, Vente, 18, nota 1.
5 Cpr. Cas. fr. D. P.84. 1. 38. Planiol, IT, 1204. Thiry, III,
129. Pand. fr., Double ccrit, 184.—Vedi însă Demante et
Colmet de Santerre, V, 288 bis VI.
3) Această dovadă nu se poate face prin marturi sau presumțiuni, căci atunci sar dovedi în contra actului, ceea ce este
oprit de art. 1191; ci numai prin acte scrise, mărturisire şi
jurământ. Cpr. Laurent, XIX, 216. Larombiere, IV, art.
1325, No. 28. Râpert. Dalloz, Supplem., Oblig., 1665. Cpr. și
Trib. Langres. D. P. 1900. 2. 499, 423.
4) 'T. Huc, VIII, 243. Laurent, XIX, 529. Aubry et Rau, VIII,
$ 756, p. 230, şi toţi autorii.— Vei însă Baudry (II, 1199),
care revenind asupra, primei sale opiniuni, susţine în ultimele 'ediţii că numai pluralitatea exemplarelor este prescri-

să sub pedeapsă de nulitate, nu însă şi menţiunea numerului originalelor ce s'au făcut.
5
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de părţi ar fi fost depus

semnat
de

ales

în mânele unui al treilea,
interesul”

în

lui

cu pastrarea

și însărcinat

dânsele

ART. 1119.

ORIGINAL.—

DUBLULUI

tuturor 1).
Eată deci un mijloc, care seuteşte pe părți de obligaţia de a redacta mai multe exemplare și care le asigură
o posiție egală, de oare-ce
la exemplarul depus.
- Actele la
care art. 1119

este aplicabil.

din ele poate

fie-care

să

recurgă

Care sunt actele cărora art. 1179 este aplicabil?
Textul r&spunde: Ju actele sub semnătură privată, care cuprind. convenții sinalagmatice, și vom adăoga : numai la ele.
Astfel, actul sub semnătură privată care constată 0 vâudare 2), un schimb, un contract de locațiune, o împărţeală,
un compromis, etc., va trebui să fie redactat în atatea,
exemplare originale câte sunt și părți cu interese opuse.
Pluralitatea exemplarelor nu este însă cerută în privinţa
convențiilor care constată un împrumut, o fidejusiune (convenţie unilaterală 3), etc. și chiar un comodat, un idleposit,

Contr. sinalagmatice
perfecte.

un amanet, un mandat, convenții unilaterale, pe care fără
cuvânt unii le numesc contracte sinalagmatice imperfecte *).
Ant. 119 nu se referă deci de cât la contractele sina1)

Cpr.

Planiol,

II,

1901.

236, 2371. Demolombe,
1325, No. 42. Bonnier,

T. Huc,

VIII,

243.

Laurent.

XIX,

XXIX, 442. Larombiere. IV. art.
687. Fuzier-Herman, III, art. 1395,

No. 10 urm. Baudry, II, 1204. Aubry

et Rau, VIII, $ 156,

p. 234, text şi nota 43. Cas. fe. şi C. Paris. Sivey,.1. 1.
191. Sirey, 17. 2. 134. D. P. 17. 1. 441.—Contră. C. Caen.
Repet, Dailoz, 0blig., 4071, nota 1. Mass6, Dr. comun., IV,
2) Un act de vândare sub semnătură privată
ver, fi

considerat

ca producând

nu poate, în ade-

o legătură

juridică

între

părţi, dacă nu este făcut în dublu exemplar, purtând fie
care din ele menţiunea îndeplinirei acestei formalităţi. şi
dacă nu este subseris de ambele părţi contractante. Moştenitorii pretinsului vândetor sunt în drept a se prevala "de
această nulitate, afară numai dacă cumpărătorul va dovedi
că convenţiunea s'a executat de autorul lor. C. Bucureşti.
Dreptul din 1890, No. 24. Cpr. şi: Cas. rom. Bulet. S-a1

1891, p. 181. C, Galatz, Dreptul din 1890, No. 93. Sa
decis însă,cu drept cuvânt,

că actul de vândare este valabil,

cu toate că nu este semnat de una din părţi. când prin alte
Probe, şi mai cu samă prin autenticitatea. dată lui de tribu„ se

stabileşte

consimţemântul

„ Bulet. S-a 1, anul 1890, p. 1409.
*)

Cpr.

Pand.

4)

Vedi

t. V

fr., Double

a. lucr.

acelei

cerit. ST urm.

noastre.

p.

părți.

Cas.

+

celei părți. Vas. on

11. nota

1.

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. III.—CAPIT. IX.—S-a 1.—ART. 1179.
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lagmatice așa dise perfecte1). Cu alte cuvinte, pluralitatea
gxemplarelor se aplică exclusiv numai contractelor sinalagmatice propriu dise, adecă al căror caracter esenţial este
de a produce
în acelaș timp două obligaţiuni principale

corelative,

care 'și servesc

Astfel,

bilanţul

ciațiuni, și semnat
dublului

original,

reciproc

format

de
dacă

cu

parte,

de causă ?).

ocasia

lichidărei

nu este supus

nu cuprinde

unei

aso- Bilanţul for-

formalităţei
Mate oa.

obligații reciproce ; el mei asocia.

este însă supus formalităţei bunului și aprobat (art. 1180),0 a
dacă nu este scris de mâna acelui care la sub-semnat 5).
Art. 119 nu se aplică de asemenea, după părereaCasul în care
ală
iai
.
ai
:
“onpi
iq
părţi
generală,
nici
contractelor
sinalagmatice
propriu
glise,
de unaşi-a dinexecucâte ori una din părţi își execută în totul obligația sa în tat oblig. în
PRE contractului,: pentru că,ERA în acest caz one 1
momentul formărei
partea în folosul căreia executarea a avut loc, nu mai aretractului. Innici 0 pretenţie contra, celei-lalte; dreptul seu fiind stâns, aplicarea
ea nu mai are nevoe de titlu pentru a/'l stabili, și în asemenea caz, va fi de ajuns ca un original să fie remis numai păvţei către care obligaţia n'a fost adusă la îndeplinire. Astfel, dacă presupunem că, într'o vândare, cumpărătorul a plătit imediat preţul, vândătorul ne mai având
1) Prin urmare,

art. 1179 nu se aplică

făgăduinţelor unilate- Actele căro-

vale de a cumpăra sau de a vinde (Laurent, XIX, 220. 1. a at. 1179
Huc, VIII, 239. Demolombe, XXIX, 397. Larombitre, IV,"
Covu
art. 1325, No. 19. Troplong, Vente, I, 114 urm. Marcade.
V, art. 1325, No. 4. Pană. fr., Double cerie, 122 urm.), convenţiilor de asigurare pe viaţă, care pot în mod valid fi
constatate

prin o poliţă

de

asigurare

semnată

numai

de

a-

sigurător (C. Paris. D. P. 91. 2. 973. Cas. rom. Bulet. S-a

II, 1892, p. 632). convenției prin care cine-va sar obliga
a garanta o obligaţie (fidejusiune) (C. Alger. D. P. 79. 2.
224) ; prin care se dă mandat dea contracta un împrumut,

ete.

Cpr. T. Huc, VIII, 239.

Aubry et Rau, VIII, $ 156,

[ici
—

p. 926, 997.
|
_
Cpr. Demolombe, XXIX, 392 urm. Aubey et Rau, VIII, $
756, p. 296. Laurent, XIX, 218 um. Aubry et Rau, /oco
„cit. p. 296. Bonnier, 691. T. Huc, VIII, 238. Baudiy, II,
1201. Thiry, III, 196. Vigi6, II, 1596. Mourlon, II, 1547.
Planioi, II, 1191. Fuzier-Herman, III, art. 1325, No. 3 urm.
Larombiere, IV, art. 1325, No. 11. Mareade, V, art. 1325,
No. £. Demante, V. 288 bis VIII. Arntz, II, 319, şi toţi
autorii. Cpr. şi Cas. rom. Bulet. S-a I, anul 1813, p. llă.
3) Cpr. Trib. Ialomiţa. Drept din 1885, No. 56. Pand. fi,
Double ccrit, 101 um. Vedi şi infră, p. 204, text şi nota 3.
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nici un drept de executat contra cumpărătorului, un singur original, carele se va remite acestui din urmă, va fie
de ajuns pentru ca el să'şi poată exercita dreptul seu contra

vândătorului

în privința

lucrului

vândut

!).

Casul în care
In sens invers, se poate întâmpla ca contractul să fie
„un contact unilateral, şi cu toate acestea el să dea, loc la obligaţiuni
loc la oblig. reciproce. Astfel, imprumutul bănesc este un contract uni-

Aplkarea lateral, care nu obligă de cât pe acela care se împrumută.

art. 1119. Dacă însă acest din urmă a constituit împrumutătorului un
amanet, el a încheiat cu dânsul un al doilea contract unilatera], câre nu obligă de cât pe creditorul -amanetar, detentor al lucrului altuia. Ori, ambele obligaţii, care derivă,
din acest îndoit contract, sunt reciproce, acel care a devenit creditor în virtutea împrumutului
fiind debitor în
virtutea amanetului. Operația va trebui deci să fie consta

Stipul. unui

tată, prin un act încheiat în dublu exemplar 2).
Acelaș

lucru

se va

întâmpla

de

câte

materiede Sau depositarul va, fi stipulat un onorariii.
mandat sau

Se poate

deci ca să

de devosit. țiuni în urma unor
contract

Materie cu-

ori

existe reciprocitate

contracte unilaterale,

sinalagmatic prin natura

o obligaţie unică.

In fine, cu toată controversa

sa

mandatarul

de

obliga-

după cum și un

poate da,

loc numai

la,

ce există asupra acestui

"aplicarea Punct, vom decide că art. 1119
nu se aplică la convenat II9, țiile sinalagmatice încheiate în materie comercială,
de și
art. 46 din Codul de comerţ menţionează între
dovedi actele sub semnătură privată, pentru că, în materie
comercială, partea, care nu are un original în mână
nu este redusă, ca în: materie civilă, a se referi la mărturisirea
adversarului Sau a'i deferi jurământul, ci are toate
probele
la disposiția sa (art. 46 C. com.). La ce ar mai
servi
forma titlului, atunci când acest titlu nu mai este
necesar.
Prin art. 1179, legiuitor ul a voit să creeze
pentru toate

1)

,

Cp. Cas. rom. Bulet.. S-a I, 1883, p.
şi Bulet. 189,
p. 33£. C. Galatz și București. Dreptul 311
din
1890,
No. 93 şi
24. C. Bruxelles Și Bordeaux. Pas.
belge, 1834.2. 185. D.
IO
pe 5. Tir, IUL, 6 Planiol, ÎI, 1197.
Bandry, 1],
ai. $Alour
VIII
lon,. 937.
1060
I,
038,
1548.

T. Huc, | VIII,I, 238.

“pr. Cas. fr. Sirey, 90. 1. 257.
D. P. 87
Baudry, oco supră cit. 'Ț. Huc, VIII,
238.

Aubeyy et Rau,

2
, o

i
Plane,

COD. CLV.—CARTEA

părțile o posiție

IIL.—TIT. DI.—CAPIT. IX. —S-a 1.—ART.

egală

și să

împiedice

pe una

1179,

197

din ele a

"constrânge pe cea-laltă la o executare pe care aceasta din
urmă w'ar putea s'o ceară, lucru care este cu neputinţă în
materie comercială, părțile putând recurge la alte dovegi |).

sunt

Astfel, polițele de asigurare sunt valabile,
făcute într'un singur exemplar 2).
|
Art.

1179

nu

se aplică nici societăţilor

chiar dacăPoliţe de asisurare,

anonime

și în Societăţi a-

comandită prin acţiuni, fiind că aceste societăți trebuind nonime și în
neaparat să fie constituite prin acte autentice (art. 88 C.
com.), textul nu se aplică de cât la convențiile încheiate
sub semnătură privată.
Cât pentru asociaţiile în participare, pentru care le- Asociaţii în

gea, cere neaparat un act scris (art. 256 C. com.), ele vor Participare,
fi supuse tormalităţei prevedute de art. 1119, de câte ori
vor fi constatate prin un act sub semnătură privată 5).

Care este consecința omisiunei acestei formalităţi
? Consecințele
op
a
3
Omisiunei
Actul na, este valid,
vespunde textul, ceea ce înînsemnează
Cără șommalităței
nu

însuș

convenţia

este

nulă,

după

cum

hotărea

vechia edietatede

jurisprudenţă a parlamentelor (vegi supră, p. 189 nota 2), ci 2 1119,
numai actul, adecă iistrumentul de probaţie menit a o constata 1); de unde resultă că convenţia va trebui să fie exe5) Cpr. Lyon-Caen et Renault, Dr. comm., III, 56. Pardessus, '
Dr. comm., L, 245. Bâdarride, Achats et ventes, 341. Acollas,
II, p. 939. Aubry et Rau, VIII, $ 756, p. 239. Bonnier,
693. Duranton, XIII, 149. Larombiăre, IV, art. 1325, No.
36. Fuzier-Herman, INI, art. 1325, No. 49 urm. C. Treves,

Râpert.

Dalloz, . 0blig.,

4092,

nota

1.

C.

Lyon.

La

Lo

“din 4 april 1890 şi D. P. 91. 2. 80. Cpr. şi Cas. rom. Bulet. S-a II, anul 1892, p. 632. Râpert. Sirey, Double ceri,
53 urm. — Contră. Mass6, Dr. comn., IV, 2416. Pand. fb..
Double cerit, 64 urm.
5 Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a II, anul 1892, p. 632.—Vedi însă
-C. Agen. Pand. Ptriod. 90. 2. 50.
5) Vedi supră, p. 190, nota 6.
_
4)

Această nulitate poate fi invocată de fie care parte, nu Însă persoanele
şi de ceideal treilea. Laurent, XIX, 226. Pand. fr., Double care pot in-

tcrit, 195 și 202. Bonnier, 692. C. Rennes. D. P. 78. 2.125. vocălipsa
de casaţie din Francia a decis
Sirey, 19. 2. 197.—Curtea
(22 oct. 1900), că debitorul cedat, care n'a intervenit la ac„tul de cesiune de creanţă, este un terțiu, și ca atare, nu

poate opune cesionarului nulitatea,

resultând

din faptul că

actul de cesiune n'a fost făcut în dublu exemplar (vedi C.
judiciar, din 1901, No. 22 şi Pand. Period, 1901. 1. 198.

D. P. 1901. 1. 69); însă această soluție

este criticată

de

ginal.
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mică

mai

sumă

de

lei,

150

și chiar

o sumă mai

de

de o

fi vorba

ori va

de câte

prin martori și presumţiuni,

jurământ,

prin

adverse,

părței

mărturisirea

prin

exemplu,

de

mijloace,

alte

prin

fi dovedită

ea poate

dacă

cutată,

119.

ORIGINAL.—ART.

DUBLULUI

mare,

există un început de dovadă scrisă.
Această soluție este generalmente admisă atât în doctrină cât şi în jurisprudență, și nu este combătută de cât
de Demolombe 1), care, pentru a ajunge a susţine că însăș
convenția este nulă, se întemeiază mai cu samă pe vechea
jarisprudență și pe lucrările pregătitoare 2). Doctrina ilusdacă

tului profesor de la
următoarele motive :

10 Sub

Codul

dependente

de

Caen

redactate

spre

respinsă

însă

convențiile

actual,

actele

trebuește

sunt

pentru

în genere

a servi

in-

de probă,

și

nulitatea actului, adecă a instrumentului de probaţie, nu
împedică convenția de a fi validă;
20 Art. 1179 vorbind atât de convenţie cât și de act,
anulează numai actul,

nu

nătură

cuprind

privată,

care

însă şi convenţia.

convenţii

„Actele sub sem-

sinalagmatice,

nu

sunt valabile dacă... ete.*, gice textul;
30 Art.
_care

se

1179

ocupă

făcând. parte

despre proba

din

scrisă,

capit.
în acest

probelor, secţia
capitol

nu este

vorba de fondul obligaţiilor, de causele de anulare ale convenţiilor, ci numai de actele scrise menite a le dovedi.
Conclusia firească şi juridică este deci că numai actul redactat pentru constatarea convenției este nul. nu însă şi
convenţia, care remâne validă, dacă va putea fi probată

prin alte mijloace 3).
amicul

nostru 1. N.

i
Cesărescu

(Curierul Judiciar,

loco cit., p.

116), dar fără cuvânt, pentru că debitorul cedat este necontestat un terţiu din punctul de vedere al art. 1393; căci
el fiind interesat a ști cui datorește, este în dept să considere pe cedent încă ca titularul creanţei, cât timp cesiunea
nu

i-a fost notificată sau

n'a, fost acceptată

de

dânsul. Cpr.

Bauy et Saionat,
Vente, 788, 789, p. 113 (ed. a 2-a din
). Vedi şi T. Huc, Tr. 4. ei pratigue de la cession et de
| la transmission des crtances, 1, 299 şi ÎT. 362
) Demolombe, XIX, 421 urm.
|
)

Pxpunerea

| aubert

de motive

a Tribunat.

a lui Bigot-Preameneu

Vedi Garsonnet, Pr. civ..

(p. 518, $ TI, nota G din ed.a da)
'Phiry,
ry, IT,
III,

şi raportul lui

1

II p. 330, nota,

1?

197. Baudr
127,
1202, 1903. Plani
1199. Arntz, ITÎ, 321. Laurey.nt,„11,11.XIX,1902
907. Tonice i
Cpr.

Ul.—TIT. II. —CAPIT.

COD. CIV.—CARTEA

care nu îndeplinește

că actul

împrejurarea

Din

199

IX.—Ș-a 1.—ART. 1109.

cerin- Actul care

este nul, s'ar părea logic de a conchide că au sndepli-

țele art. 1179

el este lipsit de ori-ce putere. Cu toate acestea, atât doc-ţele aat.1179,
trina cât şi jurisprudenţa sunt aproape unanime pentru a poate Seri,
decide

de

că,

complectă
titue

un

început

de

poate face

o dovadăprobă scrisă,

ce el constată, totuși el cong- Controversă.

convenția

prin alte dovedi,
supletor, etc. !)..

act nu

asemenea

și un

despre

care

scrisă,

probă

presumțiuni,

precum

fi complectat

poate

marturi,

jurământ

partea II, 318. T. Huc, VIII, 241, 242. Bonnier, 689. Marcad€, V, art. 1325, No. 1. Demante, V, 288 bis L. Repert.
Sivey, Double derit, 94 urm. Garsonnet, Pr. cir. II, p. 330,
notă

6 (p. 513,

nota

6 din

ed.

a 2-a).

Aubry

et Rau,

VIII,

$ 156, p. 231, text şi nota 36. Vigie, IL 1598. Mourlon, II,
1559. Larombiere, IV, art. 1325, No. 39. Cas. fi. şi C. Amiens. D. P. 14. 1. 263. Sirey, 74. 1. 360. D. P. 76. 2.201.
Sirey, 75. 2. 333. C. Bucureşti şi Trib. Ilfov. Dreptul din
1888, No. 28, 38 şi 40. Dreptul din 1887, No. 4. Dreptul
din 1591, No. 11.
5) Vegi în acest sens, Thiry, IL, 198. Arntz, III, 392. Garsonnet, op. cit., IL, p. 510, $ 718 (ed. 2-a). Pand. fr., Double
tevit, 201 urm. Repert. Sirey, cod. v”, 101 urm. Mass6, Dr.
comm., IV, 2412. Laurent, XIX, 529 şi XX, 286. 'Toullier
D., IV, partea II, 322 şi V, partea 1, 34. Marcadă, V, art.
1325, No. 2, in fine, p. 46 şi art. 1347, No. 5, p. 136. Aubry
et Rau, VIII, $ 156, p. 931, text şi nota 38. Bonnier, 689.
Solon,

Phforie

sur la nullite

des

actes et des consventions, ete.

(ed. din 1835), II, 29 urm. Merlin, Repert., Dowble cerit, No.

3, 30. Larombitre, IV, art. 1925, No. 38. Vigi6, II, 1598.
m. Huc, VIII, 241, 242. Planiol, II, 1200. Demante et Colnet de Santerre, V, 288 bis X. P. Pont, Pecue critique, anul
1864, t. 25, p. 181. C. Liăge, Pasicrisie belge, 19. 2. 261. Cas.
fr. D.P. 7. 1. 316. Sirey, 93. 1. 11. C. Paris şi Besancon.
D. P. 93. 2. 71 şi 590. C. Bordeaux. D.P. 9%. 2. 15. C.
Douai. D. P. 1901.2. 139. Trib. Ilfov, Suceava, şisTeleornan.
Dreptul din 1887, No. 4: din 1589, No. 65. Dreptul din 1893,
No. 4 şi 33. Dreptul din 1894, No. 8. Dreptul din 1901, No.
No.
26. 'Trib. Ilfov. Curierul judicia» din anul curent 1901,
din
şi
14
No.
1891,
din
Dreptul
56. C. Galatz şi Bucureşti.
ă.
531.—Contr
p.
1897,
1,
S-a,
Bulet.
rom.
Cas.
76.
No.
1898,
Demolombe, XXIX, 429. Mourlon,
1903. Duranton, XIII, 164. Braas,

sous seing prică, No. 6 urm.
tique de dr. fr

anul

î. 39,

II, 1952. Baudry, II,
Thtorie lejale des actes

Daniel de_Foleville,
1875, p. 306.

Revue pra-

Chardon,

Du

dol

et de la fraude, 1, 125 (ed. din 1898). Favaxd de Langlade,
Vedi
Repert., vo „Actes sous seing priit, S-a 1, $ 2, No. 10.
2.
nota
și
text
39%,
p.
franceză,
limba
în
nostru
şi tratatul
/

8.

1180,
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2 Regulele prescrise în privința actelor sub seinnătură privată,
cuprinslend

sume

având de obiect

unilaterale

convențiuni

de bani, sau o câtime oave-cave de. lucruri.
Formalitatea bunului și aprobal.
Art.
se

obligă

1180.—Actul
către

alta

sub semnătură privată, prin care ov parte

a/i plăti

o sumă

de

bani

sau

o câtime

oare

care, trebue să fie scris în întregul lui de acela care la sub-seris,
sau cel puţin acesta, înainte de a sub-semna, să adaoge la finele
actului

sumă

cuvintele

„bun și aprobat 1)“,

sau câtimea lucrurilor,
Nu sunt supuşi

arătând

tot-deauna

în litere

şi apoi să iscălească,.

la această

regulă

comercianții,

industria-

lii, plugarii, vierii, slugile şi oamenii care muncesc cu diua. (Art.
944, 1179, 1181 C.eiv. Art. 46, 47, 975 C. com. Art.1396 C.fi.).

Art. 275 Cod. com.—Când

cambia e sub semnătură

pri-

vată şi scrisă de un altul de cât debitorul, acesta, dacă nu e
comerciant, industrial, plugar, vier, slugă sau lucrător cu mâna,
e dator

să adaoge

arătând

în liţere suma

C. civ.

Art.

270

la semnătura
urm.

sa,

cuvintele

„bun

pentru care se obligă.
C.

conl.).

și aprobat“,

(Art.

1180, 1181

|

-

Art. 1181 Cod. civ.—Când suma aratață în act este deosebită de aceea ce este aratată în bun, obligaţiunea se presupune
că

este

pentru

suma

cea

mai

mică,

chiar

bunul sunt serise în întreg

de mâna

fară

în care parte

1180,

numai

de

se va

proba

când

aceluia

actul

care

este

precum

şi

s'a obligat, a-

greşala.

(Art. 935,

1191 C. civ. Art. 313 C. com. At. 1397 C.fk.)).
Art. 313 Cod. com.—Când suma de plătit e scrisă în acelaș timp în litere şi în cifre, dacă este deosebire, suma cea
mai mică va trebui să fie plătită. (Art. 1181 C. civ. Art. 291
C. com. italian. Art. 723 Cod. elveţ. al oblig. din 1881. Art. 5
L. gener. germ. asupra schimbului din 1869
(Allgemeine deu'sche Wechselordnung).
Actul

Deoseb. de
redacţie de
la Codul
francez.

unilateral ?)

sub

semnătură

') "Textul francez şi acel italian (aat. 1325)
bat,

ear textul

nostru

bun

și aprobat.

prin

care

die bun suv

apro-

Credem,

cu toate

a-

ceste, că unul din aceste dou€ cuvinte bun sau aprobat
ar
suficient, dacă suma la care debitorul se obligă ar fi scrisăfi

în litere,

pentru că aceasta ar dovedi

torul a știut la ce se obligă.—Osebit
in genere

Conv. sinalagmatice.
Neaplic. art.
1180.

privată,

că

cuvintele

Bun

și aprobat

în deajuns că debi-

de aceasta.
nu

sunt

se decide

sacramentale

şi pot fi înlocuite prin alte envinte echivalente.
lombe, XXIX, 459. Larombiăre, IV, art. 1396. Cpr. DemoNo. 15. R&, pert. Sirey, Approbation de somme, 115.
|
) Convenţiile sinalagmatice
nu sunt deci supuse acestei formalităţi. Cpr. Cas. fr. D. P. 87.„1. 16
Şi
351. Sirey, 90. 1. 957. In adev et, practica 264. Sirey. 86.1.
dilnică

dovedeşte

COD. CIV.—CARTEA UI.—TIT. II.—CAPIT. IĂ.—S-a 1.—ART.
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1180.

o persoană sau mai multe 1) se obligă către alta ai plăti
o sumă de bani sau o câtime oare care, unu are nevoe de
a fi redactat în dublu exemplar; un singur exemplar ajunge, însă trebue să fie scris în întregimea lui. de mâna
debitorului 2), sau, dacă nu este scris de mâna lui, să fie
cel puţin sub-semnat de dâusul și, pe lângă semnătură, să
cuprindă în ori ce limbă mențiunea bun și aprobat, arătând în tot-deauna în litere, 6ar nu în cifre, suma sau câtimea care face obiectul obligațiunei.
Origina acestei disposițiuni se găsește în dou& decla- Origina, art.
raţiuni regale din 30 iulie 1730 și 22 septembrie 1735 5),
care cuprindeau disposiții analoge pentru a înlătura fraudele ce se practicau altă dată prin luarea unei semnături
în alb. Ea neavând însă ființă în legile noastre anterioare,
se înțelege că această disposiție nu se aplică actelor sub
semnătură

privată

încheiete

sub

legea

L130

că frandele

sunt mai puţin frequente

fie care

Apoi,

parte

veche

4).

pe un cre-

este deci de a împedica

Scopul art.

un' act

având

Scopul art.
1180.

aceste convenții.

în

la mână,

poate fi

frauda

descoperită mult mai lesne; pe când în contractele unilatevale, actul fiind numai în mâna creditorului, care nul va
produce

de

cât la scadență,

adecă

poate

un

peste

timp de-

partat, frauda este mult mai lesnicioasă. Cpr. Planiol, II,
1208. Bandry, II, 1208. T. Huc, VIII, 245. Pand. tr.
Approb. d'tcriture, 29 urm. Cas. fi. Pand. Period. 9. 1. 492.
|
din 1900, No. 16.
C. judiciar.
permulte
mai
când
chiar
aplicare
Casul când
primeşte
îşi
5) Avt. 1180
soane star fi obligat împreună, sau solidar prin o convenţie mai multe
ne s'au
unilaterală ; căci legiuitorul n'a înțeles să prevadă numaijpersoa
4 obligat prin
casul în care o singură persoană ar fi obligată, ci a vorbi 0 cont. uniin genere

de

convențiile

unilaterale

prin

oposiţie

la

acele

sinalagmatice. Cpr. Vigi6, II, 1601. Thiry, III, 131. Marcade, V, art. 1396, No. 2. Baudry, II, 1208. Laurent, XIX.
240. Planiol, IL, 1209. Pand. fr, Approb. d'teriture, 80 urm.
Repert. Sivey, Approbation de somme, 11 um. Trib. Brăila.
Dreptul din 1882, No. 15. Codul canton. Friburg este formal

|

în această privinţă (art. 2236).

:)

De

câte

ori actul este scris

în întregimea

celui care L'a, sub-seris, formalitatea
mai

este

deci

necesară.

C. Chambâry.

bunului
Sirey,

3) Vedi textul acestor declaraţiuni reproduse

Dl. Gr. Maniu, Drept com., IL, p. 38, nota

Pană. fr., Approbation dWeriture, 9.

lui

de mâna

şi aprobat

a-

nu

79. 2. 53.

după

Tripier, de

a şi d. Vedi şi

1). Cpr. Laurent, 1, 230. Vegi şi t. LI. partea I a luer. noastre,
p. 60

laterală.

Aplie, art.
| 11830.
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ditor

ȘI APROBAT.—ART.1180 C.C.,275, 216 C. COM,

semnătura

de

a abusa

de

serupulos

puţin

alb

în

a

seu, abuz care ar putea să aibă loc prin îndebitorului
scrierea, în act a unei sume “mai mari de cât aceea datorită,
ceea, ce devine cu neputinţă prin împrejurarea că obligaţia

trebue

să

fie

scrisă

în

întregimea

ei

cu

însuş

mâna

debitorului, sau cel puţin ca elsă arăte în litere suma sau
câtimea care face obiectul obligaţiei. Legea cere ca debitorul să scrie în litere, ear iu în cifre suma sau câtimea
la care el se obligă, pentru că literele sunt mai greu de
falșificat
Art. 275
com,

C.

Art. 276
com.

C.

de

cât cifrele.

Art. 275 din Codul comercial, curmând discuţiunile
care sau produs în această privință în Francia!) și în
Italia 2), face aplicațiunea acestui principiu la cambii.
Acest text declară, în adever, aplicabil art. LISO și
la cambiile sub semnătură privată, de câte ori debitorul nu
este comerciant, industrial, plugar, vier, sau lucrător cu mâna 5).
Art. 1180 nu mai este însă aplicabil de câte ori camsa

bia,

neaparată

emis

în

forma

de câte

autentică,

deget, cu o pecete sau
Oblig. unilaterale.

și asemenea

formă

ori cambia este semnată prin punere

alte semne

(art. 276.

este

de

C. com.) 4).

Numai obligaţiile vnilaterale sunt supuse acestei formalități (vedi supră, p. 200, nota 2), și din aceste obligaţii

numai

acele care

au de obiect o sumă

de bani sau o câti-

me oare care de lucruri, producte, mărfuri, ete. și aceasta,
după unii, chiar dacă quantumul mărfurilor w'ar fi încă determinat

Art.

94

1.

germ. asupra
schimbului
din 1869,

în momentul

formărei

actului ?).

Această

soluţie

')

Cpr. Lyon-Caen et Renauli, Dr. comun., IV, 60. Aubry et
Han, VIII, $ 156, p. 238, text şi nota 59. Demolombe, XXIX,

o

Cpr.

Gr. Maniu,

Drept

com,

IL, p. 37.

No.

:) Cpr. C. Bucureşti. Dreptul din 1857, No. 97.
ci din 1901, No. 47.
*) Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a II, 1890, p. 505.

982.
Curierul judi-

Bulet. S-a II,
1895, p. 47. Bulet. S-a TI, 189%, p. 1459. c. Bucureşti. C.
„judiciar din 1901, No. 30. „Aplicaţiunea, asupra unei cambii,
a, unei cruci, sau a ori cărui alt semn în locul numelui, dice
aut.

94 din

legea

germană

“asupra

schimbului

(Allgemeine

deutsche Vechselordnung din 1869), nu produce efectele
prevedute de lege asupra schimbului, de cât atunci când
aceste
semne
sunt egalisate

ă“. ut
rai
Cpr. şii art.
1081) 820

“

Cpr.

în forma.

înqi

Cas. fr. şi C. Paris.

Codul

judecătorească

eder
federal

Sirey, 93. 1. 409.

sau

notaria-

al obligaţi
ieaţiilo
ilorr (L.

D.P. 99. 1. 248.

COD. CIV.—CARTEA UI.—TIT. U.—CAPIT, IX.—S-a 1.—ART. 1180,
art.

fiind însă inadmisibilă,
care un

ar

proprietar

lua

Avt,

1180
.

ar

laterale, care

-

nu se aplică la casul în

1180

asupra-șio datorie

ce

se va con-

avea să iea de la un al treilea,
caz, suma nu este determinată 1),

stata că arendașul stu
pentru că, în asemenea
|

203

care
nu se aplică de asemenea la obligaţiilemi uni- auOblig.
de obiect
7
avea

de

:
obiect

un

corp.

cert+ șiei determinat, corp cert;

simplă chitanţă, oblig. dea
in ipso îndividuo (axt. 1156)2); nici la o ini
;:1 face sau dea
:
:
fiind

căa

ea

nu

:
constitue

sa 3) 5); e
:
o obligaţie

nici

la obligaţiile nu face, ete.

de a face sau de a nu face4); nici mandatului verbal dat Neaplicarea
spre a face un împrumut 5); nici actelor, care de la început art. 1180.
alcătuite sub forma autentică, au remas valide numai ca
acte sub semnătură privată, în basa art. 1172; căci, la întocmirea lor, intenția părţilor a fost de a încheia un act
autentic valabil, şi ele nau putut să prevadă încă de pe
atunci că actul lor trebuea făcut conform art. 1180 €).
Formalitatea, prescrisă de art. 1180 se aplică însă nu Oblig. acnumai la obligaţiile principale, dar și la acele accesorii, pre- “50!
cum fidejusiunea, motivele fiind aceleași în toate casurile î).
D. P. 71. 2. 14. T. Huc, VIII, 245. — Vegi însă Laurent,
XIX, 244. Demolombe, XSIX, 464. Planiol, II, 1208. Aubry
II,
et Rau, VIII, $ 756, p. 240, text şi nota 69. Baudry,

1908. frib. Chasleroy. Pas. belge, 80. 3. 165.

:)

Cpr. Cas. rom.

aplicat

2

însă

Bulet. S-a 1, 189%,p. 141.—Jurisprudența a

une-ori

art. 1180,

în materie de fidejusiune, pen-

D.
tru sume nedeterminate (Sirey, 65. 2. 213. S., 93. 1. 409.
675.
,
Bonnier
de
ă
criticat
soluţie
248),
1.
92.
P.
131.
Cpr. Baudry, II. 1208. Planiol, II, 1208. 'Thiry, III,
XIX,
,
Laurent
83.
some,
de
tion
Approba
Sirey,
Repert.

239. Bonnier, 675. Demolombe,

XXIX,

463.

No. 129. Gar-

Trib.
sonnet, Pr. cie., II, p. 513, $ 716, nota 2 (ed. a 2-a).
Perpignan. La Lvi din 4 și 5 iunie 1899, No. 129.
XXIX,
3 Laurent, XIX, 249. Duranton, SIIL, 169. Demolombe, et Rau,
Aubry
16.
No.
1881,
din
Dreptul
ti.
Bucureş
466. C.
some, 12.
VIII, $'756, p. 241. Râpert. Sirey, Approbation de 1. TA
62.
Sirey,
fi.
Cas.
Cpr.
465.
XXIX,
*) Demolombe,
Pand. Ptriod.
5) Cas. rom, și C. Dijon. Bul. S-a 1, anul 1897, p. 20.
Guillouard,
441.
L
XXVII
şi
239
XIX,
98. 2. 273. Laurent,
440. Râpert.
863,p.
1,
,
contrats
Petits
Pont,
P.
38.
Mandat,
D. P. 61.1.237.
Sirey, vo cif., 15, 16. Cas. fr. Sirey, 69. 1.12.

E
& Cas. rom. Bulet. S-a I, anul 1897, p. 134.
XXIX,
mbe,
Demolo
1357.
% Cas. rom. Bulet. S-a II, 189%, p.
VIII, $ 156, p. 239.

471. Laurent, XIX, 243. Aubry et Rau,
Villargues, ReFuzier-Herman, III, art. 1326, No. 32. R. de
ation de
„Approb
fi,
Pană.
18.
e,
pert., Approbation d'eritur
683. Cpr. Și
somme,
de
Approb.
Sirey,
Râpert.
urm.
46
criture,

204
Const. unei
rente, etc.

Controversă.

-FORMALITATEA

BUNULUI ŞI APROBAT.—ART..1181

C. C., 313 C. COM,

Ea se aplică de asemenea actelor prin care se constitue
o rentă1); prin care se recunoaște un deposit?); bilanţului

format

cu ocasia dărei unei socoteli 3), etc.

Se poate

Art. 1181.

și acea

asemenea
parte

întâmpla

cuprinsă
este

în

ca suma

bunul

caz, se poate

aratată

și aprobat

dovedi

eroarea î). Dacă

să

în corpul actului
fie

chiar prin

această

deosebite:

în

marturi

în care

probă nu poate

însă să

fie făcută, obligaţia, la caz de îndoeală, se presupune că
este pentru suma cea mai mică. Această regulă, împrumutată de la Pothier (11, 745, 746), nu este decât aplicaţia,
principiului înscris în art. 983, după care, la caz de îndoeală, convenţia se interpretă în favoarea

debitorului 3). Sem-

per în obscuris guod minimum est seguimur 6).
Această disposiţie se aplică: 10 Când obligaţia
scrisă

de

o mână

străină, puţin

importă

dacă

suma

este
scrisă

de debitor în bunul și aprobat este mai mare sau
mai mică;
căci dacă ea este mai Mare, se presupune o eroare
din par-

tea

debitorului;

ear dacă ea

el a voit să se oblige numai

scrise în bunul și aprobat.

încă şi în casul când

Art. 313 C.
com.

este

mai mică, se presupune că

pănă la concurența sumei în-

20 Această disposiție se mai aplică

întreaga obligație a fost scrisă de mâna

debitorului, în care caz bunul și aprobat
nu mai era necesar.
|
Legiuitorul face aplicațiunea acestui
principiu la camDii ; căci, dacă suma de plată este
scrisă în acelaș timp
Bonnier, 675. Codul civil al cantonul
ui Friburg este formal
in această privinţă (art. 2236).
1) Cas. fe. Sirey, 1900. 1. p. 219
şi C. judiciar in 1900. No.
16. Pand. Period. 97. 1.

422. Demolombe,
, 470. Auloco cit. Laurent, XIX, 247. XXI
Fuzier-Herman,
III, art. 1336, No. 37. Pana.
fr vo cit.

bry et Rau,

Sirey, vo cit, 42 urm.—Contră.

58

urm. Râpert.

Toullier D., IV, partea II
de Villargues,
, Sebire et Carteret, Encyclop. Repert., Approb. d'tcrituves. 16.
du droit, v* Bon pour, 11.
) Aubry et Rau, Joco cit. Demolomb
e,
305. Rolland

XXIX, 469. Laurent
| XIX, 246. Pana. fr. vo cir,
97 urm, Repet, Sirey, vo cit,
3) Demolombe, XXIX, 468.
40.
Laurent, XIX. 248. Aubry
et Rau
loco cit.
Ă

:2

Larombiăre, IV. art. 1326, No.
9. Pana
Ialo

65 um. 'Trib.

mita,

Drept

ti:

vo cit,,

ul din 1885, No. 56. Ved.
şi supră, p. 195, le
|
!
pr.
Cas. rom.
Bulet. S-a 1, 1880, p. 399.
R&pert. - Sirey
Appr
SALSob.
C: 499,
de somm
e, ao
gi to
184. Laur rent, N XIX, 252,
Demolombe, ,
GL: îSpert. Sivey, Approbat
ion de somme. 182.
"îm
ISe (e diteysis vegulis juris
anti ai, 50, 17. Vedi
î. V, p. 296, text şi nota
şi
1. Vedi şi în AN

2017.

Vei și

COD. CIV.—CARTEA

IUI.—TIT. III.—CAPIT. IX.—S-a 1.— ART. 1180,

și în litere și în cifre, însă
cea

mai

mică

este

cu o deosebire

acea care trebue

oare

care, suma

să fie plătită

(art.

La

regula

excepţii.

căre

oare

duce

edictată de art.

regulă :
1“ Comereianţii 2),
sau

au

dânșii

au

nu

cianți de

însuș acest text a-

sunt

Astfel,

nu

fie că

obligaţiile

un

în termeni

formalitatea bunului

supuși la această

Excepţii la
vegula de
mai sus.

de

Comercian-

contractate

ţii.

comercial 3),

caracter

scuteşte

în adevăr,

Legea,

1180,

313

|

C. com.) 1).

pe comer-

generali

și aprobat, chiar

în

privința

cambiilor (art. 215 C. com.), din causă că experiența afacerilor îi face apți a se apara în contra fraudei.
20 Plugarii, vierii (podgorenii), expresiune care cuprinde pe toţi locuitorii agricultori cari cultivă pământul
')

„Dacă

suma

de

plată

este

scrisă

art. 5 din legea germană asupra
eine

deutsche

în cifre şi în litere,

schimbului din 1869

Wechselordnung), la caz de diverginţă,

dice

3

lucru

s'a decis

în privinţa

plapomarilor

(C.

Ax.

această

formalităţei

edictate

de

acest text,

chiar.în

LL

Bucu-

schimbului
din 5 iunie:
1869.

.
veşti, C. judiciar din 1901, No. 41), farmaciştilor, fotografilor, ete. Vegi î. VI, tabla anali., ve Farmaciști.
Cpr. Baudry, II, 1209. Demolombe, XXIX, 418. T. Huc,
19
VIII, 246. Bonnier, 616. Larombitre, IV, art. 1326, No. et
Aubry
51.
III,
conm.,
Dr.
şi 21. Lyon-Caen et Renault,
fe., v*
Rau, VIII, $ 756, p. 242. Laurent, XIX, 254. Pand.
,
Demante
tră.
cit., 185 urm. Cas. fr. Sirey, 69. 1. 98.—Con
forde
scutit
este
antul
comerci
cum
V, 289 bis IV. După
nu are
malitatea bunului şi aprobat, chiar când actul seu
nu
care
,
ciantul
necomer
ast-fel
un caracter comercial, tot
este
1180,
art.
de
te
prevedu
le
excepţii
din
una
intră în nici
supus

5

(Allge-serm. asupra

din urmă inscripţie face credinţă. Dacă suma este scrisă de
mai multe ori fie în cifre, fie în litere, la caz de deosebire,
suma, cea mai mică va face credință“. O disposiţie identică
există în Codul de comerţ italian (art. 291), în Codul tedeval al obligaţiilor din 1881 (art. 723), în legea ungurească
asupra schimbului din 1876 (art. 4), etc.
2 Cuvântul comercianți cuprinde toţi neguţitorii în genere.
Bancherii, ospătătorii, hangiii, cârciumarii, etc. fiind comercianţi, întră şi ei în excepţie și sunt scutiţi de formalitatea,
bunului şi aprobat. Vedi Pand. fr., v* Approbation d'tcriture,
180. Repert. Sirey, Approbation de somme, 104. Laurent,
XIX, 254. C. Metz. Repert. Dalloz, Oblig., 4198, nota 2.
Acelaş

Plugarii,
vierii.

privinţa

fr. ve cit.
actelor care ar avea un caracter comercial. Pand.
$ 156
VIII,
Rau,
et
188. Demolombe, XXIX, 4179. Aubry
50,
p.
590,
$
III,
ergă,
Masse-V
p. 249, text şi nota 76.
19.
No.
urm.
1326
art.
IV,
re,
Larombi
tră.
nota 22.—Con

FORMALITATEA

BUNULUI

ŞI APROBAT.—ART.

lor sau a altuia, și trag din această
de existență !):

cultură

1180.

mijloacele lor

30 Industrialii (textul francez dice les artisans, artisanii),

Industrialii,

expresiune

de

care

textul

nostru

sa

ferit de astă

dată,

de și ea este întrebuințată în alte texte 2), adecă licrătorii care exercită un meșteșug sau o artă mecanică:

40 Slugile

Slugile.

cu
Critica legei.

luna,

și oamenii

care

muncesc

cu

diua,

și chiar

etc.

In privinţa cultivatorilor de pământ, artisanilor și slugilor, excepțiunea se întemeiează .pe împrejurarea că multe
din aceste persoane știu a sub-semna

fără a şti să scrie, aşa că

legea s'a vedut silită a valida obligaţiile lor fără formalitatea
bunului și aprobat, pentru ca ele să nu
silite a recurge la forma autentică. Este

fie numai de cât
însă de observat

că această excepție rădică textului o mare parte din utilitatea, sa, căci aceste persoane fiind, din causa ignoranței

și inexperienței lor,
cele mai expuse a îi fraudate şi exploatate, tocmai ele sunt lipsite de protecțiunea legei.

Este

deci timpul

ca legea

să fie modificată

Și ca a-

ceastă excepţie să dispară din Codul civil, cea
mai mare
parte a poporului având și ea dreptul la protec
ţiunea legei.
Codul italian și acel neerlandez au realizat
această refor-

mă,

căci art.

a dispune
materiilor
Proprietarii
de moșii sau
de vii.

1325

și 1915 din aceste

că formalitatea
comerciale 3)

') Cpr. C. Gand.

246. Demolombe,
some, 108 urm.

bunului

se

aplică

Pasicrisie belge, 81. 2. 4117, 7. Hue, VIII,
XXIX, 481. Râpert. Sirey. Approb.
Laurent, XIX, 956. Aubry et Rau, VIII,de

$ 756,p. 241, 249. — Proprietarii
cultură ȘI 0 avere

oare

coteală de

socială

care, nu

de moşii sau de vii, cu o

intră

însă

în denumirea de
plugari sau vieri, de şi ei şi ar cultiv
a singuri moşia sau
via lor. Demolombe, XXIX, 4892. Laure
nt, XIX, 256. 1.
Huc, VIII, 246. Repert. Sirey,
vo
cit.
116.
Pand. în, Approb.
dtcriture, 191 . C. sup. de justiţie Luxemburg,
Sirey, 914.32.
__Sa decis de asemenea, că nici arendașii
de moşii nu intră
in categoria plugarilor. Trib. Ialomitza,
Dreptul din 1885. No.
56.—0ontră. Repert. Sirey, yo cit.,
112. 'Tribunalele au. în
această privinţă, o putere

Arendaşii de
moşii.
C'ontroversă,

2

Dreptul
străin.

Coduri se mulțămesc

și aprobat nu

%)

posiţia

suverană de apreciare, ţinând
soa, axendașului, de oradul seu
de

instrucţinne, de natura ocupaţiilor
sale, de însemnătatea
exploataţiunei sale, etc. Cpr.
Pand. fe.,vo cir.
194 urm
210 urm.
|
”
Vedi, de ex. art. 1160 €. civ.

Alte

legislaţiuni

străine

au

desfiinţat

cu

totul

formalitatea

COD. CIV.—CARTEA

III.—TIT. UL.—CAPIT.

LX.—S-a 1.—ART. 1180.

207

Ori cum ar fi, aceste sunt excepţiile statornicite de lege,
şi ele nu pot fi întinse şi la alte persoane, de exemplu, la miJitari, marinari, ete. 1). Excepţiile admise de art. 1180, Ş
2 sunt în adevăr limitative, ca ori ce excepții în genere ?).
Astfel, excepţiile prevedute de art. 1180 în privința
comercianților, plugarilor, vierilor, ete. nu se întind de
drept la femeile lor. Așa, de exemplu, femeea unui comerciant este supusă formalităţei bunului și aprobat, dacă nu
este ea însăș comerciantă 5).
Pentru ca femeea să fie scutită de această formalitate,
trebue ca ea să fie considerată ca exercitând aceiaș pro-

InterpretaAt
rimari, ete.

de art. 1150

Sancţiunea

fesie ca şi barbatul stu 4).
Efectul

omisiunei

nu este de a

anula

Femeile comerefanților,
ete.”

i

formalităţei

prevădute

ci numai de a face

însăș convenția,

ca actul neregulat să fie lipsit de puterea sa probatorie *).
Convenţia existând independent 'de instrumentul de probație menit a o constata, ea va fi executată, dacă va putea

fi dovedită prin alte mijloace $).
Mai

mult

de astă dată,
nește

încă,

se admite

că actul semnat

cerințele

art.

1130,

aproape

fără

n troscersă
de debitor, care nu îndepli-le

constitue

un

început

de

dovadă

credut de adevarat. (art. 1197) *).

bunului şi aprobat. Astfel sunt. de exemplu, Codul de proced.
civilă german din 1877, Codul spaniol, Codul portughez, etc.
In cât priveşte art. 1119, vedi supră, p. 190, text şi nota 2.

5) 'P. Huc, VIII, 246.
2) Gas. rom. Bulet. S-a i, anul 1890, consid. de la p. 163.
XIX, 260.
3) Cpi. Lyon-Caen et Renault, op. cit. III, 57. Laurent, de
some,
Approb.
Sirey,
Repert.
485.
XXIX,
Demolombe,

1471 urm. Mass6, Dr. commn., IV, 2399, p. 265, nota 2. Aubry
et Rau, VIII, $ 756, p. 243. Larombiere, IV, art. 1326, No.
26. Cas. fr. Sirey, 60. 1. 47. D.P. 59. 1. 349. Trib. Sedan.

Pand. Period. 92. 2. 131.

a

loco cit. Repert. Sirey, v* cit., 102 urm. Aubry

30.
et Rau, VIII, $ 756, p. 243. Cas. fr. Sirey, 40. 1. opusă
de
fi
poate
1180
art.
de
e
5) Lipsa formalităţei prescris
şi pe cale de
debitor, atât pe cale de acţiune principală, cât
excepţie, ca aparare. Cas. rom. Bulet. „S-a 1, 1890,

p. 162.

(ed. a 2-a). Vedi
5) Cpr. Garsonnet, Pr. eiv., IL, p. 515, $ 1181119).
__Și supră, p. 197 urm.

(în privinţa

art.

) Atât jurisprudenţa română cât şi acea străină sunt formale
i ȘI
în această privinţă.

:

controversă Inceput de.

scrisă, care poate fi complectat prin alte dovedi, precum
marturi, presumțiuni și jurământ supletoriu ; căci el emană
de la acela căruia se opune și face ca faptul pretins să fie

3) Lavombiere,

axt.1150,

Cpr. Cas. rom.,

C. Focşani, Bucureşt

208

FORMALITATEA

Executarea

* Iregularitatea

volunt
a formelor
ară
obligajiunei.

BUNULUI

actului

cerute de art.

ȘI APROBAT.—ART.

care

1180

provine

din

1180.

neindeplinirea

poate fi acoperită

prin exe-

cutarea voluntară a obligațiunei. Executarea totală nu dă
loc la nici o dificultate. Cât pentru executarea parţială, ov
distincţiune se impune. Ea confirmă actul și'i conferă puterea sa probatorie, dacă ea determină suma sau câtimea,
obligațiunei ;

de

câte

ori însă

executarea

de

de a garanta că semnatarul

parţială

nu

de-

termină suma sau câtimea datorită, ea unu șterge viciile
actului, și debitorul va putea în tot-deauna să susție că
suma sau câtimea datorită de dânsul este mai mică de cât
acea, care figurează în act, pentru câ formalitatea bunului
și aprobat

Nenaplie.
1900,

are

tocmai

scop

actului a cunoscut suma ce figurează în act.1).
art.
In fine, vom observa pentru aut. 1150, ca şi pentru

Galatz. Bulet. S-a 1, 1881, p. 201 şi Dreptul din 1881. No.
18. Bulet.
S-a1, 1885, p. 514 şi Bulet. 1886, p. 299. Dreptul din 1885, No. 56. Dreptul din 1886, No. 50. Dreptul
din
1887, No. 21. Bulet. S-a 1, 1890, p. 164. Dreptul
din 1991,
No. 17. Bulet. S-a 1, 1893, p. 551. Bulet. 1896,
p. 921.

Dreptul din 1896,

No. 55. Dreptul din 1897, No.

Lă şi 68.
Bulet. S-a II, 1897, p.1955. Cas. fr. D.P. 83.
1.194.
Sirey,
54. 1. 157. D.P. 93. 1. 985. Sirey, 92. 1. 78.
C. Paris. Pand.
„Period. 93. 2. 143. C. Douai. D. P. 1901. 2. 139,
Vedi tratatul
nostru în limba, franceză, p. 399, text Şi
nota
2, precum şi
t. VI, p. 14, text şi nota Î. Tot în acest
sens se pronunţă
Și doctrina. Vedi Planiol, II, 1211. Thiry
, III, 139. T. Huc,
VIII, 247. Demolombe, XXIX, 493. Laure
XIX, 263 şi
XX, 286. Bonnier, 678. Mareadă, V, art. nt,
1325,
No. 3. Lavombiere, IV, art. 1326, No. 28, Mourl
on, II, 1556. Demante,
V, 289 bis VI. Pana. tv., Approbation
d'ecriture, 910 urm.
Repert. Sirey, Aprrobation de some
321. Vigie, IL, 1604. Solon, Zhcorie , de 206 urm. Arntz, III,
la nullite des conren.
tous ot des actes de tout genre, en
mative civile (ed. din 1935),
II, 25 urm. Aubry et Rau, VIII,
$ 756, p. 243 944 Baudy, II, 1210, Garsonnet, Pr. civ,,
II, p. 333,ş 219, ina fine,
p. 515 (ed. 2-a). FE. Herman, III,
arţ.
1326, No. 131 urm.
Mass€, Dr. comm, 1V, 2407. Tauli
er,
IV,
p. 481. Poujol
Oblig., INI, art. 1326, No.9. Vedi
Contră, pelvincourt, II, p. 613 şi infră, explic. art. 1220.—
(ed. din 1834), care citează
sensul seu o decisie a Curţei din
Bruxe]
3
aug

Cr. i C Orleans Sirey, i 2 ag.
“Pr.
Baudry,

See (05

ane. 1811).
I , 1211. '7. Huc,
IV.
art, 1326, No. 29. Aubry et Rau,VIU, 247. Larombiăre.
VIII, $ 756 0
și Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul
"
1894, consid. de la p. 964
565.—Vegi însă 'Toullier D.,
IV, partea II, 302,

COD. C.—CART. III.— TIT. LU.— CAP. IX. —S-a 1.—DR. INTERNA
ȚIONAL,

axt. 11791), că lipsa bunului și aprobat
nu poate fi acoperită prin prescripția de dece ani, statornicită de art.
1900 2).
Regulele

de drept internațional

11850 și 1181.
Am

vedut

laţiuni străine

ginal

(art.

supră,
au

1179),

p. 190,

eliminat

atât

aplicabile art. 1179,

nota

2, că mai multe legis-

formalitatea

cât și a bunului

dublului

și aprobat

(art.

ori-

Art. 1179.
Controveraă,

1180,

1181) 5). Din această împrejurare resultă că actele sub sem-

nătură privată,
iate între doi

care

cuprind convenţii

Români

sau

între

un

sinalagmatice înche-

Român

și un

străin

în

o țară în care formalitatea dublului original nu există, de
exemplu : în Germania, în Austria, în Italia, etc., vor fi va-

lide în România,

de și ele n'ar fi fost făcute în atâte ori-

ginale câte sunt părți cu interese opuse, pentru că este de
principiu, în materie de drept internaţional, că forma actului e cârmuită de legea ţărei în care el este făcut (ast.

2, $ ultim C. civ.) 4).
Aceiaș

soluţie

este admisibilă

în privinţa

1180

art.

și Art. 1180,

1151, aşa că actul sub semnătură privată prin care o parte
se obligă către alta a'i plăti o sumă de bani sau o câtime oare care de lucruri, ga naumero, pondere, mensurcue
constant 5), încheiat chiar între doi Români în o ţară în
care formalitatea bunului și aprobat nu'și are ființă, de ex.
în Germania, în Spania, în Portugalia, eci. *), va fi valid
1) Vedi supră, p. 77 şi 190.
_
:) Cpr. Aubry et Rau, VIII, $ 756, p. 244. Duranton, XIII, 185.
Demolombe, XXIX, 14. Vedi, supră, p. 71 și 190, text și nota 1.
5) Vedi supră, p. 200, nota 3.
,
+) Cpr. C. Chambery. Sirey, 81. 2. 237. Fuzier-Herman, III,
art. 1325, No. 1 și 2. Aubry et Rau, 1, $31, p. 169, text
şi nota

75

(ed.

a 5-a):

p. LIi din

Acte sous seing privt, 490 urm.

ed.

a 4-a, Repert.

P. Fiore,

Sirey,

Diritto internazio-

nale, 314. Weiss. Pp. ih. ct pratique de dr. internat. prive
(Paris, 1901), IV, p. 326, noto 3. Vincent et Penaud, Dictionn. de dr. international,

Acte sous

seing prit€, 6. Foelix-De-

mangeat, Dr. internat... I, 19.—Contră. Duguit (Conflit de I6gisl., velatifs îi, la forme des actes civils, p. 56 şi 122), care
susține că actul sub semnătură privată ar trebui să fie făcut
după legea naţională a părților.
5) Vedi supră, p. 202.

% Vedi sapră, p. 206, nota 3.

14
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i. Şi ziceîn România, cu toată omisiunea acestei formalităț
fi supus
va
nia
Româ
în
versa, actul încheiat de doi străini
ă în
oscut
necun
fi
ar
acestei formalități, chiar dacă ea

țara lor respectivă |).

II. Despre actele private nesemnate
Aceste

cărora, le lipsește

acte,

de părți.

elementul esenţial

ori

a

cărui act sub semnătură privată, adecă semnătură, consistă
în registrele comercianților (art. 1153, 1184), în registrele,
cărţile sau hârtiile domestice (art. 1155), şi în fine, în adnotaţiunile liberatorii făcute de creditor în josul, pe marginea sau pe dosul unui titlu de creanță (art. 1136).
1”

Registrele

comercianților.

Apt. 1183.—Repistrele comercianților nu fac credinţă despre vândările ce cuprind în contra persoanelor necomerciante,

dar judecătorul poate da jurământ la una sau la alta din părți.
(Art. 1184, 1920, C. civ. Art. 22—34, 50—54. C.com. Art. 1323
C italian. Art. 1329 C. fr.).
Art. 1184.—Registrele comercianților se cred contra lor,
dar

cel

care

voeşte

a profita

de

ele

nu

poate

derea, lor, lăsând aceea ce poate ar fi contrarii.

C. civ. Art. 52 C. com. Art. 1330 C. fr).

despărţi

cuprin-

(Art. 1183, 1206

|

Art. 50 Cod. com.-—Registrele comercianților, ţinute în
regulă, pot face probă în justiţie, între comercianţi, pentru fapte
şi cestiuni de comerţ. —Inserierea, în registre, făcută de prepusul
care ţine scriptele sau este însărcinat cu comptabilitatea, are acelaş efect ca şi când ar fifăcută de insuş stăpânul. (Art. 3 urm,
22 urm., 51, 392 urm. C. com. Art. 1183, 1184 C. civ. Art. 45
C. com. ital. Art. 12 C. com. fe.).
, Art, 51 Cod. com. Registrele pe care comercianții sunt
obligaţi a le avea şi care nu vor fi ţinute în regulă şi nici învestite
en formula, prevădută de lege, nu sunt primite a face probă în justiţie, Spre folosul celui ce le a ţinut.—Neîndeplinirea, preseripțiunior legei în această privință, poate atrage încă după sine aplica1)

Aubry et Rau, loco cit. Bonnier, 931. A. Weiss, Pr. element.
de dr. internat. privt (ed. a 2-a), p. 254, 255 şi Tr. th. et
pratique de dr. internat. priv (1901), IV, p. 396. Laurent,
Dr. international, II, 938. Râpert. Sirey, loco şi vo cit. Pană.
îr., Approbation decriture, 325 urm. Esperson şi C. cas.
Napoli. J. Clunet, anul 1884, p. 118, text şi nota 1. Cas. fi.
Sirey, 57. 1. 586. D. P. 57. 1. 39. Tri
itali
i
Constantinopol. J. Crunet, anul 1895, ago
italian, dn

COD. CIV.—CART.

1N1.—TIT. UL.—CAP. IX. —S-a 1.—ART., 1183, 1184.

211 .

țiunea pedepselor prevedute în caz de falimenţ. (Art. 22 urm., 50
urm. 876, 817, 88U C. com. Art. 49 C. com. italian. Art. 13.
com.

fr.),

Art. 52 Cod. com.— Registrele comercianților, chiar neţinute în regulă, fac probă contra lor. Partea însă care voeşte a se
referi la dânsele, nu poate scinda, conţinutul lor. (Art. 50 urm. C.
com. Atr. 1184 C. civ. Art. 50 C. com. italian).
Art, 53 Cod. com.— Dacă partea, la, registrele căreia cealaltă

parte oferă

să dea

credemânt, refusă

a le presinta, judecata poate

deteri acestei din urmă jurământul asupra obiectului contestaţiunei.
(Art. 50 urm. C. com. Art. 1183, 1219 C. civ. Ast.51 C. com. ital.).
Art.

54

Cod.

com.— Judecata,

este în drept

se poate atribui conţinutului registrelor unui
racter de validitate

mai

mult sau mai

puţin

a aprecia dacă

comerciant,
mare,

se renunţa. la această probă, în caz când registrele
părţilor nu

concordă,

sau a atribui o credinţă

un ca-

dacă

trebue

a

comerciale ale

mai

mare

.

registre-

lor uneia din părţi. (Art. 50—52 C. com. Art. 52 C. com. ital).
Art. 32 L. din 1 sept. 1886.— Tribunalele de comerţ, şi
în oraşele unde nu sunt asemenea tribunale, tribunalele civile vor
avea, căderea a certifica exactitatea copiilor extrase din registrele
comerciale, menţionându-se în certificare dacă aceste registre sunt

sau nu ţinute în conformitate cu prescripțiunele
(Art. 1183, 1184 C. civ. Art. 50 urm. C. com.).

legei comerciale.

Codul de comerţ se ocupă de puterea probatorie a
registrelor comerciale între comercianţi (art. 50—54), ear
Codul civil, de puterea lor probatorie între comercianți și
necomercianţi, determinând proba ce aceste registre fac atât în favoarea comercianților (art. 1183 C. civ.), cât și
în contra lor (art. 1184).
|
Câte-va
a registrelor

cuvinte numai în privința
între comercianți.

La Romani,

puterei

registrele bancherilor

probatorie

(argentarii)

făceau

credință nu numai în contra, dar şi în favoarea lor, peninu că ei erau considerați ca adevaraţi funcționari publici.
„Rațiunea

lalți

pentru

care

comercianți,

bancherii

sunt

obligaţi

numai,

a

nu

înfățișa

însă

şi

cei-

registrele lor,

dice Gaius, lib. 1, Ad edicfum provinciale, este că ministeriul lor este public, și că ei sunt obligaţi a trece cu cea

mai mare exactitate

toate

operaţiile lor în registre“ 1). De

ÎN
N

') „ded autem
cis edere

argentarios tantum,

rationes

viu publicam

cogit;

habeat

gaia

negue

officiuui

alios ullos absimiles
eorun,

atque

ministe-

causam ; ct hcec principalis coiu

est ut actus sui rationes
Dig., 2, 13, De edendo.

diligenter

conficiant“.

L. 10,

opera

Ș 1,

Registrele
comerciale.
Dreptul
roman.
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REGISTRELE

212

URM. C. COM.

50

aceea, pretorul conferea contra lor o acţiune pentru a'i sili
la comunicarea registrelor lor î), adăogând că acest edict

edicti ratio weguis-

Fujus

este nu se poate mai echitabil:

sima est 2).
Comercianţii de astădi nu se mai bucură de aceiaș
Dreptul acprerogativă. Cu toate acestea, registrele lor fiind supuse la
tual.
oare-care formalităţi (art. 26, 27 Cod. com.), pot face cre-

dar și în favoarea, lor (art. 50,

dință nu numai în contra,
$

1), ceea ce n'a fost admis
Pentru

Formalităţile

ae

ai COMereială

a împedica

Cod. civ.) 5).

alterațiunea

acestor registre,

legea

obligatorii, să fie nu-

acele

ca, cel puţin

voeşte

registrelor, cărți-

în privința

lor sau hârtiilor casnice (art. 1185

trele comex- merotate, parafate, încheiate și visate la finele fie-cărul
cianților. ap de autoritatea judecătorească (art. 26, 27 C. com.).
Neobservarea acestor formalități, independent

chiar de ori-ce

fraudă, atrage în privinţa comerciantului negligent pedepsirea
pentru banerută simplă (art. 51, $ 2 și 876,8 5, SSL.
com.). Cât pentru scriptele frauduloase, care ar tinde a
ascunde

activul

sau

a, simula

îl fac pasibil de pedeapsa

382

un

pasiv

bancrutei

care

nu

există. ele

frauduloase

(art. 350,

Cod. com.).

|

Puterea proCare este puterea probatorie a registrelor ținute de
Pt
ae comercianţi ? „Registrele comercianților, finute în regulă,

tre come. dice art. 50, $ 1 din Codul comercial,

pot face probă în

ete et justiție între comercianți, pentru fapte şi cestiuni de comerț” 4).
com,

Doo

1)

Conflict între
legea ţărei

e

aa

a

e,

vationem, que ad
LL. 4, Pr. Dig,

„Praetor ait : Argentarice mense exercitores
se pertinei, edant arjecto die et consule*.

loco cit.
2) UL. 4, $ 1, Dig, loco cit.
3) Cpr. Bonnier, op. cit., p. 629, No. 169.
$) In cazde conflict între legislaţia ţărei
comercianților

au

produse ca mijloc

fost

în care

ţinute şi acea a ţărei

de probă,

registrele

în care ele sunt

regularitatea

şi

puterea

lor

ținute și acea
în care ele

probatorie se va determina, cu toată controversa ce există
asupra acestui punct, după legea ţărei în care ele au fost

sunt produse
vă, de
Controversă,

ținute, pentru că aceste registre sunt as&măluite actelor sub
semnătură privată, de și ele nu sunt semnate de părţi, şi
pentru că comerciantul care contractează cu un alt comerciant a cărui registre au o credinţă mai mare sau mai mică,
este presupus a se referi la obiceiul şi legea locului în care
registrele

au

fost

ținute.

Cpr.

în acest

sens,

Bonnier,

op.

cit. 982. Savigny, care citează în acest sens o decisie a Curţei
de apel din Cassel (System des heutigen rămischen Rechts,
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Proba care resultă din registre, nu este deci obligatorie
pentru judecători, ei având o putere suverană, nesupusă controlului Curţei de casaţie, de a le înlătura chiar dacă ele

au fost regulat ţinute 1). (Vedi și art. 54 Cod. com.).
Pentru ca, registrele să poată constitui o probă în jus-Pentru a contiție, trebue ca ele să fie ținute în regulă, să fie invocatestituio probă,

între comercianţi, și să fie relative la fapte de comerţ.

Astfel, trebuesă fie

un comerciant n'ar fi primit, chiar în contra unui alt co- ie să fa

merciant,

a invoca

menţiunea

făcută în registrele sale pen- invocate în-

tru a justifica o operaţie pur civilă, precum ar fi, de exemplu, fa

cumpararea unui imobil?) sau a unor mărfuri ori pro-fie relativela
ducte pentru usul sau consumaţia cumpărătorului, ori a fapte de co-

familiei sale (art. 5 C. com.). Cu toate acestea, fiind că re-

gistrul jurnal trebue să cuprindă, pe fie-care di, tot ce comerciantul primește sau plătește cu ori-ce titlu ar fi (art.
23 C. com.), menţiunea făcută în acest registru poate să
servească adversarului stu de început
vesa, omisiunea,
de a trece în acest

civilă, poate

să motiveze

de probă ; şi aiceregistru o operaţie

respingerea

acțiunei

tului, dacă el este reclamant 5).
Dacă

registrele

este complectă.

Dacă

ambelor
ele

nu

părți
sunt

sunt
de

comercian-

de acord,

acord

proba

și sunt,

pe

de

0 parte și de alta, ținute în regulă, judecătorii vor recurge
la alte probe.
Dacă numai registrul uneia din părți este
în regulă, judecătorii pot să pue temeiii pe el, fiind însă
liberi de

țiuni sau

a recurge

la alte probe,

precum marturi,

presum-

prestarea jurământului 4).

VIII, $ 381, p.355, text şi nota f, ed. geim.). Laurent, Pr.
international, VIII, 36. Iyon-Caen et Renault, Dr. comm.,

1. 301 bis. Foelix-Demangeat,

Dr. internat. L, 238, p. 461.—

Cu toate acestea, chestia este foarte controversată, şi mai
multe sisteme sunt în presenţă. Veqi Masse, Dr. comit. ÎL,
168. Asser et Rivier, Dr. înternat., 94, p. 186, 181 a
traduc. Schina. Vedi şi t. IL a luer. noastre, partea I,p. 9%,

text şi nota 3.

9
—

1) Cpr. Cas. rom.

i

Bulei. S-a II, anul 1892,

Bulet. anul 1898, p. 113.
Cpr. Cas. rom. Bilet, S-a I, anul
pentru care registrele nu

5

p. 622 şi 1059.

_
,
1887, p. 810.— Motivul

fac dovadă de cât în privinţa fapte-

lor. comerciale, este că actele necomertiale nu se trec în
ele de cât în mod sumar (cpr. art. 23 C.com.). Vedi C.N.
Toneanu, Drept com., I, p. 10, No. 133.

2) Cpr. Bonnier, op. cit, p. 632, No. 114
*) Cp. Bonnier, op. cit. p. 633, No. 1175.

Lyon-Caen et

R

Re-

|
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In fine, art. 53 din Codul de comerţ prevede că, dacă partea la registrele căreia cea-laltă parte oferă să dea
credământ, refuză a le înfățișa, judecătorii pot deferi acestei din urmă, adecă acelei care cere înfățișarea, registrelor), 1) jurământul asupra obiectului litigiului. Această disposiție

Art. 32 C.
com.

COMERCIANȚILOR.—ART.

aplicabilă,

fără

nici

o îndoială,

la

necomercianţii

cari ar oferi să dea credământ registrelor comercianților,
îşi va primi mai cu samă aplicaţie între comercianți, pentru care Codul de comerţ a fost în special edictat.
Legiuitorul a permis comerciantului de a refusa înfățişarea registrelor sale, care poate să aibă interes a nu
Lberi mercatorum, dice
divulga secretul operaţiilor sale.
Casaregis, non sunt perscrulandi, ne videantur eorum secreta ?). De aceea, art. 32 din Codul comercial prevede că,
în caz de a se ordona înfățișarea registrelor după cererea,
uneia, din părţi, sau chiar din oficiu, judecătorii vor ex-

trage din ele numai ceea ce este relativ la litigiu5).
Comunicarea complectă a registrelor n'a fost admisă de
cât în casurile în care ea este neaparată, adecă când contestația are de obiect toate actele de gestiune comercială
a unui neguţitor, precum, de exemplu, în afaceri de succeslune, comunitate de bunuri, societate și faliment (art. 31

Art. 31 C.
com.

1)

nault, Dr. comm., INI, 14. Vidari, Corso di diritto commerciale (ed. a 4-a), III, 24%.
Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a II, anul 1893, p. 48. Vedi şi înfră,
explic. art. 1220.—Astfel, un asociat fiind în drept, pentru
a şi stabili pretenţiile sale, de a, cere aducerea, registrelor
societăţei, judecata poate da jurământ părţei care oferă de
a da credământ registrelor, dacă ceia-lalţi asociaţi refusă aducerea acestor registre. Cas. rom. Bulet. S-a II, anul 1894,

p. 189. Deferirea jurământului este însă, în ori ce caz, facul-

tativă pentru judecători. Cpr. Lyon-Caen

et Renault.

Dr.

coimm., L, 300. Bedarride, Commercants, 343. In fine, este de
observat că, în casul art. 53 C. com., judecătorii n'au facultatea de a alege între ambele părţi, ca. în casul art. 1183

C. civ,, ei neputând deferi jurământul de cât părţei care

oferă de a da creqământ registrelor celei-lalte părți.
Gar| son n pr civ., IL, p. 606, $ 359 (III, p. 139, $ Cpr.
888
din

*)
,
Art. 46 C.
e

om. . german

.

Bonnier, p. 633, No. 776. Lyon-Caen
et
i
301. Bedarride, Conimergiant. 213. n S& Renault, op.cit
) Art. 46 din Codul de comerţ german adaogă:
în presenţă
vănti
a
.
părților

(anter

Zuziehung

der

Parteien).

COD. CIV.—CART. IM.—TIT. UL.—CAP. IX.--S-a 1.—ART. 30 URM,

C. com.),

aceste

casuri fiind însă

mod limitativ !).
Am
pot face

determinate
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de lege în

vedut că registrele comercianților ținute în regulă

probă

în justiție

între

comercianţi

pentru

și cestiuni de comerţ (art. 50, $ 1 C. com.).
In cât privește registrele obligatorii, neținute

gulă și neînvestite

cu formele

prevădute

de lege,

fapte

în re-Azt.51,52 C.

ele nu Coen ali

fac nici o probă în folosul celui ce le-a ţinut (art. 51, $
1 C. com.), ci numai contra lui, fără însă ca partea care
voește a se referi la ele să poată despărţi conținutul lor, fie
că această

(art.

ar fi un comerciant

parte

un necomerciant

1184

(art.

C. civ.).

52 C.com.)?), fie

Registrul emanat

de

la un comerciant cuprindând, în privinţa mențiunilor ce el
această mărconţine, o mărturisire a acestui comerciant,

twisire este în principiu indivisibilă (art. 1206); de aceea,
acel care se referă la registrele unui comerciant, nn poate
cuprinderea

conveni

(art. 52 C. com. și 1184

Ele nu

constituesc

de

ceea

la o parte

lăsând

lor,

despărți

ce nu "i-ar

|

C. civ.).

asemenea

nici

chiar un

început

Registrele

de probă scrisă de natură a fi complectată prin alte do- neregulat ţivedi, în favoarea comerciantului care nu s'a conformat le- tituesc nici
gei comerciale.

Prin

nu se

poate

deferi

cărui

registre

sunt

urmare,

jurământul
neregulat

cu

drept

supletor

cuvânt,

s'a decis căo Root Co

comerciantului

âmacar un în-

ţinute 5).

1) Cas. fi. şi C. Bordeaux. Sirey, 79. 1. 64. Sirey, 81. 2.312.
Ruben de Couder, Dictionn. de dr. comm., v” Livres_ de commerce, 1]. Lyon-Caen et Renault, Dr. comm., 1, 290 bis.
Bedarride, Comnereants, 291, Gr. Maniu, Drept com.,L, 63.—
Vedi însă Thaller, Dr. commercial, 138.
|
|
:) Cpr. art. 1608 din C.civ. otoman, promulgat la 9 djemazziul
ewel 1293 (1 iulie 1816). Ann. de lâgis. ctrang., 1816, p. 619 urm.
3) C. Rouen. D. P. 99. 2. 344. C. judiciar din 1901, No. 19
(cu adnotaţia noastră).
In acelaş sens, Trib. com. Venezia (20 sept. 1886).—Contră. Cas. Roma, 23 iunie 1885, decisie citată de A. Ingaramo, Bepertorio di massime di giurisprudenza commerciale (Torino, 1894), asupra art, 49. Vedi
şi decisia, Curţei noastre supreme, No. 145, din3 iulie 1900
(secţia vacanţelor), nepublicată încă. „Considerând, dice această din urmă decisie, că din sentinţa supusă recursului
resultă că intimatul reclamând de la recurent o sumă. de
bani din diferite daraveri comerciale, tribunalul, față cu afirmările părţilor și în consideraţie că în registrele comerciale în aceiaş qi erau trecuţi la recurent 1300 lei ca plătiţi,
ear în registrele intimatului, nu se arată ca primiţi de cât
300 lei, a deferit jurământul supletoriu intimatului, care a,

capu te
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Puterea prubatorie a registrelor în
privinţa raporturilor
Mintre co-

COMERCIANȚILOR.—ART.

1183,

1184.

Pănă acum am vorbit de puterea
probatorie a registrelor numai între comercianţi și pentru fapte de comerţ.

In cât privește raporturile d'intre comercianţi şi necomercianți, art. 1184 dispune că registrele comercianților se
mercianţi și cred în contra lor, şi aceasta, bine înţeles, chiar dacă ele
necomercianţi.

Avt, 1183,
1184 C. civ.

mar

fi fost

ţinute

în regulă !);

ear

art.

1133,

că ele nu

fost prestat de numitul, pe temeiul căruia s'a condamnat pe
vecurent la plata sumei reclamate de intimat: considerând
că, după art. 1220 C. civ., judecătorul poate da jurăment
din oficiu în casul când cererea sau excepţiunea nu sunt pe
deplin justificate, sau nu sunt cu

siderând
început

că jurământul
de

dovadă:

că

totul

lipsite

nu poate fi deferit
caracterul

de probe:

con-

tără să existe un

începutului de dovadă. ne-

cesar spre a, se legitima deferirea jurământului supletvriu,
diferă după natura faptului pe care se întemeiază cererea
sau excepția; considerând că registrele comercianților ţinute în regulă pot servi ca dovadă între comercianţi pentru conţinutul lor: că, în specie, nefiind conţinutul lor conform, pentru formarea convingerei probei, judecătorul putea
să detere jurământul supletoriii uneia sau celei-lalte d'intre părţile litigante. Considerând că dacă tribunalul nu se
pronunţă asupra cestiunei neregularităţei registrelor. această
omisiune nu este esenţială, de oare-ce chiar şi un registru
parafat, dar nevizat la finele anului, conform art. 27 Cod.
comercial, poate servi ca început de dovadă.: pentru aceste

motive, respinge recursul, ete.«. La, judecarea acestui proces am luat parte şi noi, însă nu neam putut uni cu onorab.
majoritate.

Pentru ce re-

gistrele comercianţilor
nu tac credinţă în favoarea lor.
Codul Ca.
vagea.

Cpr. Bonnier, op. cit., 777. Arntz. III. 339. T. Huc. VIII,
258.—Comerciantul n'ar putea, în adevăr. să invoace propria sa contravenţie lă regulele ce'i impune legea pentru a
înlătura credinţa pe care legiuitorul o face să resulte din
registrele sale în favoarea necomerciantului. Cpr. Cas. fi.
Repert. Dalloz, Commercunts, 956.
|

Registrele comercianților

nu fac însă credinţă în

favoarea lor, chiar când Sunt regulat ținute, de câte ori
ele
sunt invocate contra unui necomerciant (art. 1183), pentru
că este de principiu că nimene nu poate să'și creeze
un
titlu în favoarea, sa, (Cpr. Cas. fr. D.P. 91. i. 174). „Ni
Miene

nu gate

Si

ceară ceva

registrele comercianților

a

cărţi scrise

iute Î ea

alu

de

el

Caragea,

însuş“,

Daci

înmeiţjustiție
între comerciantMţI pentru
he ES
ă, pot face dovadă
(art. 50 S |
apte şi cestiuni de coL

| ut.

90 $

C. com.), aceasta este

pentru

că fie care

ordone
apuoiinl obligat
& ține
pot să
e apropierea
lor (art.
54 C.vegistre,
com.) şijudecătorii
să le controleze
unele

Art, 455 Pr,

civ.

prin

altele.

Inainte de modificarea

”

procedurei

civile,

s'a decis

că re-

COD. CIV. —CART.

MI. —TIT, LU.—CAP.IX.—S-a 1.—ART. 1183, 1184.
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fac credință despre vângările 1) ce cuprind în contra persoanelor necomerciante, judecătorii putând însă să defere
jurământul supletoriui la una seu la alta din părți 2), dacă
ei vor crede de cuviință. Această măsură, menită a complecta, convingerea. judecătorilor, este însă facultativă 3) și
presupune că registrele au fost ţinute în regulă (argument
din art. 50 C. com., care cere ca registrele să fie ţinute
în regulă în privința raporturilor d'intre comercianţi) 4).
gistrele unui comerciant nu constituese un titlu pentru a
înființa o poprire (art. 455 urm. Pr. civ.). Cpr. Trib. Ilfov.
Dreptul din 1898, No. 60. Această chestiune nu mai presintă

însă astădi

nici

un

interes, pentru

că, după

noul

text

„al art. 455 Pr. civ.,şi creditorii care nu an un act seris pot
înființa o poprire, dând o cauţiune de jumătate din valoavea sumei reclamate.
Textul corespundetor francez (1329) şi acel italian (1328)Dacă se poavorbesc de furnitui, înțelegând prin această expresie pre- te deteri ju-

darea mărfărilor vândute de comerciant.—Se decide în ge-supletor asunere că jurământul supletor n'ar putea fi deferit asupra pra existenexistenţei unei pretinse obligaţiuni, care ar resulta din oţeiuneioblig.

altă causă

de cât o vândare,

de ex., din un împrumut

fă- derivând din

cut de comerciant necomerciantului, pentru că art. 1183 con-Acâ ceea.

=—

5

sacră

*)

o derogare

de la dreptul

comun.

dare. ControCpr. Pothier, Oblig.,

versă.
II, 753. C. N. Toneanu, Tr. de drept comercial, I, 136. LyonCaen et Renault, Dr. coman., III, 71. Băudry, II, 1229. Demolombe, XXIX, 612. Giorgio Giorgi, Teoria delle obligaz;oni, etc., I, 368. Aubry et Rau, VIII, $ 757, p. 210, nota
2. Lavombiere, IV, art. 1329, No. 13. — Contră. Laurent,
XIX, 340. T. Huc, VIII, 257.
Textul nostru este formal în această privinţă, reproducend Deoseb. de

art. 1328 din Codul italian: „1 libri dei commercianti possonoredacţie dela
autorizzave îl giudice a diferire Wuffizio îl giuramento al'una dia
o albaltra parte“. Textul fr. prevede : afară de ceea ce sc zu
dice în privința jurămentului, însă autorii sunt de acord pentru a decide că judecătorii apreciază în fapt care din doi,
comerciantul san necomerciantul, merită mai multă încredeve spre a i se deferi jurământul. Cpr. Demolombe, XXIX,
608. Colmet de Santerre, V, 293 bis IV. Bonnie, op. cit.
780, p. 638. T. Huc, VIII, 257. Cas. fe. Sirey, 92. 1. di.

juDeferirea jurământului supletoriii este deci o mesură facul- Deterirea
râmentului
fond.
de
judecătorilor
a
suverană
aprecierea
la
tativă, lasată

Cas. fr. Sirey, 74. 1.13. D. P. 13. 1. 110. Cpr. Demolombe, te faculta

XXIX. 607. T. Huc, VIII, 257. Lyon-Caen et Renault, Dr.
comm... I, 300. Mass6, Dr. con. IV, 2490. Fuzier-Herman,
III, aut. 1329, No. 8. Giorgio Giorgi, 1, 368. Laurent, XIX.

338 şi XX, 290.
4) Cpr. Demolombe,

XXIX, 611. T. Huc,

VIII, 2571. Bâdavride,

tivă.
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Dacă regis-

Dar

dacă

COMERCIANŢILOR.—
ART,

registrele comerciantului

1183,

1184,

ținute în regulă pot

in pete fi considerate ca un început de probă, de natură a fi com-

fi complecta-plectate cu jurământul supletoriti a uneia sau celei-lalte părți,

ovedi
e ele nu constituesc un început de probă de natură a fi com-

troversă. plectate prin marturi sau presumpțiuni : 10 pentru că, în
dreptul actual, începutul de probă trebue să emane de la

partea în contra căreia se reclamă (art. 1197

C. civ.), ear

nu de la comerciant, care, în specie, este reclamant şi
care nu poate să'și creeze titluri de creanţă în contra ter-

țiilor ; şi 20 pentru că art. 1183

C. civ., care admite nu-

mai jurământul supletoriă fiind excepţional și, ca atare, de
strictă interpretare, nu poate fi întins la proba testimonială și la presumpţiuni 1).
Comunicarea

Mijloacele

legale de

a, trage

din

registrele comercian-

i Axt. 31, 32 ților probele ce ele cuprind, resultă din comunicarea
sau
GC com.
presentarea, lor în justiție, care poate fi cerută de adversar 2) sau

32

Art. 22 um.

C. com.

ordonată

chiar

din

oficii

C. com.).
Registrele de care am vorbit nu

comercianţi,

pentru

gatorii (art. 22 urm.

de

că numai în privința

judecători (art. 31,

se referă de cât la

C. com.).

lor ele sunt obli-

Commevcants, 259, 260. Aubry et
VIII, $ 757, p.210,n.
3.—Vedi însă G. Giorgi, op. cit, 1,Rau,
368
) Cpr. în acest sens, Demolombe, XXIX și supră, p. 215, n. 2.
, 610.

G. Giorgi, I,
368. 7. Huc, VIII, 257. Laurent, XIX,
339. Aubryvet Rat,
VIII, $ 757,

p. 210, nota 4. Larombizre. IV, axt. 1329,
1330, No. 16. Bonnier, op.eit., 780.
Toneanu, op. cit.. IL. 136.
Liyon-Caen et

Renault, Dr. comm. III, 72. Bolaffio, 1] Codic
e
ital. commentato, |, partea, I, 313, p.
603. Arntz,
III, 338. Delsol, Ezplie.. liment. du C. Napo
di commereio

Mareade,

V.

art. 1329, 1330,

No. IL

lton, II, p. 585.
p. 61. Mass6 Dr.

coinin., IV, 2491. Mourlon, II, 1573.
Alauzet, Comment. C.
comun. I, 105 (ed. a 2-a). Mass6-Ve
rgs,
III, $ 591, p. 311,
nota 6. Baudry, II,

1999.

şi nota '3în Sirey, 74, 1. p.
Cuntră. Zacharize (ed. Veqi
Mass
e-Ve
rge), III, p. 511,
$ 501.
Bedaxride, Comm

„3.

ercants,

254 și

Tr.

du

dol et de la fraude,
II, 733 urm. 'Toullier, IV, partea II,
369
și y partea Î,
70 (Duvergier nu împărtăşeşte
însă această, părere). Vedi t.
II, 369, p. 364, nota, 1.—După Chardon
(Du dol

et de la fraude,

-

No.

145) şi Paris

(Dr. comin., IL, 561 urm.),
ţinute în
atât Jurământul supletoriii cât şi regulă ar face admisibile
proba, testimonială. în mane civilă, inst numai pănă
la, 150 lei.
a
pi. Cas. rom.
Bulet. S-a
Bulet. S-a
1. anul 1881, p. 475. Bulet.1, anul 1879.-p. 522.
registrele

comercianților

S-a anul, 18

2 553 “

COD. CIV.—CART. UI.—TIT. II.—CAPIT. IX.—S-a 1.—ART. 1185.
Cât pentru

carnetele

în care medicii

obicinuesc

219

a in- Carnetele

serie visitele ce fac la bolnavi, ele nu au în principiu nici gmedicilor:
o putere

probatorie.

Cu toate
siderație

acestea,

pentru

a'şi

tribunalele
forma

tea reclamațiunei medicului, sub
găsi în o imposibilitate morală de
scrisă

despre

creanţa

ce

le

ieu une-ori

convingerea

lor

în con-

despre drepta-

cuvânt că acesta sar
a'și procura o dovadă

el are contra

bolnavului

pe

care

Va îngrijit î). Cu toate că această jurisprudență este aprobată de unii autori?), nu știm însă pănă la ce punct ea
ar fi juridică, pentru că, prin asemenea procedare, se calcă
principiul

că

nimene

nu

de creanţă 2), principiu
rat întru cât-va de cât
ților, cu care carnetele
tatea acestor din urmă,

poate

să'şi

creeze

singur

un titlu

care, prin excepţie, nu sa înlătuîn privința registrelor comereianmedicilor, ori care ar fi onorabilinu pot fi asimilate. Cât pentru ar-

gumentul care consistă în a dice că medicul a fost în imposibilitatea, morală de a cere o probă scrisă de la clientul

su, asemenea imposibilitae

nu

mai mult o consideraţie

bună

de

există în realitate, ci există
cuviință,

de reservă și de

delicatesă, care nu poate fi confundată cu adevarata imposibilitate în cares'ar găsi cineva de a cere un act scris*).
Carnetele

casnice sau
2

medicilor

domestice

Registrele,

au

multă

despre care
carțile

sau

asemănare

vorbește

hârtiile

art.

hârtiile

cu

1155.

domestice.

Art. 1185.—Registrele, cărţile, sau hârtiile domestice, nu
fac credinţă în favoarea aceluia care le a scris, dar au putere
,
în contra lui :
,
10 Când cuprină curat primirea unei plăţi;

20 Când cuprind

menţiunea

expresă

că nota sau

scrierea

din ele s'a făcut ca să ţină loc de titlu în favoarea creditorului.
(Axt. 33, 297, 2198, $ 4 C. civ. Art. 1331 C. fr.).

:) "Trib. Libourne, Annecy şi Bruxelles. Sirey, 89. 2. 45, 46.
Sirey, 90. 4. 16. Cpr. şi C. Bordeaux. D. P. 1901. 2. 206.
Considerentele acestor sentinţe au fost reproduse
cate de noi în Dreptul din 1901, No. 40.
,
>) PT. Huc, VIII, 259.

3)

„Ezemplo perniciosum

şi criti-

est, ut ei scripturde credatur, gua unus-

quisque sibi adnotatione propria debitorem constituit. Unde neque
fiscum, neque alium quemlibet ex suis subnotationibus, debiti
probationem preebere posse oportet“. Îi. 1, Cod., De probationibus, 4, 19. Vedi şi supră, p. 216, nota 1,

: Imposibili3) Cpr. Laurent, XIX, 518. Vedi şi infră, rubrica
o dovadă scrisă.
tea în care se găsea creditorul de «și procura
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Ce se înţelege prin registre, cărți sau

REGISTRELE,

Prin
înțelege

CĂRȚILE

SAU

HÂRTIILE

DOMESTICE.—ART.

1185.

registre, cărți sau hârtii domestice (casnice), legea
ori ce

mențiuni

sau

adnotațiuni,

semnate

sau ne-

hârtii casni- semnate, scrise de o persoană fie într'o condică, fie pe o filă
ce,
volantă 1), pentru a'şi aduce aminte de faptele juridice
sau de oare care evenimente ale vieţei sale private.
Aceste

hârtii

nu

pot

să

aibă

puterea

probatorie a re-

gistrelor comercianților, pentru că, în genere, ele sunt ţinute
fără nici o regulă. In adevăr, pe când comercianții sunt
obligați de lege a ține unele registre în regulă (art. 22 C.
com.), hârtiile casnice la care facem alusie sunt niște simple

informațiuni, pe care une-ori particularii le ţin în cea mai
mare neorândueală.
De aceea, legea nu le admite nici o
dată ca dovadă, și nici chiar ca început de dovadă ?) în
favoarea aceluia care le a ţinut. Ea nu le admite ca dovadă în contra lui de cât în două ceasuri limitativ determinate,

și anume:

10

Când

cuprind

primirea

unei

plăţi,

constatarea unei novaţiuni, unei remiteri de datorie, etc.;
căci cuvântul plată este luat aci întrun
sens general ;
20 Când cuprind mențiunea expresă că nota sau scrierea din
ele s'a făcut ca să țină loc de titlu în favoarea celei-lalte
părți, adecă a creditorului.

De ex: fac această menţiune pen-

tru a sere de titlu lui X..., creditorul meu, care na voit să
primească o obligație din partea mea 3). Faptul că această
adnotație serisă de mâna debitorului în registrele sale cas-

nice nu este ștearsă, dovedește că obligaţia nu este stânsă ).

Foaevolantă.
Controversă.

1)

Cpr.

C. Dijon.

Sirey,

AI, 759. Bonnier, "44.

14.

2. 14

D.

P.,

Planiol, II, 116.

75.

5. 351.

Pothier,

Baudry, II, 1930.

T. Huc, VIII, 260. Marcad6, V,art. 1331, No.5. 'Phiry, UI,

Nârtiile cas-

nice nu potfi
complectate
prin jurământul supletor. Controversă,

Etectele unei
menţiuni
streine.

140.—Contră, (în privinţa foilor volante), Larombiăre.
IV,
art. 1331, No. 1. Toullier D,, IV, partea II, 399.
2) Judecătorii n'ar putea deci, întemeindu-se pe
aceste hârtii
casnice, să defere acelui care le a scris jurământul
supletorii, san să le complecteze prin proba testimonială
.
Baudry, II, 1230. Laurent, XIX, 347. 7. Hue. VIII, Cpr.
260.
Demolombe, XĂIX, 624. Bonnier, 743. Aubry
et
Rau,
VIII,
$ 158, p. 214. Daxombitre, IV, ant. 1331, No. 2. Cas.
th.
Sirey. 43. 1. 704.— Contră. Pama. fe, Dilation de ser ment,
. ati Si Și decisiile citate acolo.
pr.
Marcadă, V, art. 1331, No. 1. T.Hue
V
audry,
II,
1930. Bonnier, 742.
sue,
VIII,
261.
4
Ban
Deci,
dacă menţiunea despre care es te vorba se
)
găseşte
ştearsă cu plumbul sau cu cerne ală, titlul
pe care îl constituise debitorul nu mai are fiin
ță. de şi menţiunea sar

COD. CIV.—CART.

HI.—TIT.

DI.— CAPIT.

IX.—S-a L.—ART. 1185.

Cât pentru menţiunea următoarea: Primit suma de....
cemi-a dat sau împrumutat X...., ea este lipsită de ori ce
putere probatorie, fiind că, în aceste casuri, debitorul a
dat, după toate probabilitățile, un titlu creditorului seu și
n'a făcut

menţiune

despre

această

aducere aminte.
Pentru ca mențiunele,

împrejurare

de care vorbește

facă dovadă în contra proprietarului

de cât spre

art.

1135,

să Menţiunea de

hârtiilor casnice, se țate Vorbe”

cere ca, ele săfi fost scrise de dânsul, ear nu deo persoană

buesă fie

non subsignata...., dicea Boiceau, pe care îl citează Pothier.
Registrele, cărţile sau hârtiile domestice, dice textul, nu
fac credință în favoarea aceluia care le a scris, dar au
putere în contra lui, etc. Cu toate acestea, ele ar putea

hârtiilor.

străină.

Nu se cere însă nici dată, nici semnătură... efiammieris e ao

să fie scrise

de

un

scriitor

sau

asemenea hârtii.

ţinerea

unor

Curtea

noastră

supremă

un

prepus

(Cpr.art.

a, decis

însărcinat

cu

50, $ 2 C.com.)!).

că un registru

poate servi

ca dovadă în casurile determinate de art. 1185, chiar atunci când partea, 'şi Va însușit de la acel care la ţinut,
fără consimț&mântul acestuia 2).
casuri,
Credinţa ce art. 1185 conferă în cele dou
excepționale registrelor și hârtiilor casnice, nu este absolută. Partea, căreia se opune declaraţiile sau mențiunele,
cuprinse în scriptele sale, poate deci să le combată, stabilind, bună oară, că ele sunt resultatul unei erori, sau că
au fost făcute

în

vederea

unei

eventualități

care

nu

sa

putea, încă ceti, această ştergere lăsând a se presupune că
datoria, a fost plătită. Cpr. Pothier, II, 758. Aubry et Rau,
VIII, $ 758, p. 276, text şi nota 1]. Demolombe, XXIĂ,
633. 7. Huc, VIII, 261. Marcade, V, art. 1331, No. 2. Bonnier, 749. Larombitre, IV, art. 1351, No. 10. Arntz, III,
340.—In cât priveşte însă menţiunea primirei unei plăţi,
această menţiune continuă a face dovadă, dacă ea poate încă fi cetită, pentru că ea constituind o liberare în favoarea
debitorului, creditorul sau moștenitorii sei nu pot să nimicească această dovadă. Vedi autorii de mai sus.
et Rau,
2) Cpr. Laurent, XIX, 350. T. Huc, VIII, 261. Aubry
III,
Arntz,
632.
XXIX,
be,
VIII, $ 1158, p. 216. Demolom

Fran340. Cas. fe. Sirey, 79. 1. 262.—Custea de casaţie dinfăcută
de

2

cia a admis chiar validitatea menţiunei unei plăţi
debitor pe registrele creditorului în faţa şi în presenţa
cestui din urmă. D. P. 65. 1.160.
Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1888, p. 71.

a-

,
(ediuţa ce
teră în mod
excepțional
nice nu este
absolută.

1»

ID
L9

REGISTRELE,

CĂRȚILE

SAU

HÂRTIILE

realisat;

și asemenea

dovadă

tari

presumțiuni

grave,

sau

DOMESTICE.—ART.

1185.

poate să fie făcută prin marprecise

și concordante,

în lipsa ori cărui început de probă scrisă 1).
IndivisibiliPartea, care invoacă menţiunele cuprinse

chiar

în registrele

jatea hârti- sau hârtiile domestice ale adversarului său, trebue în genere

să le primească

divide:
Casul în care

așa

cum sunt făcute, fără a le putea

Fides scriptura îndivisibilis est 2).

Dacă

registrele

sau

hârtiile

casnice

ale

părţei

căreia

aităle șa ele sunt opuse, cuprind menţiuni sau declaraţiuni contradisposiţii dictorii, judecătorii vor determina valoarea acestor menţiuni
contradicto- după obiceiurile părței și cele-lalte împrejurări ale causei.

aplicarea

Presentarea

ant. 32 C. casnic
e
a uneia

în justiţie

din

părţi,

nu

cueăhârde judecători nici din oficiu,

a

registrelor

poate,

în

sau

genere,

nici după cererea

hântiilor

fi ordonată

celei-lalte

Controversă.părți, care ar pretinde că ele cuprind declaraţiuni din
care
ea ar putea să tragă foloase, pentru că disposiţia art. 32
din Codul de comerț, care admite soluția contrară în privința

registrelor

comerciale

și care

deroagă

de la regula

Nemo contra se edere cogitur 3), nu este admisibilă în mate-

rie civilă 1),
asul in care
Producțiunea în justiție a hârtiilor casnice nu poate
nice ar fi aa. deci fi de cât voluntară, afară de casul în care
registrele
mune ambe- sasi hârtiile casnice ar fi comune ambel
or părți 5).
or

părp,

”

1) Aubry et Rau, VIII, $ 158, p. 217, text şi nota, 12.
Demolombe, XXIX, 635.
*) Bamary, II, 1930. Bonnier, 143. Aubry et Rau, /oco
cit. Marcade, V, art. 1331, No. 3.
2) Nimene nu poate fi obligat a produce în justiţi
e dovedi în
contra, sa. Vedi asupra acestei maxime, Victor
Fons, Aphonismes de droit (ed. din 1846), p. 151.
*) Cpr. Aubryet Rau, VIII, $ 1758, p. 278,
text şi nota 16. Planiol,

II, 116, 7. Huc, VIII, 262. Demolombe,

|

XXIX, 636 urm.
Demante, V, 9295 bis II. Vigi€, II, 1614.
Marcad6, V, art.
1331, No. 6. Larombiere, IV, art. 1331,
No. 12. Arntz, III,
341. Bonnier, 746. Cas. fr. D. P.78.Ţ 95.—Co
ntră. Laurent, XIX, 355, 356. Toullier, D. IV,
partea, II, 404. Duranton, XIII, 210.
C.

Dijon. Sirey, 74.
belge, 81. 2. 216. Cpr. şi LI, 5, 8,2. 14. C. Bruxelles. Pas,
Cod., De edendo, 2, 1.
) Aubry et Rau, VIII, $ 158, p. 279.
F.
Herman
, III, art. 1331,
No. 24. Amntz, III, 341.

7. Huc,

VIII, 262. rrib Talcinitza”
Dreptul din 1886, No. 56 —J udecăto
rii ar putea însă să ordone ca mandatarul sau gerantul
de
afaceri să producă reRistrele, notele £i hârtiile relative
la gestiunea exercitată de
ensul, aceste
documente
fi
sider
:
Artilor. Cpr. C. Rennes, D. pi 3
spa erate ca comme părți

COD. CIV.—CART. III.—TIT. UI.—CAPIT. IX.—S-a 1.—ART. 1186.
3*

Aânotaţiunele
marginea

Art.

liberatoril
sau

pe

1186.—0Ori

ce

facute

Aosul

anti

de

creditor

titlu

de

adnotaţiune făcută

în

josul,

223.
pe.

creanță.

de creditor

în josul,

pe marginea, sau pe dosul unui titlu de creanţă !) este credută,
cu toate că nu este subsemnată nici datată de el, când tinde a
proba liberaţiunea debitorului.
Aceiaş putere doveditoare are şi scriptura făcută de creditor pe dosul, marginea sau în josul duplicatului unui act sau chitanţe 2). dar numai când duplicatul 3) va fi în mânele debitoru-

lui. (Ant. 1179, 1200, $ 2, 1209, 1204 C. civ. Art. 1332 C.fr).
După ce legiuitorul s'a ocupat de menţiunele cuprinse în registrele comercianților (art. 1183, 1184) și de acele cuprinse în registrele și alte hârtii casnice ale particularilor (art. 1135), el se ocupă, în fine, pentru a termina, ceea ce este privitor la actele private
părți, de menţiunele făcute de creditor pe

nesemnate
de
însuș titlul cre-

anţei sale, fie în josul, fie pe marginea sau pe dosul acestui titlu, puțin importă locul.
Adnotaţiunea, făcută de creditor în josul, pe marginea
sau pe dosul titlului creanţei sale, nu face nici o dovadă
în favoarea sa, pentru că, afară de excepţiunea admisă de
legiuitor în privința registrelor comercianților (art. 50 Cod.
comercial), nimene nu poate în principiu săși creeze un
titlu 4). Astfel, adnotaţiunea creditorului, care ar constata o
mărire sau o agravare a datoriei, n'ar avea nici o putere
probatorie ?).

Asemenea adnotaţiuni pot însă face dovada în contra
lui în două casuri:
10 Adnotaţia făcută de creditor pe titlul creanţei sale,
cu toate că nu este nici datată, nici subsemnată de dânsul, este credută, când tinde a proba liberarea totală sau
)

adaogă:

Textul francez

nea lui,

possession).

Aceste

nostru după

care a remas tot-de-auna, în posesiu-Deoseh. de la

(gui est toujours restf en sa rod. trancez.

creditorului

adecă a

cuvinte

au

fost eliminate

observaţiile lui Mareads

de

legiuitorul

(V, art. 1332,

No. 2,

“e
—

p. 71). Veqi infră, p. 224.—Art. 1331 din Codul italian re-

produce textul francez ad litteram.
'Trebuea dis: sau în josul unei chitanţe,
se fac

în dublu

151, p.619,
3

4)
5

'Prebuea

dis:

exemplar.

Cpr.

Thiry,

nota 1.
când

duplicatul actului

sau

e
căci chitanţelnu
III, 141.

|
chitanţa

mânele debitorului. Cpr. Bonnier, Joco cit.
Vedi supră, p. 216, nota 1 şi 219, text şi nota 3.
Cpr. Laurent, XIX, 357.

Bonnier,

Ă
vor fi în

294

ADNOT.

LIBERAT. FĂCUTE

DE CREDIT. IN DUSUL

CREANŢEL.—A.

1186,

parțială a debitorului. Și pentru aceasta nu se cere de
cât o singură condiţie, și anume, ca adnotaţia liberatorie
să fie scrisă de însuş creditorul, iax nu de o persoană străină, care ar putea să favoriseze pe debitor, fără ca el să
fi plătit în realitate. Prin urmare, adnotaţia liberatorie făcută de creditor pe titlul creanţei va libera pe debitor,
chiar dacă acest titlu mar fi rămas în posesiunea credilorului ; căci

o dată

ce

se constată

liberatorie, puţin impoartă
Lucrul

este

așa

de

că

el

a făcut

în a cui mână

adevarat

în

menţiunea,

se găseşte titlul 1).

cât acest sistem

se susține

de unii chiar în Francia ?), de și textul frances (art. 1332)

prescrie, ca și acel italian (art. 1331), ca titlul să i vă
inas tot-de-aund în posesiunea creditorului.
Deoseb. de la

Imprejurarea

că textul

francez cere

ca

titlul

să fi fost

coodul fran în tot-de-auna în posesiunea creditorului, se explică prin
0
legiuitorul rațiune istorică. In adevăr, după proiectul Codului, ori-ce
nostru după adnotaţie liberatorie, emanată de la ori și cine, făcută
pe
lui Mareade.titlul creanţei, producea, conform opiniunei lui Pothier,
liberarea debitorului, dacă titlul rămăsese în mânele creditonului, ceea-ce era logic.
Mai tărdiu însă, proiectul fiind
modificat în sensul că numai adnotaţia creditorului
liberează pe debitor, sa nitat de a se dice că nu mai e nevoe ca titlul să fi remas în posesiunea creditorului. și
s'a
lasat această condițiune, care figura în proiect, fără a,
se
observa că ea trebuea să pice față cu noua
redacțiune 3).
Această condițiune fiind însă ștearsă de legiuitorul
nostru,
după observaţiile lui Mareade, adnotaţia
liberatorie făcută
de creditor pe titlul creanței sale, va produce
liberarea

debitorului, chiar dacă titlul creanfei nu se mai
află în
sesiunea creditorului.
Casulîn care
Remâne însă bine înţeles că mențiunea,
liberatorie
mențiunea
inaită
.,
.
liberatorig Îl lipsită
de ori-ce
efecte şi putere probatorie,
dacă se
făcută de cre-stabili că creditorul a făcut-o
în
vede
rea
unei
plăți
ar fi lip-i
.
.

sită ae uteete AL0are, cate

nu

a?
sa

.
:
reali
sat,

precum

ar fi,

de

exemplu,

poar
va
vi$

în
PNI NI
1) Cpr. Marcade, V, art. 1332, Nr.
2) N edi Toullier-Duvergiei, IV, parte 2, p. 70.
a II,
Duzanton. XIII,
213. —Vedi însă Thiry, III, 141, care 353.
dovedeşte foarte bine
că această părere, lormal admisă de
legiuitorul nostru, este
„ Contrară textului francez.
i
) Cpr. Mareade,
|

casul

în care creditorul

ax fi făcut

V, ast. 1332, No. 2,

mențiunea

p. 1.

liberatorie

pe titlu, dându'l unui

al treilea,

rul n'ar fi plătit !).
Am

vedut

că,

după

spre

doctrina.

încasare,

1156.

29

cp

COD. CIV.—CARTEA IIL.--TIT. IIL.—CAPIT. IX.—8-a1.—ART,

şi debito-

lui Pothier

(Oblig., II, Menţiunea
760), pe care redactorii Codului actual n'an
admis-o, men-pgiberătorie

țiunea

libe

ratorie scrisă pe titlul creanţei de ori-ce
per- suş debitosoană, fie chiar de debitor, făcea credință desp
re plată, da-l nul libecă tillul

era în posesiunea creditorului, pentru că
acesta
de bună samă n'ar fi lasat să se facă o asem
ene menţiune,
fără a primi în realitate plata. Această soluţ
ie nefiind însă,
admisă de Codul actual, menţiunea liberatori
e făcută pe
titlul creanţei de o persoană străină, sau de debit
or, n'ar

putea, fi opusă creditorului, chiar dacă titlul
creanței n'ar fi
eşit nici o dată din mâna sa, pentru că asem
enea menţiune
a putut să fie făcută în timpul absenței sau boale
i credi- |

tovului, și în ori-ce caz fără ştirea lui 2),

20 Al doilea, paragraf al art. 1186 conferă aceiașArt. 11865
2.
putere probatorie menţiunilor liberatorii făcute tot de
creditor pe dosul, pe margina, sau în josul unui titlu,
care,

prin

natura,

sa,

aparţine

debitorului

și trebue

să fie în po-

sesiunea lui. Este vorba, de exmplu, de o chitanţă
sau de
un al doilea original a unui act sub semnătură „pri
vată
constatând o convenţiune sinalagmatică (art. 1179), care
a
fost dat în mâna debitorului 5)
Să

presupunem,

de

exemplu,

că

vândetorul

a menţio-

nat pe actul sub semnătură privată de vândare, care
se
găsește în mâna cumpărătorului, aconturile primite de dânsul4). Ei bine, aceste mențiuni liberează pe cumpărător, dacă
au fost scrise de creditor (în specie vândătorul, care
este

creditor al prețului), şi dacă titlul

bitorului. Deci,

dacă

pentru

se găsește în mâna

un motiv

oare-care,

de-

debitorul

ar fi restituit titlul seu creditorului, s'ar putea presupune
că acest din urmă a pregătit numai
pe titlu o menţiune

liberatorie, și că el a pastrat

făcut plata, ce proectase 2).

titlul, fiind că debitorul wa

DANI

') Cas, fe. Sivey, 1891. 1. 115. Bandry, 11, 1232. T. Huc,
VIII, 264.

3 Cp Laurent, XIX, 358. A
supră,

D.

nota

|

2.

9 Cpr. Petniere II, 762. Bonnier, 751. 'T. Huc, VIII, 263.
5) T. Huc, VIII,
263.—Şi

cuvintele : când

aici sunt autori

duplicatul sau

chitanța

care şterg din text

ra fi în mâna

debito15

DESPRE

226
Menţiunile ]iberatorii
şterse nuprodue nici un
efect.

REBOAGE.—ART.

118%.

Menţiunile liberatorii de care se ocupă art. 1136, încetează de a face credință în favoarea debitorului, de câte
ori ele sunt șterse, și aceasta mai cu samă în privința
menţiunilor făcute pe originalul care se găsește în mâna
debitorului : căci nu se poate pricepe cum debitorul ar fi
lasat să se șteargă o mențiune favorabilă pe un titlu care
se află în posesiunea sa, dacă plata ar fi avut loc în rea-

litate 1).

Aceiaş soluţie este generalmente admisă, contrar teoriei lui Pothier, în privința menţiunilor făcute de creditor
pe titlul creanţei sale (art. 1186, $ 1), însă chestiunea

Menţiunile
de care vorbesc art.
1185 şi 1186
pot fi combătute prin
proba contrară. Controversă.

de astă-dată este controversată *).
Menţiunile

vorbeşte

care

de

art.

art.

și chiar

1156

1185, nu sunt acte, fiind că nu sunt subsemnate de acela
de la care emană. Ele nu sunt deci aparate de art. 119],
care

a se dovedi

de

opreşte

în contra,

sau

peste

ceea

ce

cuprinde actul. Pe de altă parte, legea nu tăgădueşte o
acţiune în justiţie aceluia caruia asemenea menţiuni sunt
opuse. Prin urmare, presumțiunile care resultă din aceste
mențiuni pot fi combătute prin proba contrară. Acela căruia

ele

putea,

va

fi opuse

vor

dovedi

deci,

prin

mijloace, marturi și presumțiuni, că aceste menţiuni
resultatul unei erori sau unei inadvertenţe 3).
DS

„Art.

-

reboage sau răbuşe.

1187.—Reboagele,

probaţiune.

când crestăturile

după

amândoue

şi corelative, sunt un mijloc de probare între
obiceiul a se servi cu un asemenea mijloc de

(Art. 980

nului, însă

sunt

=

Despre

bucăţile sunt egale
persoanele care au

ori-ce

C. civ. Art. 46 C. com.

Mareade

Art. 1333 C. fr).

(V. art. 1332, No. 4, p. 13) dovedeşte

foarte bine cât de inadmisibil

este acest sistem.

) Cor. Pothier, II 161. Aubry et Rau, VIII. $ 758, p. %1,
ext şi nota 0 20. Bonnier,
, tura
sopaier 753. Demolo mbe, XXIX,
XXI
56. Ved
Vedi
656.
edi

Aubry et Rau,

VIII, $ 758,

p. 281,

text şi nota 21.

2) Cpr. T. Huc, VIII, 264. Demolombe, NXIX, 657. Larombicre, IV, art. 1332, No. 9. Fuzier-Herman, Code civil annot,

III, at. 1832, No. 5. Cas. fr. D. P. 91. 5. 496.

1, 115.—Vedi

însă Aubry

282, text şi nota 23),

et Rau

(VIII,

$ 1758,

Sirey, 91.

în fine, p.

care nu admite această soluțiune în

privința menţiunilor făcute de creditor pe chitanţa sau dupgatul ce se găsește în posesiunea debitorului (art: 1186,
Ş

Ă

COD. CIV.—CARTEA TU —TIT.

II.—CAPIT. IX.—S-a L.—ART. 1187.

Codul actual reproducând

227

teoria lui Pothier (II,

764),
face să figureze veboagele între probele
scrise, pentru că
ele constituese pănă la un punct oare care
o scriptură pri-

mitivă și elementară :).
cât un

semn

material

tractate.

In realitate însă, ele nu sunt de

şi simbolic

al angajamentelor

con-

"

Prin reboage se înţelege dout bucăţi de lemn,
a
care ce Sunt rese impreunează - și. pe care, după - ce au fost aîmpre
0ageie.
unate, se
5
fac
niște linii transversale (tăieturi sau crestături)
a însemna furniturile ce o parte face celeilalte.

pentru

Una din aceste dout bucăţi (la. taille), care se controlează prin cea-lalta, remâne la vândetor, ear
cea-laltă
(Vechantillon), la cumpărător.
Reboagele constituesc un mijloc de probaţiune între

persoanele care au obiceiul de a se servi de ele ?), şi chiar în
privința terţilor î), când tăieturile sau crestăturile de pe

amândoue bucăţile sunt egale şi corespund între ele. Dacă
numerul tăieturilor nu corespunde, furnitura nu este dovedită de cât pănă la concurenţa cifrei celei mai mici (art.
983) 1). Semper in obseuris qnod minimum est sequimar 5).
1)

Reboagele

fiind,

de

şi în

mod

impropriu,

asimilate

actelor

scrise, fac dovadă între părţi chiar pentru furnituri mai mari
de 150 lei. Baudry, II, 1234. Marcade, V, art. 1333, No.1.
Thiry, III, 142. T. Huc, VIII, 265. Yuzier-Herman, Il,

—

9

art. 1333, No. 1.

Laurent, XIX,

368.

Demolombe, XXIX,

666. Demante et Colmet de Santerre, V, 298 bis IV. Mourlon, ÎI, 1580. Bonnier, 758, şi toţi autorii.
Dovada, că s'au întrebuințat reboage incumbă reclamantului, Dovedirea
conform dreptului comun (art. 1169), şi poate în tot-deauna obiceiului de

îi făcută

prin

masrturi,

Laurent,

XIX,

366.

Demolombe,; ta reboage.

XXIX, 671. Fuzier-Herman, UI, art. 1333, No. 6. Demante,t
V, 298 bis IV. Marcadâ, V. art. 1333. No. 3. Toullier D., » Controversă,
IV, partea II, 409. Aubry et Rau, VIII, $ 160, p. 283, text
şi nota 4.—Vedi însă Larombitre, IV, art. 1333, No. 5.
3) Astfel, se admite generalmente că reboagele, a căror crestături corespund, fac credinţă în privinţa creditorilor debitorului, faţă

cu

care

furnisorul

voeşte

a exercita privilegiul

art. 1729. Cpr. F. Herman, III, art. 1333, No. 9. Bonnier,

159. Demolombe, XXIX. 674. Rolland de Villargues, R&pert., vo Taille, No. £. Toullier D., IV, partea II, 410.
4) Bamdry, II, 1235, T. Huc, VIII, 965. Vigie, II. 1616. Bonnier, 757. Fuzier-Herman, loco cif., No. 5. Demolombe, XXIX,
667. Aubry et Rau, VIII, $ 760, p. 283,
Ă
*) L. 9, Dig., De reg. juris, 30). 17. Veqi şi supră. p. 204.

|

Casul în care
ambele bucăţi de lemn

1187,

AUTENTICE.—ART.

1188.

Legea presupune că ambele bucăţi de lemn sunt înfățişate spre a fi controlate una prin alta. Ce se va întâmpla

nu sunt înfă-însă când una din
țişate. Controversă,

ACTELOR

REBOGE.—COPIILE

228

bucăţi va fi perdută

sau

tăgăduită

de una

din părți? Dacă cumpărătorul pretinde că a perdut bucata
lui sau contestă însemnătatea furniturei, cea-laltă bucată face
dovadă

în favoarea

vândătorului,

de

câte

ori

se

stabilește

că furnitura a avut loc și sa întrebuințat reboage, pentru
că el nu poate fi lipsit de un mijloc de dovadă prin dolul sau culpa cumpărătorului 1). Dacă cumpărătorul tăgăduește întrebuințarea acestui mijloc de probaţiune, reboaga
înfățișată

de vând&tor

sau

furnisor

nu

face

nici

o dovadă

despre furnitura pretinsă, afară de casul în care acesta
ar stabili, fie chiar prin marturi sau presumțiuni, că părțile au întrebuințat reboage, în care caz bucata înfățișată
de furnisor ar face, după unii, dovadă complectă, ear după
alții, numai un început de probă de natură a fi com-

plectat prin juremântul supletor 2).
Despre

copiile

titlurilor

(actelor)

autentice ?).

Art. 1188.—Când originalul există, copia legalisată nu poate
face credință de cât despre ceea ce se cuprinde în original, în-

') Jud. de pace

Iadmisibilitatea jurămentului supletor. Con-

2)

Pessac

ților (art. 1193),

troversă,

(depart. Gironde),

Sirey,

81.

2. 113.

Thiry, III, 142. T. Huc, VIII, 265. Baudry, II, 1935. Marcade, V, art. 1333, No. 3. Bonnier, 760. Mourlon, II, 1580.
Demante et Colmet de Santerre, V, 298 bis III.
|
Vedi Bandry, II, 1235 şi autorii citați în nota precedentă.—
In ori ce caz, jurământul supletor ni se pare inadmisibil,
pentru că reboagele nu sunt asimilate registrelor comereian-

şi pentru că facultatea

ce

art. 1183 dă

judecătorului de a, deferi jurământul supletor
fiind
nală, nu poate fi întinsă de la un caz la altul prinexcepţio0 analogie atât de departată. Cpr. Larombiăre, IV, art. 1333,

No. 6. Marcade, V, art. 1333, No. 3. Aubrv et Rau, VIII,

Ş 159,

p. 283,

text şi nota 3.

Fuzier-Herman, III,
670.—Contră.

Deoseb. dela
Codul fi. în
privinţa rubricei de faţă

2)

Demante, V.

art. 1333, No. 8.

Duramnton, XIII,

298

Demolombe.

235. Bonnier,

760.

bis

III.

XXIX,

XIX, 367. Rolland de Villargues, Râpert,, “Taia. Laurent,
7.
Rubrica Codului

francez este intitulață: Despre copiile titlurilor ; însă autorii observă, cu drept cuvânt,
că în art.
1188, este vorba de copiile actelor autentice, și redactorii
Codului nostru _au îndreptat rubrica după părerea autorilor.

Cpr. Marcade, V art. 1334, No. 1, şi toţi autorii.

Rubric

Codului italian este intitulată : Despre copiile actelor publicea
şi acelor sub semnătură privată (art.
1333—1339).

COD. CIV.—CARTEA IIL.—TIT, UI.—CAPI
T. IX.—S-a 1—ART. 118,

fățişarea, căruia se poate cere tot-deauna.
Ant. 1334 C. fr.).
!
Când

originalul

nu

există,

copiile

(Art. 32, 1173

C. civ.

legalisate

blici competenţi se cred, după distincţiunile următ de ofițerii puoare:
1* Copiile scoase din ordinul magistratului, părţil
e fiind faţă
sau chemate, cu formele legale, precum şi copiil
e
tervenţiunea magistratului, dar de faţă cu părţil scoase, fără ine
de bună voea lor, au aceiaş credinţă ca şi titlurcare au asistat
ile origin
20 Copiile care se vor fi dat de ofiţerii publici compe ale ;
tenţi,
fără intervenţiunea magistratului san consimţ&mâ
ntul părţilor, fac
asemenea credință după trei-deci de ani, socotiți din
diua. în care
s'au dat aceste copii. Când asemenea, copii vor fi
date de mai puțin de trei-d
eci

de

ani,

nu

fac de

cât

un

început

de dovadă;

3% Copiile legalisate de un ofiţer public necompetent,
nu pot
face de cât un simplu început de dovadă;
+* Copiile copiilor nu au nici o putere probatorie 1). (Art.
1197 C. civ. Art. 46 C. com. Art. 31 L. din 1886. Art..1335 1173,
C. fi).
Art. 31 L. din 1 sept. 1886.— 'Tribunalele de judeţ vor
avea şi competinţa de a libera copii legalisate de pe actele
celi
se vor presinta de părţi, fie sub semnătură privată, fie legalisate
sau emanate de la vre-o altă autoritate română.
Tribunalul trebue, în asemenea caz, pe deo parte, să vizeze
în acest scop actul de pe care liberează copie şi, pe de alta, să
păstreze la, dosariul causei o copie identică legalisată, scoasă cu
cheltueala părţei. (Art: 1188 C. civ.),
O copie este reproducerea exactă în scris a unui act

preexistent, numit original 2).

Reproducerea unui act prin procedeul fotografiei sau Reprod. acprin alte mijloace, nu constitue însă o copie, în cât un a- tului prin
semenea act, ori cât de bine ar fi reprodus, nu are nici fotografie.

o putere probatorie 3).
Copia

terioritatea

se deosebește

de original

sa,

prin

dar

încă

lipsa

nu numai

prin

semnăturilor

pos- Deoseb. în-

părţilor,

care nu sunt proprii ale lor, ci sunt numai reproduse de
copist. Un act poate să fie făcut în mai multe exemplare
originale, de exemplu
.în casul art. 117 9, în care fie care

parte

cu

un

interes

contrar

deține

în

mâna

sa

câte

un

tre copie şi
original.

o-

riginal, ear nu câte o copie 4). Originalele se deosebesc de

1) Textul corespundător francez (art. 1335) prevede că copi
de ile
Deoseb. de la
pe copii pot, după împrejurări, fi considerate ca simple in- Codul fe,
*)
%)

formaţiuni.

Cuvântul

T. Huc,

Na

original vine de la origo, originis.

VIII,

269.—S'a

la fotografiarea unui
36. C. Caen. Sirey,
Gand. Sirey, 69. 2.
2) Vedi, supră, p. 188,

decis

însă

că nimic

nu se opune

Fotografia-

act autentic. C. Toulouse. Sirey, 93. 2. rea unui act
80. 2. 65. — Veqis însă C. Bordeaux şi autenție.
Contr
230. Sirey, 91. 4. 14.
Ontroversăăe
nota 2 şi 225.

ACTELOR

COPIILE

230

făcute în acelaș timp şi sunt

copii în aceasta că sunt toate
semnate
Dreptul
francez,

de

contractante.

părţile

In Francia se decide că singurele copii care pot avea
o putere probatorie, sunt acele ale actelor autentice ; copia unui act sub semnătură privată nu face nici o dată
credință, pentru că de nicăiri nu resultă că actul original
nu este falș!). „Actele sub semnătură privată, dice un aunu

ților, nici o autoritate
privinţa

nostru.

unui

act

are misiunea

semnătură

sub

semnătura pâr-

din

puterea lor numai

tor? ), trăgându-şi

Dreptul

1188.

AUTENTICE.—ART.

de a, certifica, în
conformitatea cu

privată,

originalul. Singure părţile contractante ax putea să se înțeleagă între ele pentru a reproduce cuprinderea unui asemenea act, semnându'l toate împreună. În asemenea caz
însă, ele ay redacta un nou original, ear nu o copie propriu disă“.
Ei bine, contrar celor ce se petrec în Francia, la noi,
tribunalele de judeţ având astăgi, după o lege posterioară
Codului civil, competința de a libera copii legalisate de
pe actele sub semnătură privată, ca şi de pe actele autentice sau numai legalisate (art. 12 și 31 L. din 1 sept.
1856)5), se înţelege că asemenea copii legalisate vor avea
o credință

provisorie,

exactitatea

cât timp

lor

fită-

va

nu

găduită și originalul nu va fi cerut.
Aceiaș soluţie este admisă și în privinţa copiilor de
pe actele autentice, căci copiile nefiind de cât reproducerea originalului și trăgându-și toată puterea lor probatorie
1)

Această soluţie s'a admis și la noi:
„Considerând,
dice
Curtea noastră supremă, că dacă, în specie, este vorba, de
un act autentic, atunci partea interesată era în drepta cere
producerea

însuș

dacă este vorba

originalului,

de un simplu

conform art. 1188

C.civ.:

act sub semnătură

că,

privată,

invederat că nu se poate produce o copie, ci însns originalul axe a îl produs, neputând copiile de pe actele sub sem-

nătură privată ține loc

„Care,
At. 32 L.din
1 sept. 1886.

ete“. Bulet.

de original și avea o putere

S-a1, anul 1884,

>) "7. Huc, VIII, 266.

%)

Tribunalele

mai au încă competința

tea, copiilor extrase

din registrele

!

oare

p. 975.
de a certifica exactita-

comercianților

(art. 32

L. din 1 sept. 1886).— Tribunalul
isar
iilorr presint
copiilo
Sin ate de părţi » când acestea
n'au produs
cp ici
o altă
pa
copie e domtică spre a se pastra la dosarul causei şi când
Bulet.

presentate .nu_ sunt

S-a 1, anul

scrise

1894, p. 1043.

pe timbr

Mou egal.

!

Cas, ron

-

COD. CIV.—CARTEA

II.—TIT. HI.—CAPIT. IX.—S-a 1.—ART, 1188,

din acest original, cât timp originalul există, ele nu fac
prin ele însuși credință de cât despre ceea ce cuprinde o-

riginalul.

De

fi contestată

aceea,

exactitatea,

fi cerută, (art. 1158,
în țară

copiei

poate

și înfățișarea originalului

străină

$ 1)1),

pentu

care

în tot-deauna

poate în tot-deauna

afară de actele autentificate
judecătorul

român

nu

are nici

un mijloc de constrângere ?).
Acest

principiu

sufere

însă

excepţie

în privința

acte- Neaplicarea

lor stărei civile, cărora art. 1158 este inaplicabil, de vreme art. 1188 la
ce extractele

date

probatorie

şi însuși

ca

conform

registrelor

actele

au

originale,

aceiaș

dacă

nu

putere

se invoa- Controversă.

că nici o împrejurare care să pue la îndoeală conformitatea lor cu originalul.
Așa dar, extractele investite cu
toate formele legale prescrise de lege, înlocuese registrele
stărei civile, și cei de al treilea nu

pot slăbi puterea

lor pro-

batorie, obligând pe acei cari au produs extractul să aducă
originalul, potrivit art. 1188; căci art. 32 deroagă de la dreptul comun. Prin urmare, dacă am contestat conformitatea
unui extract,

mie îmi incumbă

voi face asemenea

dovadă,

sarcina

probei,

conformitatea

de oare ce textul art. 32 war avea
tractul mar
merita nici o credință,

și pănă când

este

presupusă,

nici un sens şi exdacă prin o simplă

contestaţie, s'ar putea dărâma autoritatea sa *).
') Semper oportet ostendi originale, dicea, Dumoulin,

„Cine va a-

vata, copie de pe carte, dice art. 29 din Codul Caragea, (partea VI, capit. 11), este dator, când i-se va cere, să scoată,

şi pre cea adevarată sau îndată, având-o, sau cu soroe, de
nu o va avea la îndămână“. Cpr. Bonnier, 793. Cas. rom.
Bulet. S-a 1, 1897, p. 537 şi 1182.—Sa decis ca art. 1188
nu se aplică de cât părţilor contractante, și că terţii nu pot
fi constrânşi la înfățișarea originalului, copiile ce ei presintă

făcând

deplină

dovadă

de

contractele

petrecute

între

alte părţi. Trib. Dolj. Dreptul din 1892, No. 54. Trib. Tecuci. Curierul judiciar din 1901, No. 1. Cas. rom. S-a 1. C.
judiciar, din 1901, No. 41. (Această din urmă decisie este
privitoare

Codul

la interpretarea

29,

partea VI,

capit.

II din

Caragea).

2) Cpr. TD. Huc,
i.

art.

,

VIII, 266. Arntz, III, 346. C. Bourges. Sirey,

1, consid. de la p. 58, colona 2.

3) Cpr. MT. Huc, 1, 319 şi VIII,

266.

actele stărei
civile.

D. P. 46, l. 337.

Marcadă, 1,238

și

V,

art. 1334, No.9. Laurent, II, 37. Mourlon, Î, 264. Pand. fr,
Actes de Pitat civil, 398. R&pert. Sirey, Actes de l'ătut civil,
250 urm. Acollas, Î, p. 74, 15. Coin de Lisle, Actes de V'etat
civil (1853), art. 45, No. 6. Bonnier, 794. Planiol, 1, 535 şi

Art, 32,

COPIILE
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ACTELOR

AUTENTICE.—ART.

1153.

Casul în care
originalul actului, care se

Intfăţişarea originalului presupune că el există, și el
va exista mai în tot-deauna în archiva judecătoriei care a

archivă, a
fost distrus.

bue să decidem în caz când originalul ce se păstrează în
archiva judecătoriei a fost distrus,
de exemplu, prin un
incendiu sau o altă întâmplare ?
Din momentul ce este recunoscut sau s'a dovedit că
originalul nu mai are fiinţă, sau nu poate fi găsit ?), copiile
încep a face credinţă, însă art. 1188 distinge, în această
privinţă, trei feluri de copii: 10 copiile care au aceiaş
putere probatorie ca și originalul ; 20 acele care pot servi
numai de început de probă scrisă: și 30 acele care nu au
nici o putere probatorie.

păstreazăîn instrumentat (art. 8 şi 12 L. din

1 sept. 1536)1).

Ce tre-

II, 119. Aubry et Rau, I, $ 65, p. 331, 332 (ed. a V-a).
Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Comment. îh. et pratique du
C. civil, 1, 192. Demolombe, 1, 318. Beudant. 1. 140. Thiry,

I, 121. Baudry, 1, 250. Arntz, I, 154. Vigi€, [, 202. FuzierHerman, I, art. 45, No. 17 şi III, aut. 1334, No.7. Vedi și
Supplem.,
axt. 45, No. 15. Demante, 1, 90 bis Işi IL. C.
Bourges. Sirey, 4. 1. 55. D.P. 46. 1. 337. C. Iaşi. Dreptul
din 1875, No. 40. Dalloz, Nouo. C. ci. annote (1900), 1, art.
45, No. 104. Baudry et H. Fourcade, Des personnes,I, S41.
Vedi

şi t. IL, partea

I a lucr. noastre.

p. 295, text

şi nota
1. —— Contră. Richelot, Pr. de dr. civil, 1, 152. Duranton
. |,

299. v azeille, Mariage, I, 199 (ed. din 1825).
nalyse raisonnde de la discussion du C. cir. au
(1822), I, asupra art. 45. Riefi, Comment. des
civil (ed. a 2-a, 1844), No. 66. Larombiere, IV,

Maleville,
„4Conseil d'Etat
actes de Petat
art. 1334. No.

5, oore, Bapril du Code Napolton, I, art. 45. Bousquet,
Er-

pic.
e edu C.Noi
cis, art.
1)

Exemplarul

vemas

45.

Villemar
tin,
emartin,

Z
/hades

în archiva judecătoriei

du

este.

di.fiu
f.,

|, IL,

în adever,

un original, ear nu 0 copie. Trib. Ilfov. Dreptul
din 18389,
No. 59. Curtea din Craiova, şi din Bucureşti au
decis
(Dreptul din 1891,

No. 73 şi Dreptul din 1885.
50) că, înaintea legei pentru autentificarea actelor (1 No.
sept. 1886), originalul actului autentic

era numai acela, care se dădea, părţei în drept, ear nu şi acel care se trecea în registrel
e tribunalului, conform unei ordonanţe ministeriale,
care era numai 0 copie. Cpr. C. Focşani, Bucureşt
i şi Cas. rom. Drepiul din 1882,

No. 52 și din 1892, No.

Bulet Cas S-a Î,
1882, p, 860.—S'a decis însă cu drept 69.cuvânt
şi contrariul,
fiind că actele care se treceau în
registre se iscăleau de
părţi,

în cât

şi actul

din registre era un original. Cas,
p Bulet. S-a 1.1881, p. 307.
Bulet.
448
*) Cpr. Marcade, V, aut, 1335, No. S-a 1. 1891.

1.

DP

rom.

COD. CIV.—CARTEA

Dacă

ID.—TIT. III.—CAPIT. IX —S-a 1—ART.

inexistența

originalului

nu

este

1188.

.

recunoscută,

233

a-

cel care o invoacă trebue s' dovedească în mod prealabil,
sau mai bine dis, să stabilească că originalul nu se află
acolo unde el ar trebui să se găsească 1), fără însă ca acel care produce copia să fie obligat a dovedi casul fortuit, care a adus distrugerea, registrului, sau conținutul și
regularitatea originalului 2).
Venim

acum

la puterea

probatorie a copiilor, în casul

lipsei originalului.
1% Caşsul întăi. — Copiile care au aceiaș putere pr0- Copiile care
ii
|
E
batovie3 ca şi pre,
originalul. __— Copiile
scoase
din: ordinul
ma „ăutereaceiaş
probpugistratului, părţile fiind față sau legiuit chemate, și copi- torie ca și
ile

scoase

chiar

fără

intervenţiunea

magistratului,

dar

de

faţă cu părţile care au asistat de bună voea lor, au aceiaș credință ca şi actele originale 3). Copiile care se
vor

fi dat

de

ofiţerii

nea magistratului
asemenea, credinţă

publici

competenţi,

fără

originalul.

intervenţiu-

sau consimţEmântul părților 4), fac de
după trei-deci de ani, socotiți din diua

în care s'au dat aceste copii 5), pentru că timpul îndelungat de când copia a fost liberată face să dispară ori ce
temere de colusiune între funcţionarul care a liberat-o și
partea care o invoacă.
|

20 Casul al doilea.

ca început

de un
de

de

dovadă

ofiţer public

ofițerii

publici

— Copiile care nu pot servi de cât Copiile care

serisă.— Aceste

necompetent
competenţi,

sunt

copiile

legalisateb?,; ca înce-

și acele care se vor fi datput de probă
fără

intervențiunea

tratului sau consimțemântul părţilor, dacă
mai puţin de trei-deci de ani 6).

magis-

au fost date

-

de

*) 'Trib. Charleroy, Pasicrisie belge, 90. 3. 66.
i
*) Vedi T. Huc, VIII, 266. Thiry, III, 143. Marcade, V, art.
1335, No. 1. Crp. şi Trib. Dâmboviza. Dreptul din 1893, No. 64.
3) Aceste disposiţii, ca şi celelalte, au fost împrumutatede la
Pothier (II, 765 urm.), care şi el, la rândul lui, le reprodusese după Dumoulin.
,
_
3)

Nu se poate pricepe ca o copie să fi fost liberată, cel puțin fără consimţementul uneia din părți. Poate că legiuitorul s'a referit la casul în care o copie fiind scoasă de o

persoană

străină, se invoacă apoi de una din părţile contrac-

tante.

5)

Cpr. Pothier,

5)

Art.

13360

II, 771.

din

(UI, 112), voeşte

acivaaanăă
ce săi serveasc

Codul

Ş
fi,

împrumutat

earăș

,
de la

Pothier Ast. 1336 C.

ca transcrierea unui act în registrele publi- fr. eliminat
.
ume
condițiu
început de probă,
sub anume.
( ni derul legiuitonostru.

de

“ ACTELE RECOGNITIVE.—ART. 1189,

234
Copiile care
nu ău nici o
putere pro-

batorie.

3% Casul al treilea.— Copiile care nu au nici o putere probatorie.— Aceste sunt copiile de pe copii !). In Codul francez, asemene copii pot servi ca simple informaţii şi să autorise pe judecători a deferi jurământul supletor 2).
Despre

aetele recognitive.

Art. 1189.—Actul de recunoaştere a unei datorii constatate
prin un titlu precedent, nu face probă despre datorie şi nu dispensă pe creditor de a presenta titlul original de cât în următoarele

casuri :

1 Când actul de recunoaştere cuprinde causa şi vbiectul
datoriei, precum și data, titlului primordial, sau :
20 Când actul recognitiv, având o dată de trei-deci de ani,
este ajutat de posesiune sau de unul sau mai multe acte de recunoaştere conforme cu dânsul 3).
Actul recognitiv, în cele dou€

casuri

mencionate,

nu

poate

avea nici un efect despre ceea ce cuprinde mai mult de cât titlul
primordial, sau

despre

ceea

ce nu este în asemănare

cu acest titlu.

(Art. 628, 1846, 1865, $ 3, 1893 C. civ. Art. 1337 C. fe. modificat) 4).

prescrise de lege, însă acest text a, fost eliminat de legiuitorul nostru. Vedi şi art. 844 din Pr. civ. fr. nereprodus de
asemenea în procedura noastră,
|
1) Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1891, p. 49 şi Bulet.
189%, p.
98.—Aceiaş regulă era admisă şi sub Codul Caragea.
Cas.
2)
%)

Art, 1337 C.
francez.

Art. 1340 C,
italian.

Art. 781. C.
german,

rom. Bulet. S-a 1, anul 1893, oco cit.
Cpr. Thiy,

Redacţiunea,

III, 143. Maxcade,
textului

nostru

V, art.

este

1335,

împrumutată

-

No. 4.
de

la

Mar-

cade (V; art. 1337, No. 5, p. 89). Veqi infră, p. 237,
938.
+) Textul nostru este altfel redactat de cât
acel francez.

senSul insă fiind acelaş. Eată. în adever, cum se
exprimă art.
1337 din acest din urmă Cod: „Actele recognitive
tesc de înfățișarea titlului primordial de cât atunci nu scucând ele
reproduc cuprinderea, ni. Ceea ce ele conţin
peste
mordial, Sau ceea cele devsebeşte, nu produce nici titlul priun efect.
Cu toate acestea, dacă ar exista mai multe recunoast
eri
conforme, sprijinite pe posesiune, din care una ar
avea data de
tvei-deci de ani, creditorul ar putea fi scutit
de a înfățișa
titlul primordial“,
”
„Codul italian are următoarea disposițiune : „Actul
recognitiv sau titlul nou face credinţă contra debitorul
ui, moştenitorilor și representanţilor sei, dacă aceştia,
prin
titlului primitiv, nu dovedesc că a, existat eroare producerea.
san exces
in actul de recunoaştere. — Intre
mai
noaştere, cel mai recent are precădere multe acte de recu“ (art. 1340).
_Eată actun şi disposiţia, ast. 781
din noul Cod german :
„Lentru validitatea unui contract
existenţa unei datorii (recunoaştere prin care s'a recunosent
de datorie, Sehuldaner-

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. II.—CAPIT. IX.—S-a 1.—ART. 1189.
Actul recognitiv (de

acela prin

la, vecoguoseere,

care o persoană

pune de drepturile

având

recognitum)

capacitatea

sale 1), mărturisește

sau

mește

act sau

fițlu primordial

actului

ori primitiv,

este Definiţia ac-

de a dis- tului xecog-

recunoaște faţă

de altă persoană o obligaţie preexistentă.
Actul primitiv, care constată obligaţia veche,
are de scop înlocuirea

ear

primordial, dacă

235

”

.
se nu- Act primor-

actul

care

primitiv.

el este ră-

tăcit, sau aşa dicând reîntinerirea lui,
dacă el este ame-.
nințat de a'și perde puterea prin prescripţie,
se numește
act de recunoaștere sau recognitiv. Art. 1893 numește a-

cest act un

fiflu nou.

Cele mai multe ori, atât actul de recunoaștere
acel primitiv sau primordial, care este recunoscut,

cât și
vor fi

ambele sub semnătură privată.
Nimic war împedica însă
înlocuirea unui act autentic perdut sau distrus prin un act
sub semnătură privată, şi vice-versa.
Materia, actelor recognitive avea însemnătatea mai cu Actele recogsamă în vechiul drept francez, din causa rentelor perpetue, esti ne
care erau foarte numeroase. Aceste sarcini fiind însă des- semnătatea

fiinţate prin revoluţia cea mare, materia a perdut astădi de altă dată,
mult din interesul ce presinta altă dată ?).
In principiu, actul de recunoaștere aunei datorii con- Intreruperea

statate prin un titlu preexistent, nu dovedeşte datoria și nu PASCRLAscuteşte pe creditor de a înfățișa titlul original, căci acest
din urmă nu este înlocuit prin titlul recognitiv de cât atunci
când acest titlu întrunește anume condițiuni (art. 1189,
10 și 20). Singurul efect al titlului. sau actului recognitiv
este de a întrerupe prescripția3). „Intreruperea civilă a prescripției se operă, dice art. 1865 $ 3 din Codul civil, prin
leunbnis), trebueşte un act seris de recunoaștere. Dacă pentu

stabilirea, unei

datoriia cărei

existenţă este recunoscută,

o altă formă este perscrisă, contractul de recunoaștere trebue să îndeplinească această formă“ (so bedarf der Aner-

hennungsvertrag

_dieser

Form).

A

2) Cpr. Pothier, ÎI, 777. Larombitre, IV, art. 1337, No. 24.
Demolombe, XXIX, 119.
,
LL
|
2) Cpr. Marcel Planiol, II, 123.
NO.
„fine.
in
1337,
art.
V,
Mareade,
771.
II,
3 Cpr. Pothier,
6, p. 91. 'Thiry, III, 145. Demolombe, XXIX, 102. Arntz,
TĂI, 354. Mourlon, II, 1588. Acollas, II, p. 941. Boissonade,
Projet de C. cie. pour VEmpire du Japon, V, 171şi 174.
Acest Cod fusese promulgat ca lege în Japonia, în anul ceomule:
1889, însă, în urma unui vot al Camerelor, ratificat de Im.- C. japonez.

ACTELE

RECOGNITIVE.—ART.

1189,

recunoașterea de câtre debitor sau posesor a dreptului aceluia în contra căruia prescriet.
în- „Inte
actele recognitive și acele întreruptive de prerescripție
există
însă această deosebire că, pe când cele d'inşi

Deoseb.
tre actele
cognitive
acele întreruptive de
prescripţie.

tăi

au

nevoe,

spre

a-și

produce

efectul

lor, de

a fi accep-

tate, cele de al doilea sunt acte unilaterale 1).
Judecătorii vor putea deci să ordone înfățișarea
tlului

original,

așa

că

dacă acest

titlu

nu

mai

ti-

există, cre-

ditorul nu va avea nici o dovadă scrisă.
Actul de recunoaștere constituind însă un început de probă scrisă, creditorul care ar fi în imposibilitate de a înfățișa titlul primordial, va putea complecta începutul de probă care resultă din actul de recunoaștere, prin marturi sau presum-

Critica legei,

țiuni

grave

şi

concordante 2),

Actul recognitiv neavând prin sine însuș nici o
putere
probatorie, nu dovedește obligaţia nici atunci când
creditorul ar fi în imposibilitate de a înfățișa actul primor
dial.
Această disposiţie, stranie şi contrară rațiunei,
este criticată de majoritatea autorilor. Ea este resultatul
unei erori
comise de Pothier (II, 776 urmn.), pe care autori
i Codului

frances

desc

Pau

reprodus

orbește,

'Toullier și Mareade 3),
parat, punerea

lui în vigoare

după

cum

foarte

a fost amânată

bine dove-

pănă

la 1893,
când o comisie extra-pavlamentară, comp
usă din d-nii Hozumi,
Um6

şi Tomii, -aceşti doi din urmă doctori
în drept de la
facultatea din -Lyon, au elaborat un nou
proiec
t, luând de
model noul Cod civil german, care atunc
i era şi el în simplă stare de proiect. Acest nou Cod
a fost promulgat la 28
aprilie 1896. EL nu cuprinde de 0-camdată
de cât trei părţi,
acea relativă la disposiţiile generale,
la
drept
urile reale şi
la obligaţiuni, şi a fost de curând
tradus în limba franceză
de d-nii Motono şi 'Tomii (Paris
Vedi monografia
noastră din Curierul judiciar (1900. 1898).
No.
83),
Căsătoria și despărțenia în China.
|
1) Cpr. Demolombe, XXIX, 720. Larom
biere, IV, art. 1331,
No. 25.—Vedi

-

de

la p

311.

însă Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1880, consid
.
Bu

!
PI. As. tom
Bulet. 1880, loco cit. Lauren. XIX
„ 892.
Demolombe, XXIX, 707.
biere, IV, art. a e 13.
Aubry et Rau, VIII, $ 760Larom
bis,

p. 288. Repert. Sirey. ete
recognitif, 95. Pana. ft., cod.
v”,
38. C. Angers, Sirey, 4.
, 2. 340 şi Repert. Dalloz,
Oblig.
,
4465,
nota 1.
) Vedi Toullier-Duvergier,
|
IV,
tea II, 312 urm. Mareade, Y, partea II, 474 urm. şi V parar. 1337,p. 85 urm. Laurent,

COD. CIV.—CARTEA

Actul

INI.—TIT. II „—CAPIT, IX.—S-a 1.—ART. 1189,

de recunoaștere

rei anterioare de lucruri,
și obligaţiile preexistente.

avâid

de

scop

menţinerea

stă-

nu trebue să schimbe drepturile
Prin urmare, ultimul paragraf

al art. 1189 este foarte logic când pune
în principiu că
actul de recunoaștere
nu poate avea nici un efect despre

ceea ce cuprinde mai mult de cât titlul primordial, sau despre ceea ce se deosebește în plus de acest titlu. Ceea ce în-

să nu este logic, este de a tăgădui, precum dispune art. 1189,
ori-ce putere probatorie actelor de recunoaştere făcute. în

formă ordinară, în forma communi, după terminologia lui
Dumoulin şi a lui Pothier 1), și a nu conferi asemenea putere de cât în cele dou& casuri excepționale despre care
vom vorbi îndată.
In adever, actul recognitiv a unei datorii constatate
prin un titlu precedent, face probă despre datorie şi scutește pe creditor de a înfățișa titlul primordial în dous

casuri :
10

Când

actul

de

recunoaştere

cuprinde

causa

şi 0-

biectul datoriei, precum și data titlului primordial, adecă
când este făcut în forma speciali et dispositiva, după terminologia lui Dumoulin și a lui Pothier 2).
|
2” Când actul de recunoaștere, având o dată de treideci de ani, este ajutat de posesiune și de unul ori mai
multe

acte

de

recunoaștere

conforme

cu

dânsul 5).

Această redacţie, care este deosebită de aceea a tex- Deoseb. de
dela
tului francez, este împrumutată de la Mareade. Iată în ade- redacţie
C. fr. după
Ver, cum se exprimă acest autor (tom. V, art. 1337, p. 89): observaţiile
» Voici done les deuz râgles qui resultent de notre article: „lui Mareade.
acte de reconnaissance d'une dette dejă, constatte par un titre
precedent ne fait preuve de la dette, et ne dispense le creanXIX, 393. Aubry et Rau, VIII, $ 760 bis, p. 286, nota 5.
Mourlon, II, 1588. Arntz, III, 356, 357. Thiry, III, 145.

Demolombe, XXIX,

1)

704 urm.

Demante, V, 30 bis 1. Pla-

niol, II, 122. Bonnier, 182 urm. Repert. Sirey, v* Acte rtcognitif, 23 urm. Vigi6, II, 1619, și toţi autorii, afară de
Larombiăre (IV, art. 1337, No. 17) și T. Huc (VIII, 271),
care se încearcă a justifica, disposiţia, nerațională a art. 1189.
Pothier, IL, 1777.
,
|
,
j

2)

Pothier,

3)

reprodus şi transcris în întregimea lui, ad /ongam,
recognitiv.
|
Cor Cas vom. Bulet. S-a 1, anul 1880, p. 311.

loco cit.-—Dumoulin voea

ca titlul primordial

să fie

în actul

“o
[94]

[39]

ACTELE

RECOGNITIVE.—ART.

1189.

cier de vapporter le titre originaire, que dans deux cas:
10 quand elle contient la copie entitre de ce titre; 20 guand,

ayani tente

ans de date, elle est

possession et d'une ou plusieurs
elle“.
Legiuitorul

mula
ca el
să fi
dând
formă

nostru

d'ailleurs soutenue de la

reconnaissances

a adoptat

deci

conformes

ă

şi de astă dată for-

dată de Marcadâ.
Ar fi fost însă mult mai nemerit
să se fi pătruns de critica făcută de acest autor, şi
modificat textul nostru în sensul susținut de dânsul,
o putere probatorie actelor de recunoaștere făcute în
ordinară. Cu toate acestea, legea a dispus altfel, a-

doptând

soluția

dată

de

Codul

bare

francez,

însă

cu

0 schim-

de redacţie datorită lui Marcad.
Din textul nostru, ast-fel cum este redactat, resultă
deci că se violează art. 1189, de câte ori instanța de fond
admite ca act de recunoaştere o scrisoare, fără să stabi-

lească că ea întrunește

De asemenea,
rul testatorului nu
originalul

condiţiile cerute

de citatul articol D

recunoașterea unui testament de autoeste suficientă, când nu se stabileşte că

testamentului era învestit cu

de lege pentru validitatea

toate

lui =).

formele cerute

Debitorul
Remâne însă bine înţeles că debitorul este în tot-depoate dovediauna liber de a dovedi că datoria este
mai mică de cât
este mai mi-se arată în actul sau actele de recunoaștere,
şi această doci de cât se vadă ar resulta în deajuns din titlul primordial,
a cărui
tul de recu- înfățișare debitorul o poate cere şi pe
care actele de renoaştere.

cunoaștere,

ori cât

putea, să-l modifice,
noi

disposiţiuni,

vechi. „Non

de

numeroase

pentru

ci de

a

și de

vechi

că ele nu au de
dovedi

sunt dispositorii,

expresia lui Dumoulin 2).

şi de

ar fi,

scop

a menține

sed tantum

w'ar

de a crea
pe

acele

probatorii,

după

Exemplul
Actul recognitiv nu 'şi perde deci valoarea
sa, față
dat de Mar. cu actul primordial de
cât pentru ceea ce el cuprinde mai
mult, ear
fel, pentru

nu pentru ceea ce elar cuprinde mai
puţin. Asta lua exemplul dat de Marcadă, dacă
unul sau

mai mute acte de recunoaștere me arată
debitor
.

,

DI
)

,

.

ul

Cas. rom. Bulet.

primordial

numai

a sumei

a sumei de
de S00

S-a, Î, anul 1880, p. 461. —Conă.
(decisie casată). Dreptul din 1888,
No. 44.
Gas, rom. Bulet. S-a 1, anul 1890,
p. 1386.
Pr. Maread6, V, art. 1337, No. 5, p. 89.

lei,

C. Iași

sumă

de

se va

considera

100

UIL.—TIT. 1U.—CAPIT.

lei trecută
ca

IX. —S-a 1.—ART. 1189.

în plus în actele

neavenită.

Dacă,

9

CIV.—CARTEA

“e

COD.

de recunoaştere

din

contra,

actul

re-

cognitiv arată o sumă mai mică, titlul primordial nu va
avea precădere de câte ori preseripția s'a îndeplinit. Li-

berarea parţială a debitorului va fi, în asemenea caz, stabilită îndată ce el va dovedi,
fie chiar prin presentarea
chitanțelor ce deţine, că timp de trei-deci de ani, ela

plătit în tot-deauna

datoria

cea mai

mică, ear nu

cea mai

aratată în actul primordial.
Când deci paragraful ultim al art. 1189 dispune că
nu poate avea nici un efect despre ceea
actul. recognitiv

mare,

ce cuprinde mai mult titlul primordial, sau despre ceea ce
nu este în asemănare cu acest titlu, el nu înțelege a se
referi de cât la ceea ce ar constitui o deosebire în plus;
ceea ce ar constitui o deosebire în minus și
căci pentru
ar face obligația mai puţin oneroasă, actul primordial ar
putea fi lipsit de ori ce valoare prin efectul prescripţiei 1).
Mai este încă de observat că regulele mai sus expuse'Axt, 1189nu
nu se aplică de cât actelor recognitive propriu dise, așa se aplică de
că

dacă,

cu

cunoaştere,

modifica

toată

judecătorii

situația

act primordial
prin

ar

de

act

decide

recognitiv

că

părţile

şi a face o novaţie

multor . puncte : »,

căruia

calificarea

titlul

(non

urmare

n'ar

tantum
regulele

mai

de

cât la actele

re- recognitive

au înțelesa'și propriu dise.

asupra unuia

fi un

san mai

act recognitiv, ciun

prubatorius
art.

sau

sed dispositor dus),

1139

n'ar

mai

fi apli-

cabile 3). „Considerând, dice trib. din Cholet, că dacă, după
art. 1189, adaosele cuprinse în un act recognitiv n'au nici
o valoare legală, această regulă nu se aplică la casurile
în care

se stabilește, fie prin

termenii

actului, fie prin fap-

tele și împrejurările causei, că părțile au lucrat 74720 n0vandi şi au înţeles, prin urmare, a substitui un nou titlu
acelui primordial“ €).
Art. 1189, nefiind relativ de cât la proba obligaţiilor Neaplic. art.
la drepși constituind o derogare
de la dreptul comun,
se aplică ţi e reale.
Controversă.

') Mareade, V, axt. 1337, p. 90, No. 5.
2) Judecătorii fondului apreciază în mod suveran dacă un act
are sau nu caracterul de recognitiv. Cas. fr. D. P. 1900. 1.19.

5% Marcad6, loco supră cit. Mourlon, II, 1590. 'Fhiry, III, 145,
in fine.

3)

Pund. Ptriod., anul

1897,

2. considerent

de la p. 12:

240

Neaplie. art.
1189 la materiile co-

DESPRE

ACTELE

CONFIRMATIVE.

numai la drepturile personale și nu poate fi întins la drepturile reale, precum sunt servituţile de care vorbește art.
625 C. civ. Pentru aceste servituţi, titlul recognitiv poate,
în toate casurile și fără nici o condiţie particulară, să înlocuiască titlul constitutiv 1),
Acest text nu este de asemenea aplicabil în materie
comercială, unde proba testimonială și a presumţiilor este

merciale. admisibilă fără nici o restricţie (art. 46
Despre

Indată după
despre

actele

actele

C. com.)?).

confirmative.

actele recognitive,

confirmative, adecă

legiuitorul fr. se ocupă

de

acele

prin

care

se re-

nunță la dreptul de a anula o obligaţie. Legiuitorul nostru, urmând în această privință Codul italian, a schimbat
cu drept cuvânt împărțirea admisă de legiuitorul francez,
ocupându-se

despre

confirmare

în secția

care tratează

des-

pre acţiunea în anulare sau în rescisiune (art. 1167, 1168)
)
lăsând însă din nebagare de samă art. 1190, care
se ocupă

Noi

despre

confirmarea

însă, îndreptând

acest

expresă,

în

capitolul

viciu de clasificare,

probelor.

ne am

ocu-

pat despre confirmarea atât expresă cât și
tacită imediat
după acțiunea în anulare sau în rescisiune,
pentru care

ea constitue o fine de neprimire (v. supra, p.
42 urm. și
52 urm-), şi am vedut că ambele confirmări
trebue să întvunească aceleași elemente 5
I)

Cpr. C. Dijon şi Trib. Perpignan. Pand. Period.
1895. 2. 207;
Sirey, 1893. 2. 244 La Loi din 4 şi 5 mai
1899, No. 129.
Mai vedi încă în acelaş sens, _Cas. fr. Sirey,
57. 1. 193.
Sirey, 82. 1. 93. D.P.82. 1.4787. Huc,
IV, 498 şi VIII,
210. Baudry, 1, 1562, în fine. Baudry et Chauv
eau, Des biens
(ed. a 2), No.

1095. Aubryet Rau,
$ 250, p.131, textşi
nota 20 (ed. a 5-a, 1900) şi VIII, $ III,
760 bis, p. 287. Laurent,
VIII, 152 bis. Demol

ÎI. Thiry, 1, 800

ombe. XII, 757. Demante, II, 550 bis
şi INI, 145. Repent. Sirey, Acte recognitif,

53. Pand. fr., cod, vo, 97. Arntz, I. 1173.
Marcade, Ii. A
ȘI V, ant. 1337, No. 6, p. 91. Acolla
s,
II,
p. 947. F 'Herman, III, art. 1337,
No.

p. 152, nota 2.—Contră.

96.

Vedi

şi t. III a luer. noastre,

Bonnier, 791.
>. Hean, Revue Pratigue, t. XXXVIII, Mourlon, I, 1822. nota,
1874. p. 446 un.
i) Bonnier, op. cit.,'190. 7. Huc, VIII, 271,anulsn fine.
Larombiăre,
IV,

art.

1337, No. 92.

Gas.

fr. Sirey, 36. i. 751.
) Cpr. C. Bucureşti. Dreptul din 1900, No.
51 şi o. judiciar
din 1900, No. 53. Vegi

supră, p.
ca: Despre irerocabilitatea mărtu 56, 58, 59 şi iînfră, vubririsi; judiciare.

COD. CIV.—CARTEA INI.—ŢIT. UI.—C
APIT.

SECȚIUNEA
Despre. marturi

sau

dovada

1X.—S-a I.—MARTURI,

II
testimonială.

Proba testimonială este aceea care resul
tă din deposiţiile sau declaraţiile persoanelor (marturilo
r), cari au audit
sau
vedut

Codul

faptele

ce

francez

sătorie (art. 1415,

urmează

mai

1442,

a fi stabilite.

vorbeste

încă

dă testimonială, numită par commune

sistă

în

aceasta

că

la

contractul

de

că- Dovada prin

1504, $ 3) de o specie de dova-

renommee 1). Ea con-

commune
renommâe.

marturii nu declară numai ceea ce au a-

udit și vedut propriis sensibus, ci încă și ceea ce
au audit
de la alții, în privinţa faptelor litigioase, arătând
și opinia

ce ei 'şi au

putut

forma

în privința acestor

fapte.

Această

dovadă, cu totul excepţională ”), a fost cu drept cuvân
t înlăturată de legiuitorul nostru. Marturul, în adevăr,
nu este
chemat a'și arata părerea, nici a dice ceea ce el
a audit
de la

alţii,

ci

a

spune

numai

cunoștința

sa

personală

asupra faptelor care fac obiectul litigiului.
In dreptul roman 3), în vechiul drept francez, pănă la Dreptul
ordonanța din Moulins, care este din anul 1566, şi
şi
în drep- vechiii
dreptul
tul nostru anterior 4), proba, testimonială era, admis
ă fără
străin.
nici o restricție, soluție admisă și astădi în Anglia
5), în .
') Cuvintele conmnane renommde îns&mnează, : opinie
în.deobşte
respândită. Această dovadă, necunoscută în legea, noastr
ă,
este periculoasă, pentru că opinia ce se formează
despre un lucru este adese-ori exagerată.

în public

*) Cpr. Arntz, III, 380. Rolland de Villargues, Repet.
Commane venomnte, 1. Laurent, V, 11. Baudry, II, 1251.
Labbe,
nota în Sirey, 93. 1. p. 33 urm. Demolombe, XXX,
229.
Aubry et Rau, VIN, $ 761, în fine, p. 298. Garsonnet,
Pr.
ciz, ÎN, $ 855, p.18 (ed. a 9-a). Baudry, Le Courtois et
Suville, Contrat de mariage, I, 560. C. Douai. Sirey, 66. 2. 61.
*) Ingenuitatea nu putea însă fi stabilită numai prin marturi.
L. 1, Cod., De testibus, 4. 20.
*) Cpr. Cas. rom. C. Iași şi Bucureşti. Bulet. S-a 1, 1883, p.
324. Dreptul din 1885, No. 5 și din 1883, No. 40 şi 41. Bulet.
S-a 1, anul 1890, p. 41, 434 şi 805. Dreptul din 1894, No.

33 şi din 1895, No. 5. Bulet. S-a 1, 1894, p. 1236.—Și că-

sătoria

se putea,

în dreptul

nostru anterior, doveai prin mar-

turi. Trib. Suceava. C. judiciar din 1896, No.
soluție era admisă şi în privința testamentelor.
C. Calimach). Cpr. Cas. rom. Dreptul din 189 Î,
5) V. E. Lehr, Dr. cip. anglais, p. 482, No. 685.

45. Aceiaş
(V. art. 738
No. 8.
— Cu toate

acestea, de câte ori o convenţie san un act de disposiţie de
bunuri au fost constatate prin acte serise, numai actul sau
D
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în Spania1), în Portugalia”)

de proced. civ. din 1877)3),
și în alte ţări ;
îi admisibilă în
a cărei sumă ar
din aceste țări,
un

străin

GENERALE,

în Germaria

în Austria (art. 553

(Cod

C. civ.) 4)

de unde resultă că proba testimonială va,
România pentru dovedirea unei convenţiuni
fi mai ihare de 150 lei, încheiată în una
de exemplu în Anglia, între un Român și

și chiar

între

doi Români:

fiind că este

de

prin-

cipiu că mijloacele de dovedire a obligaţiilor se regulează
după legile țărei în care sa încheiat contractul.
Proba testimonială va fi admisă în România în contra art. 1191:
10 pentru că, în specie, este vorba deo
chestiune de formă: şi 20 pentru că părţile sunt presupuse a nu fi făcut un act scris tocmai din causă
vut în vedere legea ţărei în care au contractat.

soluție este

Codul spa- niol.

Codul portughez,

Codul austri-

admisă

de toţi autorii,

afară de

că auaAceastă

Mittermaier 5,

copia lui certificată poate să facă dovadă în justiţie, şi
proba testimonială nu poate să altereze, să contradică sau
să modifice conţinutul actului. Vedi Dictionn. de di. compart (Paris, Bruxelles, La Haye şi Berlin), faseic. III (4xgleterre), p. 56, operă la care am colaborat şi noi.
1) „Dovada testimonială va fi admisă, dice art. 1944 din C. civ.
spaniol, în toate casurile în care ea n'a fost expres oprită“.
*) Cpr. art. 2506 din Codul portughez de la 1867. care se exprimă aproape în aceiaşi termeni ca şi art. 1244 din Codul
spaniol. Art. 2507 şi 2508 din Codul portughez nu admit
însă proba testimonială în contra, şi peste ceea ce cuprinde

2)
4)

ac,

un

act autentic

LII

proced.

—

de

cât

atunci

când

el este defaimat de falş.

Cpr. Alex. Degre, Dreptul din 1895, No.. 64.
„Un contract, dice art. 883 din Codul austriac (1176 c.
Calimach), poate să se facă prin viu graiii sau înscris, în
faţa judecătoriei, sau afară de judecătorie, cu marturi sau
fără marturi. Această diversitate de formă nu produce nici
o deosebire în privinţa puterei obligatorie, afară de casurile anume determinate de lege“. Cpr. Cas. rom. Dreptul
din 1895, No. 5 și Bulet. S-a 1. 1894, p. 1236. Vedi şi noua
civ. din 1 aug.

1895. art.

320

urm.

ia
Vedi Mass, Dr. comam., II, 110. Laurent, Dr. internat.
31 urm., 45. Bonnier, 933. Aubry et Rau, |. $ 31, , VII,
p. 110,
text şi nota

Demangeat,

77 ter (ed.a 5-a); p. 112 din ed.a 4-a. FolixDr. international. I, 233. P. Fiore, Idem. 319.

T. Huc, Î, 174. Asser et Rivier,
international, Sl. A.
Weiss, op. cit., p. 810. Cas. fr. D.P. Dy-80.1.
447. Sirey, 80. 1.
413. Dreptul din 1881, No. 4.
Sirey, 1900. 1. 955. Trib. PaTis, Journal Clunet, anul 1887, p. 332. C. Amiens.
J. Clunet. anul
1900,

p. 977. Curtea din Paris a făcut aplicaţiunea acestui
în privinţa dovedire

primcipiu

i

unei

căsătorii

contractată la
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Dacă însă convenția a fost încheiată în Român
ia,
legea, română va fi aplicată, chiar dacă marfa ar
urma să
fie predată în Anglia |).
Dar dacă proba testimonială era admisă fără nici
ONeadmiterea
restricție în legile noastre anterioare, un singur martu
r Wu Singur

nu

era

suficient, tot

conform

exprimă

vechii

principiilor

dreptului

roman

Testis unus, testis nullus?) sau voi d'un, voiz de nun, după

cum

se

un

autor

(Loysel).

„Iar

de

va

New-York. D. P. 73. 2. 59. Sirey, 73. 2. 177.—Curtea din
București a, decis de asemenea că o căsătorie celebrată în
Rusia nu poate fi dovedită de cât conform legilor rusești,
adecă prin un act scris trecut în registrele parochiei, ear
a
a

! vechi.

fi

o mărturie credincioasă și adeverită, dice pravila lui M.
Basarab, această mărturie să nu să crează, ci numai doi
sau trei marturi, cum îi cuvântul scripturei“ (lava 22) 3).
Astădi, un singur martur e suficient, dacă el inspiră

în caz de insuficienţă
prestare de juremânt

: legislațiile

Dreptul
actual.

acestei probe, prin deposiţiile sub
marturilor cari au asistat la a-

ceastă căsătorie (art. 27, 28, S-a III, cap. 1, Swodd zakoHof). Vedi Dreptul din 1901, No. 32 şi C. judiciar din acelaş an, No. 33. Cpr. A. Weiss, Pr. W. et pratique de dr.
internat. priv, IV,p. 12 urm. Despagnet, Dr. internat. 211.

V. şi adnotaţia noastră din

C. judiciar

No. 33 (3 mai 1901).—

Contră. Mittermaier (Archiv fiir civilistische Prazis, t. 13, p.
315 urm.), care aplică, în privinţa admisibilităței probei testimoniale, legea locului unde se judecă procesul, sub cuvânt că proba neavând de scop de cât convingerea judecătorului,

el nu

poate

să'şi formeze

această

convingere de cât

„din elementele autorisate de legea ţărei sale. Vedi t. ], pariea I a lucrărei noastre, p.' 96, text şi nota 1, precum şi
tratatul nostru în limba franceză, p. 414, 415.

*) Cas. rom. Bulet. S-a II-a, anul 1893, p. 1015.
*)

Cpr. L. 9, $ 1, Coa., De festibus, 4, 20 şi L. 12, Dig., De
testibus, 92, 5.
5) Cpr. art. 1176, 1339 Coa. Calimach ; art. 35, partea VI, Dreptul noscapit. 2, Cod. Caragea. „Un martur singur, ca nici unul se tru gterior
socotește“, gice acest din urmă text. Cpr. C. Galatz şi Cra- îi eeptul
iova. C. judiciar din 1896, No. 29. Dreptul din 1901, No. 65.
”
V. şi Andr. Donici, art. 5, capit. 22. „Mărturisirea unui mau-tur singur nu se ţine în samă“. Aceiaş regulă este admisă în
legile lui Moise (Deuteron. capit. 17, v. 6 şi capit. 19, v. 15),
în Koranul lui Mahomet (capit. II], $ 289), ete. Vegi t.V
a lucr. noastre, p. 81, nota
2 şi tr. nostru în limba franceza,
p. 407, nota 2. Vedi, în privinţa dreptului musulman, pe
lângă

autorii

citați

în tratatul

Le droit musulman de Tornauw,

nostru

în

traducere

limba

franceză,

Eschbarh (1860),
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încredere justiției 1) ; căci judecătorii fondului apreciază în
mod suveran dacă declarația marturilor este sau nu sinceră”). Mijloacele de
Mijloacele de probaţiune sunt cârmuite de legea care

în vigoare înia momentul
probaţie
cârmuite suntera
de în
ea

goare

mo-

rentă 4 însuș

txactului. un

drept

fondului

câștigat,

.

dreptului

care

.
Acest principiu
.

contractului.
.
_

legeaîn vi- este. necontestabil și necontestat,

fiind că dovada
.

o.

și constitue

ar fi violat

dacă

este ineat

pentru

sar

părţi

aplica o altă

lege (art. 1 C. civ.) 5).
Convenții
De aceea, s'a decis de nenumărate ori că o convenţie
matrimonia- matrimonială, încheiată sub Codul Calimach sau Caragea,
sub legea poate astădifi dovedită prin marturi, între părțile contracveche.
tante, conform principiilor de atunci (cpr. art. 1616 C. Calimach), pentru că formalitatea transcrierei, întrodusă la
1832 prin Regulamentul organic, nu este privitoare de cât

la, interesul terțiilor 4).
p. 214.

In privinţa

vechiului drept francez, care admitea ace-

„___iaş regulă, vedi Pothier, Oblig., II, 817 şi Proe.civ., X, 186.
1) Cpr. Bedarride, Du dol et de la fraude, 1, 253. Larombiăre,
V,

art.

nu

încrederea justiţiei, aceasta este o chestie de fapt. Cas.

1353,

No.

9. — Dacă

marturii

rom. Bulet.. S-a 1, 1890, p. 330;
,

*)

1897, p. 1188.

ascultați

merită

anul 1891, p. 956;

sau

anul

Bulet. Cas. 1899, p. 210 şi 478. V.p.29%,n.3.

Cas. rom. C. judiciar din 1899, No. 21 şi 29. Bulet. 1998, p.

190. Vedi şi înfră, p.296, nota 5. „Ideogue divus Hadrianus
rescripsut, eum gui judicat, magis posse scire guanta fides habenda sit testibus*. L. 3, Pr, Dig., De testibus, 92, 5.

3) Cas. rom. Bulet.
1895,

S-a 1, anul

No. 5 şi Bulet.

1889,

p. 303.

S-a 1, 1894, p. 1236.

Dreptul

Bulet.

din

1891,p.

231. Dreptul din 1897, No. 3 şi Bulet. S-a 1, anul 189, p.
1463. C. Chambery. Sirey, 86. 2. 217. Cas. fr, D.P.16.
1. 430. Bonnier, 923. Laurent,

cade, I, 54. Demolombe,

1, 230.

Mourlon, I, 71. Mar-

I, 54. T. Huc, I, 82. Thiry,L, 31.

Aubry et Rau, 1, $ 30, p. 127

(ed. a 5-a);

0 omisiune

art.

p. 78 din ed.

a s-a. Armntz, I, 58. Baudry, 1, 58, şi toţi autorii. Vedi
t. L a lucr. noastre, partea 1, p. 60 şi tratatul nostru în
limba franceză, p. 91, text şi n. 2 şi p. 413.—Comite deci
esenţială

şi violează

1 din

Codul

civil.

in-

atârnă

de

stanța de fond care omite de a se pronunța, asupra probelor pentru determinarea epocei confecţionărei actelor făcute

sub

,

legea

veche,

când

cererea

supusă

judecăţei

pronunțarea sa asupra, acestui punct. Cas. rom. Dreptul
din
1897, No.
8şi Bulet.

S-a 1, 1896,

p. 1463.

) Cas. rom. Dreptul din 1873, No. 43. Bulet. S-a 1. 1873, p. 37.
Cas. rom. Bulet. 1976, p. 685. Bulet. S-a 1, 1885, p. BIT.
Bulet, 1889, p. 188. Dreptul din 1891, No. 1. €. Iaşi. Dreptul
din 1890, No. 36 și din 1883, No. 41, consid. dela p. 385.
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Tot în puterea acestor principii s'a: decis. că legile noi, Actele
stărelative la, dovedirea căsătoriilor, filiaţiunei și a taturor
ei civile peactelor stărei civile în genere, nu sunt aplicabile . cășătolegea veche.

riilor, filiațiunei şi aetelor stărei civile petrecute sub
legea
veche !). S'a decis însă, conform opiniei generale, atât
de

Curtea

tornicite

din Bucureşti cât şi de acea din Iași, că regulele stade legea

nouă,

în privința

dovedivei filiațiunei. na-

turale, se aplică chiar nașterilor petrecute sub legea, veche,
când ele n'au fost stabilite sub imperiul acelei legislaţiuni 2).
In

cât

priveşte

însă

formele

stabilite

de

lege

pentruFormele
pea-

administrarea dovedei în justiţie, se va observa Jegea nouă, pa adminis-

pentru

că

aceste

forme

fiind legi

de procedură,

aparţin do-

meniului public, și ca atare, pot în tot-deauna fi schimbate
de legiuitor 5). Astfel, marturii cari sau admis potrivit legei vechi, nu vor presta astădi juremântul la biserică, după
cum dispune Codul Caragea (art. 33, 34, partea VI, capit.
2), ci înaintea tribunalului, conform art. 196 Pr. civ.
Despre

casurile în care dovada. testimonială nu este
permisă.
Romanii considerau proba testimonială ca neaparată 4),
și Justinian îi conferă aceiaş autoritate pe care o avea
C. Bucureşti. Dreptul din 1875, No. 56 şi din 1886, No. 18.
Trib. Iaşi, Prahova, R. Sarat şi Dorohoi. Dreptul din 1900,
No. 43; din 1899, No. 55; din 1898, No. 57 și din 1897, No.

71.—'Tribunalul

de Ilfov hotărîse

(sub

preşed.

D-lui

C. G.

Dissescu) că, sub legea veche, constituirea dotei era, un contract solemn ca și astădi (Dreptul 1881, No. 38), însă această
sentinţă a fost cu drept cuvânt reformată. V. Dreptul, loco cit.
') Cas. rom. Buleţ. S-a 1, anul 1873, p. 125 şi Bulet. S-a 1,
1883, p. 324. Dreptul din 1883, No. 40. Bulet. S-a 1,1889, p.
"274. Bulet. 1890, p. 434. Bulet. S-a 1, 1894, p, 38. C. judiciar din 1894, No.7. C. București. Dreptul din 1885, No. 40.
*) Vedi Dreptul din 1885, No. 67 şi din 1889, No. 62. Cpr. şi
Trib. Ilfov. Dreptul din 1885, No. 11. Contorm :-Laurent, ],
190. Demolombe, I, 42. 'T. Huc, I, 66. Baudry et H. Fourcade, Des personnes, I, 145.—Contră,. Merlin, Râpert, v” Lffet
retroactif, S-a III, Ş 2, axt..7, No. 3, t. V, p. 550 (ed. din
18217). Mailher de Chassat, Retroactiv. des lois (1845), 1, p. 256
urm. Bonnier, 926. C. Bucureşti. Dreptul din 1885, No. 40.

3

4)

Laurent,

I, 231.

Mareadă,

partea I a lucr. noastre,
„Testimoniorum

I. 55. Bonnier.

p. 61.

usus Jreguens

Dig.. De festibus, 92, 5.

924.

ac necessarius est“,

Vedi

şi î. 1

L.

1, Pr.,

gei.

:
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dovada, scrisă 1). Această soluţie trecuse, după cum am vedut, atât în dreptul vechiu francez cât şi în dreptul nos+
tru anterior, care admisese regula : temoins passent leitres.
Această stare de lucruri a ţinut pănă la 1566, când
Ordon. din

1566 şi 1667.Cavol al IX-le, prin o ordonanță celebră,

dată la Moulins

(art. 54) 2), a oprit proba testimonială pentru ori ce contract având de obiect o sumă mai mare de 100 livre, disa fost confirmată şi prin o altă ordonanţă a lui
posiţie care

Ludovic

al XIV-lea

Scopul

Scopul proi-

art. 2), şi carea

(tit. 20,

din 1667

Napoleon,

trecut în Codul

de unde

am

luat-o

şi noi.

aprobată de vechii

acestei proibițiuni,

juriscon-

do- sulți şi considerată ca una din cele mai bune legia timpubiţiunei
rilor de

o parte,

de

atunci 3), a fost pe

împedecarea

proce-

selor, care, din causa ușurinței probei, se înmulţeau peste
măsură, ear pe de alta, desființarea unei proceduri, care
conducea la resultate
cele

necerte

causa

din

testimoniale ; căci marturii

probei
ce

au audit

sau

au

vedut,

nu

incertitudinei însuș

că pot

numai

dar încă, și aceasta

uita
esteși

mai grav, pot fi conrupți de partea interesată 4). Prin urmare, bine a făcut legiuitorul de a restrâns proba testiDacă această dovadă era un pericol altă dată,
monială.
pericolul este și mai mare astădi, când din causa sărăciei
şi a lipsei de caracter, sunt oameni care nu se sfiesc dea

fi de profesiune marturi minciunoși 2). De aceea, Harmenopol (I, 6, $ 33, De testibus) voea ca oamenii
poată fi marturi: Pauperes testes non sin.

saraci să nu

1)

„În exercendis litibus, eamdem vim obtinent tam fides instrumentoruin, quam depositiones testium“. IL. 15, Cod., De fide
înstrumentorum, etc,, 4, 21. Vedi şi Nov. 73, capit 3 a lui
Justinian, în care se. dice: „Ea gue viva dicuntur voce et cun
Jurejurando, hc digniora fide guam scripturam, ipsam, ete...“
;.) Această ordonanţă este opera ilustrului cancelar de PHospital.
) Kată ce diceau vechii Jurisconsulţi despre această ordonanţă :
Auila, toto hoc seculo, constitulio aut lez regia, sanctior ac
probutior visa fuit (Boiceau asupra, ordonanţei din 1566), ci, tat de Bedarride, Du do et de la fraude, I, 931.
)

EI

—

moniale.

Pericolul probei

testimoniale

este

recunoscut

de

însuş

Jus-

tinian. „Testium facilitatem, per quos multa veritati contrari perpetrantur...“ LD. 18, ab initio, Cod., De testibus,
4, 20.
Veqi însă

Alex. Degre (Dreptul din 1895,

No. 64), care a-

probă legiuirile străine ce îngăduese nemărginit
dovada cal
marturi pentru un lucru de o valoare ori
cât de mare, di-

cond că

dovada

testimonială corespunde

mai bine nevoilor

impului nostra de cât dovada serisă. Cpr. și
T. Buc, VIII,
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Art. 1191.— Dovada despre un lucru 1) oare-c
mă san de o valoare mai mare de una sută cinci- are de o sudeci lei, chiar
pentru deposit voluntar 2), nu se poate face
de cât sau prin un
act antentie, sau prin un act sub semnătură,
privată.
Nu se va primi nici o dată o dovadă prin martur
i, în contra san peste ceea, ce cuprinde actul, nici despre ceea,
tinde că sar fi dis înaintea, la timpul, sau în urma ce s'ar preeonfecţiunei
actului,
cu toate că ar fi cestiune de o sumă, sau valoar
e mai
mică de una sută cinci-deci lei. (Art. 33, 960, 966,
1173, 1176,
1192 urm., 1197 urm., 1416, 1597, 1621, 1686, 1698
C. civ. Art.
46, 55, 418 C. com. Art. 1341 C. fr.),
219. Această critică este însă neîntemeiată.
Hată, în adever, cum se exprimă, în această privinţă, Larombiere (V, art.
1341, No. 4): „Du moment gue tout derient une question de

preuve

Testimoniale, tout est, par

cela mâme,

abandonnt

ă Vin-

certitude, au hasard, ă la fraude et au dol. 1 "ya plus ni
steurite, ni gavantie pour la fortune des citoyens. Il n'est aucune pritention, si înjuste quelle soit, qui ne puisse prevaloir
d Laide de timoins corrompus et apostis, intirât mâme du debat servant de solde ăi la subornation et d'aliment au nensonge,
etc.“ Vei şi nota. lui Labb& în Sirey, 93, 1, 33, colona 1.
Sau mai bine dis despre un fapt juridic. Cpr. Berriat St.
Prix, II, 5219. Veqi şi infră, p. 249. Codul italian (art. 1341)
se exprimă astfel: „Dorada prin maturi a unei convențiuni, asupra unui obiect a cărei valoare întrece suma, de 500 lei, ete“.

:) Pothier (II, 786) ne arată că, înaintea ordonanţei din 1667, Deposit voera indoeală dacă ordonanța din Moulins, cu toată genera-luntar. Critilitatea

pentru

termenilor

ei, se

că acest. contract

aplica şi la depositul

presupunând

partea. deponentului în persoana

în o imposibilitate morală

de al doilea,
datorie

de

Pentru

supuse

cele-lalte

a. curma

contracte,

termenii acestei ordonanțe,
că, după

art.

1597, acest

un

act

depositului,

donanța din 1667 a, supus depositul

erau

voluntar,

încredere din

“ă

"80

depositarului, cel d'intăi era

a cere

care, prin primirea

prietinească.

o mare

scris de

această

îndoeală,

or-

voluntar regulei la care

şi Codul

actual

a reprodus

ceea ce nu era, necesar,

contract

la cel

îndeplinea o

nu

se poate

face

pentru
de

cât

prin act scris. Cpr. Thiry, III, 151. Baudry, II, 1957. Demolombe, XXX, 21. Mourlon, II, 1600. Cuvintele : chiar pentru deposit roluntar trebueau deci eliminate din text. Cu
toate acestea, ele au fost reproduse şi în C. italian (art 1341).
“m toate că depositul voluntar cere neaparat un act SCTIS,Casulîn care

proba, testimonială este adlmisibilă, chiar peste 150 lei, dacădepositul voexistă un început de dovadă serisă, sau când partea s'a gă- luntar poate

sit în imposibilitate de a'şi procura o asemene dovadă. Cas. rin marturi,
rom. Bulet. S-a II, 1871, p. 201. Preptul din 1894, No. 38 jurământ,

şi Balet. S-a 1,1894, p. 125. C. Bucureşti. Dreptul din 1901, *

No. 33, Cas, fi. D.P. 83.1. 367. C. Dijon. D.P. 17, 2.199,

Vedi și tr. nostru în limba franceză,

p. 408. nota 2.

Vedi

ete.
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1192.—Articolul
unit

cu dobânda

precedent
cuvenită

1192—1196,

se aplica

trece

peste

şi la casul când
suma

cinci-deci lei. (Art. 1191 C. civ. Art. 1349 C. fr.).

de

una sută

Art. 1193.—Cel care a format cererea în judecata pentru
o sumă mai mare de una sută cinci-deci lei, chiar de va voi a-și
restrânge cererea la una sută cinci-deci lei, nu va fi primit a înfăţişa dovada prin marturi. (Art. 1191 C. civ. Art. 1343 C. tr).
Art. 1194.—Dovada prin marturi nu se poate admite nici
în

casul când

cererea

în judecată

este

pentru

o sumă

mai

mică

de una sută cinci-deci lei, dar care este un rest din o creanţă
mai mare, neconstatată prin înscris. (Art. 1191 C. civ. Art, 1344
C. fr.).
Art. 1195.—Când în aceiaş instanță o parte face mai multe
cereri, pentru care nu are înscrisuri, dacă toate aceste cereri unindu-se, trec peste suma de una sută cinci-eci lei, dovada prin marturi nu poate fi admisă, chiar când creditorul ar pretinde că
aceste creanţe provin din diferite cause, şi că sau născut în
diferite epoce, afară numai dacă creditorul a dobânqit aceste
drepturi de la alte persoane, prin suecesiune, donaţiune sau cu
un mod ovare-care 1). (Art. 1191, 1196 C. civ. Art. 1345 C. fr).
,
Art. 1196.— Toate cererile, sub ori ce titlu. care nu sunt
justificate prin înscris, se vor face prin aceiaş petiţiune.
Ori ce
alte pretenţiuni posterioare neprobate prin înscrs şi care se puteau face la darea petițiunei, nu vor mai fi primite. (Art. 1195
C. civ. Art. 1346 C. fi).

Art. 1191 cuprinde dou regule deosebite : In primul
loc, el opreşte dovada testimonială pentru ov ce lucru având

o valoare mai mare de una sută cinci-deci lei (vechi) ; și
în al doilea loc, el opreşte dovada prin marturi în contra
sau

peste ceea ce ar cuprinde actul ce ar fi fost încheiat,
ori
care ar fi valoarea convențiunei pe care actul o constată.
Prima

regula.—Oprirea
lei

de

(vechi)

a dovedi
(art.

prin

91,

$u).

marturi

peste

150

„Proba testimonială şi prin urmare și a presumţiilor
nefiind permisă, în materie civilă, de cât pănă
la 150 lei
şi nota 3 în D. P. 1901. 1. p. 15. T. Huc, XI. 233.
Baudry et Wahl, Depot, 1046. Guillouard,
Depâr,
40.
Trsplo
na:
Depr, 48. Aubry et Rau, IV, 402, p. 621. Duiant
on. XVIII,
29. Pand. fr. Dâpor, 197. Repert. Sirey, Dâpât, 209.
Laurent,
XAVII, 89. P. Pont, Peris contrats,
I, 402. ete. — Contră.

Tri, litoy, Dreptul din 1886, No. 31.
„
Depositul

poate de asemenea fi
t prin
mănturisire si
jurăment. T. Huc, Zoco cit. P. Pont, I,stabili
411.
E Henan, IV art
„1923;
)

Art.

No.6. Repert. Sivey, Depat. 206. €. Aix. S.,
33.9. 317.
reproduce

1195

art.

5 (tit.

20)

din

ordonanța

de la

COD.

CLV.—CARTEA

III.—TIT. I.—CAPIT. TX.—S-a I.—ART. 1191.

(vechi) !) (55 lei, bani 55), de aici
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resultă că părţile sunt

obligate a încheia un act scris fie autentic, fie sub semnătură privată, de câte ori va fi vorba de o convenţie superioară acestei sume; căci altfel ele ar fi în imposibilitate de

a dovedi

raportul

la interogator
niște probe

juridic

dintre ele şi ar trebui să recurgă

sau la jurământul. decisoriu,

sigure.

Actul

scris nu

care

nu

sunt

este însă cerut pentru va-

liditatea faptului juridic despre care este vorba (ad solemnitaten), ci numai pentru dovedirea, lui (ad probationenm ) 2),
Prin cuvintele ov ce lucru, întrebuințate de art. 1191 Deoseb. în*
.
:
pivnita]
tre faptele
ȘI i imprumutate
de la ordonanța
din: Moulins,
legiuitorul
juridice
şi aînţelege toate actele sau faptele juridice, care au în mod cele matedirect imediat și neaparat de obiect crearea, transformarea,
File:
modificarea, confirmarea, recunoaşterea sau stângerea unui
drept sau a, unei obligatiuni (de exemplu, vândarea, transacțiunea, plata, etc.); nu însăși simplele fapte materiale, care
nu produc

raporturi

juridice

de

cât

în mod

accidental,

aceste din urmă putând în tot-deauna fistabilite cu marturi 3), pentru că ele nu pot fi constatate prin acte scrise,
1667
art.

(cpr. Pothier, II, 791), după cum
6 din

aceiaş

art. 1196 reproduce

ordonanţă.

:) Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a1, anul 1897, p. 1042. C. Bucureşti.
Dreptul din 1891, No. 56. In adever, după sistemul monetar
în vigoare în momentul promulgărei Codului civil, unitatea
monetară era leul vechii (37 bani din moneta actuală).
Art. 4178 din Codul de comerţ nu este deci în armonie cu Art. 418 C.
Codul civil când dispune că, faţă cu cei de al treilea, ga- com. Critica
giul nu poate fi dovedit de cât prin act scris, dacă suma âcestui text.
pentru care el s'a constituit trece peste cinci sute lei noi.
Codul italian permite dovada testimonială pănă la 500 fe. Dreptul
(art. 1341), ear Cod. neerlandez, pănă la:300 florini (art. 1933).
străin.
) Mareade, V, art. 1341, No.2. Thiry, III, 151. Vedi şi supra,
p. 41.—In contractele solemne
numai de probă, ci este cerut

însă, actul scris nu serveşte
pentru însuş existența con-

tractului (ad solemnitatem). Vedi supră,
3)

Cpr.

sid.
Cas.
321.
II,

Cas. rom. Bulet.

S-a

p. 41.

1, 1898,p. 1156.

:

Bulet. 1891, con-

de la p. 961. Bulet. 1890, p. 419. Bulet. 1887, p. 721.
fr. Sirey, 82. 1. 23. D. P. 97. 1. 327. Sirey, 97.1.
C. Paris. D. P. 97. 2. 453. Baudry, II, 1957. Planiol,
8 şi 1152. Thiry, III, 151. Arntz, LII, 381. Demolombe,

XXX, 15. Laurent, XIX, 407, 421 urm. și XXV, 273. Demante et Colmet de Santenre, V, 315 bis VII. F. Herman,

III, art. 1341, No. 6. T. Huc, VIII, 280 şi N, 314. Garsonnet, Pr. cie.,. III, p. 9. $ 820 (ed. a 2-a). Larombiere, V,
art. 1341, No. 6 şi 27. Bonnier. 153. Guillouavd, Lonage,
I, 245. Baudry et Wahl. Lowage, IL. 927. Vedi şi supră, p. 105.
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!
i

1

după

cum

foarte

TESTIMONIALĂ.-—ART.

bine

către Tibunat !).

a observat

1191.

Jaubert

în

raportul stu

Faplele fisice sau materiale,
care pot în tot-deauna
fi stabilite cu marturi, sunt faptele naturale sau ale omuterea probeilui. Intre faptele naturei vom cita: casurile de forță matestimoniale.
Joră, precum trăsnetul, grindina, inundaţiile, etc.: ear ca
Fapte mateviale sau fisice., Admi-

fapte ale

omului,

clădirea sau

repararea

unui

imobil 2);

cultivarea unui pământ, gestiunea afacerilor altuia 3); faptul de a trece pe locul altuia pe jos, calare, cu trăsura,

cu vitele (zfer, actus, via) 4), ete. ; faptele materiale constitutive ale posesiunei 5), ale posesiunei de stat (art. 294)6);
1)

Vedi

Loere,

Legisl.

civ., XII,

p. 526.

*) Cpr. Cas. rom. Bulet. 1891, p. 961. Cas. fr. Sirey, 82. 1.23.
3) Cas. fr. Sirey, 81.

Proba mandatului civil.
Controvessă.

1. 72. Sirey, 89.1.

249.

D. P. 90. 1.15.

Sirey, 92. 1. 304. D.P. 9.1.316. Vedi t. Va lua. noastre,
p. 331, nota 4 şi 349, text şi nota 2. Vedi şi înfră, p. 283.
Proba mandatului civil, fie chiar tacit (art. 1533), se face
însă după dreptul comun. Vedi t. V a, lucr. noastre, p. 319,
ad notam, unde se arată controversa. — Curtea noastră supremă a decis de curând (12 iunie 1901) că numai mandatul expres urmează a fi dovedit prin acte scrise, mandatul
tacit putend fi dovedit prin ori ce acte de executare
volun-

tară,

chestiunea

de

a se şti dacă

mandatul

a fost

sau

nu

executat fiind o chestie de fapt, lasată la, apreciarea suverană

Servitutea

de trecere

Art. 622, 624.

a instanţelor de fond. C. judiciar din 13 sept. 1901,
No. 57.
Dreptul de trecere,

fiind o Servitute necontinue, nu
bilit prin prescripţie, ci numai prin titlu. Cas. rom. poate fi staC. judiciar
din 1898, No. 28. Balet. 1898, p. 890 şi 1899, p. 642.
Cas. fi.

D. P. 93.1.30.

T. Huc, Iv, 410. Baudry

et Chauvea

biens, 1103. El poate însă fi stabilit prin mărturisire, u. Des
jurământ
ŞI chiar marturi sau presumțiuni, dacă există
un început de

probă scrisă. Cas. fr. și C. Agen.

64. 1.245, Sirey, 90.
1. 385. D. P. 98. 1.82. D.P.170. 2. D.P.
115.
Bandry et Chaitvbau,
op, cit., 1094. 'T. Huc,

IV, 497. Aubry et Rau, III, $ 9250, p.
132 (ed. a 5-a). Veqi t. INI a lner. noastre,
140, 141.
%) Cpr._Pothier, Prescription, IX, 1171. Troplong, p. Prescrip
tion,
I, 219. Thiry, III, 151. Planiol, II,
1152. Laurent, XIX,
124. Garsonnet, Pr. ci, III, $ 820,
p. 9 (ed. a %a din
1599). Auntz, III, 381. Aubry et Rau. VIII,
$ 762, p. 302.
Vazeille, Prescription,
I, 16 (ed. din 1832). Leroux de
| eseription, I, 338. F.-Herman, TII, art. 1341. No. Bre121,
toță autorii.
Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1897,
p.

se

ȘI
323. Bulet.
1890, p. 965 şi 1949. Bulet. 1889, p.
320
şi
238,
RR
S-a
II, 1584. p. 499. Bulet. S-a 1,
1879, p. 778.
Vedi
t.
1, partea II. a luer. noastre, p.
“)
III, +05. Demolombe, V, 212. Garsonnet,262. Cpr. Laurent,
op. şi loco supră
cit. Beudant, II, 506.—Instanțele
de fond sunt suverane. în

COD. CIV.—CARTEA

II1.-—FIT. IIE..—CAPIT. IX.—S-a IL—ART. 1191,
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intreruperea prescripţiunei prin exerciţiul unei servituţi
(Arntz, III, 351); executarea unei convențiuni 1), ete.
Și gradul de înrudire într'o petiție de ereditate, într'un

proces de moștenire,

ete.

Este însă inadmisibilă proba cu marturi
dreptul de proprietate asupra unui imobil, un
neputendu-se stabili de cât prin titluri san
După legea din 3 april 1882, asupra
prietăței

imobiliare

în Dobrogea,

nate de la autoritățile
proprietatea

Câte

pot

în

numai

de

titluri

ema-

sau mixte,

sunt complexe

adecă Fapte com-

cât și juridice. In aseme- PISXe
Sau
putea

va

material

elementul

fi

stabilit

prin marturi, nu însă și acel juridic. Astfel, dacă pretind
că am posedat un imobil prin intermediarul unui arendaș,
faptele posesiunei vor putea fi dovedite cu inarturi 5); cât

pentru calitatea de arendaș a posesorului, ea nu va putea
fi stabilită în acelaș mod, ci numai prin un contract scris 5).
De asemenea, dacă presupunem că una din
o culpă cu ocasia executărei unui contract,

fi
stabil
tea
ită

prin marturi ;

părţi a comis
culpa va pu-

existenţa

pe când

contrac-

apreciarea, actelor şi faptelor care stabilesc posesiunea de
stat. Câs. rom. Bulet. S-a 1, 1889, p. 761.
1) Trib. Ilfov. Dreptul din 16 sept. 1901, No. 57.
,

*) Cpr. C. Galatz. C. judiciar Qin 1900, No. 41.— Proba testimonială, este de asemenea

admisibilă

pentru

dovedirea

lipsei de

consimţemânt din partea testatorului sau dăruitorului C. București. Dreptul din 1884, No. 38.— Manoperile dolosive care
constituesc captaţiunea, pot decifi dovedite cu marturi. Vedi
asupra captaţiunei, t. IV, p.21 urm. Dreptul din 1901, No.
50 şi C. judiciar din acelaş an, No. 60 şi 63.
_

2) Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1889, p. 511.

Bulet. 1891, p. 951.

Vedi şi t. II a lucr. noastre, p. 448 urm.—Vedi însă Bulet.
S-a, 1, 1881, p. 231.— Marturii nu sunt admisibili de cât a
tunci când imobilul ce se revendică nu trece peste 150 lei.
Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1889, p. 581.—Marturii sunt de asemenea

admisibili pentru

a, se dovedi

că averea mobilă

ce

se urmărește de creditor nu este a debitorului urmărit, ci
a unei terţii persoane. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1875, p.84.
4) Cpr. C. București. Dreptul din 1890, No. 17. Vegi și Cas.
rom. Bulet. S-a 1, anul 1887, p. 129.

5) Vedi supră, p. 250, text şi nota 5.

6

-

marturi1).

cu

fi dovedite

cuprind atât elemente materiale
nea caz,

lipsă

spre a se dovedi Proprietatea
asemenea drept a poate â
prescripţie 3),
marturi,
regulărei
pro-L. din 3 april

otomane, atât posesiunea, cât și chiar

o dată faptele

Gradul de

poate fi stabilit prin marturi 2), înmudire.

Cpr. Baudry, II, 1257, în mmedio. Demolombe,
F. Herman, III, axt. 1341, No. 160. Aubry

XXX, 17, 18.
et Rau, VIII,

9
LS

Su

PROBA

tului nu
Fapte juri-

va putea

Numai

TESTIMONIALĂ.—ART.

fi dovedită

faptele juridice

de

care

cât

au

de

1191:

prin

un

act

scris.

obiect

o sumă mai

fost admisă

în privința,

dice avend mare de 150 lei vechi nu pot fi stabilite prin marturi,
și
sumă mai aceasta, fie că este vorba de jurisdicția civilă, fie de
acea
mică
de 150 penală 1). Dacă suma este mai mică, proba testimonială
este admisibilă.

Această

soluție

a

darurilor manuale,
de și chestiunea este controversată >),
Contraetele
Sunt însă contracte pentru care această probă nu
este

fAe pu pob nici 0 dată admisibilă, ori cât de mică
ar fi valoarea lor.
cu marturi. Astfel sunt, de exemplu, contractele pentru
care actul seris

este cerut ad solemnitate 3): contractele de închi
riere ver$ 164, p. 303. Laurent, XIX,
—Vedi

Abuz deîn-

431 urm. PT. Huc, VIII, 280.

însă Planiol, II, 1152, nota

1) Cpr. Cas.

rom.

Bulet.

1.

S-a II, anul 1884

p. 314.—aAstfel

,
dovada testimonială este inadmisibilă în materie de
abus de
„încredere, de câte ori este vorba de o sumă mai. mare de

credere.
Neadmiterea

Past

150 lei, pentru că acest delict presupune existența unui con-

tract civil (mandat, deposit, etc.), care urmează a fi dovedit conform dreptului civil. Cas. rom., C. Galatz, Trib. Ilfov
şi Brăila. Bulet. S-a II, 1871, p. 91. şi 201. Bulet.
1127 şi 1131. Dreptul din 1886, No. 31 ; din 1888, 1892, p.
No.1şi
din 1898, No. 22. Cas. fe. Sirey,81. 1. 52. Sirey,
92. 1. 431.
D. P. 93. 1. 300. Sirey, 1900. 1. 250. 6. Poitier
s şi Tou-

louse. Pand. Period. anul 18%, 2, 100, şi anul
1895,2, 248.
Sirey, 98. 2. 136. C. cu juraţi din Brabant.
Pasier. belge.
14. 2. 210. C. Donai. Pand. Ptriod. 86. 2, 302. 'Trib.
Tongres
şi C. Gand. Pasier.

belge, 11, 3, 327 şi 2, 323. Demolombe,
XXX, 164. Aubry et Rau, VIII, ş 165,
p.
rombiâre. V, art. 1348, No. 23 urm. Lauren 346, nota 8. Lat, XIX, 556 urm.

Demante.

V, 322 bis II. Bonnier, 295.

1348, No. 2. Faust. Helie,

Mareade, V, art.

Code penal, V, 2306.

Pand. fr.
Abus de confiance, 119 urm. Râpert. Sirey,
Abus de confiance,
359 urm. şi: Abus de blanc seing, 12 urm. Blanch
e. Fituides su

le C. penal, VI, 273 urm. Merlin, Repert.
Depât, $1, No.6.
Action publigue, 1, 111, 115. Garraua.
penal, V, 2349, p. 679 (ea. a 2-a, 1901). Aceiaş Tr. du dr.
soluţie este
m

—

Mangin,

Art. 33 Cod.
civ.

5)

admisă și în privinţa sperjurului. Vedi
Cas. fr. Sirey, 1900. 1. 925. $., 901. 1. infră, explic. art. 1913.
1160. v.t. IV, p. 156,
nota 1.—Validitatea

darurilor manuale a fost recunoscută
şi
de Curtea noastră supremă. Bulet.
1899, p. 610. Conti.
Trib. Iaşi. Dreptul din 1894, No.
Cpr. Garsonnet, Pr. cit. INI, p. 22. v. 4 1V, p. 140 urm.
11, 12, ş 899 (ed. a 9-a).
„Osebit de aceste casuri mai Sunt
şi altele. Astfel. 10 nasterile, căsătoriile şi încetările
din viaţă nu pot fi dovedite
prin marturi, de cât în casuril
e
strele stărei civile au fost perduteexcepționale in care regisau n'au fost ținute (art.
33), în care caz se va face
în prealabil această probă.
Cpr.
Cas. rom. C. Galatz şi Craiova
. Curierul Judiciar din 1899,

bale

CIV.—CARTEA

care

n'au

1417)1);

JIL.—ȚIT. II

primit

transacţiunea

nici

CAPIT. IX.—S-a IL—ART, 1191.

o punere

(axt. 1:05)2);

în lucrare

253
Si

COD.

(art. 1416,

anticresa, când suma,

No. 24 și Dreptul din 1899, No. 42. Bulet. S-a 1,
1899, p.
481. C. judiciar din 1897, No. 36 şi din 1898, No. 34:
Bul.
Cas. S-a 1, anul 1890, p. 143. Trib. Ialomitza, Dveptul
din
1890, No. 4. Trib. Ilfov. C. judiciar din 1901, No. 47.-—Simpla
alegaţie că actul a fost omis de a fi trecut în registre nu
face admisibilă proba, testimonială. Cas. rom. C. Judiciar din
1901, No 60. Vegi asupra art. 33, î. Lal luer noastre, p.
221 urm. şi Dim. G. Maxim, Dreptul din 1898, No. 41.
2 Filiaţiunea, legitimă sau naturală na poate fi stabilită Art, 296, 297,
prin marturi de cât atunci când există un început de probă 298 C. civ.
serisă, ori când presumţiunile sau indiciile ce resultă din

fapte

constante,

sunt

de o astfel

de

gravitate,

în cât

se

poate primi admiterea dovedei prin marturi (art. 296, 297,
808 C. civ.). Vedi t. 1, partea IL a lucr. noastre, p. 903
urm. și 300 urm. — In dreptul nostru anterior, filiaţiunea
putea din contra fi dovedită cu marturi. Vedi supră, p.
241, text şi nota 4; p. 245, text şi nota 1.
Cpr. Cas. ft. Dreptul din 1894, No. 41 şi Sirey, 94. 1. 136. Contracte de

DP. 94 1. 127. C. Aix. D. P. 92. 2. 378. Sirey, 98. 3, închiriere
10.

— Proba testimonială, şi prin urmare şi a presumţiilor, „au primit
este însă admisibilă, de câte ori există un început de dova-niei o punere
dă scrisă. Trib. Teleorman. Dreptul din 1894, No. 8. C. A- în lucrare.

gen. D. P. 94. 2. 114.

Sirey, 94. 2. 92. Baudry, III, 664. Controversă.

Baudey et Wahl, Contrat de louage, I, 211 (ed.a 2-a). Arntz,
1V, 1129. Laurent, XXV, 74, 88. Demante, VII, 162 bis
IV.—Contră. Guillouară, Contrat de louage, I, 18. 'Troplong,
Louage, ], 112. T. Huc, X, 219. Larombiere, V, art. 1347,

No. 38. Maread, VI, art.
Î. 407. C. Nancy, Pau şi

1715, No. 2. Cas. fr. D. P. 9%.
Alger.
D.P. 93. 2. 288 şi 304.

C. Alger. Sirey, 96. 2. 45. D. P. 95. 2. 488. D. P. 1901. 2.
+5. Vedi asupra acestei controverse, Râpert. -Sirey, Bail en
gentral, 361 urm. Pand. fr., eod. vo, 428 urm.
Ce trebue să decidem în privinţa prorogărei verbale a Prorogarea

contractului de locaţiune ? Dovada prorogărei verbale este cXePbală a
ea supusă, ca şi acea a însuș contractului, regulelor pre-qe închiriere

vedute

de art.

1416

C. civ?

Chestiunea

este

earăș

contro- Controversă.

versată. Curtea din Alger a admis afirmativa (D. P. 1901.
2. 45).—Vedi însă Baudry et Wabl (Louage, Î, 253, ed. a

2-a;

”)

No. 117,

ed. I-a), după

care. prorogarea contractului ar

putea. fi dovedită contorm dreptului
Transacţia

poate

fi scrisă

sau

comun.

verbală.

Transacţia

scrisă Transacţie.

poate fi constatată atât prin act autentice cât şi prin un act
sub semnătură privată. Baudry et Wahl, Pransactions, 1217.
T. Huc, XII, 283. Fuzier-Herman, IV, art. 2044, No. 73.—
In caz când părţile ar fi constatat transacţia lor prin un
act sub semnătură privată, acest act va fi încheiat în dublu
exemplar (art. 1179). Baudry et Wall, op. cit., 1217, 1995.

9
ca
HP

PROBA

pentru

Transacţie
făcută prin
scrisoare.
Art. 122 Pr.
civ.

Doved, tran-

sacției.

Controversă.

TESTIMONIALĂ.—ART.

care ea este

constituită

1191.

e mai mare

de

una sută

Petits contrats, II, 489.—Nulitatea actului, în asemenea caz,
se acopere însă prin recunoaşterea părţilor şi executarea
convenției lor. C. Paris. D. P. 96. 2. 360.
Transacţia poate să resulteși din o scrisoare (Baudry
et Wabhl, op. e. 1211. Guillonard. op. cif.. 90..T. Huc, XII,
283).—Contră. Laurent, XXVIII, 370.
Transacţiile

asupra

drepturilor

reale

sunt

supuse

tran-

scrierei (art. 722 Pr. civ. modificat prin legea din 15 martie 1900).
Laurent, XXVIII, 369. Colmet de Santerre, VIII, 978 bis
II. PT. Huc, XII, 283. Guillouard, Transactions. 90. P. Pont,
Cum se dovedește transacţiunea ? Art. 1705 respunde că
transacţiunea, trebue să fie constatată prin act scris. Această
disposiţie a dat loc la dificultăţi.
Legiuitorul 'şi-a 'propus,
cu bună samă, de a interdice proba testimonială şi a presumţiilor, contrar dreptului comun (art. 1191), chiar când
transacţiunea

ar

fi relativă

la o sumă

mai

mică

de

150 lei

(Cpr. C. Iaşi. C. judiciar din 1894, No.6. T.Huc, XII. 281.
Baudry. III, 991. Baudry et Wahl, op. ci. 1219. Arntz,
„IV. 1542. Demante, VIII, 278 bis 1. Mass6-Vergă, V, $ 167,

p. 86, nota 6, colona 2. Troplong. Transactions, 91), ear nu
de a face din transacţiune un contract solemn, în care ac-

tul scris

să

fie

cerut

ca o formalitate. substanţială,

după

cum au dispus atât Codul italian (art. 1314), cât şi acel portughez (art. 1712, 1713). Cu alte cuvinte, actul scris nu
este cerut în specie ad solemnitate, ci ad probationen

(cpr. Cas. rom. şi C. Bucureşti. Bulet. S-a 1, 1884, p. 999.

Dreptul din 1900, No. 51 şi C. judiciar din 1900, No. 53.
Baudry, LII, 991. Baudry et Wahl, op. cit.. 1919. Laurent,

XXVII,

367. Thiry, IV, 274. Mourlon, III, 1167. 'T. Huc,

XII, 281. Demante, VIII, 278 bis 1. Guillouard.
81, şi toți autorii.—-Contră. C. Caen. D. P. 45.

Transactions,
2. 109. colo-

na 1); de unde resultă că ea, va, putea. fi dovedită prin ce-.
lelalte mijloace de probaţiune ale dreptului comun. adecă
prin mărturisirea, interogatorul părţei şi jurănientul deci-

soriu.

(Cas. rom. şi C. Bucureşti. Bulet. S-a TI, 1891, p.
612. Dreptul din 1980, No. 9 şi din 1900, No.
51 c. judiciar
din 1900, No. 53).

'Tot în acest

este şi jurisprudența străină. Cpr. Pand. Piriod. 88. sens
2.
984.
Sirey, 45. 3.
653.
Sirey, 39. 2. 140.

unanimă

Arntz,

IV, 5%2.

XAVIII,
utorii

asupra,

acestui

punct.

este de asemenea

Cpr.

Acearias,

supră citaţi.— Unii

admit

Transactious,

mit nici acel decisoriu

aproape

Demolombe.

XXX, 598.

Transactions, 85.

Vedi şi a-

P. Pont, Petits contrats, IL. 507,

318, 379.

(vedi Marbeau,

Doctrina

chiar

Laurent,

şi jurământul

supletor

No. 203, 206), ear alţii nu ad-

(Proplong, Transactions. 29).

combaterea, acestui din urmă
$ 420, p. 660. nota 7.

sistem | în

Aubryry

Vedi

et€ Rau, IV,

COD. CIV.—CARTEA

cinci-deci lei
1898,.p.

UI.—TIŢ.—JII.—CAPIT. IX.-—Sa IL. —ART.

(art. 1698)

1425);

depositul

(cpr.

Cas. rom.

voluntar

Bulet.

(art. 159%),

1191.

S-a
nu
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1,
însă

Chestia, este însă de a, se şti dacă transacţia poate fi do- Dovedirea

vedită cu marturi, de câte ori există un începit de probă transacţiei
scrisă în sensul art. 1197. Curtea din Bordeauxa admis de prin maturi
curând, cu drept cuvânt, afirmativa (vedi Sirey, 99. 2. 207. “n început

D. P. 99. 2. 149, 150 şi C. judiciar din 1901, No. 23), con- de probă
scrisă.
torm jurisprudenţei Curţei de casaţie din Francia, la care ea
se referă în motivele sale. In adever, cu toate că art. 17705 Controversă.
deroagă, după cum am vedut, de la art. 1191, el nu deroagă de la art. 1197, care referindu-se la contracte în genere.
admite proba testimonială şi a presumţiilor (art. 1203), ori
de câte ori există un încare ar fi valoarea convenţiunei,
ceput de probă scrisă. Ori, pentru a sustrage transacţiunea,

de la această regulă generală, aplicabilă la, toate contractele,
ar trebui o disposiţie expresă, care însă nu există nicăiri.
La

aceste

consideraţiuni trebue

să

mai

adăogăm

că începu-

tul de dovadă scrisă va face ca dovada testimonială să fie
mai puţin periculoasă şi mai puţin necertă în resultatele sale.
Vedi în acest sens, Cas. fr. D. P. 65. 1. 105. Sirey, 78.1.
252. D. P. 18. 1. 160. Sirey, 79. 1. 216. D. P. 79. 1. 198.
D. P. 86. 1. 416. Sirey, 86, 1. 128 (soluţie implicită). C.
Lyon. D. P. 81.2. 26. Sirey, 81.2. 118. Trib. Annecy. Pand.

Pâriod. 88. 2. 284, ete. Tot în acest sens se pronunţă şi o mare

parte din doctrină. Cpr. T. Huc, XII, 281. Vigie, III, 1180.
Baudry, III, 9992. Baudry et Wahl, op. cit., 12292. P. Pont,

op. cit., ÎI, 502. Colmet de Santerre, VIII, 218 bis IV. Arntz,

IV, 1542. Merlin, Quest. de droit, v* Transaction, $ 8, No.
3.—Contră. Bonnier, 138. Larombitre, V, art. 1347, No. 41.
Accarias, op. cit., 84. Demolombe, XXX, 109. Guillouară,
op. cit., 86 și Revue critique, t. VIII (anul 1879), p. 513 urm.
Marcel Planiol, II, 2299, p. 685, nota 3. Laurent, XXVIII.
316. 'Thiry, IV, 214. Aubry et Rau, IV, $ 420, p. 661. Troplong, op. cit., 30. Marbeau, op. cit., 203, 204. Masse-Verge,
V, $ 767, p. 85, nota 6. Mourlon, III, 1161. In acest sens
sau pronunțat mai multe Curți de apel. Vedi D. P. 45. 2.
108. D. P. 61. 2. 55. D. P.69. 2. 230. D.P.18.2. 64.0.
P. 19. 2. 140. Sirey, 95. 4. 24. Cpr. şi C. Iaşi. C. judiciar
din 1894, No. 6, consid. de la p. 47, colona 1. Vedi asupra
acestei. controverse, Fuzier-Herman, IV, art. 2044, No. 61

urm. şi Repert. Dalloz, Supplem., Transaction,

No. 16 urm.

In Belgia, jurisprudența este împărţită (vedi în sensul yurisprapărerei noastre, Cas. belg. şi C. Li&ge. Pasicrisie belge, anul denţa belgiână.
1844, 1, 152 şi anul 1849, 2, 49); ear în sens contrar, adecă că începutul de dovadă scrisă nu face admisibilă proba
testimonială, Trib. din Anvers. Sirey, 1895. 4. 24.
Cât pentru materiile comerciale, nu mai încape, după noi, Transacţie
nici o îndoeală că transacţiunea poate fi , dovedită prin ori- Controversă,
comercială.

9

sa
=

PROBA

TESTIMONIALA.—
ART.

1191.

şi acel necesar (art. 1621)!); contractele de societate (art.
28 C. com.) 2); contractele pentru construirea și înstrăinarea unui vas (art. 491, 493 C.com.); contractele de asigurare (art. 445 C. com.); contractul de gagiu comercial,
însă

numai

care

el este constituit

178

C. com.) 5); contractele de înrolare a persoanelor

compun

față

de

echipagiul

cei

de

altreilea,

trece

peste

unui

vas

și

dacă

cinci

sute

(art. 532

C.

suma

pentru

lei noi (art.

com.);

ce

contrac-

ce mijloace, conform art. 46 C. com., şi aceasta chiar în
casurile art. 1191 C. civ., pentru că art. 1705 nereferindu-se de cât la transacţiunile civile, este inaplicabil în materie comercială. T. Huc, XII, 282. Baudry et Wanl, Pransactions, 1224. Mass6, Dr. comm., IV, 2695. Lyon-Caen et
Renault, Dr. comm. III, 52 şi nota în Sirey, 73. 9. 161.
Bolaffio, [1 Codice di conumercio italiano cominentato, I, p. 54],
nota 4, şi decisiile italineşti citate de acest autor. MassVerge, V, $ 1767, p. 86, nota 6, in fine. C. Paris. Sirey. 94.
2. 19 și D. P. 94. 2. 498. —Contră. Laurent, XXVIII, 375.

Acearias, op. cit., 84. Guillonard,

op. cit., 85 bis.

P. Pont,

op. cit., II, 501. Aubry et Rau, IV, $ 490, p. 661. C. Budeaux şi Bourges. Sirey, 57. 2. 515. Sirey, 13. 2. 161 şi D.

P. 13. 2. 103. TPrib. Gand. Pașicrisie beige, 18. 3. 359.
In

Perderea ac-

tului

fine,

este

generalmente

admis

că

transacţiunea

poate

fi dovedită prin marturi sau presumţiuni de câte ori actul
încheiat pentru constatarea ei a fost perdut prin 0 causă de
forță majoră neprevedută (art. 1198, $ 4) (Laurent, XXVIII,
311. Baudry, III, 992. Pp. Pont, op. cit., 85. Demante, VIII,
218 bis III. Aubry et Rau, IV, $ 420, p. 661. F.-Herman,
IV, art. 2044, No. 2. Lavombicre, V, art. 1347,
No. 41, in
fine),

care

constată,

transactția,
ete.

sau

când

creditorul

a fost în imposibilitate

de a'şi

procura 0 dovadă serisă despre existența, transacţiunei (art. 1198,
$ 3). Cpr. Guillouard, op. cit, 85.—Vedi însă T. Huc, XII,
282, care qice că această din urmă ipoteză pare a fi himerică. Vedi asupra tuturor acestor: chestiuni, adnotaţia noastră
din C. judiciar, No. 23, anul 1901.
Vedi supră, p. 247, nota 2 şi infră, p. 286
Pentru societățile în comandită prin acţiuniurm.
şi acele ano-

Ant. 55, ş2
C. com.
Asociaţiuni
în participare.
Art. 256 C,
com.

Mime, se cere chiar un act autentic
Actul

scris

pare (art. 256

fiind

cerut

C. com.),

şi pentru

(art; 88, $ 2 C. com.).

asociaţiunile

în

partici-

ele nu pot fi dovedite prin marturi

(Cas. vom. Bulet. S-a IL, 1893, p. 29.
c.
va. C. judidin 1896, No. 36), nici prin jurământ. Craio
(Cas. rom. Bulet.
S-a II, 1895, p. 1386). Vegi supră, p. 191 şi
infră, p. 210,
precum şi
cir

*)

rubrica: Casuile în care se poate deferi
jurrămânful detisoriai.:
”
Pa; Galatz, Dreptul din 1901, No.
29. Vedi şi supă,

tele de

III.—TIT. III.— CAP. 1X.— S-a I—ART.

închiriere a unui vas (art. 557

1191,.1656.

C. com.)!);

IS
Or
i

COD, CIV.—CART.

con-

tractele de împrumuturi maritime (art. 602 C. com.), etc.
Cât pentru fidejusiune, ea poate fi stabilită prin mar- Fidejusiune
turi, de câte ori există un început de probă scrisă. Legiui- Art. 1656.
torul cerând, în adevăr, prin art. 1656 ca fidejusiunea să

fie expresă, n'a voit de cât ca consimțemântul fidejusorului de a garanta plata să fie manifestat sau exprimat ; el

ma înțeles însă a supune fidejusiunea unei anumite forme,
nici a cerut întrebuințarea vre unui termen sacramental;
de unde resultă că fidejusiunea, poate fi dată nu numai în
scris, dar și în mod verbal, soluţie admisă şi în vechiul
drept francez (Pothier, Obhg., II, 401); ear mijloacele de
dovedire ale fidejusiunei sunt acele ale dreptului comun;
prin urmare, proba testimonială este admisibilă în casurile
și condiţiile în care această probă este admisă de lege 2).

1) Dovada convenţiunei pentru navlu se poate însă face nu Dovedirea
numai prin contract scris sau prin poliţa de încărcare, ci și contractului
prin alte moduri de probaţiune, întru cât închirierea unui de navlu.
vas

nu

este un contract solemn.

Cas.

rom.

Dreptul

din 1899,

No. 46 (şi nota lui Alex. Degr6). Bulet. S-a II, 189, p.
1126. Astfel, contractul de navlu poate fi stabilit prin mărturisire sau jurământ, și chiar prin presumţiuni sau marturi,
în casurile

excepţionale

în care

această

probă

este

admisă.

Cpr. Lyon-Caen et Renault, Dr. comm., V, 649. Rivitre,
Dr. comm., p. 503 (ed. a 5-a din 1868). Alex. Degre, Dreptul, loco cit. P. Ascoli, Il Codice di comimercio ital. cummentato, VI, 531, p. 314. Vidari, Corso di diritto commerciale,
VI, 5393, p. 250 (ed. a 4-a din 1896).— Pentru acţiunile derivând din executarea unui contract de navlu, se aplică le-

gea. domiciliului debitorului. Cas. rom. Dreptul din 1899, No.
36. Bulet. S-a II, 1899, p. 336.

*)

Cas.

rom.

(16

april 1901).

C. judiciar

din

4 octombrie

1901,

No. 63. Cpr.și C. Galatz. Dreptul din 1897, No. 61. C. Nancy,

D. P. 96. 2. 495. Baudry, III, 946. Baudry et Wabhl, Cautionnement, 929, 933. Troplong, Idem, 135. T. Huc, XII, 181.
Pand. fr., Caution, 55, 332, 331. R6pert. Dalloz, Supplem.,

Cautionnement, 40. Masse-Vergă,

V, $ 159,

p. 63,

nota 1.

Masse, Dr. comm., LV, 2123. P. Pont, Petits contrats, II, 91.
Thiry, IV, 239. Laurent, XXVIII, 159. Râpert. Sirey, Cautionnement, 295, 321. Vigie, III, 1127, p. 584, şi toţi autorii.
legislaţiilor

Dreptul

străine (cpr. art. 826 C. portughez, 1827 C. spaniol, 1861
C. neerlandez, 1349 urm. C. austriac, 1178 urm. C. Calimach,
etc.), unde consimţemântul fidejusorului este suficient, afară
de Codul federal al obligaţiilor (art. 491) şi de noul Cod
german,
care cer un act scris. Eată cum se exprimă,f în aS

Aceiaș

soluţie

este admisă

și în majoritatea

străin.

PROBA

258
Fidejusiune
comercială.

TESTIMONIALĂ.—ART.

1656,

Această soluție nu este admisă, bine înțeles, de cât în
materie civilă : căci, de câte ori judecătorii vor recunvaște
fdejusiunei un caracter comercial, ea va putea fi stabilită
prin

ori

ce

soi

de

probe,

dovadă scrisă, conform

chiar

fără

nici

un

început

de

art. 46 C. com.!).

Acest principiu este incontestabil, însă el va fi greu de
aplicat, pentru că fidejusiunea fiind în genere un act gratuit, nu are caracterul comercial şi remâne un act civil,

Art. 166 C.
german.

chiar dacă

ea emană

garantarea

unei

man.

la un

comerciant

și are

comerciale 2). Casul

de

obiect

aproape sin-

ceastă privinţă, art. 766 din Codul german : „Zu

Giiltigheit

des Biirgschaftscertrags ist scriftliche Erteilauuy der Biirgschaftsevhlăvung erforderlich“. Vedi şi axt. 203, IL. 14, Aligemeines
Landrecht fiir die Preussischen Staaten.
Axt. 166 din noul
Cod

Dreptul ro-

de

obligaţii

german

adaogă

însă

că viciul

de

formă

este

acoperit

întru cât fidejusorul a executat obligaţia principală.
La Romani, în timpurile primitive, fidejusiunea nu putea
să

aibă

loc de

cât

în forma solemnă a stipulaţiunei

(eponsto).

Vedi Troplong, Cuutionnement, 2 şi 136. Windseheid. Lehrbuch des Pandelitenrechts, II, $ 416, nota 1. Cpr. Gaius, III,

$ 115—127. Mai târdiu însă, actul scris este suficient:

Dreptul
vechii.

Si

quis se scripserit fidejussisse, rideri omnia solemniter acta. (Instit. „Justinian, De fidejussoribus, 3, 20, $ 8). — In fine,
sub Justinian, fidejusiunea poate fi atât scrisă cât şi verbală (L. 21, Cod., De fidejussoribus, 8, 41). Fidejusiunea
verbală nu avea însă valoare de cât pentru doue luni. şi se
stengea după acest timp, acel care se obliga verbal fiind
presupus a nu se obliga pentru un timp îndelungat. „Duobus mensibus_effluentibus ab hujus modi nezu, fidejussorea liberari“ (L. 21, în medio, Cod., Zoco cit.).— Această din urmă
disposiție n'a fost reprodusă în legile noastre anterioare.
(Cpr. Andr. Donici, capit. 20, despre chezăsie ; Cod. Calimach,
art. 117178 urm.; Cod. Caragea. partea III. capit. 12, pentru
chezășie, etc.). „Chezăş este, dice acest din urmă Cod (partea III, capit. 12,$ 1), cine câtre altul, pentru datoria
obrazul altuia, făgădueşte încredințare“. Nu se cere deci, sauîn
această

privinţă,

nici

1) Pand. fr.. Caution,

un

act

338 urm.

scris.

Lyon-Caen

com., |, 182, p. 162 şi Pr. de dr. com.
Petits contrats, II, 91. Laurent, XXVIII.
Wabhl, Cautionnement, 933, dn fine. Masse.

Repet.

Sirey, Caationnement, 393 urm.

plement. Cautionnement, 40 şi Actes

et Renault.

|

Dr.

|. 138. P. Pont,
159.
Baudry et

D>.. com

Râpert

Iv,

2723.

Dalloz

Sup-

commerce. 4192 Cas. fr.
D. P. 59. 1. 115. Sirey, 88. 1. 482.de Pand.
Piriod. 89. 1.32.

*) Laurent, XXVII,

159, 165. P. Pont, op. ct. Si. Lyon-

qăen et eepanult De co.

.

(ed.

Î, 182. Ponsot,

544). Ruben de Conder,

Cautionnement,

Dictionn. de dr.

COD. CIV.—CARTEA

II.—TIT. I.—CAPIT,

TA.—S-a IL—ART. 1191.

259

e

gur în care el va putea fi aplicat este acela în care
fidejusorul, care ar fi garantat verbal o operație comercială,
ar

avea

rea

un

înteres

în

causă 1).

Naște acum întrebarea:
cum se va determina valoasumei de una sută cinci-deci lei? Nici o dificultate nu

există în caz când este vorba de o sumă de bani. Dacă
este vorba de un lucru, judecătorul va: aprecia valoarea
lui după elementele ce va avea, putând la nevoe ordona
şi o expertisă. In ori ce caz, pentru a se determina valoarea, sa, se va avea în vedere nu numai lucrul principal, dar și accesoriile lucrului, de exemplu, procentele ajunse la scadenţă, etc.
Valoarea

care

va

fi ținută

în

samă

este

aceea

ce

lucrul avea în momentul când s'a petrecut faptul juridic
ce urmează a fi probat, ear nu acea din momentul cererei în judecată.
Astfel, dacă presupunem că am depus în mânele d-tale
un bon al exposiţiei din Paris din 1900, care astădi valoreză 20 de lei, și că mai tărdiu

acest bon

a câștigat suma,

de 10000 lei, voii putea dovedi depositul prin marturi,
pentru că, în momentul îndeplinirei sale, faptul juridic a-

vea

de

obiect

o sumă

mai

mică

de

una

sută

cinci-deci

de

lei, și prin urmare, nu eram obligat în acel moment a'mi
procura un act scris constătător al depositului 2).
După ce art. 1191 a dispus că proba testimonială nu

comm. VO Caution, 36 urm. Demangeat asupra lui BravardVeyrieres, Dr. comm., VI, p. 549 (ed. a 2-a din 1888—1899).
Baudry et Wabl, op. cit., 1197, şi numeroasele decisii citate
de acești autori, p. 575, n. 1 şi p. 516, n. 1. Curtea Lyon
şi Paris. D. P. 53. 2. 157 şi D. P. 95. 2. 511.—Contră. 0.
Lyon. D. P. 53. 2. 158. Trib. com. din Marsilia a decis de
asemenea (10 aug. 1887) că fidejusiunea unui act de comerţ
este un act comercial. Vedi Baudry et Wahl, op. cf. p.
315, nota 1, în fine.
1) Baudry et Wahl, op. eit., 1198. Laurent, XXVIII, 166. Lyon-

Caen et Renault, op. cit, IL, 182, p. 162. Repert. Dalloz, Su pplem., Acte de commerce, 468. Cas. fi. D. P. 72. 1. 253. Si-

rey, 12. 1. 106. D. P. 89.1. 115. Sirey, 88.1. 432.—Contă,
C. Paris (9 iulie 1881), decisie citată de Baudry et Waul,
op. cit... p. 5TI, ad notam.
*) Cpr. Baudry, II, 1260. 'Thiry, INI, 151. Planiol, II, 1170,
1171. 'T. Huc, VIII, 982. Aubry et Rau, VIII, $ 762. p.
309. Demolombe, XXX, 33. Demante, V, 315 bis XI și XII.
Laurent, XIX, 442. Larombiere. V, art. 1341. No. 15.—Vedi
însă Bonnier, 164.

Detennina-

rea valorei
sumei

de

150 lei.

TESTIMONIALĂ.—ART.
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119%

+

în principiu,

este,

lei,

la. 150

vând
Art. 1192.

admisibilă

legiuitorul

în materie civilă de

cât pănă

disposiţiuni a-

oare-care

formulează

de scop tocmai respectarea acestei regule.
Astfel, după art. 1192, cererea în judecată având de

obiect

capital mai mic de

un

lei şi

150

dobândi, care unite

la capital, întrec această sumă, nu poate fi stabilită prin
marturi. Creditorul este, în adevăr, în culpă de a fi lasat
să se acumuleze dobânda peste 150 lei şi de a nu fi cerut un înscris. Decisia legei este însă nedreaptă și contrară
principiului tacitamente statornicit de art. 1191, după care
trebue să se aibă în vedere momentul când s'a petrecut
faptul juridic

nu suma
Dobengile aCât

junsela seama
ma cererei trarea

spre

a

se ști

de 150 lei!).
pentru dobândile

dacă

care

obiectul

vor

cererei

în judecată,

ele nu

probei

testimoniale,

chiar

en judecată:av forma o sumă mai mare

lui

ajunge

pot

întrece

la scadență în

impedica

dacă unite

de 150 lei,

sau

cu

adminiscapitalul,

pentru că credi-

torul nu este în culpă. In adevăr, în momentul cererei, 0biectul litigiului neîntrecând suma de 150 lei, el nu poate fi responsabil de efectele întărdierei procedurei ?).
Dobengi moAxt. 1192 nu se aplică de asemenea la dobândile mo“ratorii, care au curs în virtutea cererei în judecată, nici la
daunele datorite pentru întârdierea adusă în executarea
obligaţiei,

pentru

nu este în culpă 8).

că,

și într'un

caz

şi în

altul,

creditorul

Claueă peDacă însă sa stipulat o clausă penală pentru casul
“când debitorul va, întărdiea executarea obligațiunei sale,
suma datorită cu titlu de pedeapsă va fi adaosă la capital spre a se decide dacă un act scris a trebuit sau nu

să fie redactat, fiind că suma stipulată cu titlu de pedeapsă
constitue, ca și dobânda convențională, o prestație acceso1)

Cpr. Planiol,

II, 1179, nota 1.

*) 'Thiry, III, 152. Arntz, III, 383. Duranton, XIII, 319. Ma

cade, V, art. 1342, No. 2. Larombitre, V, art. 1342, No.1.
Demante, V, 316 bis III. Mourlon, II, 1602. Baudry, IL,
1262. Demolombe, XXX, 38. Aubry et Rau, VIII, $ 1162,
„ S10, nota 27. 'T. Huc, VIII, 283.—Contră. Laurent, XIX, 454.p.
) 'Thiry, III, 152. Baudry, II, 1262. Demolombe, XXX, 40,
41. Bonnier, 160. Laurent, XIX, 456. Aubry et Rau, VIII,

162,

p. 3Il, text și nota 30. Larombiăre, V, art. 134,
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rie, a cărei cifră e fixată de mai înainte și care formează
cu principalul obiectul convenţiunei ID),
Acel care a făcut o cerere în judecată pentru o sumă mai mare de 150 lei, nu este admis a o dovedi prin
marturi, chiar de'și va restrânge cererea la această sumă,

Art 1193,

fiind că obligaţia întrecend
suma de 150 lei, creditorul
este în culpă de a nu și fi procurat un act scris. Această
disposiție

nu

cite de art.
Dovada

este

de

cât

o

1191.
testimonială

nu

consecinţă

a

regulei

statorni-

poate fi admisă nici chiar când

cererea în judecată ar fi pentru o sumă mai mică de 150
lei, dacă această sumă ar fi un rest din o creanță mai
mare *),.neconstatată prin act scris. Astfel, dacă din o sumă
de

300

lei ce'i

datoreai, mi-ai plătit

cea

testimonială,

că creanța

mai

mare parte

și "mi ai remas dator numai cu 20 de lei, eu reclamând
această sumă, pe care d-ta o tăgăduești, nu voi putea
administra

proba

pentru

mea

fi--

ind din capul locului mai mare de 150 lei, sunt în culpă
de a nu fi luat de la d-ta un act scris. Lucrul ar fi însă
cu totul altfel dacă debitorul ar fi executat de îndată obligaţia

sa,

remânând

numai

debitor

pentru

o sumă

egală

sau mai mică de 150 lei. Astfel, de exemplu, dacă presupunem că'ți-am vândut un corp cert și determinat pentru 200 lei și d-ta plătindu'mi cea mai mare parte din
preț,

'mi

ai remas

dator

cu

20

de

lei,

eu voi

putea

do-

când

d-ta ai tăgă-

dui-o, fiind că nu te am credut de cât pentru
pentru care. un act scris nu era necesar5).

această sumă,

vedi creanța

mea

cu marturi,

la caz

1) Baudry, loco cit. T. Huc, VIII, 283. Demolombe, XXX, 40.
Bonnier, 160. Laurent, XIX, 455. Aubry et Rau, VIII, $
162, p. 311. Larombiere, loco cit., No. 3,
:) Cum se va constata că suma reclamată este un rest din o
creanță mai mare, căci nici creditorul nici debitorul cele mai
multe ori nu o vor spune, cel d'intăi pentru a nu face proba testimonială inadmisibilă, ear cel de al doilea, pentru a
nu mărturisi datoria, sa. Aceasta se va putea constata din
depunerile marturilor pe care justiţia i-ar fi admis, şi în
asemenea caz, proba testimonială va fi declarată inadmisibilă, ca fiind contrară legei. Cpr. Thiry, III, 152. Arntz,
III, '384. 'Toullier D., V, partea I, 4, 46. Larombitre, V,
art. 1341, No. 11. T. Huc, VIII, 984.
3) Cpr. Baudry, II, 1961. Bonnier, 159.
— Contră. 'T. Huc,
VIII, 984.

Art. 1194,

262
Art, 1195.

PROBA TESTIMONIALĂ.—ART.. 1145, 1196.
Când în aceiaș instanță o parte face mai multe cereri pentru care nu are acte scrise, dacă toate aceste cereri, unite la un loc, trec peste suma de una sută cincideci lei, cu toate că fie care în parte ar fi inferioară acestei sume, dovada prin marturi nu poate fi admisă, chiar
când creditorul ar pretinde că aceste creanţe provin din
diferite cause și că sau născut la diferite epoce, pentru
că el este în culpă de a nu fi luat de la debitor acte scrise. Această disposiție are de scop respectarea art. 1191,
căci dacă creditorul ar putea să facă admisibilă proba testimonială prin faptul că ar susține că suma reclamată provine din mai multe creanţe, proibițiunea art. 1191 ar remânea o literă moartă. Acest text a fost deci fără cuvânt

criticat de 'Toullier (V, partea I, 48) 7).

Această regulă sufere însă excepţie în casul când creditorul a dobândit asemenea drepturi de la, alte persoa"ne, prin succesiune, donațiune sau altfel.
„_ Astfel, dacă "ţi am împrumutat
100 lei vechi, fără
nici un

înscris,

și apoi

am

devenit

moștenitorul

părintelui

meu care'ți împrumutase o sumă egală, eu voi putea dovedi ambele creanţe prin marturi, pentru că nici o culpă
nu poate fi imputată nici mie, nici părintelui meu, de
oare ce fie care creanță luată în parte nu avea nevoe de
a fi constatată prin act scris.
Tot din art. 1195 mai resultă încă că, adăogându-se
valoarea diferitelor drepturi reclamate, trebue să facem
abstracţie de acel care se justifică prin acte scrise, sau
pentru

ceasta
acelaș

nu

gâzt, 1196,

care

există

macar

un

început

de

probă

scrisă.

A-

vesultă din primele cuvinte ale textului: când, în
instanţă, o parte face mai multe cereri pentru care

are înscrisuri... 2).

In
să ȘI
al

fine, pentru

producă

ai muy

ca proibițiunea, edictată de art. 1195

efectele

sale și pentru

el Persoane mai multe

ca acela

care

ar fi

creanţe, să nu poată

mă mai mică de. 150 lei. ri 1196 “ secat Cate
cere.
rile ce o persoană ar fi în are tai rod cre ca toate, cerecontra alteia. şi care war ept a în roduce, sub ori ce titlu,
PE
ar fi justificate prin acte scrise, să

2) Cpr. Mareade, V,
2)

art.

1345. N
NI
Hue, VIII 9g5, 7 ît 1549,
No.
4.
Baudey,
11,
1965,
7
Cpr. Baudry,
1], 1265.
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fie întroduse prin aceiaş petiție, fără ca celelalte pretenţ
ii,
neprobate prin acte scrise, să mai poată fi primite în
urmă. Va să dică, legiuitorul nu se mulţămește de astă dată

de

a. declara

numai

proba

testimonială

inadmisibilă,

după

cum dispune prin axt. precedent, ci voeşte ca însuș acțiunea,
creditorului să fie respinsă, chiar din oficiu, fărăa, se cer-

ceta dacă ea este întemeiată sau nu ; de unde resultă
că
pretenţiile posterioare ale creditorului nu vor putea fi
do-

vedite prin nici un soiii de probă, nici chiar prin mărturisirea sau jurământul debitorului 1).
Legiuitorul silește pe reclamanta întruni toate cererile sale în una singură, nu atât în scopul de a împedica,
înmulțirea proceselor mici, după cum voea ordonanța din
166%, ci mai cu samă în scopul de a. sancţiona proibiţiunea edictată de art. 1195; de unde resultă că art. 1196
nu este aplicabil:
1” In materie comercială;
20 Când
3% Când
40 Când

trec suma
50

creanţele
există un
diferitele

de 150 lei3);

Când

reclamantul

provin de la persoane deosebite ;
început de probă scrisă ?) ;
creanţe întrunite la un loc nu înn'a

înţeles

să calce

regula

de ast. 1191, adecă când fie-care din instanțele
are de obiect sume mai mari de 150 lei:).
Acest

text

nu

se aplică

de

asemenea

pusă

angajate

creanţelor

care

1) Planiol, II, 1176. Bandry, II, 1267. T. Huc, VIII, 286.
Mareadă, V, art. 1346, No. 4. Laurent, NIN, 468. Aubry et
Rau, VIII, $ 762, p. 317, text şi nota 47.—Contră. Demante,
V, 319 bis LV. Demolombe, XXX, 777. Larombitre, V, art.
1345-1346, No. 17. Duranton, XIII, 328. Toullier D,, V,
partea, I, 49.
2) Cpr. Thiry, III, 154. Laurent, XIX, 464. Larombiere, V,
art. 1346, No. 19. T. Huc, VIII, 286.—Contră. Baudry, II,
1266._ Demante, V, 319 bis II. Aubry et Rau, VIII, Ş 762,
p. 315. Duvanton, XIII, 327. Planioi, II, 1177.
% 'P. Huc, VIII, 286. Laurent, XIX, 462 urm. Thiry, III, 153,
154.

Larombiăre,

V, art. 1346, No.

20.—Im

casurile

de

mai

sus, soluţia va fi însă contrară, dacă art. 1196 se consider
ca având de unic scop micşorarea proceselor mici. Vedi în
acest din urmă sens, Baudry, II, 1966. Arntz, III, 387. Duvanton, XIII, 327. Demante, V, 319 bis 1. Aubry et Rau,

VIII, $ 762, p. 316. Planiol, II, 1177.

4)

C. Aix.

D. P. 1900. 1. 225.

Casurile în
care art. 1196
nu este aplicabil.
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nu
de
nu
ce
nu

TESTIMONIALA.—ART.

1191.

erau încă născute în momentul întroducerei acţiunei 1),
exemplu, creanţelor condiționale ; nici creanţelor care
sunt încă exigibile; căci creditorul neputând cere ceea
nu'i este încă datorit, sau ce i se datorește cu termen,
i se poate face o culpă că wa cerut ceea ce nu era

în drept a cere ?).
A

doua
tra

regula— Oprirea

sau

peste

ceea

ce

de

a se

cuprinde

dovedi

prin

marturi

actul

scris

(art.

11291,

în

con$ 2).

Art. 1191 nu se mulțămește dea înterdice proba testimonială peste 150 lei, ci mai formulează încă următorul
principiu: De câte ori un fapt juridic a fost constatat prin

un act autentic sau sub semnătură privată, proba testimonială nu este admisă în contra sau peste ceea ce cuprinde actul 5), nici în privința modificărilor verbale ce Sa pretinde
că sa adus mai în urmă actului, chiar dacă ar fi vorba
de o sumă sau valoare mai mică de una sută cânci-leci lei.
Acelaș principiu era formulat și la Romani, unde, cu toată

favoarea cu care era v&dută proba, testimonială, nu se puteau asculta marturi contra unui act scris de cât atunci
când actul era defaimat de falș: » Lestes, câm de fide tabularum nihil dicitur, adversus scriptuvram
înterrogari non

possunt“ 4).
Sensul acestei regule.

Sensul acestei regule este că, de câte ori sa făcut
un act scris pentru constatarea unei convențiuni sau a ori
cărui fapt juridic, fie chiar pentru o sumă sau o valoare
mai mică de 150 lei vechi, proba testimonială nu poate
f admisă pentru a se stabili că faptul juridic este altul de
cât acel constatat, sau că părţile au mai convenit si asupra

altor lucruri de cât acele constatate

')
:)

Demolombe,

XXX,

16.

Maread6, V, art. 1346,

Larombiăre,

prin act, fie mai înaV,

art. 1346.

No. 3.

No. 2. Phiry, FII, 154. Bandry, IL

1266. Aubry et Rau, VIII, $ 1762, p. 317.
|
Planiol, II, 1178. Thiry, III, 154. Baudry, II, 1966. Arntz,
EL, 387. Laurent, XIX, 466. Duranton: XIII 397. Marcade, V, art. 1346, No. 3.——Contră. Aubry et Rau
VIII, $
162, p. 316, text şi nota 44. Lavombiere,V,
art. 1346, No.

21 Demante, LR 319 bis III. Demolombe, XXX, 173.
pr. o
Cas. rom.
Ip) îi
Bulet
Bulet. S-a 1, ; 1898.
1898, p. p. 1385.
1383
ulet. SBulet.
S-a 1,
oauli
Sent...
De
testibus, 5 15, $ 4. Vegi şi C. Harmeno“)
Pol, De testibus, 1, 6, $ 57, unde se dice : „'Testi
moniun
scriptum adrersus scriptum testimonium
valeve neguit“.

non
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inte, fie mai în urmă, fie o dată cu încheerea actului. Astfel, dacă actul scris constată că'ți-am imprumutat 150 lei,
nu

poţi

mai

să dovedești

100

lei.

vorbește

de

De

prin

marturi

asemenea,

dobândă,

nu

că'ți-am

dacă

voiii

actul

putea să dovedesc

turi că te ai obligat a plăti o dobândă
că aceasta

ar însemna

împrumutat

a dovedi

contra

nu-

de împrumut
prin

oare-care,
actului.

nu
mar-

pentru
Prin

ur-

mare, de câte ori părțile au constatat raportul juridic d'intre ele prin un act scris, ori ce modificări sau schimbări
sar aduce

acestui

act 1); căci actul
locului

tul

este

act

trebue

să fie

pe care părţile

presupus

constatate

lau

a constata

în

prin

încheiat

mod

un

alt

din capul

desăvârşit

rapor-

lor juridic.
Proba

testimonială

este

însă

admisibilă

de

câte

ori Admiterea

probei testi-

este vorbe de o obligaţie a cărei valoare nu întrece suma moniale p. a
de 150 lei, pentru a stabili un. fapt posterior, care a a- sestabili
stângerea
vut de obiect stengerea sau desființarea obligațiunei COn-sau desființastatate prin actul scris, precum ar fi, de exemplu, plata, rea oblig.
remiterea datoriei, etc. ; căci, în acest caz, nu se combate Controversă.
actul scris, ci se pretinde numai că un fapt nou a adus
stângerea. obligaţiunei constatate prin act ?).
|
Unii ar voi ca proba testimonială să fie de asemenea

admisă spre a se stabili că o convenție constatată prin un act
scris a fost mai în urmă modificată prin o convenție posterioară,

precum

susținea

că s'a schimbat

Această

ar fi, de

soluție

exemplu,

termenul

este însă

în casul

în

care

s'ar

ce

este

de plată 3).

inadmisibilă

ca

una

contrară art. 1191. In adevăr, acest text nu admite proba
testimonială de câte ori este vorba de a se stabili că sar

fi dis ceva în urma confecțiunei actului *).
Legea

neoprind

însă proba

testimonială în contra sau

1) Cpr. Cas. fi. D. P. 81. 1. 481.
:) Cpr. Pothier, II, 198. Baudry, II, 1211. Arntz, III, 389.
Thiry, III, 156. Demolombe, XXX, 87. Mareadă, V, art.
1341, No. 5 şi 6. Bonnier, 144. Mourlon, II, 1606. Vigie, II,

1632. Demante, V, 315 bis XIX.

ranton, XIII,

334, 335. Aubry

Laurent, XIX, 483. Du-

et Rau, VIII, $ (63, p. 322,

text şi note.T. Huc, VIII, 287.-—Contră. Planiol, II, 1189.

Larombitre, V, art. 1341, No. 29. Favard, Repert., Prese,
$ 1, No. 7. Merlin, Repert., Prese, S-a II, $ 3, art. 1, No.
20. Mourlon, Revue critigue, anul 1804, î. VI, p. 114 urm.

3 Laurent, XIX, 481. Demante, V, 315 bis XĂ.
3) 'Thivy, III, 156. Baudry,

II, 1270.

Aubry

et Rau, VIII,

$
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266
peste

ceea

ce

cuprinde

actul

de

cât

1191,

din

causă

că

părţile

au avut posibilitatea de a'și procura o dovadă scrisă despre clausele accesorii sau despre modificările aduse actului
primitiv, de aici resultă următoarele consecinţe:
Casurile în
4 care proba
testim. este

1%

Proba

testimonială

lor (art. 1203)1),

și în consecinţă

este admisibilă

și a, presumţii-

fără nici o restricţie, de

admisibilă. câte ori un act, fie el chiar autentic, este atacat pentru
Dol, fraudă,
eroare, vio- causă de dol sau fraudă 7), sau când consimțemântul a fost
| _lenţă, ete, dat din eroare, smuls prin violență sau surprins prin dol

(art. 955 urm.) 5), sau în fine, când convenţia se întemeiază
pe o causă ilicită (art. 966)4), în care caz nulitatea poate

fi propusă de fie-care din părţile care au intervenit în convenţie. (Cpr. C. București. Dreptul din 1901, No. 29).
20 Cei de al treilea a căror interes este prejudicat
163, p. 320. Marcade,

V, aut. 1341,

No.

4.

Larombiăre,

V,

art. 1341, No. 28. Cas. fr. D. P. 74. 1.12. Sirey, T4Ll.
156. Sirey, 88. 1. 424. D. P. 88.1. 481. C€. Iaşi. Curierul

Judiciar din 1894, No. 6.
Vedi infră, p. 271, nota 4 și 284,

text şi nota 3.

Masse, Dr. comm., LV, 2539. T. Huc, VIII, 297. Thiry. Il],

151 bis, şi toţi autorii. Cas. rom. Bulet. S-a, 1, anul 1892, p.
567. Cas. fr. D. P. 1900. 1. 412. Sirey, 1900. 1. 461.—Judecătorii pot însă respinge proba testimonială de câte ori
partea cae o invoacă nu precisează, faptele ce ea,
voeşte a
stabili (C. Bucureşti, Drept din 1888, No. 28:
Dreptul
din
1901, No. 56), sau nu articulează faptele care constituesc
manoperele frauduloase. Cas. rom. Bulet. S-a T, anul 1889,
p. 901.—Dacă există dol san fraudă, aceasta, este o chestie

de

tapt, care

fondului.

*)

se apreciază

în mod

Cas, fr. D. P. 1900.

suveran

1. 41.

Cas. rom. Bulet. S-a 1; 1899, p. 190.
Cas. vom. Bulet.

Sirey,

de

!

judecătorii

1900.

1. 461.

S-a 1, anul 1878, p. 296 şi Bulet. 1833, p.
1025. c. lași, Bucureşti şi Galatz. Dreptul
din 1883, No.
(PA Dreptul

ciav

din

din 1884,

1894,

text şi nota

389. Mourlon,

1.

No.

21.

No. 62 şi din 1892, No. 83. C. judiVedi

C. Liâge,

II, 1607.

141. — Proba testimonială

dol sau frandă,
riale comise cu
bis. Ricci, Delle
dică pe una din

şit. V

a luer.

noastre, p. 218,

Pas. belge, 69. 2. 60.

Thiry, III, 156, in fine.
este admisibilă,

Arntz, III,

Bonnier,

independent de

pentru a, stabili existența unei erori mateocasia, redactărei unui acţ, Bonnier,
142
prove, 166.—Antenticitatea, actului
nu împepărţi de a dovedi că ea sa înşalat
asupra
naturei convențiunei constatate într'Ensul.
Trip. super. Berlin. J. Clunet, 1877, p. 241. Demolombe
, XXIV, 195.

“) Cas, rom. Bulet.

S-a 1, anul
Laurent, XVI,
121. C. Gabrielescu, Dreptul din1878,1990,p. 334.
No. 66. Vedisi LV
a Incr. noastre, p. 133, text şi
nota
4.

i

COD.
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prin actul
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încheiat

de alţii, pot

prin marturi, pentru că ei au
procura o dovadă scrisă despre

un act

prevede

imobil al seu,
wa

fost

tate

că tatăl

numerat

şi

raporta la masa

că

a vândut

să dovedesc
această

în care

caz

30

In

art.

1191

nu

marturi

vândare

fratele

se

în

va

fi

nostru,

un

că preţul

ascunde

meu

succesiunei părintelui

fine,

fratelui meu

cu

el deține cu titlu de dar (art. 751))).

bei testimoniale,

să'l combată,

fost în imposibilitate de a/şi
sinceritatea lui. Astfel, dacă

meu

voit putea

o donaţiune,

în tot-deauna

267

reali-

datora,

imobilul

ce
maine

opune

la admiterea

de câte ori este vorba

pro- Interpreta-

de interpretarea, 163 0la05€-

clauselor unui act instrumentar care ar fi întunecoase 2).
Ant. 1191 nu poate să'și primească aplicare de cât
atunei când se combate prin marturi un act propriu dis,
încheiat

cu

de a servi
care

nu

concursul

tuturor

de probă.

El nu

constituese

rează între
tiile casnice

act

se aplică

propriu

scrise, precum

şi menţiunile

tor (art. 1185,
ee

un

probele

părților interesate,
dis

deci
și

în

scopul

înserisurilor

care

totuși figu-

sunt registrele sau hâr-

liberatorii

emanate

de

la

credi-

1186)5).

Despre. casu ile în. case. proba testimonială „este. „admisă...
m
Ercepţie la vegulele. de mai sus.

Regulele

formulate

de

art.

1191

excepţii. Aceste excepţii sunt relative:
1% La ceasurile în care părţile au
proibiţiunea probei testimoniale;
20 La materiile comerciale (ant. 46

50 La

casurile

primesc

oare-care

derogat. anume

la

C. com.) şi penale ;

când există un început de probă

scri-

ă (art. 1197);
40 Şi în fine, la casurile în care reclamantul a fost
în imposibilitate de a'și procura o dovadă scrisă (art. 1198).
:) Pothier, II, 811. Mouvlon, II, 1607. Arntz, III, 389. Baudry, II, 1972. P. Huc, VIII, 288, 297. 'Thiry, III, 157 bis.

—

m»

Laurent, XIX,

585 urm.

Cas. fr.

D. Ra 37. 1. 8. Baudry, sI 197,

VIII, 287, p. 365. Bonnier,
p. 323, nota, 19.

5

Bonnier, 140. Cas. fr. Sirey, 16.

1. Ti. Sirey, 89. 1. 407 şi 426.
Se
Cpr. C. Pau şi Paris. D. P. 91. 2. 115. Sirey,

in fine.

90. 2. 60.

T. Huc,

143. Aubry et Rau. VIII, $ 763,

Larombiâre, V, art. 1341, No. 33, 34. ——Contră.

Laurent, XIX, i
Baudry, II, 197.

480.
„Huc,

VIII,

258.

coase.
Controversă,
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Prima excepţie
— Casurile în care
parţile au admis proba
testimoniala în contra disposiţiilor formale ale legei.
(Controversa).

Mai multe tribunale au decis că proibițiunea probei
testimoniale interesează ordinea publică și că, prin urmare,
părțile nu pot, prin convențiile lor particulare, să deroage

de la disposițiile proibitive ale legei (art. 5 C. civ.)!).
Această

soluție,

admisă

și de

unii

autori 2), este

însă

inadmisibilă, pentru că din împrejurarea că textul se adresează necontestat judecătorilor, nu urmează de aici că
judecătorul este oprit de a primi dovada testimonială în
casurile în care părțile interesate au declarat-o admisibilă
prin convenţia lor;
căci consimțemântul aceluia care primește dovada testimonială în casurile în care ea este o-

prită de lege,

sire,

și prin

constitue

urmare,

un

din partea
început

sa un

de

probă

fel

de mărturi-

scrisă, care face

proba testimonială admisibilă, de câte ori, bine înţeles, nu
este vorba de o materie privitoare la ordinea publică, în
care transacţiunea părților este cu neputinţă 3),

1) Vedi în acest sens, Trib. Ialomitza. Dreptul din 1886, No.
9. Trib. Boulogne-sur-Mer (sentinţă casată). D. P. 80.1.
441. 'Trib. Louvain. Journal Clumet, amul 1982, p. 634. C.
Gand. Pasicrisie belge, 42. 2. 43. 'TPrib. Luxembourg.
93. 4. 23. C. Lidge şi Cas. bele. Pasierisie belge, 80. Sirey,
2. 94.
Pas. belge, 56. 1. 118.

*) Laurent, XIX, 397 urm. Marcade, V, art. 1348,
vombiere, V, art, 1347, No. 1. Garsonnet, Pr. ciz., No.8. LaIL, $ 395,
p. 482, nota 8:
III, p. 6, nota 10 (ed. a 2-a).
XXX, 215, Krug-Basse, Office du Juge, 139.
V, partea, I, 36 urm. Baudry, II, 1955. Aubry
$ 761, p. 295, text şi nota 5. Boncenne, 77. de

vile, IV, p. 223 urm. 'Taulier,

Demolombe,
'TMoullier D.,
et Rau, VIII,
la proctd. ci-

Th. raisonnte du C_eip.

IV ,
No. 17. Glasson, Pr. cio.
(Paris, Pichon, 1902), I, p. 567. V. G. Giorgi,
I, 403, care
p. 531 urm.

Poujol. Oblig., art. 1341,

citează în acest sens o decisie a, Curţei din
Turin din 20 april 1880. Autorul se înşală însă când afirmă
că acest sistem
este primit

|

ceasta din urmă
pă

Cum

vom

și de jurisprudenţa

sa pronunţat

vedea

mai

la

pănă

franceză.

acum

pentru

că a-

în sens contrar,

(Vedi
-mătoare).
) Cpr. T. Huc, VIII, 290. Arntz,vale.Tin, (349
Bonuica Mae n
mante, V, 325 bis 1. Duranton, XIII,
Colmet-Daage et Glasson, Pr. ciz., I, 474, 308. 329. Boitard,
p. 518 (ed, a 15-a,
1890). Carr6-Chauveau,

Lois dela proctd., IL, Quest. 916, p.
497 urm. Mass, Do. comm., IV, 2540.
compet. et de prod. en matitre cirile. I, Rodiăre. Coursde
p. 387. 'Phomines

COD. CIV.—CART. II.—TIT. III.—CAP. IX.—-S-a IL.—ART. 46, 55 C. CON,

Din împrejurarea că disposiţiile privitoare la proba
testimonială nu interesează ordinea publică, resultă că mijlocul tras din violarea regulelor privitoare la admiterea
acestui mijloc de probă,
nu poate fi propus pentru prima
oară în casaţie, partea care nu La propus înaintea instan-

țelor de fond fiind presupusă
A

doua

că a renunțat

excepţie.—Materie

comerciala

la dânsul!).
şi penala.

Art. 46 C. com.—Obligaţiunile comerciale şi liberaţiunile
se probează: cu marturi, de câte ori autoritatea judecătorească
arerede

că trebue

să admită

proba

testimonială,

şi aceasta chiar

în ceasurile prevedute de art. 1191 C. cîv. (Art. 44 C. com. ital.
Art. 109 C. com. fr.). :
Art. 55 C. com.—Când Codicele comercial cere proba prin
seris,

proba

testimonială

nu

poate

care ea este permisă şi de Codicele

Art, 53 C. com. ital.).
In materie comercială,

secință și a

presumţiilor

fi admisă

civil.

proba

de cât în casurile în

(Art. 1191

testimonială

urm. C. civ.

și

de fapt (art. 1203)2),

în con-

este, în

principiu, admisibilă fără nici o restricție, ori care ar fi
valoarea, litigiului, după apreciarea judecătorilor 5), chiar
contra şi peste ceea ce cuprinde actul scris î).
Desmasures, Pr. cie., I, 295. Curasson, Compet. des juges de
pair, |, 15. Favard, Râpert. v” Engutte, S-a 1, $ 1, No. 3.
D. Tăzlăoanu, Dreptul din 1899, No. 42, p. 340 şi Revista
de drept și sociologie din 15 noembrie 1900, p. 137. In acest
sens se pronunță şi jurisprudenţa. Vedi Sirey, 79. 1. 213.
Sirey, 80. 1. 413. D. P. 80. 1. 447. D.P.93. 1. 445. Sirey,
93. 1. 285. D. P. 94. 1. 327. Pand. Period. 95. 1. 129 și
304. Vedi asupra acestei controverse, t. I, partea I, a lucr.
noastre, p. 118 şi tratatul nostru în limba franceză, p. 412,
text şi notele 4, 5.
1) Cpr. Cas. fr. D. P. 61. 1. 359. D. P. 711.1.52 D.P.'98.
1. 495. Sirey, 79. 1. 213. Pand. Ptriod. 91. 1. 499. Sirey,
97. 1. 178. D. P. 97. 1. 464. Pand. Ptriod. 1901. 1. 64,107
şi 349, 343. D. P. 1901. 1. 76 şi 176. Crâpon, Poursois en

cassation, II, 1346. Pand. fr., Cass. civ., 1206. Vedi şi nota

6 în: Sirey, 94. 1. 19.
2) Cas. rom. Bulet. S-a II, 1892, p. 1012. Bulet. 1885, p.
o
Vedi şi infră, p. 319, nota 2.
3) „Judecătorii sunt liberi de a admite proba testimonială
de a o respinge după împrejurări, destul este ca, ei să'şi
tiveze hotărîrea lor. Cpr. C. Bruxelles. Pasicrisie belge,

2. 317. Vedi şi C. Galatz. Dreptul din 1899, No. 19.

3)

867.
sau
mo69.

Cas. fr. D. P. 84. 1.299. Cas.rom. Bulet. S-a II, anul 1892,
p. 1012 şi 1038. Bulet. 1893, p. 650. C. judiciar din 1893,
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Multiplicitatea

Motivele ucestei

ex-

cepţii.

Art. 56 C.
com.

afacerilor

comerciale

şi

repegiunea

cu

care comercianții adese-ori contractează, a impus această
excepţie încă din timpurile cele mai departate: căci cele
mai multe ori ei nu au timpul de a recurge la acte scrise.
Este suficient ca actul să fie comercial numai pentru una din părţi, pentru ca proba testimonială să fie admisibilă chiar în privința părței a cărei act nu este comercial, fiind că în asemenea caz, după art. 56 din Codul
de comerț, toate părţile contractante sunt supuse, în cât
priveşte acest act, legei comerciale, și prin urmare, siste-

mului de probaţiune

admis în materie comercială ID),

Regula care admite proba testimonială și a presumţiilor în materie comercială, ori care ar fi valoarea litigiunu este ad- lui, încetează însă de a fi aplicabilă de câte ori este vormisă nici în ba
de un fapt, de o obligaţie sau de o liberare, pentru
materie codovedirea, cărora legea cere un act seris: căci de câte ori
mercială.
legea comercială cere proba prin scris, proba testimonială
nu poate fi admisă de cât în casurile în care ea este
permisă și de Codul civil (art. 55 C. com. ?). Ori, legea
comercială cere un act scris pentru mai multe contract
e. A-

Casurie în
care proba
testimonială

cestea sunt: contractele de societate (art. 35 C.
com.) 3) şi
chiar asociaţiunile în participaţie (art. 256 C.
com.)
contractele de asigurare (art. 445 C. com.) ; contractele 1);
de

gagiu comercial. însă
ȘI dacă suma pentru

numai în privința celor de al treilea
care ele sunt constituite trece peste

No. 64. 'T. Huc, VIII, 9291. Baudry, II, 1274. Demolo
mbe,
XXX, 100. Demante, V, 315 bis XXV. Aubry et Rau,
VIII,
Ş 163 bis, ». 325, nota 3. Marcade, V,
art. 1348, No.7.
Bonnier, 145 (care revine asupra primei sale
i). LyonCaen et Renault, Dy. com. IMI, 78.—Contră. opiniun
Cas.
rom.
Bulet.
S-a II, 1891, p. 1015.
Această decisie interpretă însă în
mod greșit art. 46 C. com.

5) Opr. Mass,

Dr. comm., IV, 2543. Ricci. Delle proze. 997.
Vedi şi Cas. rom. Dreptul din 1901, No.
29. — Soluţia, contară este generalmente admisă în Franci
a, din causa lipsei
art. 56 în Codul

francez. Cpr. 'T. Huc, VIII 991.
î) Opr. Trib. Iaşi. Dreptul din 1901,
No. 31.”
5) Astfel, societă

|
î)

ţile

comerciale

nu

pot

fi dovedite

cu marturi.
Cas. rom. S-a Ii. Bulet. 1892, p. 167.
Vedi supră, p. 256, nota 2.— Asociaţia în |
participare, necon-

gituind o persoană juridică distinctă
de persoana, asociaţihu
poate fi opusă creditorilor personali ai
co-asociați
.
C. Iaşi.

C, judieid

din 1901, No. Esi

nali al eo-asotiaţilor

COD.

CIV.—CARTEA

III,—TIT. I.—CAPIT.

IX.—S-a IL—ART. 1197,
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500 lei noi (art. 475 O. com.) 1): contractele pentru constrairea sau înstrăinarea unui vas (art. 491, 493 CO. com.) ;

contractele de înrolare a persoanelor care compun echipagiul (art. 532 C. com.): contractele de închiriere a unui
vas (art. 557 C. com.); contractele de împrumuturi ma-

ritime (art.
In
admise,

602 C. com.), etc.?).

materie penală, toate
și apreciarea puterei

trolul Curţei

de casaţie,

mijloacele de probaţiune sunt
lor probatorie scapă de con-

de câte

ori decisia judecătorilor

de fond este îndestul de motivată 3).
A

treia

excepţie.—Existenţa

unui

început

de

proba

acriaa.

Art. 1197.—Regulele mai sus prescrise nu se aplică în casul când există un început de dovadă scrisă.
Se
contra

numește început de dovadă ori ce scriptură a celui în
căruia s'a formulat petiţiunea, sau a celui ce el repre-

sintă, şi care scriptură face a, fi credut faptul pretins. (Art. 291,
308, 1174, 1183 urm., 1188, 20 şi 30, 1191, 1199, 1903 C. civ.
Art. 349 C. com. Art. 1347 C. fr).

Proba
chiar

peste

testimonială
150

de

este

admisibilă

lei și în contra

sau

în materie

civilă,

peste

ce

ceea

cu-

prinde actul, de câte ori există un început de dovadă serisă, adecă „o scriptură a aceluia în contra căruia s'a format petiția, sau aceluia ce el represintă, și care scriptură
face a fi credut faptul pretins“ 4). De exemplu,
cer de
la d-ta, 1000 de lei ce am împrumutat fiului d-tale, producând o scrisoare a d-tale prin care me rogi săi împru-

mut această sumă.
Această scrisoare nu dovedește
mutul ; ea constituind însă un început de dovadă
voii putea s'o complectez prin marturi, și marturii

1)
2)
3)
3)

împruscrisă,
în ase-

Vedi supră, p. 249, nota 1 şi p. 256.
Vedi supră, p. 256,.951.
Cpr. Cas. rom. S-a II. Dreptul din 1892, No. 72 și Bulet,
S-a II, anul 1892, p. 834.
Cpr. C. Bucureşti. Dreptul din 1885, No. 11. Cas. rom.
Dreptul din 1884, No. 13. Bulet. S-a 1, 1898, p. 1438. Trib.

Brăila.

Dreptul

din 1883,

No. 46-şi din 1881,

Bucureşti.

Dreptul din 1890,

scrisă

admisibilă nu numai

face

sumţiile simple
rey, 84. 1..223.

No. 31. C.

No. 41.— Inceputul de dovadă
proba testimonială, ci şi pre-

(art. 1203). Cas. fi. D. P. 82. 1. 414. 8iCas. rom. Bulet.. S-a 1, 1892, p. 439. Trib.

Vlașea și Brăila. Dreptul din 1892, No. 78 şi din 1883, No. 46.

Materie penală.

In ce consistă începutul
Pro
Scrisorile
emanate de
pabi.

1197.

'TESTIMONIALĂ.—ART.
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menea caz, nu presintă nici un pericol, pentru că ei nu
servesc de cât la complectarea convingerei judecătorilor !).
Inceputul de dovadă trebue să fie înfățișat de reclamant, căci existenţa lui n'ar putea fi stabilită prin marturi ?).
El trebue să consiste într'o scriptură recunoscută sau
verificată, care însă poate să fie nedatată sau nesemnată
de partea căreia ea se opune 5).
Scrisorile emanate de la un minor în timpul incapacităței sale nu i se pot opune ca început de probă scrisă,
pentru că mărturisirea unui incapabil nwl poate lega 4).
!)

Pothier, II, 802. Rolland de Villargues, Râpert., v* Commencement de preuve par derit, No. 46. Toullier D., V, partea
I, 115.—0O scrisoare prin care debitorul ar mărturisi datoria, sa, fără a arata suma primită, ar putea de asemenea servi ca început

de

probă

spre a dovedi

prin

marturi

sau pre-

Sumțiuni suma împrumutată. R. de Villargues, loco cit., 47.
Tot astfel ar putea servi ca început de probă scrisă obligaţia

mit de
thier,
partea,
Cât

Titlu prescris,

put

care

n'ar

menciona

suma

împrumutată.

De

ex.: pro-

a plăti lui X.... suma de... cemi a împrumutat. PoII, 804. R.de Villargues, loco cit., 49. Toullier D.V,
I, 114.
pentru titlul prescris, el nu poate fi admis ca înce-

de probă

scrisă,

dacă

creditorul

nu

dovedeşte

că pres-

eripția a fost întreruptă, pentru că prescripţia constitue
în favoarea debitorului o presumţie juris et de jure, care nu
poate fi combătută prin dovada contrară (vedi înfră, Şi p.

- explic. art. 1906). Cpr. Demolombe, XXX,

D., V,

partea 1, 97. Rolland de

V illargues,

198. Toullier

Commencement de

preuve pai crit, No. 31. Leroux de Bretagne, Prescription,
11, 846. Baudry et Tissier, Prescription, p. 365, nota 1. Trop-

long, Prescription, IL, 692. Aubry et Rau, VIII, $ 164 p.
341. Marcad6, V, art. 1347, No. ÎV, p. 134. Laurent. XIX,
532. Fuzier-Herman, III, art. 1347, No. 176. Larombitre,
V, art. 1347, No. 24. Sâbire et Carteret, Pncycloptdie du

droit, v* Commencement de preuve pur derit, No. 23. Cas. fr.
D. P. 46. 1. 38. Sirey, 46. 1. 609.— Contra. C. Caen. Sirey,

5
—

40. 2. 300 (decisie

casată și criticată

de toţi autorii).

T. Huc, VIII, 292.—Instanţa de fond, care admite marturi

în baza

unui

inceput

de probă

scrisă, trebue

să arăte

în ce

consistă acest început de probă prin încheerea, prin care admite marturii, sau cel puţin în corpul decisiunei sale. Cas.
rom. Bulet S-a 1, 1889, p. 55.—Este deci casabilă. pen-

tra omisiune

esenţială, hotărîrea de fond care nu se pronunţă

asupra începutului

de probă

invocat

de una,

C.
jadiciar din 1901, No. 63. Vedi şi infră, p.988,dintextpărți.
şi
n.
) Cas. fi.D. P. 14, 1. 480. Trib. Ilfov. Dreptul din 1881, No.1.
, di şi din 1901, No. 57. 7. Huc, loco cit.

„

) C. Bucureşti.

Dreptul din 1885,

No. 67.—Obligaţia

subserisă

COD.CIV.—CARTEA IIL.—TIT. I11.—CAPIT.,
IX.—S-a IL—ART. 1197.

Seriptura poate să emane de la
ca, început de dovadă altuia, care a
nătura sau parafa sa. (T. Huc, VIII,
Mai mult încă, actul'care nu este

de forme
părți, va

unul și să fie opusă
aprobat-o prin sem292).
autentic pentru lipsăArt. 22 L. din

și care n'ar fi fost semnat
de cât de una din
putea, în privinţa acestei părți, să fie considerat

ca un început de probă (art. 22 [L. din 1 sept. 1886), după
cum tot asttel vor putea fi considerate și mențiunile care

ar avea de obiect un fapt cu totul
vențiunei și care ar figura într'un

semnătură privată (art. 1174).
In fine,

nu întrunesc

prescrise

de art. 1179

şi 1180, pot

servi ca, începuturi de dovadă scrisă 7).
Prin

început

de

dovadă

nu

se

1 sept. 1886.
Art, 1174 C.
civ.

străin de acela al conact autentic
san sub

am ve&dut că actele sub semnătură privată, care

condiţiile

213.

înțelege

numai o scrip-

tură redactată în scop de'a pastra .0 probă, adccă un act
instrumentar, ci o scrisoare 2) sau o simplă adnotaţie scrisă

Art, 1179,
1180.
Serisoare,
adnotaţie,
ete.

de acela căruia ea este opusă 3), fie chiar, pe o filă volantă 4),
Inceputul

de

probă

scrisă

poate

să mai

resulte

încă

din registrele unui comeiciant (art. 1183 C. civ.), de și aceste registre ar fi fost ţinute de un prepus al seu (art.
50, $ 2 C. com.)5); din interogatorul părţei 6 şi chiar din
de

un

incapabil

sau presumțiuni.
ment de preute par

asemenea,

nu poate deci fi complectată
tcrit, No. 33.—Creditorul

să dovedească

sau jurământ,

prin

marturi

Rolland de Villargues, Râpert., Commencenu va, putea.

de

folosit personal

în-

de cât prin acte scrise, interogator

că banii daţi de dânsul au

capabilului. R. de Villargues, loco c;f., 34. Toullier DV,
„partea I, 105.
|
„.) Vedi supră, p..199 și 207 și la autorităţile citate, adde, C.
„Bucureşti şi Iaşi. C. judiciar din 1901, No. 60 şi Dreptul
„din 1901, No. 69. G. Giorgi, Teoria delle obbligazioni, etc.,],
343.—Actul

care

exprimă

o causă

recunoscută

de

simulată

poate constitui un început de probă scrisă de natură a face
admisibilă proba testimonială și a presumţiilor, spre astabili
adevarata causă a obligaţiei. Cas. fr. D. P. 1901. 1. 192.
?) Cas. fr. Sirey, 92. 1. 557. Planiol, II, 1168. 7. Huc, VIII,
293. Baudry, II, 1274. Garsonnet, Pr. cin. II, p. 489, ş3821
(ed. I-a); (p. 13, 14, $ 824 din ed. a 2-a).
*) Garsonnet, op. şi loco supră cit. T. Huc, VIII, 292.
4) F. Herman, ÎII, art. 1347, No. 28, şi autorităţile citate acolo.
2)

Registrele nu constituese însă un început de probă
în favoarea, comerciantului care nu. s'a conformat legei comercia-

„le. Vedi supră, p. 215, text şi nota 3,
& Cas. rom. şi C. Iaşi. Bulet. S-a II, anul

o

1881, p. 691

şi

Registrele
comercianţilor. Art,
1183.

PROBA
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r&spunsul

făcut

de

un

1197

C. CIV.—ART.

prevenit

înaintea

234 PR. CIV.

procurorului

sau

judecătorului de instrucție 1).
Art, 234 Pr
civ.

,

Dacă partea chemată la interogator nu voeșşte să r&spundă la, chestiunile ce “i se vor pune, sau dacă, -fără a
arata o împedicare bine-cuvântată, nu vine la interogator,

judecata

poate

considera

împrejurările

de

mai sus

sau cao

mărturisire complectă, sau ca un început de probă în favoarea aceluia care a propus interogatorul. In acest din urmă
caz, atât proba .testimonială cât și jurământul supletor sunt
admisibile pentru complectarea probei (art. 234 Pr. civ.) 2).
Condiţiile ce
O scriptură, pentru a putea fi considerată ca un în-

trunească în.CEPut de dovadă scrisă, trebue să întrunească
ceputul de
probă scrisă.

următoarele

condițiuni :
10 Ea, trebue să emane de la acela contra căruia s'a
format acțiunea sau de la acela pe care'l represintă sau de
care este representat, pentru că ea este o mărturisire incomplectă, și o mărturisire nuw'și poate produce efectele sale de
cât în contra

aceluia

de

la

care

ea

emană 3),

Dreptul din 1880, No. 7. Cas. fr. şi C. Lyon. D.P. 81.1.
255 şi 2. 26. D. P. 1900. 1. 987. Sirey. 1900. 1. 136, 950

şi 328.

Sirey, 1901. 1. 11. C. Besancon.

D. P. 93. 2. 555.

Planiol, II, 1168. T. Huc, VIII, 293. Baudry, II,
molombe, XXX, 124. Garsonnet, Pr. ciz., IIL. p.
(ed. a 2-a). F.-Herman, III, art. 1347, No. 73, şi
rii, afară de Duvergier (asupra lui Toullier), YV,

No. 116, p. 119, nota a. —Este

casabilă

12175. De-.
14, Ş 824
toţi autopartea I,

deci dezisia

care

consideră ca un început de dovadă scrisă declaraţia
făcută
in instanţă de reclamant, ear nu acea făcută
de
pârit.
Cas.
fr. Pand. Ptriod. 98. 1. 448.— In ori ce caz, interogatorul
luat unei părţi nu poate fi considerat ca
un început de propă Scrisă, când din el nu reesă nici cea mai
mică urmă despre existenţa vre-unuia din faptele
articulate de partea
care a propus interogatorul, şi când din contra
reesă vădit
negarea, și dezicerea acestor fapte. C. Iasi, C.
judiciar din
1894,

No. 6. Cas. rom. Bulet. S-a
p. 653.
1) Irib, Iaşi Dreptul din 1893, No. 32.1. 189.
Cas. fr. și C. Orlâans:
, a „P.
3478.1.ua . Sirey,y,

pr.

,

Demolombe,

AXX,

990
0. 2.

91.

Fuzier-H
erman,
ier-Her

III,

125.

Garsonnet. Py. ciz., II, p. 41,
$ 309 (ed. 1): p. 637,$ 791 (din
ed. a 2.2). Cor Tod. Ilfov,
C. judiciar din 1900,

No. 34. Vedi și infră,
) Scriptura poate să nu emane de la acela explic. art. 1920.
căruia ea este opusă, și cu toate
acestea, să fie considerată ca
un început
de dovadă scrisă, dacă această parte a întrebuin
ţat-o în folosul

seu

şi ȘI a însuşit-o.

de preute par cerit,

Merlin.

Ș 1. Thiry,

Repert..

III, 157.

Commencement

1197.

27
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Dacă începutul de dovadă. consistă în un act autentic,

el nu are
el se

nevoe

opune,

de a

destul

fi scris sau

semnat

este ca. formalităţile

de acela
cerute

tentificarea actelor să fi fost îndeplinite.
Scriptura emanată de la un mandatar,
pa
e
în limitele

mandatului

:

seu,

au-

|
lucrează Seriptura e-

care

,
legal

fie mandatul

țional, și chiar de la un gerant

căruia,

pentru

sau

“ap „Manată de la
conven un mandat
ar

de afaceri, poate fi opusă sau gerant

mandantelui, fiind că ea emană de la vepresentantul seu 1), de afaceri.
In

fine,

iei ;

actul

emanat

de

la

un

debitor

Seriptura ep poate fi Opus
I

de la
creditorilor sei, după . cum actul emanat de la autoru, l co _manată
un debitor
mun poate fi opus moștenitorilor săi, fiind că moștenitoriisau dela au-

represintă pe autorul lor2). Heres personam defuncti sustinet.t0rul comun.

Chestiunea de a se ști dacă un act emână de lao Controlul
parte, și ca atare, poate sau nu să fie considerat ca în- Curţei de caceput de dovadă, este o chestie de drept care cade sub
controlul Curţei de casatie 5). Astfel, decisia care ar deci-

de că o scrisoare emanată
rată ca început de dovadă

ferită Curţei
sintă,

sau

nu,

de casaţie spre
caracterul

de la barbat poate fi considecontra femeei, ar putea fi de-

unui

a decide
început

dacă acest act prede

probă

scrisă 4).

)

Cpr. Cas. fe. şi C. Nancy. D.P. 81.1. 373. Sirey, 80. 1. 200,
„ Sirey, 93. 2. 173..D. P. 93. 9. 998. Pand. Ptriod. 95. 2.6.
: Thiry, III, 157. T. Huc, VIII, 293. Laurent, XIX, 492, 518.
Garsonnet, Pr. ciz., III, p. 15. Ş 824 (ed. a 2-a). Aubry et
Rau, VIII, $ 164, p. 332, 337. Bonnier. 167. Planiol, II,
1166. Arntz, III, 391. Yuzier-Herman. III, art. 1341, No.
131 urm. Demolombe, XXX, 134. Lavombiăre, V, art. 1347,
No. 7.
2) Cpr. T. Huc, VIII, 293.
3) Cas, fr. Pand. Period. 98. 1. 99. Sirey, 90. 1. 325. D.P. 91,
1. 59 şi 381. Garsonnet, Pr. cir, III, p. 17, nota 92 (ed. a
2-a). F.-Herman, III, art. 1347, No.908. Demolombe. XXX,
142. Bonnier, 170. Aubry et Rau, VIII, $ 764, p. 343. Vedi
şi t. VL a lucr. noastre, p. 166, nota 2.
_
1) Cas. fr. Sirey, 77. 1. 456. D. P. 77. 1. 339. Thiry, III, 157.
„ Chitanţa liberată de soţ că a primit restul zestrei COnstitue

un

început

de dovadă

scrisă pentru

existenţa

zestrei,

care poate fi complectată cu marturi. Cas. rom. Bulet. S-a
1, 1889, p. 188. — Când zestrea a fost constituită de însuş
soţia, ea poate invoca actul dotal ca un început de probă
scrisă pentru primirea zestrei de către soț, dacă acesta a
iscălit în acel act, dând o declaraţie de mulțămire cu ocasiunea auteutificărei actului. C. Bucureşti. Dreptul din 1890,
No. 14. Vedi în privinţa modului de dovedire a primirei

zestrei, înfră, p. 281 urm.

276

PROBA TESTIMONIALĂ.—ART, 1197.

Scriptura
20 A doua condiţie cerută pentru ca scriptura să poaprebue să tă fi considerată ca un început de probă scrisă, este ca, ea
credutfaptulsă facă a fi de credut faptul pretins.
Astfel, dacă 'mi ai

pretins.

scris ca să împrumut

pe

fiul d-tale cu 1000

lei,

această

scrisoare nu dovedește împrumutul, dar îl face a fi credut.
Chestiunea de a se şti dacă scriptura face a fi credut faptul pretins fiind o chestie de-fapt, se-apreciază în mod

suveran de judecătorii fondului 1).
Art, 297,1188

C. iv.

Acestea,

sunt condiţiile

poată fi considerată
297,

Stabilirea

drept

de stabilirea

de exemplu,
Inceputul de

| „Ultima

scrisă.

care nu întrunesc aceste condițiuni.

de creanţă,
existenței

când
drept

real,

o servitute 2).
chestiune

care

ne

Lerut de autPrivința începutului de dovadă

(Vedi art.

a mai

începutului de

este vorba

dar și atunci

unui

Cu

ca atare
|

că teoria

meaj. P probă scrisă se aplică nu numai
ba

de probă

casuri, legiuitorul consideră

1188, 20 şi 30).
In fine, trebue să observăm

bilirea unui

pentru ca o scriptură să

ca un început

toate acestea, în unele

unele acte

-

cerute

r&mas

de sta-

când este vorprecum
de

ar fi,

discutat în

scrisă este acea relativăla:

„308 în pri- cercetarea maternităţei.
Art. 308 din Codul civil prevătărei mater. ENd că copilul natural nu poate să dovedească maternitanităței natu-tea de cât atunci când va, exista un început de dovadă seritroversă. Să, haște întrebarea : la ce început de probă a înţăles a

se referi art. 308?

La acel prevedut

de art. 297, privitor

la, filiaţiunea, legitimă, și care poate să resulte din titluri,
vegistre sau hârtii casnice, emanate nu numai dela mamă,
dar şi de la alte persoane străine,
care ar avea interese
contrare în causă, sau la acel prevădut de arţ. 1197? Chestiunea

este

controversată.

După

unii, legiuitorul s'ar fi re-

1) Cas. fn. D. P. 91. 1. 381. Sirey,
31 și 14.

-D. P.

1900.

DU. -Sirey, 1900. 1. 430.

Period. 1901.

1. 248.

1. 263

92, 1. 557.

c. Judiciar

D.P.

din 1900,

99.1.
No.

Pand. Period. 1900. 1. 302. Pand.

Cas. rom.

Bulet.

S-a, 1, 1894, p. 236.
Planiol, II, 1168. Bandry, II, 1275. 'p. Huc,
VIII, 294. Aubry
et Rau, VIII, $ 764, p. 345. F.-He

rman, III,
196 urm. Laurent, XIX, 527. Mourlon, Ii, 1609.art. 1347, No.
Arntz, III,
392. Bonnier, 170. Demolombe, XXX, 142.
Garsonnet, Pr.
ci, III, p. 17,

$ 824, in fine, text şi nota 22 (ed. a 2-2),
şi tr. nostru

Ș toți autorii. Vedi

în limba, franceză, p. 4Îl,

*) T. Huc, VIII, 294, in fine. Cas. ti.
Sivrey, 90. 1. 385.

COD. CIV.—CARTEA
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ferit la arţ.. 11971), ceea ce ni se pare cam greu de admis, pentru că, în momentul când s'a, discutat și votat a-.
cest articol, materia contractelor nu'şi avea încă fiinţă. De:
aceea,

ni se

pare

mult

mai

natural

de

a

admite

că

art.

308 a înțeles a se referi la art. 297 „care constitue dreptul comun în materie de filiaţiune 2).
In ori c6 caz, dovada maternităţei nu se poate face
decât atunci când există un început de probă scrisă asupra faptului nașterei și identităței copilului ce reclamă fi-

liaţiunea naturală 3).
-

Vedi în_ acest sens, Trib. Ilfov (sentinţă reformată). Dreptul
din 1885, No. 11. C. Toulouse şi Trib. Mons. D. P.66.2.
83. Pand. Ptriod. 99. 5. 24. C. judiciar din 1900, No. 15.
Trib. Louvain. Pas. belge, 86. 3. 312. C. Pau. D. P.86.2.
165. Demolombe. V, 503. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, I,
500. Zachariz (ed. Mass6-Verg6), I, $ 170, p. 332. Bonnier,
219. Laurent, IV, 111. Aubry et Rau, VI, $ 570, p. 204,
text şi nota 18. Allard, Des preuves de la filiation hors maviage, p. 101. Serisia, Acte de veconnaissance de Venfant naturel, p. Yi urm. D. C. Popescu, Dreptul din 1884, No. 16.
Beudant, Cours de dr. ciz. fr. (1896), I, 590.
Vedi în acest sens, C. Bucureşti şi Trib. Ilfov. Dreptul din
1885, No. 40 şi C. judiciar diu 1899, No. 13. Cas. fr, C.

N,

- Caen şi Douai. Sirey,

69. 1. 5 (şi nota lui P. Pont). D.P.

69. 1. 26. Sirey, 68. 2. 86. D.P. 80.2. 213. Sirey, 79.92.19. C. Toulouse. Sirey, 85. 2, 56. Trib. Brest. Le Droit din 31
aug. 1882. Trib. Besancon, D.P. 57. 2. 18. Demante, 11,70
„bis INI. Thiry, 1, 469. Arntz, I, 611. Baudry, 1, 924. Mour-

lon, Î, 967, nota 2. Maread€, II, 87. T. Huc, III, 89. Bon-

nier, 919, care, în ediţiile
trară. Valette, Couwrs de
Vigi€, I, 585. Vedi t. £,
şi Dreptul din 1882, No.

precedente, susținuse părerea conC. civil, IL, p. 441 şi 449, nota 4.
partea II a lucr. noastre, p. 303
50, unde am discutat mai pe larg

această controversă. Vei și adnotaţia noastră din C. judiciar, No. 15 din 1900. Vedi asupra, acestei controverse, Dal-

i)

loz, Nou. Code civ. annott (1900), I, art. 341, No. 72 urm.
C. Bucureşti. C. judieia» din 1899, No. 4. Cas. rom. Sect.
unite. Bulet. 1891, p. 406.—Credem însă că această decisiune merge prea departe când pune în principiu că nu se
poate dovedi filiaţiunea naturală prin recunoaşterea volun-

tară a mamei, pentru că

în legea noastră,

noaştere

Tot

n'ar avea

fiinţă.

în acest

sens

asemenea

recu-

se pronunțase

și Curtea, din Iaşi în aceiaş afacere (Dreptul din 1889, No.
62). — Vedi însă în sens contrar, Trib. Vâlcea. Dreptul
din 1900, No. 65. Vedi asupra acestei chestiuni t. VI a
lucrărei noastre, p. 40, nota 1 'şi adnotaţia noastră din

Dovedirea
naşterei și
identităţei
copilului.
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Casurile în

Judecătorii

au

o putere discreționară

care decisia dacă există sau nu început de probă

pă de contro-scapă

de controlul

iul Casaţiei. oare

Casaţiei

la caracterul

de câte

legal al actelor,

patra
Cura

excepţie.—Imposibilitatea
o

dovada

scrisa
de

a aprecia

scrisă, și decisia lor
ori ea

nu este privi-

ci la inducţiunile ce

pot fi trase din ele1).
A

spre

creditorului

sau perâerea titlului
dovada
scrisa.

de

care

a'şi proservea

Art. 1198.—Acele regule nu se aplică însă tot-deauna când
creditorului nuwi-a fost cu putinţă a'și procura o dovadă scrisă
despre obligaţiunea, ce pretinde, sau a conserva dovada luată 2),
precum :
1* La obligaţiunile care se nasc din quasi-contracte, din
delicte sau quasi-delicte (Art. 986 urm., 998, 999 C. civ.);
2% La depositul necesar, în caz de incendiu, ruină, tumult
sau naufragiu, și la depositele ce fac călătorii în ospătăria unde
trag ; despre toate acestea judecătorul va, avea, în vedere calitatea persoanelor şi circumstanţele faptului. (Art. 1473, 1620 urm.
1623 urm. C. civ.).
„__-3%

La obligaţiunile

contractate

în

caz

de

accidente

nepre-

vedute, când nu era cu putință pârţilor» de a face
înscrisuri;
„4 Când creditorul a perdut titlul ce'i servea de dovadă
Senisă, din o causă de forță majoră neprevedută. (Art.
33, 1082,
1083, 1203, 1485, 14417, 1448, 1601 C. civ.
Ant. 1348 C. tr.)
Viciă de reIn fine, proba testimonială este admisibilă de câte ori
**

lipsa

unui

act

scris

nu

Voacă această probă

dactat

când

presintă

poate

fi imputată

(art. 1198).

ca o excepţie

aceluia

care

in-

Textul este însă râu rela principiil

e formulate
PNIII
C. judiciar, anul 1900, No. 12, p. 97,
nota, 1. — Decisia de
mai susa Curţei supreme, foarte
însemnată, mai pune încă
ID principiu că actul de naștere
în
ar figura numele
mamei, nu poate servi de început de care.
dovadă, serisă a, filiațiunei naturale a; copilului, când mama,
nu este semnată înact. Vedi în acelaș sens, Laurent,
IV, 117. Demolombe, I,
291şi V, 504.

|

'Tache Ionescu,

Dreptul

din 1882. No. 73.
Ilfov. C. judiciar
din 1999, No. 13. Vedi asupra acestei
chest
iuni cuntroversate, t. 1, parte
Puzier-Herman,

I, art. 341, No.

95. Trib.

a II-a a, lucr. noastre, p. 304,
305.
219, în fine. — Judecătorii fondului Sunt
suverani
numai asupra chestiunei de
a
inceput de probă scrisă face, se şti dacă actul propus ca
sau nu, să fie de credut faptul
„ Pretins. Vedi supră, p.
216, text şi nota 1.
2) Cuvintele : Sau d conserva dovad
|
a luată lipsesc în textul covespundător francez. Ele fac alusi
e la perderea, titlului care
servea de dovadă scrisă
(art. 1198, ş ultim).
) Bonnier,

COD. CIV.—CARTEA IUJ.—TIT. 111.—CAPIT. IX.
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de art. 1191 imposibilitatea în care se găsește
creditorul
de a constata existența dreptului stu prin un act scris ; căci
această imposibilitate face ca casul prevedut să fie în afară

de regula

statornicită

Textul

mai

de art.

cuprinde

1191,

încă

ear nu în excepție ).

şi un

alt vicii

de redacţie Alt viciit de

când pune toate quasi-contractele pe aceiaș

treaptă,

vom

nu

vedea

îndată

bilite prin
Art.

că toate

quasi-contractele

marturi.
1195

căci

redacție.

pot fi sta-

.

prevede

două

casuri

deosebite:

10 acel

în Casurile pre-

care creditorul a fost în imposibilitate de ași procura 0 vedute de
dovadă scrisă ; şi 20 acel în care actul scris a existat, însă a fost perdut prin caz fortuit sau forţă majoră.
1% Imposibilitatea

în care se găsea creditorul de ași pro-

cura o dovadă scrisă (art.
Proba,
contra

sau

testimonială
peste

ceea

1198,

este admisă
ce

cuprinde

10, 20 şi 30).

peste 150 de lei, și în
actul

scris,-de

câte

ori

creditorul a fost în imposibilitate fie absolută, fie morală
sau relativă 2), de ași procura, o dovadă scrisă, pentru că,
în asemenea caz, el nu este în culpă și ar fi fost nedrept
de al lipsi de proba prin marturi. Chestiunea de a se şti
dacă creditorul a putut, sau ma putut, să'și procure o dovadă scrisă despre creanţa sa, este o chestie de fapt lasată
la suverana apreciare a judecătorilor fondului 3).
1)

Cpr. Bandey,

2)

Cpr. Cas.

II, 1276. T. Huc,

rom,

C. dci

din

S-a I anul 1895, p. 332.—Prin

VIII, 295. Bonnier,
1895,

No.

22

imposibilitate

şi

154.

Bulet.

morală

Cas.

călător într'o ospătărie. Chr. Thiry, INI, 157, in fine.
Huc, VIII, 295. Maread6, V, art, 1348, No. 4, p. 145. La;
rombiere, V, art. 1348, No. 4. Baudry, II, 127 “în fine. FP.
Herman, TII, art. 1348, "No. 13 urm. Mass6- Vergs, TIT, $ 599,
nota

1. Laurent,

XVI,

121 şi XIX, 567, 511.

Demo-

lombe, XXX, 148. Bonnier, 179. Aubry et Rau, VIII, $
165, JP” 345, text şi nota 3. C. Rennes şi Trib. Lyon. D. P.
SU.
9. Sirey, 80. 2. 214. D. P. 1900. 2. 408. Cas. rom.
S-a i decisia 185 din 1873 (nepublicată). C. București.
Dreptul din 1887, No. 36. Cas. fr. D. P. 99.1. 534. C. justiţie
Luxemburg. Sivey, 1900. 4. 20. Vedi și t. V al lucr. noastre, p. 134, text şi nota | şi p. 278, precum și tr. nostru
în limba franceză, p. 41], nota 2.
NI
_
s)

Cas.

fr.

Sirey,

93.

1. 281.

Cas. rom.

S-a 1, decisia

te morală

nu sesău relativă.

înţelege o imposibilitate absolută, ci o mare dificultate care a
împedicat pe creditor de a Ina un act seris, precum este de
ex. în caz de deposit necesar san de deposit.făcut de m

p. 5%,

Imposibilita-

No.

185

280
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Astfel, barbatul va putea
natura și valoarea reparațiilor
imobil al soției sale,. pentru că
morală de a cere un act scris

Reparaţiuni
care privese
pe barbat.

1198,

să dovedească prin marturi
făcute cu banii sei la un
el a fost în imposibilitate
de la dânsa D),

din 18713 (nepublicată). Bulet. S-a 1, 1895, p. 332. Baudry,
II, 1277.
1) C. Gand. Pasicrisie belge, 10. 2. 294. 77. Huc, VIII,
29.
In adevăr, de câte ori barbatul a făcut îmbunătăţiri la un
imobil al soţiei sale fie dotal, fie parafernal, el are dreptul
de a fi despăgubit, căci nimene nu se poate înavuţi
în detri-

mentul altuia (L. 206, Dig. 50, 17 și L. 14. Dig., 12,.6),ş

nu se poate presupune că barbatul, făcând acele iîmbunătă-i
țiri, a voit să facă o donaţiune soţiei. C. Bucureşti.
Drep-

tul din 1900, No. 78 şi C. judiciar din acelaş an,
16.
Laurent, XXIII, 482. Repararea ușelor, ferestrelor, No.scărilor, sobelor,
întreținere,

Reparaţiuni
care privese
pe temee.

Cheltueli necesare.

tapisarea,

cad

văpsitul, etc., fiind simple

în sarcina,

barbatului

usufructuar

lucrări de

al dotei
(art. 545, 546, 1243). C. Bucureşti, decisie
supră cit. Baudry, Le Courtois et Surville, Contrat de mariage,
III. 1645,
1916 (ed. a 2-a 1900). Guillouard, Idem,
IV. 9148. Râpert.
Sirey, Dot, 9824,
Repararea zidului exterior al casei, atins
de egrasie, al
acoperişului întreg, restabilirea, grindilor,
boltelor, ete. fiind
o reparare de conservare, priveşte
din
nudă proprietară (art. 546). c. București,contra pe soţie că
loco cit. Baudry,
Le Courtois, ete. op. şi loco cit. Cpr. L.
7,
$
16, Dig., Sohito
matrimonio, 24, 3.
|
|
Asemenea, priveşte pe soţie şi cheltuelel
e
făcute
de bar„bat pentru întroducerea în imobil a
gazului, apei, luminei electrice, ete. C. Bucur

În privința

eşti /oco cit.

reparațiilor

necesare,

adecă

|

|

fără de care fondul ar fi perit, gua, si Jacta non
sint,
ree
aut peritura aut
deterior Jutura sit (L. 19, Pr. Dig.,
50,
16).
barbatul va trebui, în principiu, să fie integral despă
gubit. V. Râpert. Sirey,

Dot 2530, Gnillonard, op. cit, IV.
1814, 2150. T. Huc, IX,
Courto
COU is, „etc.,
ete. op.op ciţ. ;» 1645.5. Aubry
Aubryetet Ra Rau,

- Baudry
V, $'510
. 1, 639,Le
Cheltueli
utile.

In privința

reparațiilor utile,

sau ' simplelor

amelioraţii
necesare la conservavea fondului, totuși Pau îmbunăţăți
t
(epr. Cas. fr. Pand. Period. 87. 1.230 şi au mărit valoarea lui
. D.P. 87. 1.305), barbatul nu are dreptul la despăgubir
e
de cât pănă la concutenta Dus valutei aduse imobi
lului soţiei. C.: Bucureşti,
deee supră cit.
(art.

711), adecă

care

de

Şi nu

eran

Cas. fr. şi
Lyon. D.P. 86, 1.
85. 1. 345, D. P. 87. 2. 199. C.Sirey,
88.9. 7. Reper
2832, Guillouară

205. Sirey

Sar Dor
, op. cit, IV,
Mareade, VI, art. 1569, No. |. 1807, 2151. FT. Hue. IX. 494.
Aubry et Rau, V. $ 585,p.

COD. CIV.—CART.

De
turi
câte

II.—TIT. HI.—CAPIT. IX.—S-a IL—ART.

asemenea, femeia va. putea să dovedească

și presumţiuni
ori această

1198,

281

prin mar- Doved. pri-

primirea dotei de către barbatul. ei, de Pirei dotei

dotă a fost constituită:

de un al. treilea,

barbat.

552, Bauâry, Le Courtois, etc... op. cit, TI, 1645, 1916.
'Troplong, Contrat de mariage, IV, 3594.
Cât pentru cheltuelele: voluptuare sau de simplă plăcere: Chaâltueli
(art. 1346), barbatul nu are în principiu drept la nici
o des- voluptuare.
păgubire, el putând însă să le rădice. (şus tollendi),. dacă aceasta se poate face fără stricăciune, sine lwsione prioris
status rei (|. 5, Cod., 3, 32) (arg. din art. 539). Cpr. R6pert. Sirey, Dot, 9897. Baudry, Le Courtois, etc., op. cif.,
III, 1916. Guillouară; IV, 2149, 2188: Pand. fi., Mariage,
II, 11759. — Contră. C. Aix. Sirey, 15. 2. 49 (decisie promunţată

în privinţa. averei

"însă pastra
loarea

parafernale).

Femeea

ar putea

înfrumuseţerile făcute 'de barbat, plătinduii va-

lor:

„Nam

si vult habere

mulier,

reddere

ea Que

im-.

pensa sunt, debet masito“ (L. 9, Dig., 95, 1). Cpr. Râpert.
Sirey, Dot, 2821. Vedi asupra 'cheituelilor san impenselor
pe care cineva le poate face la un lucru străin, t. III, a
luer. noastre, p. 540 urm. şi t. V, p. 337 urm.
Cele spuse: mai sus sunt privitoare la cheltuelele făcute Cheltuelele
de barbat în privinţa fondului dotal. In cât priveşte chel-_ făcute de
tuelele
făcute
de dânsul relativ la averea parafernală a fe-; barbat parala un
:
:
meei,

soluţia

este aceiaş, cu această deosebire însă

că unele fernal a fe-

hotărîri conferă barbatului despăgubirea întreagă, atât în
meei.
privința cheltuelelor utile cât şi acelor voluptuare, soluţie Controversă,
care ni se pare inadmisibilă. Vedi Guillouară, op. cz. IV,
2188 urm. Pand. fr, Mariage, II, 11158.
Se admite însă că cheltuelele Ia care barbatul are dr eptCompensaţie.
pot fi compensate cu dota alienabilă ce el datoreşte soţiei Controversă.
sale. C. Bucureşti, decisie supră ciț. Baudry, Le Courtois et
Surville, op. cif., III, 1916. Pand. fr., Mariage, II, 11415
urm. Râpert. Sirey, Dot, 9841 urm. Gonillouară, IV, 2153.
Repert.

Sirey,

Dot, 9841

urm. — Vedi

însă.

Aubry

et Rau,

V, $ 540, p. 630, care nu admite compensaţia de cât în privinţa, cheltuelelor necesare.
In cât priveşte chestiunea de a se şti dacă barbatul este Dreptul de
în drept de a reţine imobilul dotal pănă la, plata, cheltueretenţie,

lilor ce-i

se cuvine, ea este de asemenea

nii, în adever,

îi conferă

dreptul

de

controversată,

retenţie

în toate

[-Controversă.

casu-

vile (Roditre et Pont, girat de mariage, III, 1908, 1909.
Tessier, 'r. de la dot, II,
199 urm., ed. din. 1835. Benoit, dem, 245, p. 440, ed. bin 1829) ; alții din contra, nu-i
conferă acest dr ept de cât în privința cheltuelelor necesare.
soluţie admisă şi de Justinian în ultima stare a legislaţiunei (Cod. 5, 13, $ 5). Cpr. în acest sens, Aubry -et Rau,

V, $ 540,p "630, text 'și nota 27. Gaillonard, IV, 2152. 7.

Huc,

IX, 104.

Proudhon,

Usufruit, V, 2696,

ed. “din 1836.
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pentru că ea a fost pusă în imposibilitate de a lua de la
barbat o dovadă scrisă, fiind că totul s'a petrecut, în specie, între dânsul și terţiul constituitor al dotei 1).
Casul în care
Se susține că această soluţie ar fi admisibilă chiar când
femeia, s'a, înfemeia
sar fi înzestrat însuș, pentru că ea nu se bucură
zestrat însus,
Controversă.de destulă libertate spre a dobândi o chitanţă sau chiar
un început de probă scrisă de la barbatul seu, din
înriurirei firești ce acest din urmă exercită asupra

causa
soţiei

sale 2). Această soluţie este însă inadmisibilă, pentru că,
în asemenea caz, femeia avea posibilitatea de a lua o
chitanţă de la barbatul seu. Ea nu va putea deci să
dovedească primirea
dotei de cât prin un act scris, proba
testimonială și a presumțiilor nefiind admisă de cât în
caz
când ar exista un început de probă scrisă (art. 1191,
1197)3).
Nu trebue însă să confundăm imposibilitatea morală
Pand. fîr., Mariage, II, 11414.

cit, III,

1916,

Baudry,

p. 724.

'Troplong,

Drept

de retenţie.

Le Courtois, ete., op.

Contr. de mariage.,

IV,
3640.—In fine, alţii nu acordă barbatului dreptul de retenți
e
nici întrun caz, şi cu drept cuvânt, după părerea noastră
,
pentru că acest drept excepţional nu -poate să
fie exercitat
de cât în casurile în care legea, îl conferă
anume.
acest din urmă sens, Laurent, XXIII, 567. Odier, Vedi în
Contrat
de mariage, LII, 1355, 1439 (ed. din 1847). Vegi,
în această
privință,t. V a luer. noastre, p. 340 urm. și tabla
analit.
at.

V

şi

VI,

vo

T. Huc, IX, 497.

Pand fr., Mariage, II, 11364 urm. Laurent,

XXIII, 561. Mourlon, III, 496. Guillouard, Contra
t de maniage, IV, 2131.

Bauâry, Le Courţois
Surville, Contrat de
mariage, III, 1899, p. 703 (ed. a 2-a, et1900).
Aubry et Rau,

V, $, 540, p.695. Rodiăre et Pont, Contrat de mariag
e,

?)

191%. 0. Caen.

Rodiere

Sirey,

et Pont,

55. 2. 973

D. P. 55.92.15.

Contrat de mariage, III,

"usonnte du C. civil, V, p. 355.
248 (ed. din 1835).

Cas. fr.

Tessier,

1917,

Taulier,

II,
Th.

7. de la dot, p.

Period. 88. 1. 39. D.P.
37. 1. 15. Sirey, 89. 1. 319. Pand.
Trip. Annecy, La Loi din 13
“mai 1888,

*) Baudry, Le Courtois, ete. op. cit. IL, 1899. Guilloua
rd, IV
2140. Pana. fe. Mariage, “1! 11423
mariage,

III, 1417 (ed. din 1847).

urm. Odier,

Benoit,

Contrat de

7. de la dot, II,
132, p. 279 urm. (ed. din 1829). Baud
ry,
III,
432. T. Huc,
IX, 49%, în fine. Mourlon, III,

y et Rau. V $ 540,
b 627, text şi nota 14. Planiol,430.III,Aubr
Da iei nota ui Labbă. Vedi 164. G. gen Sirey
asupra acest

„e

C. judiciar,

„art.

anul

19

1901, XE

da)

i

r:

î monografia

ei contro-

noastră di

noastră din
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în care adese-ori se găseşte creditorul cu temerea de-a
jigni pe acela de la care trebue să se ieie un act scris. Astfel, legătura de înrudire - sau de prietinie între părţi nu
pune, în genere, pe creditor în o imposibilitate morală de
a cere de la debitor un act scris Î).
De

asemenea,

imposibilitatea,

de a'şi procura

o dova-

dă scrisă nu poate să fie exclusiv întemeiată pe considerațiuni de bună cuviință, de reservă și de delicateţă 2),
Legiuitorul,

după

ce a statornicit

sibilitatea, fie absolută, fie relativă,
ditovrul

de

proba

a cere

un

testimonială,

act
face

principiu.
10

mai

Prima

Astfel,

aplicaţiune

gestiunea

acea

"multe

|
Aplicarea

de a administra

aplicaţiuni

a

acestui

|
este

relativă la quasi-contracte.

de afaceri va putea

a stăpânului,

că împo-

în care s'a găsit cre- Pncipiului

îi permite

|

marturi sau presumțiuni,
după

scris,

principiul

fi dovedită prin (Quasi-con-

fie după cererea gerantului,
fie în

fine,

după

cererea

unui

fie că
al

treilea, care ar fi lucrat cu gerantul în această calitate 3).
Plata nedatorită esțe și ea un quasi-contract (unila- Plata nedateral) ; însă

nu

va. putea,

cu toată

generalitatea,

lor art. 1198,

care vorbește

de quasi-contraete

să fie stabilită

prin

pentru

marturi,

că acel

termeni-

în genere,

căre

plătește

1) 'Trib. Malines. Pas. delge, 11. 3. 320. T. Huc, loco supră cit.
2)

C. sup. de justiţie (apel) din Luxembourg.
20. T. Huc, VIII, 295. Laurent, XIX, 58.
vitor, care ar împrumuta pe stăpânul seu cu
nu se găseşte în imposibilitate de a, cere
urmă

un

act

scris. Laurent,

loco cit. C.

Sirey, 1900. +.
— Astfel, un sero sumă de bani,
de la acest din

Bordeaux.

Repert.

Dalloz, Compet. cir. des trib. et. cours dappel, 261, nota 1.
Medicul este el în imposibilitate de a cere o probă scrisă
de la clientul seu pentru visitele făcute acestui din urmă?

Vedi supră, p. 219 şi Dreptul din 1901, No. 40.
3)

Cpr. Pothier, II, 812. 7. Huc, VIII, 296, 3'71.
XXX, 152. Thiry, TIT, 157 pis. Laurent, XIX,
XS, 313, Demante, V, 322 bis I.. Cas fr. Sirey,
D. P. 90. 1. 15. Sirey, 92. 1. 304. D. P. 93. î.
t. V a luer. noastre, p. 349, 60 şi supră, p. 200,
3.—In privinţa cheltuelelor făcute de gerant,
putea, fi dovedite

Demolombe,
549 urm. şi
89. 1. 949.
316. Vedi
text şi nota,
ele nu vor

de cât conform dreptului comun,

fiind că el

a avut posibilitatea de a'şi procura 0 dovadă serisă. Demante, foco cit. Planiol, II, 1165. Mourlon, II, 1610. Baudry,
II, 1277. Demolombe, XXX, 156 şi XXXI, 159. Pand. f,,
Gest. d'affaires, 294. Rpert. 'Sirey, cod. vo, 186. Veqi şi autoritățile

citate în t. V a luer.

noastre,

p. 331,

nota 4.

torită.
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eroare

ceea

ce nu

datoreşte

nu

se găsește

în imposi-

bilitate. nici. morală, nici materială de a. lua o chitanță de
la, primitorul plăței (accipiens) !).
i
Delicte sau

20 A doua

aplicaţiune

quasi-delicte.ejativă la delicte sau

pe care

o face

quasi-delicte (art.

lictele sau quasi-delictele pot în- genere
marturi, pentru că acel care le a comis

Casurile în

art. 1198

995,

999).

este

De-

fi stabilite prin
nu este dispus a

constata comiterea lor prin un act scris 2).
A
De

câte ori însă

delictul sau quasi-delictul presupune

care delictul existența unui fapt juridic,
lietul presu- casul

de violarea unui

precum

deposit

ar fi, de exemplu,

voluntar,

atent fag Lărei depositului va, putea fi stabilit
juridie.

în

numai faptul. vio-

cu marturi,

nu însă

și existența contractului, carele nu se va putea stabili de
cât conform regulelor ordinare, fiind că creditorul a avut
.
posibilitatea de a'l constata prin un act scris 5).
Casulîn care
Cu toate acestea, de câte ori existenţa unei conven-

e

donțiuni a cărei obiect este mai mare de 150 lei, se contes-

comitent tă, dovada testimonială, admisibilă pentru a stabili manocu iormarea perele dolosive despre care creditorul w'a putut să'şi procure

0 probă

scrisă,

este admisibilă

şi pentru

stabilirea a

însuș contractului, dacă dolul este concomitent cu formarea acestui contract 1). Am vădut, în. adevăr (supră, p.
157, 266 şi 267), că una din părți poate în tot-deauna

să dovedească atât prin marturi cât și presumțiuni (art.
1203) 9) dolul și violenţa de care ea a fost victimă
în-

) T. Huc, VIII, 296 și 394. Vigi6, II, 1693.
y, II, 1271
Și 1545, Thiry, IIL, 157 bis şi 198, DemolombBaude
e,
151,
158 şi XXXI, 983 urm. Demante, V, 322 bis XXX,
1, 357 bis
VIII.

Laurent,

XX, 366.

art. 1348, No. 2. Aubry

„
*)
a

)
,

Mourlon,

II,

1610.

Mareads,

V

et Rau, VIII, $ 765, p. 345. Bon-

nier, 154. Vedi şi autorităţile citate în t.
V a lucr. noastre,
p. 312, nota Î.— Această soluţie nu este,
bine înţeles, admisibilă de cât în materie civilă ; căci, în mater
ie comercială, dovada, va, putea, fi făcntă „Prin. ori ce mijloace
(art. 46
E.

com). PT. Huc, VIII, 394, in fine.

Cpr. Pothier, II, 810. Cas. rom. Buleţ
.
P 285. Bulet. S-a 1, 1887, p. 403.

a

S-a 1.

anul 1877,

2. Huc, VIII, 297. 'Thiry, 111, 157 bis. Baudry,|
II, 1977.
Demolombe, XXX, 162. Aubry

Laurent,

XIX,

556.

Vedi

et Rau, VIII,

şi supră,

$ 765, p. 346.

p. 259. nota 1,

5 TD. Huc, VIII, 297, in fine. Cas, fi.
) Cpr. Cas, rom. Bulet. S-a 1, 1873, p.D. P. 85. 1. 92%.
C. Focsani. Dreptul din: 1886, No. 50. Cas. fi. Dreptul 37.
din
1981.
N 82. Vedi
ȘI autorităţile
citate în ţ, V, p. 8l, nota 1.

to

convenție,

procura

_

pentru

că

t9:
.

ge

COD. CIV.—CART. I.—TIT.101.—CAPIT. IX.— S-a IL—ART. 1198.

a fost în imposibilitate de ași

o dovadă scrisă.

a

Aceiaș dovadă aparţine, pentru:aceleași motive, şi ter-

țiilor cari ar fi fost fraudaţi
(Vedi supră, p. 266, 267).

"Dar

dacă părţile pot

de
|

părţi prin
N

în genere

marturişi prin 'presumțiunii 1)

convenţia lor.
Dă

'să dovedească

frauda

de care

ele au

prin Dovedirea
fost între părţi.

victime, ele nu pot să dovedească simulaţia actului ce au
făcut de cât cu un contra înscris (art. 1175)2), sau în
lipsa, unui

aserienea

mai în casul

(art. 1197) 5).
"Pentru

când

act, cu niatturi şi presumțuni,

vor fi având un început

|

ca părţile contractante

|

însă nu-

de probă 'scrisă

cr

să poată de a dreptulCasulîn care

administra proba testimonială, fără nici un început de qoiexintă fraudă
vadă scrisă, trebue 'ca actul lor să fi avut de scop frau-Controversă.
darea, unei legi de inteyes general și de ordine publică î).

„30-A
--3)
_%

treia

aplitaţie a excepţiei pe care

o face art. Deposit ne-

Opr.-Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1887, p. 418 (fraudă -la lege).
Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1883, p. 915. Bulet. 1899, p. 1382.

„0.

Bucureşti, Craiova şi Galatz. Dreptul din 1884, No. 62;

“ din 1888, No. 22; din 1890, No. 2 şi 54; din'1892, No.
83. C. Iaşi.C. judiciar din 1894, No. 21 și din 1900, No.
13.—In materie comercială 'însă, simulaţia poate. fi: dovedită
prin
: marturi, "chiar între . părţile contractante :(art. 46 .C.;
€0m:), şi omisiunea: :ce face instanţa de fond de a se pro-.
nunţa asupra acestei probe, invocată de una din părţi, este
o omisiune_esenţială, care atrage casarea decisiunei. as. rom.
Bulet. S-a II, 1899, p. 224
ui
E
3) Vedi supră, p. 151 şi autorităţile citate în t. V a luerărei
noastre, p. 215, nota; 2. Ja care, adde,C. de apel din Turin şi Cas, fr. 'D. P.'99.'2.'398 şi C. judiciar.
din 1900, No.

14 (cu adnotaţia noastră).D. P. 99. 1. 344. Cas. rom. Bulet.

"S-a 1. 1898,

p. 175. Bulet. 1897, p. 31. D. P. 1900. 1. 80.

Pand. Ptriod...1900. 1. 187.. Pand. Period. 1901. 1. 121.—

In ori ce caz; simulaţia poăte fi dovedită între părţi prin
interogatorşi jurământul .decisor; ear. interogatorul poate fi
ordonat chiar când nu există un început de dovadă scrisă
şi chiar în casul în căre admisibilitatea dovedei testimonia„le este subordonată unui atare început de probă. C. Turin,
decisie supră cit. 'Vegdi şi supră, p. 157.
1). Vegi autorităţile cităte în t. V a lucr. noastre, p. 2116, nota

1 şi în adnotaţia noastră, din C. judiciar, No. 14 de la 17 fevr.

1900, nota 16. Idem. Cas. fi. 'D. P. 1900. 1. 80. Panid. Pâriod.
1900. 1. 187. C. de apel din Roma. Sirey, 99. 4. 37. Trib.

Dolj. Dreptul din 1900, No. 30.—Contră.
Dreptul din 1897, No. 14.

C. din București.
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,

este relativă la depositul necesar sau miseralile, după

cum îl numean Romanii !), făcut în.caz de incendiu,
ruină, tumult, naufragiu, etc. (art, 1620) şi la acel făcut
de călători în ospătăriile unde trag (art. 1623 urm.). Proba testimonială este, în asemenea casuri, admisibilă?), pen-

tru că persoanele care sunt silite a face asemenea deposite se găsesc, dacă nu în o imposibilitate absolută, cel pu-

țin

întwo

mare

dificultate

de

a

cere

un

act scris

constă-

tător al depositului. Din acest paragraf resultă că imposibilitatea de a'și procura o dovadă scrisă poate fi nu nu-

mai absolută, dar şi relativă sau morală. (Vegi supră, p.
2179, nota 2),
Apreciarea
Tribunalele au însă, în aceste casuri, o mare latituinstanţelor dine de apreciare, pentru a admite sau a respinge proba,
” testimonială, după împrejurări. Aceasta resultă din
cuvintele care se găsesc în art. 119:
„Judecătorul va avea în

Responsab.

“iu.

vedere calitatea persoanelor şi împrejurăvile faptului.
|

Responsabilitatea,

îndată ce obiectele
rie sau han, chiar

ospătătorilor

şi încredințate oamenilor lor

man) 3).
Persoanele
Sunt asimilate

ospătători. CâTe

lor.

țin

restaurante,

de toleranță 5);

sau

hangiilor

începe

călătorului au fost depuse în ospătăfără știrea, ospătătorilor sau hangiilor,
(epr.

ospătătorilor
cafenele,

art.

7O1,

Ş:2

Cod.

ger-

|
.
și: hangiilor, persoanele

băi publice 1) şi chiar case

particularii care obicinuit

închiriează a-

Art 1292 Cc.

1)

Art. 1621

nevoe), dice art. 1292 din Codul Calim
ach,
din pricina unei tulburări sau răscoale, ori este când se dă
a arderei sau a
năruirei de zidire, ori a înecărei
unui vas de mare, sau a
revărsărei apelor:.
*) Admiterea probei testimoniale, în materi
e de deposit necesar, resultă nu numai din art. 1198,
dar
şi din art. 1621,
care sună astfel : „Proba prin marti
depositul necesar, chiar în caz când ri este admisă pentru
valoarea depositului ar
trece peste o sută cinci deci leit.

Calimaeh.

C. iv,

Vedi Dig,

16, 3, Depositi vel contra, şi Instit.

, De actionibus,
4, 6, $ 17, in medio. Cpr. Windscheid,
Lehrb
decltenrechts, II, $ 318, nota 19. „Depositul uch des Panmiserabil (de

*) Vedi Sourdat,

,

)

Vedi și t. Va

Chestiunea

este

Responsabilită, II, 941. 7. Huc,
lucr.
însă

într: un sens și în

)

Hota.

noastre, p. 533, nota
controversaţă,

altul în t. Va

Vedi

VIII

298.

autorităţile

citate

3.

-

lucr, noastre. p. 534, ad

“
Cpr. C. Aix. D. P. 67, 5, colona
|
4, No. 3. 7. Huc, VIII, 298.

COD. CIV.—CARTEA

IU.—TIT. II.—CAPIT. 1X.—S-a IL—ART. 1198.

2$

partamente mobilate, etc. 1), nu, însă și acei cari nu'şi închiriează apartamentele lor în mod obicinuit, ci numai câte
o dată, la caz de iarmaroace, bâlciuri 2), sau de o afluență
considerabilă 3).
Responsabilitatea depositarului necesar are de obiect Responsab.
nu numai efectele călătorilor, dar şi animalele care se pri-f epositarului

mesc în grajdurile sau şurile hangiilor 4).

ai

40 In fine, art. 1198 declară proba testimonială „admisibilă în privința obligaţiilor contractate în caz de accidente neprevedute, când părțile au fost în imposibilitate
de ași procura o dovadă scrisă. De exemplu, întrun caz
de revoluţie sau de răsvrătire, un cetăţean, pentru a se
sustrage de la urmărirea partidului biruitor, se împrumută
de la cine-va în grabă cu o sumă mai mare de o sută
cinci-deci de lei 5).
|
Acestea sunt casurile excepţionale în care proba tes-,
.
d
ae
pu
Î
timonială

civilă.
această

-

este

Ele
probă

admisibilă

nefiind

N

va

fără

Casurile de

A
„ mai susnu
o restricție, în materie sunt
deter.

nici

însă limitativ

determinate

aa

fi admisă

Accidente
neprevăgute
pedicat pe,
Dăzţi de a şi
dovadă
Serisă-

şi în alte

:

casuri,

de lege, a- minate de
de

a

câte ori

„ lege în mod

jimitativ.

se va decide în mod suveran de judecătorii fondului că
părțile au fost în o imposibilitate fie absolută, fie macar
relativă sau morală, de ași procura o dovadă scrisă de-

spre raportul juridic ce ele voesce să stabilească 6).
Așa dar,

')

imposibilitatea

părților

de.a'și

|

procura

9

Aubry et Rau, IV, $ 406, p. 628, text şi nota 1. Arntz, IV,
1422. Vedi şi t. V a. Iuer. noastre, p. 534, ad notam.

*) Și fiind că vorbim de bâlciuri, vom cita o decisie recentă a
Curţei noastre de casaţie, prin care s'a decis, cu drept cu-

vânt,

că

Statul

este responsabil

când

dă ordin

să împedice

prin prepușii sâi ţinerea unui bâlciu, dacă se constată că această interdicere a fost ilegală, adecă dacă dreptul de a
se ţinea bâlciu exista din vechime şi nu fusese nici o dată

interdiş.

*)

Cas.

rom.

C. judiciar

din

1 oct. 1901,

No. 64.

Sourdat, „op. cit., II, 937. P. Pont, Petits contrats, 1, 529.—
Contră. 'Thiry, IV, 197. Laurent, XXVII, 149. Vedi şi t.
V a lucr. noastre, p. 534, ad notam.

*) Cpr. C. Bourges. D. P. 18. 2. 39. 7. Huc, VIII, 298. Sow-

dat, II, 940. Art. 488 din Codul federal al obligaţiilor este
formal în această privinţă. Vedi şi L.5, Pr, Dig,
4,9,
Naute (proprietarii de corăbii), Caupones (hangii), Stabularii
(acei cari 'și închiriează, grajdurile lor). Vedi tî. V a luer.
noastre, p. 534, nota.
“

5) Cpr. 'T. Huc, VIII, 299. Baudry, II, 1277. Mourlon, II, 1610.
*) Laurent, XIX, 545. T. Huc, VIII, 296. Aubry et Rau, VIII,
$ 165, p. 344. Bonnier, 172. Larombitre, V, art. 1348,

No. 2.

388

„-

Apreciarea

dovadă scrisă face -admisibilă proba testimonială atât în.
casurile speeificate de art. 1198 cât și în altele, care r&mân la apreciarea judecătorilor ; însă s'ar putea foarte bine
întâmpla ca părţile să se găsească în unul din casurile determinate
de lege, și cu toate acestea, proba testimonială
să fie respinsă, dacă judecătorii ar aprecia că a existat
pentru creditor posibilitatea de a'și procura o dovadă seri„să despre raportul juridic ce voeşte a dovedi 1),
Este

judecă de care

în adevăr

proba

lui apreciează

scapă,

de

testimonială
în

mod

principiu

că,

în toate

este admisibilă,
suveran

în această privinţă,

utilitatea,

de controlul

îndestul de motivată ?).

casurile

în

judecătorii fonduei,

şi decisia

Casaţiei,

lor

dacă este

Judecătorii fondului pot deci să respingă proba testimonială, chiar în materie penală, de câte ori ei găsesc
în instrucțiunea procesului documente îndestulătoare pentru ași forma convingerea, însă pentru ca decisia lor să
poată sta în picioare, ei trebue să'şi motiveze hotărirea,
adecă să arăte pentru ce proba testimonială este inutilă

ȘI neconcludentă
Dacă

asupra

ei

nu

pronunța

altoră, invocate

ar fi casabilă;
țiala 4). Numai
1)

în causă5).

sar

Bandry,

de

asupra

părţi,

acestei

se înțelege

că

dovedi

sau

decisia lor

căci aceasta ar constitui o omisiune esenatunci nepronunțarea instanţei de fond n'ar

II, 1977.

1. Huc,

VIII, 296.

Laurent, XIX,. 54.
Aubry et Rau, VIII, $ 765, p. 345. Dema
nte, V, 321 bis.
Lsarombiăre, Y „art. 1348, No. 3.
o
as. vom.
Bulet. S-a, 1, 1892, p. 958 şi 983. Bulet. 1893,
p.
2 Bulet. 1899, p. 1381. Drept
din 1909, No. 81. Cpr.
| şi d Bucureşti, Dreptul din 1896,ul No.
22.
judiciar din
) Cas. rom. Bulet. S-a, 1, 1891, p. 1218. Bulet. S-a
II, 18%:

9

=—

fond.

PROBA TESTIMONILLA.—ART. 1198

p. 1869. Bulet. S-a II, 1896, p. 1545. C. judiciar din 189%
No. 44 şi Dreptul din

1896, No. 77. Bulet. S-a II 1899, p.
din 1901, No.
din 1901, No. 40. C. Galatz. Dreptul din 1896. 28. C, judiciar
No. 19 — Dacă
420, 1164, 1167, 1195.

Dreptul

proba pentru care se invoacă marturi
nu este făcuță prin alte
mijloace, dovada testimonială, este oblig
atorie pentru instan-

ţele da fond, de câte ori

admisibilă după lege. Cas.
Lon: GC Judiciar din-1901, eaNo. este
29.
Bulet
. S-a 1, 1893, p. 245.
*) Cpr. Cas. rom. (16 april 1901). C. judic
iar din 4 oct. 1901,
o. 63.—Vegi
1594, p. 507.

instanţei

insă în sens contrar, Cas. rom.
. S-a |,
Această decisie pune în princip Bulet
că oimisiunea

de fond de a nu

se pronunța

asupra propiinerei

|

COD. CIV.—CARTEA

aduce

JIL.—TIT. II.—CAPIT.

casarea decisiunei,

resulta

că

când: din

proba cu marturi,

IX.—S-a II.—ART. 1198,

împrejurările

invocată

de părţi,

causei ar
nu putea să

conducă la nici un resultat practic 1).
Tot casabilă ar fi și decisia care ar admite proba
testimonială, fără a specifica dacă ea este sau nu admisibilă 2).
20

Perderea

titlului care servea

de

dovadă

$ ultim).

(art. 1198,

După disposiția finală a art. 1198,
lă este admisibilă fără nici o restricţie,

scrisă,

proba testimoniaîn materie civilă,

de câte ori creditorul 5) a perdut titlul, adecă actul seris ?)
cei servea de dovadă, din o causă de forță -majoră neprevedută,

de

ex.

într'un

sia unui cutremur,
unei
ală,

părți
fiind

care
că

incendiu,

într'o

etc. 5).
cere

proba

ea apreciază

inundație,

testimonială,
în mod

cu

nn este

suveran

oca-

esenţi-

utilitatea

che-

mărei marturilor, de câte ori îşi formează convingerea de
aiurea. Soluţia este însă departe de a fi juridică, pentru că
dacă

judecătorii

fondului

pot

de

propuse

de

să

respingă

marturii

de câte

ori ei au alte elemente de convingere, nu mai puțin adevavat este că ei trebue să se pronunţe asupra tuturor mijloacelor

')

aparare

părţi.

Cas. rom. Dreptul din 1898, No. 22 şi Bulet. S-a II], 1898,
p. 1593.— Judecătorii pot de asemenea respinge proba testimonială

când

părţile

o invoacă

în mod

vag,

fără

a preci-

sa faptele ce urmează a fi dovedite. C. Bucureşti. Dreptul
din 1888, No. 28 și din 1901, No. 56. Vegi și supră, p.
266, nota 2. Cpr. şi t. V, p. 81, nota 1, în fine.
2) Cpr. Cas, rom. Bulet. S-a Î, anul 1893, p. 167.
,
*) Această disposiţie se aplică nu numai creditorului, dar şi debitorului, care ar fi perdut un act de care el avea interes a
se servi, pentru că nu numai existenţa obligaţiei, dar şi liberarea

ei poate

fi stabilită

conform

art.

1195.

Cpr.

Trib.

Lyon. D. P. 1900. 2. 408. Repert. Dalloz, Oblig., 4933. Fa-

vard de Langlade, Repert., vo Preuse, $ 1, No. 29.
4) Vedi supră, p. 193.
aa
5) Cpr. Cas. rom. Bulet. 1888, p. 117. Bulet. 1889, p. 138.
Bulet. 1690, p. 802. C. Bucureşti. Dreptul din 1890, No. 17.
In

cât privește

casul

fortuit

sau

forța

majoră,

(aceste

vinte fiind sinonime), vedi tabla materiilor vol. -V,
fortuit şi tabla analitică a vol. VI, eod. v.—Ori ce
unui al treilea la care partea nu s'a putut opune şi
ea n'a putut să o împedice, constitue un caz de forță

cu-

vo Caz
faptăa,
pe care
majoră
19

89
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290
Justificarea

Această

excepţie

este foarte

rațională,

aceste) ex ditorul s'a conformat legei, și dacă
-

țișa

titlul

scris,

instrumentul

lui ; căci textul war
stata

Probace tre-

că

perderea

mai

titlului

gligenței sale.
Pentru ca proba

de

probaţie,

fi aplicabil

usa
aa caz

tortuit

sau forță

vina

îndată

se datorește culpei

testimonială

buc să sefa-creditorul trebue să dovedească
prealabil p. ce mijloace : 1” existenţa

pentru că cre-

el nu mai poate înfăcon-

în specie,

prealabil, prin ori

și 20

1).

este a

sau macar ne-

să fie admisă

în mod

titlului:

majoră

nu

ce sar

perderea

lui prin

Sustragerea

unui titlu

a face admisibilă proba testimonială.

C. Toulouse.

ceastă dis- sau unui dosar, fiind un caz de forță majoră, poate fi conbosiție. statată prin marturi și presumțiuni 7). Perderea unui titlu
din greșala sau chiar negligenţa creditorului nu'l autorisă
însă a se folosi de disposiţiile excepţionale ale art. 11932).
Aplicarea aArt. 1198 se aplică la ori ce acte în genere, la acele
siţii Ii tota SUD semnătură privată și autentice ca și la testamente, în
mente. ori ce formă ar fi ele redactate 4); căci legatarul nu cere
să dovedească că legatul i-a fost făcut verbal 5). ci că a exis7
tat un testament scris, pe care el însă nw'l poate înfățișa
din cause independente de voinţa sa $)
de natură

D. P. 97. 2. 241 şi 219. Veit. Va lucr. noastre, p. 330,
nota1 şi ţ. VI, p. 64, nota 3. Vedi asupra casului fortuit,
Saleilles, Ftude th. generale de Voblig.. ete. (ed. a 2-a, 1901),
1) Cpr. Cas. fr. D. P. 88. 1. 487. Aubry et Rau. VIII, 24.
„DP 395. Mareade, V. art. 1348, No. 5, şi toţi autorii. $ 765,
*) Cas. rom. Dreptul din 1890, No. 74. Bulet. S-a 1, 1890,
p.
1129. Bulet. S-a, 1, 1889, p. 739. Cpr. şi C. Bucureşti.
tul din 1891, No. 67.—Casurile fortuite sau de forţă Drepmajoră
sunt

dacă

lasate

la apreciavea,

evenimentul

invocat

instanţelor

de

este din acelea

fond.

care judecă

de care nu se pu-

tea apara cine-va chiar în casul de a fi fost prev&dător.
C.

Bucureşti,

)

oco cit.
|
Cpr. C. Craiova. Dreptul din 1891, No.
13.
Cpr. C. Craiova. C. judiciar din 1899, No.
7. Cas. fr. D.P.
82. 1. 299 şi raportul cons, Barafort. TD.
Huc, VI, 266, p.
338 și VIII, 300, în fine. Lauvent, STII, 113 urm.
Pand.
tr, Don. et test., IL, 6133. Baudry et Colin, 'Don.
et testament,

IL, 1861 vom. Aubry et Rau, VII, $ 747 p. 10. Vedisit
mer. noastre, p. 412,

„Ya

nota 1.

*) In cât priveşte efectele legatului verbal ca obligaţie natu, vrală, vedi t. VI, p. 14.
) Sr L. 2 Cod., Quemadmodumn
testainenta aperiantur, - 6,
32 —l. 30, Cod., De heredibus instiluten
dis, 6, 93:—I. unică, Dig. Si tabula testament; exta
bunt, 31. 9,
|

COD. CIV.—CARTEA

I11.—TIT. II. —CAPIT,

1X.—S-a IL.—ART. 1198.

Prin urmare, acel ce invoacă disposiţiile de ultimă
voință făcute în favoarea sa într'un testament, carea fost
distrus prin caz fortuit sau forță majoră, este primit a sta-

bili prin marturi existenţa acestui testament, cuprinsul lui,
validitatea sa, precum și faptul accidental care a adus dis-

trugerea lui.
Proba testimonială

!
fiind

această
dovadă poate
precise și concordante,

i
admisibilă

în asemenea

caz,

resulta și din presumţiuni
grave,
de natură a determina, convingerea

judecătorilor iart. 1203). Această soluţie fiind admisă în
caz de perdere sau distrugere totală a testamentului, este
de bună samă admisibilă și atunci când e vorba de distrugerea lui parţială. Astfel, data unui testament olograf, nimicită
poate

în parte prin un
fi restabilită prin

Admiterea

presumțţiilor
de fapt.
Art. 1903.

caz fortuit, de ex. o inundație,
marturi şi presumțiuni grave şi

concordante !).
N'ar fi însă de ajuns ca legatarul să se mulțămească
de a invoca în termeni generali casul fortuit sau forţa majoră ; căci proba testimonială menită a înlocui actul nefiind admisă de cât în anume casuri excepţionale, trebue să
se stabilească mai întăi că părţile se găsesc în casul excepțional stabilit de lege.
Legatarul va trebui deci să dovedească nu numai existența şi cuprinsul testamentului, dar și că el a fost învestit cu toate formele legale *). Marturii vor trebui deci să
afirme nu numai că au vădut testamentul, dar încă că ei
cunosc cuprinsul lui și că el nu avea nici un vicii de formă 3).
Legile romane recomandă chiar de a nu primi, în asemenea, caz, de cât probele manifeste, manifestis proba-

Dreptul
roman.

tionibus 4).
Cu

toate acestea,

este un caz în care, cel puţin

dupăCasul în care

părerea generală, testamentul este presupus regulat în privinţa formelor, pănă la dovada contrară din partea moştenitorului, şi anume atunci când se stabileşte în justiţie

că moștenitorul
1)

C. Nancy.
No.

14

este acela care a făcut
D. P. 99. 2. 263 şi

(cu adnotaţia

noastră).

să dispară

Curierul judiciar
Vegi

din

testa1900,

şi o altă decisie tot a

C. din Nancy, în Vreptul din 1895, No. 8.
2 Cpr. L. 30, Cod., De heredibus instituendis, 6, 16.
|
3) 'T. Huc, VI, 266. Demolombe, XXI, 34. Laurent, XIII, 116.
Pand.. fr., Don.

et fest., I, 6192.

Troplong,

III. 1453.
4) L. 1, Cod., De fide instramentorum,

4, 2.

Donations et test.,

testamentul
e presupus

regulat.
ontroversă.

292 2.
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mentul,

Casul în care

PROBA "FESTIMONTĂLĂ.
ART: 1198. -

pentru -că

se presupune

că

o parte, dacă, ai fi tost neregulat 1).
Dovada,

existenței

testămentului

el nu Var

fi dat la

|
nu

se va putea însă

testamentul face prin nici un mijloc, dacă perderea,
sau distrugerea lui

trus prin ne-nu se datorește casului fortuit sau forței majore, ci numai
lenta, negligenței, imprudenţei sau nedibăciei legatarului, pentru
„Că, în asemenea caz, el este în culpă și nu se mai găseşte
în casurile excepţionale statornicite de art. 1198 2
_
Casul în care:
Mai mult încă, cererea legatarului de a stabili exis-

testamentul tența testamentului ar putea fi respinsă,

chiar când el ar -

micit în tim.fi fost nimicit prin caz fortuit, dacă aceasta, s'a întâmplat
„eul Vieiei. în timpul vieţei testatorului; căci dacă acest din urmă a
avut

cunoştinţă

despre

nimicirea,

testamentului

în urmă un timp destul de îndelungat,
altul, aceasta este cea mai bună dovadă

Obiig. de îm-

revoca, tacitamente 3).
In fine, art.

1198

$ ultim

și

a trăit

fără a mai face
căela înțeles al

se aplică

la obligațiunile

Spitale de împrumut de Stat, ear nu la perderea prin caz fortuit

de bancă,etea,

Hotăriri ju-

vâlorilor

în

hârtie

EI se aplică

monetă

de asemenea

sau

bilete

de bancă 4),

și hotăririlor judecătorești,

decătoresti. asa că o hotărîre distrusă prin un caz fortuit, de exemplu
un

incendiu,

lucrări

ale

) Oper.

ar putea

instanţei

Demolombe,

fi reconstituită,

care

XXI,

prin

a pronunțat-o 5).

32.

marturi și alte

Troplong,

op. cit, III, 1452.
Pand. fe. op. cit., I, 6128 urm. Mass6-Verg
6,
p.
20, nota 1. Bayle-Mouillard asupra lui Grenier, III,Don.$ 416,
et test.
II, 224, p. 240, nota e, in fine.—Vedi însă Laurent,
XIII, 117.
*) T. Huc, VI, 966, in fine. Laurent, XIIL, 190.
Demol

Constit. unei

oblig. la
cotor Ș

Art, 1849 C
Calimacn.

ombe,
XXI, 35; Pand. fe.,. Don. et test., |,
6167,
|
3) Cpr. Laurent, XIII, 191. Vedi și t. IV a ucr.
noastre, p..413.
TD. Huc, VIII, 300, în fine.—In cât
priveşte titlurile la pur„tător perdute, distruse, furate, etc.,
vedi legea, din 21 ianuar
1883 şi art. 58 Coa. comercial ; ear în cât
priveşte cambiile
perdute sau sustrase, vedi art. 354
Cod. com. -

Curtea din Iaşi a decis că debitorul se poate

obliga. și astădi, atât în materie civilă cât şi comercială
,
prin
purtător sau înfăţișitor, fără a arata numele credit un titlu la
orului, conform art. 1842 din Codul Calimach (1393
C. austriac). Dreptul din 1901, No. 69. Cu

toaţă controversa ce există asupra
acestui punct, am dovedit însă că asem
enea. soluție este inadmisibilă, în legislaţia actuală.
(V.
Drep
“gaţiile
la purtător -sunt din contra perm tul loco cit.). Obliîn noul Cod germau (art; 193 urm) Cpr. Saleilles, Ziudise
e sup la th. gântrale
de Voblig., etc. (ed. a 2-a,
1901), p. 297 urm.
2 Cpr. 'Trib. Argeș. Dreptul
din 1883, No. 16.

.

C. G.—CARTEA III. —TITe—II1.—CAP, 1X.— S-a IL—ART. 185—210 PR. CIV.

-993

Procedura chemărei şi aseultărei marturilor
(art. 185—210
Pr. civ.).

Incheierile care. încuviinţează o cercetare cu marturi, At, 185 Pr.
în casurile când legea, permite asemenea cercetare, trebue
“:
să determine faptele care urinează a fi probate (art. 185
|

civ.).

Pr.

Asemenea încheieri leagă. în principiu pe judecători şi At 160, ş2
ei:nu mai pot reveni asupra lor, pentru că ele pregătese

deslegarea

pricinei (art. 160, $ 2 Pr. eiv.)!).

Această

rea

soluție

Procedurei

„judecătorii

a fost admisă

civile,

nu sunt

şi înainte

sub vechiul text,
legaţi

prin:

de modifica-

care

ordonanțele

declară

că

preparatorii

“sau conseeinţele lor, afară de ceea; ce se dice pentru jurământul judiciar deferit unei părţi“, Bată ce decide decisia
“la care facem alusie: Deși, după art. 160:Pr. civ., judecătorii nu sunt legaţi prin hotărîrile preparatorii, și pot
reveni asupra, lor, însă disposiţiile- acestui text nu se pot
«aplica de cât la hotăririle preparatorii, care nu desleagă o
chestiune de principiu atinge&tor de dreptul părților, și care
intervin

pentru

a încuviința

măsuri

de

instrucţiune

sau

mijloace de probaţiune, pe care părţile nu le contestă că
sunt admisibile după lege. Când însă, cu ocasiunea unor
asemenea mijloace de probaţiune, administrarea probelor

este contestată în drept de părţi, și instanța de fond este
chemată a se pronunța asupra admisibilităţei lor, atunci,
încheierea judecăţei, în această privinţă, resolvă un drept

al părţilor și constitue un lucru
stanța ce a pronunțat-o nu mai

judecat, asupra
poate reveni?)

căruia in-

1) Este însă de observat că textul art. 160, votat de Senat
fără nici o discuţie, pe cale de amendament, nu este tocmai clar, de oare ce el permite judecătorului de a reveni
asupra încuviinţărilor premergătoare, care nu pregătesc des"legarea pricinei,

şi în realitate,

toate

încuviințările

pregăti-

toare sau premergătoare, pregătesc întru cât-va, deslegarea
ei. Cpr. G. G. Mironescu, Revis. proced. civile (1901), p. 195,
126. Vedi şi L. Krupenschi, discurs rostit înaintea. Curţei
din Galatz cu ocasia deschiderei anului judecătoresc 1901—
1902, p. 27.
*) Cas. rom. Bulet. S-a 1. 1898, p. 1179. C. judiciar din 1898,
No. 39 și Dreptul din 1899, No. 46.—Sub procedura veche,
chestiunea era 'însă controversată, şi multe decisii admit
dreptul tribunalelor de a reveni asupra încheierilor prin care

|
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Credem însă că judecătorii ar putea reveni asupra
încheierei lor, când ei ar fi admis proba în contra disposițiilor

exprese

ale

drept câștigat în
dacă judecătorii
putea să nu ţie
vor da hotărîrea
Jurământ.

rii

Art. 186
Pr. civ.

legei,

părțile

neputând

să

aibă

un

contra legei. Și, în asemenea caz, chiar
n'ar reveni asupra încheierei lor, ei ar
nici o socoteală de marturi, atunci când
asupra fondului.

In cât privește chestiunea de a se ști dacă judecătopot reveni asupra încheierei prin care se deferă jură-

mântul decisorii sau supletoriu, vedi înfră, rubrica: Efectele deferirei, prestărei sau referirei jurământului supletoriu.
Când

judecătorii

vor

admite

proba,

testimonială,

pro-

pun&torii ei vor trebui să depună la grefă, până în termen
de cînci dile libere de la admiterea acestei probe, lista. cuprindetoare de numele, pronumele și locuinţa
marturilor
ce fie care parte va voia se asculta, Justificând și plata
tarelor de citații, sub pedeapsă, în caz de neurmare, să nu

să mai poată

folosi de această probă.

Fie care

parte va

putea să se împotrivească la ascultarea unui martur, care
nu e înscris în acea listă, sau nu este aratat lămurit (art.

156 Pr. civ.)!).

sa admis sau s'a respins dovada, testimonială.
Vedi în acest din urmă sens, Cas. rom. Buleţ. 1884,
p. 315. Bulet.
1885, p. 6. Dreptul din 1885, No. 20. Bule, 1887,
p. 112.
Bulet. 1889, p. 51.—Curtea din Iaşi a, decis, de
asemen
ea,
se poate reveni asupra, unei încheieri prin care s'a admis că
sau
sa Tespins proba testimonială, dacă s'au adus în
discuţie
elemente noi din care instanţa, de fond să se
poată convinge in urmă de utilitatea revenirei pentru
soluția
causei. C.
judiciar din 1894, No. 6
') Scopul acestei disposiţiuni este, precum
ne arată expunerea
de motive,
împedicarea străgănărilor şi amânăr
ilor, care aloc sub procedura, veche, de câte ori
se recurgea la, proba testimonială, Vedi expun. de motive

veau

, în ed. oficială, p. 18.
—Intenţia legiuitorului poate să f fost bună,
însă credem că
el a mess prea, departe, pentru că, adeseori,
foarte greu de a afla marturii şi domiciliul în practică, va,fi
lor întrun termen atât de scurt. Singurul mijloc
care
a
mai
remas părţilor de a, indrepta acest rsu, este
de
termen noi marturi, conform art. 206 a, propune la un alt
Pr. civ.: însă, în asemenea caz, judecătorii apreciază
utilit
atea acestei noi propuneri. Cpr. G. G. Mirone
ceea

am

propus

scu, 0p. cit.

modificarea,

p. 197,

i text.
11 oct. 1901, No. 64, p. 638, acestu
nota 2.

Veqi

198.

De a-

Dre tul din

ice

C.C.—CARTEA

INIL—TIT. AIL.—CAP. IX.—B-a I.—ART. 181 URAM. PR. CIV.

Marturii,

după

cererea

părţei

carei

a propus,

se pot

însă înfățișa de bună voe la judecată 1), sau se vor cita
“înti”o di fixă, fără a le se comunica copie despre ceea ce

295
Art, 187
Pr. civ.

an a mărturisi (art. 187 Pr. civ.).
Dacă

una

sau

marturi, judecata

pentru

alta din părţi va cere

za putea

încuviința

fie care parte (art. 206

a se aduce și alți

câte un nou termen

Ar. 206

Pr. civ.

Pr. civ.)?).

Partea care n'a fost faţă la ascultarea marturilor admişi de prima instanță, poate să ceară în apel să facă
contra probă.
Instanţa de apel comite deci un exces de
putere când refusă asemenea cerere pe motiv că ar fi fără
interes, întru cât interesul resultă din judecata instanţei
care a admis proba testimonială 5).

Marturul citat, care nu vine înaintea judecăţei, se o- Art, 188, 189
Pr. civ.
sândește la o amendă ce nu poate fi mai mare de una
sută lei noi, şi se citează din non. Dacă el nu se presintă
nici după această nouă chemare, el este osândit la o amendă, care nu poate trece peste trei sute lei, putându-se da în

contra lui şi un mandat de aducere

(art. 18$, 189 Pr. civ.).

Marturul care justifică causa nevenirei sale potae fi
scutit de amenda la care a fost condamnat (art. 190 Pr.
civ.), se înțelege de instanța care a aplicat-o, ear nu de
acea, superioară 4). La din contra, jurnalul de condamnare
fi
fiind executor prin el însuș, fără a avea nevoe dea
confirmat de judecătorii superiori, se aduce la îndeplinire
prin

administraţie.

(Vegi

înfră,

p. 301,

text

și nota

Art. 190
Pr. civ.

1).

255 C.
Chr. ant. 235 C. civ., care permite aducerea marturilor, fără Art, ev,
citaţie, în materie de divorţ.
:) Ascultarea de noi marturi, arataţi în urma admiterei lor de Art, 374 Pr.
tribunal. pentru a depune asupra faptelor contestate, indi- germană,
cate în hotărîrea preparatorie, qice art. 374 (339 vechii)
din proced. civ. germană, va fi refusată de justiţie, dacă aseultarea, lor ar aduce o întărdiere în soluția procesului, și
2)

dacă tribunalul ar avea convingerea că partea a, întărdiat anume ascultarea marturilor, în scop dea pune v pedică, sau din

causa, unei negligenţe grave (erenn direh die Vernehmung die
Erledigung des Rechtsstreits verzăgert werden aiirde und das
Gevicht die Uberzeugnung geninnt, dass die Partei in der Absicht, den Prozess zu versehleppen, oder aus grober Nachlăssigheit die Zeugen nicht friiher benannt hal“.

2) Cas. rom. Dreptul din 1896, No. Sl şi Bulet. Cas. S-a 1,
_
,
anul 1896, p. 1480.
3) Cpr. Trib. Mehedinţi. Dreptul din 1899, No. 8.
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Nu pot fi ascultați ca marturi: rudele
denţii) şi de jos (descendenţii)

ale uneia

de sus (ascen-

din

părți;

fraţii

și surorile, unchii și nepoţii, afinii (cuserii) în acelaș grad !),
soțul chiar despărţit 2); persoanele declarate de lege incapabile de a mărturisi,

adecă

acei

condamnaţi

la degrada-

țiunea civică (art. 22, 30 C. pen.), ete. (art. 191 Pr. cir.) 3).
Legea

Dreptul ro-

man.

că

nimene

10, Dig.,

De

testibus,

nu poate fi martur

se înțelege de la sine €).
Cu

Art. 192 Pr.

toate acestea,

în

92,

5

propria

prevede
sa

anume

causă, ceea ce

părțile pot face ca să se asculte ru-

civ. 234 C. dele și afinii mencionaţi în art. 191, afară de descendenţi,
ev.
în chestiuni

de stat civil și de despărțenie

civ.). Cpr. și art. 234 C. civ.

Art. 193 Pr.
civ.

(art.

192

Pr.

Ori ce alte persoane sunt primite ca marturi, remăn6nd numai ca părţile să arăte și judecătorii să aprecieze
deosebitele imprejurări care pot face ca mărturia lor să

fie înlăturată sau primită (art. 193

Pr. civ.) 5).

') Cpr. Cas. rom. Dreptul din 1886, No. 45 şi Bulet. S-a II, anul

Art. 383 Pr.
germ.

*)

Incapacităţi
din legea
veche.

%)

1586, p. 370.— Această disposiţie se aplică, pentru identitate
de motive, atât la înrudirea naturală, cât şi la acea care
vesultă din adopțiune. Râpert. Sirey, Engutte, 154, 155. Boitard et Colmet-Daage, Pr. ci. |, 498, p. 541 (ed. a 15-a).
Garsonnet, Pr. cie., III, $ 829, p. 26, nota, 5 (ed. a 2-a).
Ant. 383 (348 vechiii) din proced. germană; scuteşte. şi
pe logodnicul

uneia

din

părți

(der

Verlobte

einer

Partei).

In cât priveşte incapacităţile din legea veche, vedi pravila
lui Matei Basarab, glava 24; Codul Caragea, art.
31
partea VI, capit. 2: Andr. Donici, capit. 32: Harvmenopurm,,
ol,

I, tit. 6, De testibus, ete.—Este de notat că, în legile

tre anterioare, ereticii și jidovii nu puteau să mărturisenoasască
în potriva unui creştin. „Hoereticus vel Iudacus
contra
orthodozum non festificatur, dice Harmenopol (loco
cit., $ 10). sed
adversus

se invicem

testantur“

—

Apreciarea
suverană a
judecătorilor
de fond.

o

i
*) „Nullus idoneus testis in re sua intelligitur“. La Romani, | nici
slugile nu puteau fi marţuri.

Efiam Juve civile domestici testimoniii fides improbatur. L. 9. Cod...
De testibus, 4. 90.
Judecătorii fondului apreciază în mod
suveran dacă depunerea unu martur merită, sau nu, încredere
. Cas. rom. Bulet.
1895, p. 594, Bulet. S-a 1, 1894,
p. 439. Bulet. 1896. p.

1482. Bulet. 1898,p. 190. c. Judiciar,
No. 21 şi 99.
Bulet. S-a 1, 1899, p. 210 şi 478. Cpr. 1899,
L.
3,
Pr. in fine,
Dig, De testibus,

22. 5. —Judecătorii
răte motivele pentru care deposiţia sunt însă datori să apărut convingătore ; altfel hotărirea unui martur nu li sa
tru lipsă de motive. Cas. rom. Bulet. lor ar fi casabilă pen1868. p. 319. Vedi și
supră, p. 244, text şi notele 1, 9.
ni

C.0.—CARTEA II.—TIT, II.—CAP. IX. —S-a II.—ART. 191 URM. PR, CIV,
Astfel,

calitatea

de advocat

al. părţilor

constitue o incapacitate de a figura
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litigante. nu Advocaţi.

ca martur în

proce-

sele în care pledează1). Advocatul chemat ca martur poate
însă, după sevârșirea jurământului, să refuze de a mărturisi asupra, faptelor ce “i s'au încredințat cu, ocasia exer„cițiului profesiunei sale, și în această privinţă, el nu are
ca normă de cât conștiința sa, putând a se abținea de la

ori ce respundere care ar viola secretul profesional 2).
|

Capacitatea

unei, persoane

se judecă după legea ţărei

3

de a mărturisi

In

Sa

însemnată

diua

Şi

în care s'a petrecut faptul li- Controversă
m arturilor,.

5).

tigios

.

în justiţie Capacitatea

pentru

ascultarea

E

marturilor,

vor fi întroduși în sala şedinţelor pe rând și în deosebi,

ei Art 194 Pr.

în-

-“

In ori ce caz, dreptul ce an instanţele de fond de a con-Casulîn care
stata faptele într'un mod suveran şi de a aprecia puterea decisia de

probatorie a dovedilor făcute de părţi, nu poate merge pănă
a afirma că acele probe constată contrariul faptelor aratate
în mod expres în ele;
constituesc erori grave
instanţei de fond, care
marturi, conţine erori
mind ca tăgăduite de
precis,

ceea

fond ari
casabilă,

căci, în acest caz, asemenea, afirmări
de fapt. Astfel, este casabilă decisia
întemeindu-se pe depunerile unor
evidente asupra arătărilor lor, pridînşii faptele afirmate de ei în mod

ce nu mai

constitue

o apreciăre
sau

interpre-

tare de mărturisiri, ci o eroare de fapt, care conduce la, un resultat eronat. Cas. rom. C' judiciar din 23 sept. 1901, No. 60.
2) Vedi însă L. 95, Dig., De testibus, 22, 5, unde se dice: „Mandatis cavetur,

2

ut presides

attendant,

ne patroniin causa

cui

patrocinium proestiterunt, testimonium dicant“.
Cpr. C. Craiova. Dreptul din 1898, No. 50. CO. judiciar din Seeretulpro1899, No. 7. Vegi asupra secretului profesional, discursul de fesional.
deschidere a anului : judecătoresc 1901-—1902 a D-lui procuror general al C. din Craiova, Stefan Mladoveanu. Cpr. şi
Garrand, Tr. th. et prat:de dr. ptnal fr., V, 2064 urm., p.

348

(ed. a 2-a, 1901). Blanche, Ftud. prat.
urm.,

sur

le C.

penal, V, 444 urm., p. 606 urm. F.-Helie, 7. du C. penal,
V, 1866 urm. Glasson, Pr. cip. (Pichon, 1902), 1, p. 585.
Art. 383 (349 vechii) din procedura germană scuteşte de Art. 383
a fi marturi pe miniştrii cultului pentru ceea ce li sa în- Pr. germ.
„credinţat în exerciţiul funcţiunei lor (was ihmen bei der Ausiibung

ă

der

Seelsorge

ist) “şi persoanele
anvertraut

cărora,

în

virtutea funcţiunei, stărei sau profesiunei lor, li s'au încredin-

- ţat fapte

5)

din

acele

menite

a 'remânea

secrete,

tura, lor, fie prin o disposiţie legală. Cpr.
vechiii) din aceiaș procedură.
Cpr. Râpert. Sirey, Engute, 151.. Laurent,
VIII, 45: Folix-Demangeat, Dr. internat.,
i
Mass6, Dr. comm., -1L, 112.

fie prin

na-

şi art. 3716 (341
,
i
Dr. international,
|, 239.— Contră..

DO
[lei
%

Art. 195 Pr.
civ.
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cepând de la marturii propuşi de reclamant, dacă vor fi
asemenea marturi (art. 194 Pr. civ.).
Fie care martur este întrebat de president asupra
numelui,

pronumelui,

profesiunei

și

domiciliului

seu;

dacă

este rudă sau afin cu una din părți și în ce grad; dacă
este în serviciul vre-uneia din părți sau în oare-care legă-

turi cu dânsa, ete.

Art. 196 Pr.
civ.

(art. 195 Pr. civ.)

i).

Inainte de ași face mărturia, fie care martur depune jurământ după formula aratată de art. 196, această formulă putând fi schimbată după religia marturului (art,

196, $ ultim Pr. civ.) 2).
Astfel,

Evrei, Mahometani.

Neobservarea,

Art. 135, $2

nel,

Pr. civ.

Art. 391, 392
Pr. eiv, germ.

creștinii

:)

dacă

vor jura

cu mâna

pe

acestei disposiţiuni nu atrage

recurentul nu dovedeşte,

cruce 5), evreii
casarea, decisiu-

conform art. 735, $ 2,

că nerespectarea acestor forme i-a pricinuit vre o vătămare,
care nu se poate îndrepta de cât prin anularea actului. Cas.
“rom. Bulet. anul 1893, p. 591.
Art. 391 (356 vechii) din procedura civilă germană permite
părților de a renunţa la jurământul unui martur. (Die Parteien kănnen auf die Beeidigung verzichten“.—Marturul, după
această procedură (art. 392 nou, 357 vechii), jură de a spune adeverul curat (die veine Wahrheit) în sufletul şi conștiinţa sa, fără a ascunde sau adăoga ce-va. Cpr. şi art. 6l
Pr. crimin. (Strafprozessordnung). S'a eliminat deci din formula jurământului masrturilor “elementul religios, inovaţie
care

s'a

propus

şi la noi de

DI.

V.

Tataru

modif. pr. civ., Galatz, 1900, p. 48).—De
procedura, germană n'a eliminat elementul

mentul juraţilor (art. 288 Pr. crimin.),

(Obsero.

asupra

notat este însă că
religios din jură-

nici din jurământul

litis-decisoriii (art. 481 nou, 443 vechii Pr. civ. Civilprozessordnung). Cpr. şi art. 62 Pr. crimin.
%) S'a decis însă, sub vechea procedură, că jurământul nu este
nul, dacă nu se constată că marturul n:a, jurat
cu mâna pe

cruce. Trib. Ilfov. Dreptul din 1885, No. 83.-_
asemenea, că nu se poate invoca pentru prima Saoarădecis de
în casaţie nulitatea

resultând din faptul că martarii ascultați n'au
depus jurământul, această nulitate nefiină de ordine publică. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1894, p. 106. Vedi şi
Bulet. S-a
i, 1884, ultim. consid., p. 163. Curtea supremă a
recunoScut însă că prestarea jurământului este o formalitate
substanțială, şi că formula, lui este chiar sacramentală.
Curtea
de casaţie din Francia decide însă că neprestarea,
jurământului poatefi propusă pentru prima, oară în
casaţie atât în
materie civilă (V. D. P. 97. 1. 606.
Sirey, 96. 1. 520) cât
ȘI îm materie penală.
Menţiunea ce ar face hotărirea că
toate formalităţile prescrise qe lege
au fost îndeplinite nu

C. C.—CARTEA

III.—TIT. UL.—CAP. IS.—B-a-M.—ART. 191 URM. PR. CIV.

299

cu mâna pe cele dece porunci, pe Coșer safe» Toira !), ear
Mahometanii, cu degetele pe cuvintele Pihi-Prh: din capit.

IX al Koranului 2).
Se discută chestiunea dacă preuţii ortodoxi, chemaţi Jurământni
ca marturi, trebue sau nu să fie supuși jurământului, și preuţilor.
unele tribunale îi supun acestei formalități, ear altele îi scu-

tesc 5). Chestiunea

va fi discutată mai pe larg când ne vom

ocupa

despre jurământul litis-decisorii 4).
După Codul Caragea (art. 34, partea VI, capit. 2), Codul Caramarturii trebueau să jure în biserică, în pricini criminale,
8%

ear

în pricini

civile,

ei puteau

să jure

și înaintea

judecă-

torilor, jurământul în biserică nefiind prescris de cât la
caz de trebuință (art. 33, partea VI, capit. 2).
Copiii mai mici de 16 ani împliniţi vor putea fi ascul- Art. 197 Pr.
taţi fără jurământ, ca simpli informatori

(art. 197

Pr. civ.).

0

Martorul care, fără o causă bine-cuvântată, ar refusa Axt. 207 Pr.
de a jura sau de a mărturisi, va fi condamnat la despăgubiri

către

părţi

peste trei sute

că jurământul

dovedeşte

care

și la o amendă,

lei noi (art. 207

nu

va putea

trece

Pr. civ.)?).

a fost prestat. Cas. fr. loco cit. Cpr.

şi Garsonnet, Pr. cic., III, p. 55, $ 844 (ed. a 2-a).
5) Vedi tr. nostru în limba franceză,
Nu se poate propune pentru prima
întemeiată pe faptul că un martur
fi depus jurământul conform ritului
S-a ÎI, 1895, p. 1138.
2)

3

Vedi

p. 438, text şi nota, 2.—
oară în casaţie nulitatea,
de religie israelită, n ar
mosaic. Cas. rom. Bulet.
|
_
Il, (anul 1900) şi

adnotaţia noastră din C. judiciar, No.

— Impărțire.
ent.—
Definiţie,
Despre jurăm

infră, rubrica:

Cas. rom. S-a IL. Bulei. 1886, p. 370 şi Dreptul din 1886,
No.

45.

„Prin

canoanele

noastre,

Bisericei

dice

această

de-

cisie, preuţii fiind opriţi de a presta jurământul, instanţa de
fond a putut asculta pe un preut nwnai ca simplu informator, fără a viola prin aceasta vre un text de lege“ „—Gontră.
Cas. rom. Dreptul din 1901, No. 71. Bulet. 1899, p. 1044.
5) Vedi şi asticolul nostru din Dreptul No. 60, anul 1901.

5) Cpr. art. 890 (335 vechii) din proced civ. germană.

Aceiaş soluţie este admisibilă şi în privința juratului care Juraţii care
refusăde a depune jurăinântul prescris de lege, sub cuvânt că xefusă de a

nu crede în D-zeu. C. cu juraţi din Marna. Sirey, 99. 1. p.286.

C. judiciar din 26 vet. 1900, No. 71 (eu adnotaţia, noastră).
Curtea, noastră supremă a decis, de asemenea, cu drept cuvânt, că în o afacere criminală, marturii nu pot fi scutiți de

jurământ,

sub

cuvânt

ve. este casabilă
condamnare

când

că ar fi liberi „cugetători.

decisia Curţei
unul

din

cu juraţi

marturi

este

Prin

urma-

care pronunţă o

ascultat

fără jură-

mânt. Dreptul din 1886, No. 61 şi Bulet. S-a II, 1886, p. 436.
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Art. 198 Pr
civ.

A

Mazturul

va, mărturisi

fără să aibă -voe de

a ceți măr-

“turia

ce are-de făcut înaintea, judecăţei (art. 195 Pr. civ.).
Art, 199 şi
Părţile, judecătorul, precum şi proenrorul, vor putea
„228 Pr. civ.
adresa martorului ori ce chestiuni prin, mijlocirea presi-

„dentului, care eşte în drepide a autorisa pe însuș partea
„a pune întrebări: marturului şi de-a dreptul (art. 199 Pr.
i

=

4

_

,

,

.

civ.).. Partea finală a textului, s'a adaos pe cale de amendament în Senat, după -propunerea D-lui I. Sinescu. O ase-

menea

de amendament,

poate fi autorisată de president a pune,

După

și

în privința, interogatorului, „unde.de asemenea

întrebăvile de-

ascultarea

marturilor .se încheie

un

proces-ver-

bal, care trebue să cuprindă, sub pedeapsă de nulitate : nu-

mele, pronumele, profesia, și: domiciliul martprului : aratarea că marturul a jurat întocmai după disposiţiile art. 196;
„cele “spuse. de matur: aratarea că i s'a cetit din cuvânt

în cuvânt declaraţia
cesul-verbal

de grefier
sau

nu

trebue.

sa și că el stăruește, într'ânsa.

să

sau ajutorul

poate să

fie

semnat

de grefă.

iscălească, ? se va,

ceasta în proces-verbal (art. 200
1)

DI.

Ministru

de

finanțe,

Tache,

de

martur,

Pro-

president și

Dacă marturul nu voeşte
face

mențiune

Pr. 'civ.)?)
Ionescu,

despre

a calificat

a-

această

inovaţie de fericită, sub cuvânt „Că, „eu, sistemul actual de
a se tace interogatorul prin organul presidentului, nu
se a-

Junge la un bun. resultat,

de oare-ce mai

tot-deauna

să dă
un vespuns concertat. De multe. ori. presidentul nu pricepe
unde vrea să ajungă parea. prin; întrebările ei, și atunci cel
întrebat are timp să se gândească de două orişi să dea
un

respuns dubios“. Vegi Pr. cie. desbaterile Senatului (ed. ofici2.
PN
S'a decis, chiar sub vechiul text. că semnătura presidentu-

ală), p. 393, colona
19

Cv.

1

adreptul părjei chemate la înterogatoy !).

—

Art, 200 Pr.

:

inovaţie, sa făcut toţ pe cale

“în art. 228,
„partea

-

lui, grefierului

de nulitate.

şi a marturului

erau

prescrise sub pedeapsă

Cas. rom. Bulet. 1879, p. 825..
405. — Această disposiţie nu se aplică însă Bulet. 1880, p.
în

divorț, unde legiuitorul a; admis

materiede
o Procedură specială (art.

„238 C. civ.). Cas. rom. Dreptul din: 1983, No.
83 şi Bulet.
Cas. S-a II, 1833, p. 980. De asemenea,
este
nul
procesul
„+ Verbal, care nu constată că s'a cetiţ
martoru
lui
.
declaraţ
ia
„Să ȘI că el a fost întrebat dacă stărueş
te înti”Ensa. ear deCISIa care se întemeiază pe asemenea depuner
e este casabilă.

Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1896,p. 218. —
Tot astfel, simpla
verbal că marturii au prestat jurămentul, sau că lau prestat conform legei,
fără a se viea
mențiune în procesul

C. C—CARTEA IIL.—TIT. II—CAP. IX.—S:a 11. ART. 201 URM. PR. CIV.
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Fie-care maxtur, după ascultarea, sa, va, remânea în Art. 201 Pr.
șala, şedinţelor pănă la Sfârșitul cercetărei, afâră, humai
civ.
dacă judecata va, hotăji dlttel (art. 201 Pr. civ.).
a aa
Marturii

vor

putea din nou

fi

ori aceasta va.fi de trebuință,
martori (art. 202 Pr. cîv.).
Dacă

un

martur

cere

întrebaţi,

în urma
|

despăgubire:

ori de

câte Art, 202 Pr, .

ascultărei altor
|
pentru

cir.

venirea sa, Art. 203 Pr.

judecata va hotări cifra acelâi despăgubiri, după starea
profesia marturului, după depărtarea domiciliului sei,

şi
Și

'&

timpul ce a pus în această cercetare, condamnând pe pro-*
punttorul marturului la plata “acestei sume prin o deosebită

încheiere, tare

va fi executorie

și pe

(art. 203 Pr. civ.) 1).
Dacă

din

instrucţie

turii minciunoase,
civilă

Aceiaş

soluţie

204 Pr. civ.).
este

n

admisă

grave

de marturi,

marturul' bănuit.

(art.

administrativă

ar vresulta bănueli

sau de conrupere

va, trimete: pe

rităților penale

cale

de

măr- At. 204 Pr

judecata

în „cercetarea,

î

3

cv.

auto-

i

și. în. "materie

criminală, cu Art. 355 Pr.

această deosebire că presidentul Curţei cu juraţi este de
PP
astă, dată în drept ada tii mandat de'arest în contra mar- |

turului care i sar părea 'minciunos (art. 355

Pr. pen.) 2).

“Un martur ar puteă fi urmărit ca minciunos pentru“ 0 de-Art. 288, 289

punere făcută înaintea tribunalului corecţional, sau înaintea
teztul

art. 200,

atrage

casarea decisiundi.

Cas.

rom.

Bulet.

„S-a II, 1890; p. 1175. Bulet: S-a 1,:1883. p. 603. —Nu constitue

însă o causă de

nulitate în depunerea

unui martur îm-

prejurarea că dânsul n'a subscris și un adaos la depunerea
principală, când această din urmă este subserisă şi acel adaos nu este. esenţial în causă. Cas. rom. Bulet,, „S-a 1, anul
1890, p. 1110.
1) Executarea, pe. cale administrativă a fost întrodusă prin a-

IN
—

mendament în Cameră, după

propunerea

D-lui N.1.

Bărbu-

lescu, pentru înlesnivea marturului care a dobândit „despăgubirea, Vegi Pr. civ., Desbaterile Camerei (ed, of.), p. 591.
Vegi asupra, acestei disposiţii excepţionale, Faustin Hâlie,
Tr.

dinstrue.

criminelle, VIĂ, 3569 urm.

Pand. fr., Cour

das-

are

drep-

sises, 2631 urm. Râpert. Sirey, Coui d'ussises, 2611 urm.— Unii
că,

susțin

şi în

materie. corecțională,

tul de a da un mandat
de mărturie

de arest

minciunoasă ;

însă

presidentul

contra marturilor” bănuiţi

chestiunea

este

controver-

sată. Vedi autorităţile citate pro și contră în Repet. Sirey,
t. SII (1901), vo Fauz tânoignage, 141. Art. 3595 din Pr.
pen.

nu

este

însă

aplicabil

rey, vo cit, 163 wm.

tribunalelor

civile. Râpert.

Si-

Cod pen.
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Curţei de apel (art.

MARTURILOR.—ART. 205 URM. PR. CIV.

288

C. pen.), şi

chiar

înaintea

cătorului de ocol (art. 289 C. pen.).
Mărturia făNici întrun caz însă, o mărturie

făcută

cută inainteadecătorului de instrucție

bănuită

YI Struoţie.

noasă,

72

pentru

Pr.

că,

de

war

și ea

putea
este

fi

făcută

sub

pen.), totuși ea nu este definitivă

deauna fi retractată !).
Art. 205 Pr.

îY-

Dacă

toți

citați

«Y..

Nulitatea

Art. 209 Pr.
cv

uneia

mulitatea întregei

sau

cari

se va urma
sau

cercetări

Dacă un martor,
dieare

de miriciu-

jurământ

și poate

(art.

în tot-

se

vor

înfățișa de

Pr. civ.), nu pot să fie ascultați în ace-

cercetarea

fără alte citaţii (art. 205
„Art. 208 Pr.

|
înaintea ju-

|

marturii

bună voe (art. 187
iaș şedinţă,

jude-

în 0 şedinţă ulterioară,

Pr. civ.).
mai

multor

(art. 208

mărturii

Pr.

din causă de boală

bine-cuvântată,

nu

poate

veni

nu

atrage

civ.).

sau altă

la ședință,

împe-

presiden-

tul trimete pe unul din judecători la locuinţa sa, ca înpreună
cu grefierul și față cu părţile, sau după ce sau
chemat formal, să'l asculte (art. 209 Pr. civ.).
Codul Cara„Câţi marturi se zăticnesc de boală a veni la judesea.

cată

casă

mărturisească,

dice

Codul Caragea

(art. 45, par-

tea VI, capit. 2), să se întrebe prin logofătul judecătoriei“.
Art. 210 Pr.
Dacă un martur se află cu șederea în prea mare de-

“

părtare, judecata, după ce va asculta pe părți, va putea
trimete la tribunalul local o comisie rogatorie, ca acel tri-

bunal, fafă cu părțile sau
asculte pe martur asupra

după ce sau chemat formal, să
faptelor ce i se vor arata (art.

210 Pr. civ.)?). (Cpr. și art. 236,
1)

243, Pr. civ., care ad-

Cas. rom. S-a vacanţelor. Bulet. 1812, p. 202. Trib. Dâmbovitza, C. judiciar din 1901, No. 9 (cu adnotaţia noastră).
Cas. fr. D. P. 59. 1. 439. Sirey, 60. 1. 747. Repert. Sirey,
Fauz temoignage, 108. Boitarăd, Dr. criminel, 464. Garraud,

Tr. îh. et pratique du dr. penal, V, p. 298 (ed. a 2-a) şi P.

de dr. criminel

(1895), 464, p. 590. F. Helie. Code penal, IV,

1193. Blanche, Ltudes partigues sur le C. penal, V, 366, p.
444, 445. Pand. fi., Fauz tmoignage, 11. Vedi şi autorităţile

2)

citate in adnotaţia noastră din Curierul judiciar No. 9 (| fevr.
1901), p. 79, notele 6 şi 7.
In ant. 210, dice Ministrul justiţiei, în expunerea, de motive
(ed.

of., p.

19),

am

menţinut

comisiile

scultarea marturilor care s'ar afla cu
depărtare, dar am adăogat că această
Față cu părțile sau după citarea lor, ca,
pune chestiunile ce le cred folosițoare

rogatorii

pentru

a-

şederea, în prea mare
ascultare să se facă
împricinaţii să poată
martorilor,
Această

IIL.— TIT. III.— CAP.

mit comisiile rogatorii
stărei jurământului).

IX.—S-a IL.—ART.

210 URA. PR. CIV.

“e
e
a

C. C.—CARTEA

în privinţa interogatorului și a preIE

„Art. 210, 236 și 245 din Pr. civ. nu vorbesc de cât Comisii rode comisiunile rogatorii interne, însă se poate întâmpla, ca Bato înterinstanţele

noastre

judecătorești

să se adreseze, atât în mate-

-

rie civilă !) cât și în materie penală, la autorităţile străine,
pe cale diplomatică, prin ministerul justiției 2), pentru ascultarea unui martur care'și are domiciliul în străinătate 3).
Se înţelege că, în asemenea casuri, părţile nu vor fi Formeleorcitate, dacă chemarea lor nu este admisă de legea străină, dinatorie
pentru că formele ordinatorie litis, sunt, după părerea tuturor, cârmuite de legea țărei unde se instrumentează 4).
disposiție

era, necesară

în interesul

dreptului

de aparare

al

impricinaților“.
1) In cât priveşte comisiile rogatorii: în materie de divorț, în
privinţa ascultărei marturilor, unii nu le admit (Trib. Bruxelles, .J. Clamnet, 1894, p. 914. Willequet, Divorce, p. 153. Fremont, Divorce, 561), ear alţii le admit, conform dreptului
comun (Laurent, III, 326. 'Prib. Arlon. Dreptul din t886,
No. 21). Vedi t. I, partea II-a a Comentariilor noastre, p.
171, text şi nota 2. Vedi şi Repert. Sirey, Divorce, 2524.
2) După convenţia încheiată cu Rusia la 19 mâi 1894, Curtea
de apel din Iași şi din Galatz, tribunalele judeţelor Dorohoi, Fălciu, Tutova, Covurlui şi Tulcea, procurorii generali
de pe lângă Curțile de apel din Iași şi Galatz, precum şi
procurorii

tribunalelor

judeţene

sus-numite,

Comisii rogatorii în
materie de
conttroversă.
Or

Conv. încheiată la 1894
eu Rusia.

pot corespunde

chiar direct, fără nici o intervenţie diplomatică, pentru toate
cererile în materie civilă și penală, afară de acele privitoare
la extradarea făcătorilor de răle, cu tribunalele şi parchetel6 districtelor judiciare Odessa, Cherson şi Kamenetz-Podolsck. Vedi această convenţie în Hamangiu, III, p. 3110 urm.
3)

Vegi

art.

9 din

convenţia

comercială

încheiată

la 1880

CU Convenții
în-

Italia; art. 15 din convenţia de extradare încheiată la 1880 cheiate cu
cu Belgia; art. 12 din convenţia de extradare încheiată Ia, alte State.

1894 cu ţările de jos; art. 14 din convenţia de extradare
încheiată cu Austro-Ungaria la 14 (27) iunie 1901, etc. Vedi
T. G. Djuvara, Tratate, Convențiuni şi Învoiri internaționale ale
României (Bucureşti şi Paris, 1888), p. 29 (Introducere), p.
247, 260, 312, 505, ete. Vei şi Convenţiile de eztradare ale
României, de S. R. Scriban (Bucureşti, 1901, tipog. C. judiciar).
4) Cpr. C. Pau. D. P. 62. 2. 75. Sirey, 62. 2. 203. C. Chamberey, „. Clunet, 1815, p. 434. Trib. superior de comerţ din
Leipzig

(Reichsoberhandelsgericht).

.J.

Clunet,

anul

1814,

p.

192, 193. Foelix-Demangeat, Dr. international, I, 241, p. 417.
Despagnet, Dr. internat. (ed. a 3-a, 1899), 188, p. 399. Dim.
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:

“DESPRE

In cât priveşte

PRESUMȚII.—ART.

însă formele

cisorie litis. qecă care se referă

la fondul

1199.

numite

decisorie litis, a-

litigiului,

precum este,

exemplu, jurământul ce trebue să depue marturul,
tiunea, este

de

etc., ches-

controversată !).

In ori ce caz, tribunalele care execută o comisie rogatorie a unei jurisdicții străine, indeplinind un act de curtoasie internaţională, nu sunt supuse controlului judecătorilor care au mijlocit comisiunea, remănând ca aceștia, la
urma urmei, să ţie sau

să nu ție socoteală, in decisia de fond,

de cercetarea care sa făcut de către judecătorii străini 2).

SECȚIUNEA III
Despre presumţiuni 3). — Definiţie.
Art. 1199.—Presumţiunile sunt consecinţele ce legea sau
magistratul trage din un fapt cunoscut la un fapt necunoscut.
(Art. 1138, 1200 urm., 1203 C. civ. Art. 46, 82:C. com. Art.
1349 C. fr.)4).

G. Maxim,

Critica sistemului probelor,

etc.

(Iaşi, 1899), p.

146, No. 125, 131. Vegi şi t. La,lucr. noastre, partea [, p.
99. Vincent et Penaud, Dictionn. de dr. international, v* Commision rogatoire, No. 20. Asser et Rivier, Dr. internat., No.
81, p. 114 din traducerea Schina. J. Clunet, anul 1899, p.
334 (nota).
1) Vedi asupra acestei controverse, t. I, partea, I a lucrărei
noastre, p. 99, 100 şi Dim. G. Maxim, op. ci, p. 146 wm.
Cpr. Vincent et Pânaud, Dictionn. de dr. international, v* Commission rogatoire, No. 21 urm. A. Weiss, Pr. clement. de dr.
internat. (ed. a 2-a, 1890), p. 814. Laurent, Dr. internatio-

nal, VIII, 59 urm.

Mass,

—

19

(ed. a 2-a), etc.

3)

Art. 2516

Codul portu-

sghez.

Pr. civ. germană,

î)

Dr. comm., II, 785,

p. 5t urm.

|

C.. Douai, J. Clunet, anul 1896, p. 581 urm.
Cuvântul proesumptio vine de la pree şi sumere (a lua înainte), pentru că presumţia, face să se ia un lucru de adevarat (sumit pro vero, habet pro ver'0), înainte de a se trage

dovada de aiurea (pro, id est anteguam aliunde probetur).
Cpr. Pothier, II, 839, p. 448 (ed. Bugnet). Bauâry, II, 1981.
„Presumţiile sunt

2516

din

Codul

niște consecințe

portughez

.
:
tratul
trage dintrun
fapt necunoscut“.

Procedura,

de

sau deducțiuni, dice art.

la 1867,

civilă germană

nu vorbeşte

Art. 16, $ 1 din legea de introducere

vungsgesetz

menținute

zur

ce legea, sau magis-

fapt cunoscut. pentru

Civilprozessordnung)

a demonstra un

de

presumțiuni.

de la 1817
dispune

disposiţiile de drept civil după

însă

(Binfiihcă

sunt

care, sub anumite

COD.

CIV. —CARTEA

III.— TIT. II.—CAPIT.

In lipsă de probe
care

să

conducă

este dovada
care conduc

propriii dise,

la o certitudine

sunt

niște

consecințe

niște inducţiuni !) sau conjecturi
din

un

adecă

fapt

cunoscut

de
cu

sau

ce legea

la un

305

inducţiuni

cel puţin relativă,

scrisă, legea se mulțămește
numai la probabilităţi.

Presumţiunile
trage

IX.—S-a UIL—ART. 1199.

precum

presumţiuni,
mai

bine

dis

sau magistratul

fapt necunoscut, pe

cale

de probabilitate.
Astfel, din faptul că creditorul a restitmit debitorului titlul care servea de dovadă creanţei sale,
legea, trage consecința că debitorul este liberat (art. 1138,
$ 1), pentru că, de obiceii, creditorul nu restitue debitorului titlul ereanţei sale de cât în urma plăței 2). De aceea,
Cujacius dicea : Preestntio sumitur ez eo quod plerumque fil.
Presumţia, după cum foarte bine observă Pothier (II,
339), se deosebeşte de proba propriii disă ; căci, pe când
această

din

urmă

face credinţă

direct

un lucru, presumţia nu face credință
consecință şi de probabilitate 3).
plata,

și prin

ea

însuș

de

de cât

pe

cale

de

Astfel, chitanţa eliberată de creditor dovedește direct
ca și mărturia acelora cari atestă acest fapt; jude-

cătorul, în acest caz, se convinge despre plată, fără nici
un raționament ; pe când restituirea titlului făcută de creditor debitorului nu dovedește imediat și direct liberarea
acestui

din

urmă;

judecătorul

nu

ajunge

la

acest

re-

sultat de cât prin următorul raționament: prin restituirea
titlului creanței sale, creditorul s'a pus în imposibilitate
condiţii. un fapt se consideră ca adevarat, fără ca dovada
contrară, să fie admisă, san pănă la dovada contrară. Şi acest
text adaugă: întru cât dovada contrară este admisă, ea poate fi făcută prin prestarea jurământului decisori. Art. 14,

$ 3 din aceiaş lege
siţiile după care, în
recunoscut ca fiind
') Sunt autori cari nu

prevede însă că sunt abrogate: dispoanume condițiuni, un fapt trebue să fie
mai mult san mai puțin probabil.
j
admit cuvântul izndacțiune, dicând că

raţionamentul judecătorului numit
metoda, deductivă, care se scoboară

rală
nota
>) Cpr.
3) „La
fait
tion

presumţiune
presupune
de la o proposiţie gene-

la o consecinţă particulară.
Vedi Planiol, IL, p. 5,
1. Discuţie pură de cuvinte!
Pothier, Oblig., II. 839.
,
,
presopmtion difere de la preute proprement dite : celle-ci
foi directement et par elle-mâme d'une chose ; la presompen fait foi: par une conseguence tirte d'une autre chose“.

Pothier, II, 939, p. 445 (ed. Bugnet).
-

20

Definiţie.

PRESUMȚII
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LEGALE. —DEFINIȚIE.—ART.

1200.

de a'şi exercita dreptul stu, fie că el a fost plătit, fie că
a renunțat la plată, și în ambele casuri, debitorul este

liberat 1).
Presumţiile

Impărțirea

se împart

în dou€

presunţiilor-jiţe de lege (presumţii legale), pe

categorii:

care

acele stabi-

Pothier

(11, 839)

le numea de drept, și acele trase de judecători (presunţii
umane sau ale omului), pe care Pothier le numea simple.
Despre presumfiile
Art.
terminate

1200.—Sunt
special

prin

legale în genere. — Definiţie.

presumţiuni
lege,

legale

acelea

care sunt

de-

precum :

1 Actele ce legea le declară nule pentru câ le priveşte
făcute în frauda, disposiţiunilor sale (art. 812, 845. 941 C. civ.
Art. 122 C. com.).
20 In casurile când legea declară că dobândirea dreptului
de

proprietate

sau

liberaţiunea

unui debitor

resulță din oare care

împrejurări determinate (art. 489 urm.. 492, 590, 591, 1119, 1138,
1841, 1903—1905 C. civ)
3” Puterea doveditoare ce legea dă mărturisirei sait jurământului ce face o parte (art. 1204 urm.. 1207 urm. C. civ.)
4” Puterea ce legea acordă autorităţei lucrului judecat. (Art.
1201, 1202 C. civ. Art. 1350 C. f)
Presumţia legală este aceea
care resultă din lege.

Presumția
muciană,
Controversă.

Fără o anume lege nu poate să existe presumție legală,
ȘI judecătorul nu poate să creeze asemenea presumții, nici
să admită altele de cât acele statodaicite de lege 2).
De

aceea,

am

susținut

în

tot-deauna

că

presunmția

muciană, ast-fel numită, pentru că a fost închipuită de
Quintus Mucius Scevola, 3), care 'și avea ființă în legile
noastre anterioare 1), şi după care toate bunurile dobândite

1) Cpr. Pothier, loco cit. 'Thiry,y, III, IL, 13,
153.
Planiol, II, 44.

'T. Huc, VIII, 301.

) Cpr. T. Huc, VIII, 229.
L. 51, Dig., De donationibus inte virum et uzoren, 24,
1 și
L. 6, Cod., eod., 5, 16. Cpr. Windscheid, Lehrbuch des Pandechtenvechts, III, $ 509, in Jine, text şi
nota 36.
Ant.

%)
Codul Calimach şi
Caragea.

%)

1695 Cod. Calimach și art. 45,

paxtea III,

capit. 16,
Cod. Caragea, pentru exoprică.—S'a decis,
cu
drept
cuvânt,
că această presumţie exista sub toate regimele matrimo
niale, şi că ea putea fi invocată de toţi creditorii
personali

ai barbatului,

fie anteriori,

fie posteriori

vom. Secţii-unite : Bulet. 1890, p. 7 urm.

posițiune,
prinţului

dice

Gr.

Curtea

M.

din

Sturdza

Galatz,

în

achisiţiunei.

Cas.

„Prin această dis-

afacerea

cu principesa Gorteiakow

celebră

a

(Dreptul

COD. CIV.—CARTEA

de femee

III.--TIT. IIL.—GĂPIT. 1X.—S-aUI.—ART.

în timpul

căsătoriei

erau

presupuse

1200.
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a fi dobân-

cu banii barbatului (ex bonis mariti), dacă ea nu dovedea origina lor (unde habuerit), este inadmisibilă astădi,
pentru că nici o lege n'o consacră, și pentru că legiuirile
dite

anterioare

sunt

abrogate

în această

sunt contrare Codului actual (art.

privinţă,

1912) 1).

ca

unele

Asemenea

ce

pre-

din 1892, No. 45), legiuitorul Calimach, armând tradiţiunea.
vechei legiuiri romane, a decis că toaţă averea dobândită.
de femee, în timpul căsătoriei, a cărei provenienţă. nu se
constata şi nici n'a fost cunoscută soţului, se socotea ca
fiind dobândită de la dânsul, şi dar îi aparţinea lui; că această

presumțiune

se explică

dou& consideraţiuni:

a) dorinţa

în

rațiune

prin următoarele

legiuitorului de a

înlătura

bănueala, unei provenienţe neoneste ; b) voinţa de a împedica
donaţiunile d'intre soţi ; că nu importă dacă starea de decadență şi corupţiune a moravurilor în care ajunsese Ro-

manii, când Quintus Mucius a luat o atare măsură, a existat
sau nu şi la noi, când legiuitorul Calimach a înființat această presumţiune ; un lucru însă e cert: că prin această
înţeleaptă măsură se susținea sus prestigiul demnităței barbatului şi se punea o stavilă liberalităţilor deghisate, ce barbatul putea, să facă soției sale în timpul căsătoriei, etc.“.
Cpr. aceaş Curte în altă afacere. Dreptul din 1889, No. 76.
Cpr. Aubry et Rau, V,$ 531, p. 511, nota 3. Laurent, XXIII,
416, 487. Mareade, VI, art. 1532, No. 2, p.6. Pand. fi,
Mariage, L, 1316. R&pert. Sirey, v* Dot, 835 urm. şi 2938
urm. Valabrâgue, Becue pratigue, anul 1815, t. 42, p. 52
urm. Guillouard, Contrut de mariage, INI. 4695 şi IV, 2111.
TPhiry, III, 499. Arntz, 11], 883. Odier, Contrat de mariage,
II, 959, 960 (ed. din 1817). G. Negulescu, Dreptul din 1898,
No.

10

(adnot.

asupra

unei sentinţea trib. Prahova).

Labbe,

nota, în Sirey, 88. 1. 145. Mass6-Verg, IV, $ 604, p. 214,
nota, 10. Deloynes asupra lui Messier, Socict d'acqgut!s, 68,
p. 126, nota 2 (ed. a 2-a). Fuzier-Herman, III, art. 1530,
No. 4. Planiol, INI, 1425 şi 1659. Acest din urmăautor ne
face distinsa, onoare de a cita tratatul nostru în limba

franceză. Vedi și C. Agen. D.P. 83.2. 41. Cas. fi. D. P.9.

1. 407. Pand. Period. 98. 1. 321. C. Bucureşti şi Galatz.
Dreptul din 1896, No. 38 şi 41.-—Contră. Cas. rom. Bulet.
S-a 1, 1879, p.684. Dreptul din 1894, No. 83. Trib. Putna.

„Dreptul din 1896, No. 38 (sentinţă reformată de Curtea din

_ Galatz). C. Aix. D. P. 2. 2. 49. Sirey, 72. 2. 115. Cpr. și
Cas. fr. Sirey, 66. 1.953. D. P. 66.1. 126. Duranton, XV, 264
urm. Benoit, 7r. de lu dot (1846), 1, 209. Troplong, Contrut

„de mariage, III, 2246, 2247 şi IV, 3017. Vedi asupra acestei
controverse tr. nostru în: limba franceză, p. 88 şi 89, nota,
2 şi t. IV a Comentariilor noastre, p. 585, nota 1.
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1200,

sumție nu mai poate fi deci admisă astădi de cât pentru
actele petrecute sub vechea legislaţiune !) și în materie
comercială, unde art. 792 din Codul de comerţ este formal

în aceată privință ?).
Cine trebue *
In unele legislaţiuni ale Elveţiei 3), în Codul
să dovedeas-a
în
Codul
austriac -(art. 23), în Codul Saxoniei de
că că copilul
s'a născut astădi abrogat prin noul Cod german,
etc., la

Calimach4),
la 18639),

caz de îndoeală, copilul născut la termen se presupune a fi născut
viu pănă la dovada contrară din partea acelora cari pretind
că el sa născut mort.
Asemenea presumție legală neexistând în legea noastră, acei interesați vor dovedi prin

viu?

ori-ce mijloace că noul născut a trăit în realitate (art.
1169) $), fără însă a avea a stabili viabilitatea lui,
Presumţia muciană există şi astădi în noul Cod german
(art. 1362). Numai lucrurile destinate usului personal şi exclusiv al femeei (fiir die aussliesslich zum persănlichen Gebrauche der Frau bestimmten Sachen), precum hainele, juvaerele și instrumentele ei de muncă, sunt, faţă de creditori,
presupuse a fi proprietatea, ei. Cpr. art. 544, partea II, tit. |],

Dreptul
străin,

Algemeines

„1656

1)

Landrecht

fir

C. saxon din 1863, ete.

die

Preussischen

Cpe. C. Iaşi. Dreptul din 1891, No. 61.

Stauten ; art.

'Trib. Prahova, Drep-

tul din 1898, No. 10. Cas. fi. D. P. 77. 1. 214. Sirey,

1. 148. Repert.
ciar din 1901,
tând art. 1695
privinţa cărora
sunt presupuse

77.

Sirey, v* Dot, 832. Cpr. şi C. Iaşi. C. judiNo. 10. Această din urmă decisie, interpredin Codul Calimach, decide că lucrurile în
femeea n'ar putea dovedi de unde le are,
a fi fost dăruite de barbat, şi că aceasta se

referă la darurile oprite d'intre soţi. Cpr. şi trib. Prahova.
Dreptul din 1898, No. 10.
o
2) Cpr. C. Bucureşti. Dreptul din 1898, No. 39. Vedi asupra
art.

1792 din

C. com. (782

C. com. ital.

559

C. com.

fr.) Ca-

lamandrei, Del fallimento (Torino, 1833), 1. p. 380 urm. Cuz-

Art. 35 C.
Calimach.

zeri, Îl Codice di commercio italiano commentato, VIII, p. 338
urm., No. 528 urm. (Verona, 1883). Lyon-Caen et
Renault,
E „Dr. comm. VIII, 893. Mass6, Dr. conam,, II,
1336, etc.
p Vedi E. Lehr, C. civ. du -canton de Zurich, p. 4, nota 2.

3)

„Când este îndoeală, dice art. 35 din

teşte

„
Art. 34
saxon,

C,

Codul Calimach

C. austriac), de s'au născut pruncul

5)

,

-%)

după

juridica

Se împotriveşte
In

Zuveifel,

presumţie

este dator să

ob ein. Kind

das Erste vermutheti

că

(93

viu. sau mort, se S0co-

s'au

născut viu,

dovedească

şi cela ce

împotrivirea sa.

lebendig oder. todt geboren.

(art. 34 C. saxon).

sei, wird

Cpr. Demolombe, XIII, 186. Laurent, VIII, 543. 547. Thiry,

II, 25.

Demante,

III,

99. Duranton,

cessions, I, 200. Baudry

VI, 78.

Pand.

fe., Sue-

et Wabhl,. Successions, I, 117 (ed. a

COD. CIYV.—CARTEA ID.—TIT. UIL—CAPIT. IX.—S-a IIL—ART. 1200.

pentru că această
noastră !).
S'a

decis

condiţie

cu drept

309

nu'şi mai are ființă -în legea

cuvânt

că, pentru

ca copilul

să fie Copilul tre-

considerat că a trăit, trebue să se stabilească de acei carii Si fre
revendică moștenirea lui, că el a respirat în mod
com- complect.
plect, o simplă mișcare a corpului nefiind o dovadă suficientă a vieţei extra-uterine, un început de respirare putând
une-ori fi provocat de o mișcare convulsivă 2).
Intfăţișarea, actului de naștere a copilului va dovedi Infăţişarea
însă în genere că el sa născut viu; căci ofițerul stărei actului de
civile fiind obligat a menționa că copilul ce-i s'a înfățișat,
conform art. 41 C. civ.,era mort 3), lipsa acestei menţiuni
din act dovedeşte

că copilul

era

viu

în momentul

intățișă-

rei sale, și a fortiori deci în momentul nașterei sale 4).
Faptul însă că copilul ar fi fost înfățișat mort înaintea Infăţişarea
mlni stărei
stărei civile
civi
nă
: ortinaintea
copilului
ofițerului
nu dovedește căă elnu sa"a născut
viu,
pentru că el a putut să moară în intervalul d'intre naș- of. stărei
civile.
tere și înfățișarea sa 5).
2-a,
II,
Ier,
8, in
TI,
No.

1899). Aubry et Rau, VI, $ 592, p. 271. E.-Herman,
art. '195, No. 4. Hureaux, Successious, I, 11. Le SelSuccessions, 1, 89. Chabot, Successions, IL, art, 125, No.
fine (ed. Belost-Jolimont din 1839).—Contră. Mass6-Verge,
$ 354, p. 241, nota 3. Vazeille, Successious, I, art. 125,
3 (ed. din 1817).—După aceşti din urmă autori, copilul

ar fi presupus

născut

viu pănă

la dovada contrară, pentru că

2
—

viața se presupune şi că faptul de a se naşte implică pe
acela, de a fi trăit, soluție pe care o adoptasem şi noi în t.
I, partea, 1, p. 195, nota 2, părere asupra căreia am revenit însă în t. INI, p. 231, nota 2.
,
3) Cpr. C. Bucureşti. Dreptul din 1892, No.63. Vedi, t. I par- Viabilitate.
tea I a luer. noastre, p. 195; partea II, p. 254 şi 331, precum şi adnotaţia noastră din C. judiciar, No. 2, p. 14, text
Dl.
şi nota 22 (anul 1900).—Cu toate acestea, amicul nostru,
G. P. Petrescu (Succesiuni, IL, p. 102 urm.) scapă din vedere această însemnată inovațiune a legiuitorului nostru.
Tuib. Narbonne și C. Montpellier. Sirey, 72. 2. 189 și Repert. Dalloz, Suppltm., Suecessions, 53, nota 1. Baudry et
Wabl, op. cit. L, 182. Aubry et Rau, I, $ 53, p. 202 (ed. a 5-a).
3) Vedi jurn. cons. de Miniştri No: 3, din 16 iulie 1871 (î.],
partea I a lucr. noastre, p. 235, nota 5), care reproduce
decretul fr. din 3 iulie 1806.
4) Cpr. Baudry et Wahl, Successions, |, 182, p. 146 (ed a 2-a).
Pand. fr. Successions, |, 202. Laurent, VIII, 544. Demolombe,

XIII, 186.

F.-Herman, II, art. 125,

No. 5. 0. Paris.

R6-

pext. Dalloz, Acte de Pâtat civil, 409, nota 1.
5) Baudry et Walh, op. şi loco supră cit. Demolombe, XIII, 186.
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Acestea odată expuse,

presumţiuni
Inexactitate
de text.

Mai

legale

întăi

de

să

pe care
toate

venim

acum

le dă art.

trebue

1200,

la exemplele

de

1200.

să

observăm

legală,

fiind

că

reu

Şi

fără cale acest text face să figureze între presumțiile
legale mărturisirea și jurământul ; căci ele sunt adevarate
probe, ca și dovada scrisă și acea, testimonială, după cum
o spune art. 1170 1). Codul francez cuprinde, în această
privinţă, o inadvertenţă 2), pe care legiuitorul nostru a
reprodus-o din nebăgare de seamă şi de care Codul italian s'a ferit cu drept cuvânt, eliminând din art. 1350 paragraful relativ la mărturisire și jurământ.
Art. 1200 dă ca exemple de presumții legale:
Exemple de
10 Actele pe care legea le declară nule, pentru că le
presumţii,
privește
ca făcute în frauda disposiţiilor sale. Astfel, art.
legale.
512 din Codul civil, după ce declară nulă ori-ce disposițiune făcută în favoarea unui incapabil, loveşte de nulitate
disposiția făcută tatălui, mamei, descendenților și soţului
incapabilului, considerând aceste rude ca persoane interpuse.

Aceasta

este

o presumţie

că

din faptul

cunoscut că disposiţia este făcută cutărei rude, legea
deduce un alt fapt necunoscut, adecă că liberalitatea este fă-

cută însuș incapabilului 3).
tului

20 Casurile în care
de proprietate sau

legea declară că dobândirea drepliberarea unui debitor resultă din

oare-care împrejurări determinate. Astfel, prescripţia
achiSitivă sau usucapiunea se întemeiează pe
o presumție de
liberare, pe care legea o induce din tăcerea
pastrată de
" creditor un timp anume determinat (art. 18417).
Tot astfel

Laurent, VIII, 544. Pand. fi. op. cit. 203.

C. Angers, Sirey, l-a'serie, t. VII, anii: 1822-1894,
2,
p.
75.
*) Cpr. art. 1204 urm. şi 1207 urm.
C. civ.
*) Opr. Baudry, II, 1280, in fine. T. Huc,
VIII, 302. Larombiere, V, art. 1316,

No. 3. Thiry, III, 159.

Laurent XIX,
GI. Mareade, V, art. 1350, No. 2, p.
151.
lombe, XXIX,
217 şi XXX, 235. Fuzier-Herman, III, Demo
art. 1350, No. 6.
Delsol, Fzple. Element. du C. Napolton,
ÎI,
p. 602. Bonnier,
838. Vigi€, II, 1638. Demante, V, 327
bis II, Acollas, II,
p. 956. Planiol, II, p. 8, nota 1..—
Pr. cio., III, $ 695, p. 489, nota 1 (ed.Vedi însă Garsonnet,
a 2-a), care dice că
legiuitorul cu drept cuvânt face să figureze
jurământul între
, presumţiile legale.
) Mai vedi încă art. 845, 941, etc.
Veqi şi t. IV a luer. noastre, p. 819.
|
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sunt presumţiile

de proprietate

(art. 459),

1200, 1202.

presumţiile
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de

liberarve (art. 1138) ete. ?).
30 In fine, legea citează între presumţiile legale

puterea Autoritatea

conferită autorităţei lucrului judecat. Această presumție in- lucrului juteresează în gradul cel mai înalt ordinea publică, şi caatare, nu poate nici întrun caz fi combătută prin proba
contrară, nici chiar prin mărturisire sau jurământ (art.

1201,

1202)%.

și cu desfaceri

1201.

„Judecăţile ce au luat sfârșit după pravilă
şi isbrăniri,

dice

Andronachi

Donici, nici cu

porunca stăpânirei nu se pot strica”. (Capit. 42, Ş 2).
larg

Despre autoritatea lucrului. judecat ne vom ocupa pe Trimetere în
la finele volumului. Am reservat anume această ma- E
e.

terie pentru sfârşitul volumului, spre a o trata cu toate
car.
detaliile ce comportă.
Acestea sunt presumţiile legale, pe care art. 1200 le Art.1200 nu

citează ezempli gratia 3). Mai sunt însă şi altele, căci tex- 65 Aita
tul nu

este

limitativ.

Astfel

este,

de

exemplu,

presumţia

că barbatul este tatăl copilului zămislit în timpul căsătoriei (art. 286)1); presumţia că omul nuși dă sama de
actele sale înainte de împlinirea vârstei de 21 de ani (art.
342, +34); presumţiile statornicite de art. 754, 156, 967,
$ 2, 1024, 1432, 1434, 1435 C. civ.ete. 2).
Codul

de

424,

480,

de asemenea mai multe pre- Cod. comer-

comerţ stabilește

sumțiuni legale. i Vedi art. 42, 48, 57, 82, 256, 374,315,
418,

Puterea
Art.

')
:)

624,

645,

722,

792

din acest Cod,

probatorie a presumţiilor

1202.—Presumţiunea

legală

etc.).

legale.

dispensă de

ori ce

do-

Mai vedi încă art. 490, 491, 493, 590, 602, 606 C. com, ete.
Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a I, 1881, p. 654. Trib. Fălciu și
Iaşi. Dreptul din 1891, No. 48 şi din 1892, No. 82. Glasson,

Pr. civ., (1902), 1, p. 524. Veqi şi infră, p. 311, text și nota

3)

4)
5)

1.—Jurământul este însă admisibil de câte ori el se referă
la fapte intervenite în urma pronunţărei hotărirei definitive.
Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1889, p. 167 şi 1890, p. 319.
Cpr. Mareade, V. art. 1350, No. 2, p. 157. Laurent, XIX,
612. Amntz, III. 397. Larombiere, V, ast. 1350, No. 1. Demolombe, XXX, 256. Acollas, II, p. 956. Fuzier-Herman,
INI, art. 1350, No. 7. Aubry et Rau, VIII, $ 750, p. 162.
Cpr. axt. 1591 urm. C. german.— Această presumţie poate
însă, în unele casuri,fi distrusă prin acţiunea în tăgăduire
de paternitate (art. 286 urm.).
,
Vedi asupra art. 1435, Cas. rom. Dreptul din 1901, No. 73.

cial.
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1202,

vadă pe acela în favoarea căruia este făcută.— Nici o dovadă nu
este primită impotriva presumţiunei legale, când legea, în puterea unei asemenea presumţiuni, anulă un act oare care, sau nu
dă drept de a se reclama în judecată, afară numai de casurile
când legea a permis dovada. contrară, şi afară de aceea cese va
dice în privinţa jurământului şi mărturisirei ce ar face o parte
în judecată. (Art. 286 urm., 812, 941. 967. $2, 1024. 1138, 1201,
1206 urm., 1208 urm. C. civ. Art. 1352 C. fr).

Toate presumţiile legale nu au aceiaş putere probatorie. Unele sunt absolute !) şi nu admit în principiu nici o
dovadă contrară, afară de mărturisirea și jurămentul. Aceste presumpții, din care unele nu pot fi combătute nici
chiar prin mărturisire sau jurământ, sunt numite de doctrină, după Pothier (II, 842), presumţiuni javis et de jure (de
drept și asupra dreptului 2). Altele pot din contra fi combătute prin proba contrară, și sunt numite juris tantum (de
drept numai). Exemple de presumțiuni jurss tantun găsin

în

art.

96%, $ 2,

42, 57, 792
1138,

1) Presumţia

C.

$ 2,

com.:

în art.

12773),

de adever

care

1482,
resultă

590,

1434,
din

602,

606,

1455

C. civ.

autoritatea

lucrului

judecat este absolută în materie penală, unde ea are ființă
faţă de toţi, şi relativă în materie civilă, unde ea nu'şi produce efectele sale de cât între părţile care s'au judecat. V.
Glasson, Pr. civ. (Pichon, 1902), I, p. 524,

*) Cpr. Windscheid,
Art, 1277.

Lehrbuch des

Pandektenvechts.

1, Ş 133,

___nota 10, fn fine. Goudsmit, Pandectes, L, $ 104,p. 311.
5) Art. 1217, după care, de câte ori căsătoria a ținut qece
ani
de la împlinirea termenilor puse pentru plata dotei mobiliare,

femeia. moştenitoriişi chiar creditorii ei (art. 914), de şi în
această
din urmă privinţă chestiunea, este controversață. pot
cere această dotă de la barbat, de la moştenitorii şi creditorii

lui, fără

a fi datori

a dovedi

că

el a, primit-o, nu

stabileşte

o presumție absolută, de vreme ce barbatul se poate
apara
de îndatorirea, de a vo restitui, probând că a făcut cuvenitele deligenţe spre a o primi de la, constituitorii ei, măSul care au remas infructuoase. N'ar trebui însă să credem, cu toată părerea contrară a lui Troplong (Contrat
de

mariage, IV, 3660 uvm.), că presumţia statornicită

Casul în care
femeia s'a înzestrat însug.
Controversă,

de ast.
12911 ar putea, fi resturnată prin ori-ce probă contrară,
de
exemplu, prin corespondenţă sau alte titluri de
familie, căci
această presumţie n'ar putea, fi dărmată de
cât prin dovada
carear resulta din însuş contractul de căsătorie.
Pand. în,
Mariage, II. 11410, Repert. Sirey,
- Dot, 9795.. C. Douai, Sirey, 41. 2. 450 şi Râpert. Dalloz, vo Paillite.
1111. nota 1.
j In fine. vom

adăoga,

de şi chestiunea

controversată,
ci Prestunția statornicită de ant. 1277 mueste.
se
aplică de cât
atunci când

zestrea

a tost constituită de un terțiu,

ear nu
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ete.1 ). Ambele specii de presumțiuni constituese o dovadă şi
scutesc pe acela care le invoacă în sprijinirea pretenţiunei

de însuş femeia, pentru că, după cum foarte bine dice Cuxtea din Bucureşti, nu s'ar înţelege ca femeia să facă, respundetor

pe barbat

pentru

lipsă

de

diligenţă

faţă

de dânsa

şi săi impute faptul că el n'a îndreptat o urmărire contra
ei. C. București și Aix. Dreptul din 1890, No.74. D. P. 99.
2. 333. T. Huc, IX, 498. Laurent, XXIII, 564. Pană fe,
Mariage, II, 11461. Râpert. Sirey, Dot, 2699. Baudry, Le
Courtois et Surville, Contrut de mariage, III, 1896 (ed. a
2-a din 1900). Mourlon, III, 430 bis. Labbe, nota în Sirey,
15. 2. 201. Guillouard, Contrat de mariage, IV, 9133, 2136.—
Contră. Planiol, III, 1645. 'Troplong, Contrat de mariage,
IV, 3658. Mass6-Vergă, IV, p.673, p. 257, nota 9. Duranton,
XV, 566. C. Nîmes şi Caen. Sirey, 66. 2. 315 şi Râpert,
Dalloz, Supplement, Contrat de mariage, 1498, nota 2. D.P.
1î. 2. 133. Sirey, 75. 2. 201. Pand. Chron., V, 2. p. 171.
Vedi în t. VIII, explic. art. 1277 şi studiul ce am publicat
asupra, acestui text în Curierul judicia» din 1901, No. 63.
Vedi supră, p. 116.—Mai vedi încă tratatul nostru în limba franceză, p. 418, 419 şi t. VI a Coment. noastre, p.
158, nota 1.
Astfel, când art. 1001 dispune că proprietarul unui ani- Art. 1001.
mal

sau

acela

care se serveşte

cu

dânsul,

este

responsabil

de dauna, causată de acest animal, el stabileşte o presumţie
Juris tantum, care dispare înaintea probei fie a unei culpe
comise de partea lezată, fie a unui caz de forţă majoră.
Trib. superior din Kâln (Colonia) şi C. sup. de justiţie din
Luxembourg. Sirey, 1901. 4. 19 şi 20. Vedi şi autorităţile
citate în t. V a, luer. noastre, p. 567 urm. şi 570, nota Il.
De asemenea, art. 1432 din C. civ. stabileşteo presumţie Art. 1432,
Juvis tantum când presupune că, în lipsă de inventar, 10-Controversă.
catarul sau arendaşul a primit lucrul închiriat sau arendat
în stare bună, de vreme ce el poate dovedi contrariul, și
asemenea probă se poate face prin marturi şi presumţiuni,

chiar dacă obiectul litigiului este mai mare de 150 lei, fiind
vorba, în specie de un fapt material, ear nude un fapt juridie. (Vedi supră, p. 250). Cpr. Cas. fr. D. P. 97. 1. 1.
Sirey, 97. 1. 327. C. Paris. D. P. 95. 2. 240. Laurent, XXV,
213. Guillouard, Louage, I, 245. F.-Herman, IV, art. 1731,
No. 1. Duvergier, Louage, I, 443. Duranton, XVII, 101.
„ Troplong, Louage, I, 340. Aubry et Rau, IV, $ 367, p. 489.
Thiry, 1V, 28. T. Huc, X, 314. Maread6, VI, art. 1730—1182,
p. 468. Mass6-Verge, IV, $ 702, p. 315, nota, 23.—— Contră.
>

Baudry et Wabl, Louage,

I, 927

(ed. a 2-a,

1900),

care

citează în acest din urmă sens o sentință a Trib. din Marseille, cu data de 7 dec. 1887. Vedi și Delvincourt, III, p.
194, nota 6 (ed. din 1834).
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sale, de altă probă (art. 1202, ab înitio).
Ele se deosebesc însă în aceea că cele d'intăi (juris ef de jure), nu
pot în principiu fi combătute, pe când cele de al doilea
(Gjuris tantum) pot fi resturnate prin dovada contrară.
In regulă

Casurile în

generală,

presumţia

legală

admite

deci

do-

care dovadayada, contrară.
Asemenea dovadă nu este însă în princontrară nu
este admisă, Cipiti admisă în casurile următoare:
10 Când legea, în puterea unei asemenea presumţiuni,
anulează

un act

de exemplu,

oare-care,

fără

a permite

în casurile art. 812,

940,

proba

941,

contrară,

ete.î):

20 Când, în puterea unei asemenea presumţiuni, legea,
nu conferă o acţiune în justiție ) aceluia în favoarea căruia presumția este statornicită, fără a permite proba con-

trară (art. 1202).
Axt. 163, 165
C. civ.

Astfel, în casurile art.
supune

întrun

și tăgăduește
fără
Ant, 295.

a permite

mod

absolut

ori ce acţiune
proba

163

și 165

că

căsătoria

C.

în justiţie

civ., legea pre-

a fost confirmată

pentru

De asemenea, în casul
pune legitimitatea copilului
conform posesiunei sale, și
tru contestarea stărei civile

art. 295 C. civ.,
a cărni titlu de
tăgădueşște ori ce
a copilului, sau

conferă acestui din urmă o excepţie peremtorie
pingerea
acţiunei îndreptate contra, lui, fără
dovada contrară.
Art. 1138.

a o ataca,

contrară.

legea presunaștere
este
acţiune penmai bine dis
pentru resa permite

Tot astfel, în caz de restituirea titlului creanţei sub
semnătură privată, făcută de creditor debitorului, legea presupune liberarea acestui din urmă și tăgăduește creditorului ori ce acţiune în justiţie, fără a permite proba contrară
D

Este de observat că de câte ori legea anulează un act oare(area ntemeindu-se, pe 0 presumţie legală, ea nu permite
ovada, cocontrară.
vada
p er.
Iy, III, » 113,
'Thiry,
p. 201.
17
201. Baudy,
Baudry

*)

Legea nu tăgădueşte nici o dată, propriu dis, acţiunea în
justiţie, ci conferă aceluia contra căruia acţiunea, este îndreptată, dreptul de a o respinge prin o fine de neprimire,
fără ca judecătorul să mai examineze fondul litigiului. Aceasta se întâmplă în materie de lucru judecat, în materie
de prescripţie,

a SA
,

şi atunci

când

titlul

sub

bună voe restituit de creditor
.
Cpe.
Baudry, II,
2. Mour

Huc, VIII, 243, in fine”

semnătură

privată

debitorului

ron, II, 1635

(art.
T

COD. CIV.—CARTEA

UI.—TIT. UL.—CAPIT. IX. —S-a INL.—ART. 1202,

(art. 1138, $ 1) 1);

lui autentic

(legea

sate *), creditorul

pe când, în caz de restituirea titlu-

dice din

inadvertență

poate să dovedească

a copiei

legali-

că n'a înțeles

să

remită datoria, adecă proba, contrară este admisă (art. 1238,
$ 2). Presumţia, în acest din urmă, caz, nu mai este
deci

Juris et de jure, ci juris tantum 3).
direa

In fine, în caz de prescripţie, legea presupune dobânPrescripţie.
proprietăţei sau liberarea debitorului ; în asemenea

caz, ea nu tăgăduește

vechiului

proprietar

sau

creditoru-

lui o acţiune în justiţie, însă conferă aceluia care a
prescris0 excepţie peremtorie pentru a respinge această acţiu-

ne, fără a permite dovada contrară (art. 1837

urm.)€).

Art. 1202, după ce arată casurile în care presumţiileMărturisire
şi
sunt absolute sau juris eț de jure, adaogă în partea. sa, fi- jurământ.
nală: afară de aceea ce se va dlice în privința jurdmentului
şi mărturisirei ce ar face o parte în „judecată, cuvinte care
se ved eliminate în art. 1353 din Codulitalian. Care este
sensul acestor .expresiuni ? Eată explicaţia cea mai raţională.
Cu toate că dovada contrară nu este admisă conina presumțiilor absolute sau juris et de jure, ele însă
pot fi combătute

prin

mărturisire

și jurământul

decisorii,

de câte ori, bine înţeles, este vorba de o materie care nu
interesează ordinea publică, ci numai interesul privat al
părților, pentru că mărturisirea și jurământul nu sunt admisibile de cât în aceste din urmă casuri.
Va să dică,
mărturisirea făcută de acela care are în favoarea sa o
presumție legală, sau refusul lui de a presta jurământul
deferit de cea-laltă parte (art. 1211), vor resturna presumția legală, chiar dacă ea ar fi absolută, destul este ca

să nu fie

din acele

care

cum este autoritatea

interesează

lucrului judecat.

ordinea

publică,

pre-

Această soluţie este

juridică, pentru că, în materie de obligaţiuni, presumţiile
legale sunt niște mijloace pe care legea le conferă, ear nu

le impune uneia din părți. Prin urmare, partea care are în
folosul său o presumţie legală, poate fie prin mărturisirea
') Vedi t. VI a luer. noastre,
:)

Vedi

2) Vedi
4) Cpr.
1283.
servi

t. VI,

p. 712.

p. 707, text, şi nota 2.

t. VI, p. 713, 714, text și note.
|
'P. Huc, VIII, 343. Phiry, IMI, 173, p. 201. Baudry, II,
Mourlon, II, 1633, 1634.— Titlul preseris_ nu poate
nici ca început de dovadă. Vedi supră, p. 212, nota 1.
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A

sa, fie prin refusul jurământului deferit de cea-laltă parte,
să recunoască că, în casul concret, presumţia. legală este

inexactă !).

din restiAstfel, presumţia de liberare, care resultă
tmirea voluntară a actului sub semnătură privată, făcută de

creditor debitorului (art. 1138, $ 1), nu împiedică pe creditor de a întreba pe debitor, sau de a'i deferi jurămân-

Art. 1906,

i-a fost cu

dacă

şti

a se

de

asupra punctului

decisoriu

tul

făcută cu intenţiunea de a'l libera ?).
asemenea, acela căruia se opune o prescripţie

adevărat
De

scurtă, întemeiată pe o presumție de plată, poate să combată această prescripţie prin deferirea jurământului (art.

1906) 3).

Afară însă de acest caz excepţional, în care prescripția se întemeiază exlusiv pe o presumţie de plată, ea
nu poate fi combătută prin deferirea jurământului, spre a
dovedi că datoria a fost achitată 1).
Remâne însă bine înțeles că presumţiile de care vorPresuwmţii
stabilite în- bim nu pot fi combătute prin mărturisire sau jurământ, după
tr'un interes
cum am spus-o mai sus, de cât atunci când sunt exelupublic.
siv statornicite

de ordine

şi

general

interes

stabilite într'un

țiile legale

Presum-

părţei care le invoacă.

interesul

în

publică, precum este presumția relativă la gestaţiunea femeei

)

289),

288,

(art. 286,

sau acea

din autorita-

resultă

care

Cpr. Thiry, III, 113. P. Huc, VIII, 343. Baudry, II, 1283.
Laurent, XIX, 621. Demolombe, XXX, TI, 600. “ Mourlon,
II, 1635. Marcad, V, art. 1359, No. 3. Pand. f., Dălation
de ser ment, 131 urm, Demante et Colmet de Santerre, V. 329

pis1. Vigi6, II, 1640. Aubry et Rau, VIII. $ 150, p. 164, text
şi nota. 1. Bonnier,

846.

Larombiâre.

V. art.

1562, Ko.

urm. Arntz, III, 402. Planiol, II, 52. Cas. fi.
11. Sirey, 15. 1. 24, Vegi şi t. IV aluer. ate
text

2)

şi note.

Aubry

et Rau,

IV, $ 323, p. 249

165. Laurent,

i

9

5.1.
p. “819

XVI,

PF. Huc,

VIII,

101, nota

363 şi XX,

şi VIII,

$ 750, pag. 164,

246. Denconibe

343, 359. Vegi

şi t. Vla

NXVIII,

luer-. noastre,

2.

3

) A by et Rau, VIII „3 150,p. 165. Vedi infră, explic. art. 1906.
4) Aubry et Rau, loco supră cit. şi $ 153, p. 187. Masse, Dr.
commn.,

Laurent,
Demante

IV,

2595.

XX,

Pand

fr,

246. Marcadă,

et Colmet

de

ră, explic. art. 1908.

Delation

art. 1538

Santerre.

V,

de serment,

urm.

191

urm.

No. 1, p. 229.

331 bis VII.

Vedi şi în-
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tea lucrului judecat (art. 1201), nu pot fi combătute nici
prin mărturisire, nici prin jurământ, nici prin alte dovedi ),
Presumţiile de comunitate

a zidurilor

țurilor (art. 602) și a gardurilor
done

proprietăţi

vecine,

nu

pot

(art. 590), a șan-

(art. 606), care despart

fi combătute

de

cât

ast, 590,

602, 606.

prin

proba scrisă, prin semne de necomunitate sau prin prescripţie 2).
Cât pentin presumţiile simple sau juris antum, ele Presumţii

pot în ori-ce caz fi combătute

și chiar prin simple

prin ori-ce probă

presumţiuni

de fapt 3),

contrară, gabi:

Despre presumțiile cave nu sunt stabilite de lege (presumţiile omului) lasate la luminele și înfelepeiunea

magistratului 4).

Art. 1203.—Presumţiunile, care nu sunt stabilite de lege,
sunt lasate la luminele şi înţelepciunea magistratului ; magristra-

tul nu

trebue

să se pronunţe

de

cât

întemeindu-se

pe

presum-

țiuni care să aibă o greutate și puterea de a naşte probabilitate ;
presumțiunile nu sunt permise magistratului de cât numai în casurile când este permisă şi dovada prin marturi, afară numai
dacă un act nu este atacat că sa făcut prin fraudă, dol sau violenţă?). (Art. 956, 960, 1191 urm., 1197, 1198 C. civ. Art. 46 C.
com. Art. 1353 C. fr),
.

x
—

*) Mourlon; IT, 1635. Mass, Dr. comm., IV, 2595. Baudry, II,
1283, 1314. Phiry, III, 173, în fine. TD. Huc, VIII, 343, 359.
Marcad6, V, art. 1352, No. 3 şi art. 1358 urm., No. 1. Demolombe, XXX, 277, 278 şj 600. Lamrent, XIX, 623 şi XX,
246, 241. Demante, V,- 329 bis 1. Pand. fi, D/lation de
serment, 119. Glasson, Precis th. et pratigue de procâd. civile
(Paris, Pichon, 1902),-1, p.: 524. Vegi şi supră, p. 311, text
_
și nota 9.
Garsonnet, Pr. ciz., II, p. 304, Ş 271, în fine (p. 485, $ 696
din ed. a 2-a). Aubry et Rau, VIII, $ 750, in „fine, p. 166
şi II, $ 222, p. 600, 617 şi 621, text și nota 95 (ed.a d-a).
Dalloz, Aous. Code civil aunote : (Paris, 1900), 1, art. 653,
p. 1109, No. 50 urm. Cpr. C. Angers. Sirey, 35. 2:244. Vedi
__
„Şi t. III a luer. noastre, p: 60, 61, 82, și 86.

5)
„

Cpr.

Cas. rom: Bulet.

S-a 1,

consid.-de la

1874,

p. 277.

Maread€, V, ast. 1352, No. 4, p. 212 urm. Demolombe, XXX,
267, 268. Larombiăre, V, art. 1352, No. 8. — Contră (în privința presumţiilor de fapt), Toullier D., V, partea II, 63.
4) Cpr. Pothier, II, 848, 8149.
,
5) Cuvintele subliniate, care sfârșesc textul, luate «d litteram, ax
avea aerul de a spune că, în' caz de fraudă, dol sau violenţă, marturii nu sunt admiși, pe când presumţiile sunt admise,

ceea

ce ar fi inexact,

pentru

că,

în asemenea

casuri,
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Afară de presumţiile /egale, despre care. am vorbit
mai sus, art. 1203 antorisă pe judecător a trage el însuș
din oare-care fapte cunoscute, consecințe care "| conduc
la dovedirea faptului necunoscut. Aceste consecinţe, pe care
magistratul, în casurile permise de lege, le trage din faptele cunoscute pentru a deduce descoperirea faptelor contestate, se numesc presumțiuni de fapt, umane sau ale omului (presumtio facti seu hominis), prin oposiţie la acele

de drept sau legale (proesumtio juris) 1).
Judecătorul
de

cât

în

dou€

nu -poate -recurge

la

aceste

presumțiuni

casuri:

1% Când proba testimonială este admisibilă *),

Casurile în
care judecă-

torul poate când obligaţia nu întrece

suma de

150

adecă

lei vechi (art. 1191),

recurgela când există un început de dovadă scrisă (art. 1197 3), sau
de fapt sau în fine, când creditorul a fost în imposibilitatea materială

presumţiile

ale omului. sau cel puțin morală de a'și procura o dovadă scrisă, sau
când el a perdut, din o causă de forță majoră nepreve-

dută, titlul ce'i servea de dovadă scrisă (art. 1198)4),
“Astfel,

:)
:)

de câte

ori există un act-seris, nici o presum-

marturii sunt tot-deauna admisibili, în baza art. 1198, fiind
că persoana care a fost victima fraudei, dolului sau violenţei a fost în imposibilitate de a'şi procura o dovadă serisă. Vedi supră, p. 266 şi Cas. fr. Sirey, 1901. 1. 359. De
aceea. art. 1354 din Codul italian a eliminat aceste cuvinte,
şi toţi autorii dic că ele sunt lipsite de sens. Cpr. Thiry, III,
114. T. Huc, VIII, 344. Baudry, II, 1293. Marcade, V, art.
1353, No. 2. Mourlon, II, 1636. Demolombe, XXX, 185, 249.
Bonnier, 815. Laurent, XIX, 633. Larombiere, V, art. 1353,
No. 3 urm. Acollas, II, p. 963. Fuzier-Herman, III, ant.
1353, No. 42 urm. Giorgio Giorgi, Teoria delle obbligazioni
nel divitto moderno italiano, T, 419, p. 526, nota 1.
Cpr. Windscheid, Lehrbuch des Pandeltenrechts, IL, $ 133,
nota 10. Pothier, II, 948.
Opr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1889, consid. de la p. 597.
Bulet. S-a 1, 1888, p. 101 şi 952. Bulet. S-a 1, 1887, p.402.:

“Bulet. S-a 1, 1883, p. 1167. Bulet. 1881, p. 96 şi 204.
:) Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1892, p. 436. C. Bucureşti
Dreptul din 1890, No. 41. Cas. fr. D. P. 93. 1. 285. D.P.

94. 1. 371. Laurent, XIX, 630. PT. Huc, VIII, 344.—Inceputul de probă scrisă nu poate fi stabilit pentru prima oară înaintea Curţei de casaţie. Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul

1888, p. 104.

2) Cas. rom. şi Trib. Ilfov. Bulet. S-a 1, 1881. p. 225. Dreptul din 1893, No. 171. Laurent, XIX, 631.

COD. CIV.—CARTEA II.— TIT. MII.—CAPIT. IX. —S-a TIL.—AR
T. 1203,

ție nu

poate

Această

civilă”),

fi primită

regulă,

contra

sau

peste

care nu se aplică

este foarte înțeleaptă,

conţinutul
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lui 1).

de cât în materie

căci dacă judecătorul sar

fi putut, în toate casurile, convinge din simple presumțiuni, părțile n'ar maifi încheiat acte scrise, și regula care
restrânge dovada testimonială ar fi rămas o literă moartă.
20

Presumţiile

omului constituind

o probă

nesigură

și

făcend să nască mai mult o probabilitate de cât o certitmdine, judecătorul nu poate să recurgă la ele de cât atunci când au o greutate şi o putere de natură a face să
nască probabilitatea 5). Textul francez, mai exact în această privinţă, dice că presumţiile pe care se întemeiază judecătorul, în casurile în care ele sunt permise, trebue să
fie grave, precise şi concordante 4) ; grave, adecă de natură
a face impresie asupra spiritului și a determina convingerea; precise, adecă în relație directă cu faptul contestat:
concordante, adecă să nu se contradică între ele, când sunt
mai multe.
O singură presumţie ajunge însă, după cum ajunge Și Judecătorul

un singur martur, căci, după cum am vedut supră, p. 243, vibee
din
dreptul
modern a, respins regula de altă dată tests unus singură prei
x
)
.

festis nullus 9).

Judecătorul

sumţie.
este liber de a trage. presun- Controversă,

1) Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a1,
>)

In

materie

comercială,

1881, p. 94. Bulet. 1888, p. 952.

proba

testimonială

fiind

admisibilă Admit. pre-

după apreciarea judecătorului (art. 46 C. com.), se înţelege sumţiilorîn
că şi presumţiile de fapt sunt admisibile fără nici o res-. materie

tricţie. Cpr. Bonnier, 816. Puzier-Herman, III, art. 1353, cotei
No. 3l urm. T. Huc, VIII, 345. Demolombe, XXIX, 710.
”

Larombiâre, V, art. 1337, No. 92. Lyon-Caen et Renault, Dr.
comin., III, 83. Cas. fr. D. P. 94. 1. 168. D. P.96. 1.301.

Cas. rom. Bulet. S-a, II, 1885, p. 867. Bulet. S-a II, 1892,

p. 1012. Veqi și supră, p. 9269.
3) Cpr. C. Focşani. Dreptul din 1886, No. 50. Cas. rom. Bulet.
S-a II, 1885, p. 868.—0 presumţie vagă şi fără nici o precisie n'ar fi de natură a forma convingerea judecătorului.
C. Bourges. Sirey, 1901. 2. 39.
„*) Cpr, Cas. rom. Curierul judiciar din 1901, No. 40, p. 319.

5) Cpr. T. Huc, VIII, 344. Baudry, II, 1993. Larombitre, V,
art. 1353, No. 8. Demolombe, XXX. 245. Bonnier, 817.
Mareadă, V, art. 1353, No. 1. Aubry et Rau, VIII, $ 166,
p. 359, text şi nota 6. Laurent, XIX, 636. Trib. Ilfov. €.
Judiciar din 1900, No. 35.—Contră. 'Toullier D., V, partea
II, 20 urm. Bedarride, Du dol et de la fraude, I, 258. Vedi
şi t. V a Coment. noastre, p. 81.

PRESUMŢIILE
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OMULUL.—ART.

1203.

ţiile de fapt lasate la luminele și înţelepciunea sa, de câte ori
ele sunt admise de lege, ori de unde elar cred de cuviinţă.
Așa, de exemplu, întrun proces civil, el poate să tragă

presumţiuni

dinti'o

procedură

criminală !).

S'a decis de asemenea că presumţiile menite a convinge pe magistrat pot fi trase din o cercetare nulă în
privința formelor 2), dintr'o hotărîre de absolvire, puţin
importă dacă actele de instrucţie la care acea hotărire se
referă ar fi nule sau neregulate 3), destul este ca el să arăte în motivele hotărirei sale că 'şi-a format convingerea
din aceste indicii.
Presumţiile de fapt fiind lasate la lumina şi înțelepciunea, magistratului *), chestiunea de a se ști dacă ele sunt
grave, precise și concordante, este o chestie de fapt care

scapă

de

controlul

Casaţiei 5), și decisia

de fond numaia-

tunci ar cădea sub controlul

Curţei supreme când presunmțiile

ar fi fost admise

în care

este admisibilă;

în casurile
căci

proba

atunci s'arfi violat

testimonială

art. 1203

nu

C. civ.9).

Acest mijloc n'ar putea însă fi propus de-adreptul în
casaţie, tără a fi fost invocat înaintea instanţelor de fond î).
Cu cât judecătorul va, fi mai serios şi mai pătruns de
datoria sa, cu atât el va cumpăni greutatea presumţiuni-

lor, și nu le va admite de cât atunci când vor fi de natură a'i forma, convingerea.
Tant vaut le juge, tant vaut
Vinduction du juge, dice Acollas, și acest autor adaogă 5):
„De

do&-deci

de

Succedându-se

de

când

profesez

generaţiile

ani

care

populează parchetele,

dreptul

și privesc

tribu-

1) Cas.
fi. D. P. 94. 1. 351. Cas. rom. Bulet. S-a II, 189%,
-_consid, de la p. 714. P. Huc, VIII, 345.
|
2
Cas. fi. D. P. 90. 1.135. Sirey, 91. 1.301. Baudry, IL, 1993.
5) Cas. rom. Dreptul din 1898, No. 22. Bulet. S-a II, 1898, p. 153.
4) Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1889, ultimul considerent de la
-p. 591. Bulet. S-a 1, 1894, p. 546.—Presumţiile de fapt fiind lasate la lumina şi înţelepciunea magistratului, se înțelege că ele nu i se pot impune. Cpr. Cas. rom. Bulet S-a
__1, 1876, ultim considerent, p. 29. Bulet. S-a 1, 1883, p. 289.
*) Cas. rom, Bulet. S-a 1, 1883, p. 436. Bulet, 1886, p. 299.

Balet.

1890, p. 1343. Cas. fr. D. P. 94.1.351. D. P. 1900.

„1. 264 Bandry, II, 1993.
e
- 2 Baudry, „eco supră, cit. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1890,

-*)

turtea 1, dedoscasaţie
18988
a, decis însăsă contrariul.
ţ
contrari

)

Manuel:

de droit civil

Code Napolton),

(Comment.

philosophique

II, p. 963, nota $

p. 1345.

V.Ț Bulet.
et. S-aS- 1,
et

ed. Mind 1874.

critigue

Î

du
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din
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magistraţii

noștri se recrutează în genere printre tinerii cei mai lipsiți de capacitate și de știință“.
Am reprodus anume aceste rânduri, pentru că ele sar părea, cel puţin pentru
unele din numirile făcute de Miniștrii noștrii, a fi fost serise pentru țara românească.

Despre

SECȚIUNEA

IV

mărturisirea

unei

părţi.

Art. 1200 face să figureze mărturisirea printre presumţiile legale, însă am observat că aceasta este o eroare
și o inadvertenţă a legiuitorului, criticată de toți autorii 1),
Mârturisirea

uneia

din

părți,

se

înţelege

voluntară

și lip-

sită de ori ce vicii de consimț&mânt 2), este în adevăr, o
probă, după cum o proclamă art. 1170, și încă o probă

prin excelență. Confessio omnium probationum

mazima est,

dice un vechii autor (Menochius) 3).
De aceea legiuitorul se ocupă despre ea într'o secţie
a parte, după cum se ocupă despre proba scrisă, despre
proba testimonială și despre cele-lalte probe.
Definiţia și împărțirea

Există mărturisire

mârturisirei.

(confessio),

după cum se exprimă

legile romane 4) și art. 1260 din Codul nostru civil, de
câte ori una din părți, capabilă de a dispune de dreptul
seu, recunoaște fie prin sine, fie prin un mandatar special
1) Vedi supră, p. 310, text şi nota, 2.

2)

5)

„Mărturisirea

trebue

să fie voluntără,

dice

art.

1515

din Art. 1515 C,

Codul civil otoman, promulgat la 1876. Ea este nulă dacăciv. otoman,
este smulsă prin violenţă“.
Veqi Ann. de ldgisl. 6trangere,

anul 1876, p. 679.
,
„La confessione della parte e sempre considerata come la regina delle prove“, dice un autor italian, Ricci, Delle prote
253, p. 411. Vedi şi Glasson, Precis th. et pratigue de Pr.

cit. (Paris, Pichon, 1902), 1, p. 523.
*) Cpr. L. 95, $ 4, Dig., De probationibus, 22, 3; L. 13, Cod,,
De non numerata pecunia,

4, 30, ete.

De aceea Pothier (Il

830) întrebuinţeaza cuvântul eon/ession (de la confiteri,
a măwturisi).

21
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MĂRTURISIRE.—DEFINIȚIE.—IMPĂRȚIRE.

1206, 1536, $ 2), de adevarate faptele alegate contra, ei de adeversarul stu 1).
Mărturisirea,
Pentru a constitui o mărturisire, alegaţia părţei trenu poate să
bue
deci
să se refere la un fapt, ear nu la un punct sau
se refere de
câtla oches-la o regulă de drept; căci nu aparține părţilor de a fixa
tie de fapt.
dreptul într'un sens sau în altul, această misiune fiind încredințată numai judecătorului 2).
Mărturisirea fiind o declaraţie, de aici resultă că tăcerea păstrată de una din părţi asupra faptului pretins de
cea-laltă parte, nu constitue în genere o mărturisire 3).
Art. 234 Pr,
Cu toate acestea, refusul părței de a respunde când
civ.
este chemată de adversarul său la interogator,
sau nevenirea ei la diua hotărită, fără o causă bine-cuvântată, dă
facultatea judecătorilor de a considera aceste împrejurări
ca o mărturisire complectă în favoarea aceluia care a propus interogatorul, sau cel puţin ca un început de probă de
natură a fi complectat prin alte dovedi (marturi, presumțiuni sau jurământ supletoriu) (art. 254 Pr. civ.) €).
(art.

Art. 2408 C.
portughez.

)

Art. 2408 din Codul portughez de la 1867 defineşte mărtuvisirea : „Recunoaşterea expresă făcută de una din părţi a
dreptului părţei adverse, sau a adevărului faptului susţinut
de aceasta din urmă“. Cpr. și art. 1572 din Codul civil otoman, promulgat la 9 djemazziul ewel (1 iulie 1816).
Pothier, II, 850. Baudry, II, 1995. 'Thiry, III, 175. Planiol,
II, 26, text şi nota 3. Bonnier, 347. Repert. Sirey, Azeu,
11. Ricci, Delle prove, 933. T. Huc, VIII, 346. Larombitre,
V, aut. 1354 urm., No. 2. Aubry et Rau, VIII, $ 751, p.

167. Laurent, XX, 156.

%)

Dreptul păr-

ţei de a res-

punde la interogator în
apel.

Garsonnet,

Pr. cie, IL. $ 270, p.

299 (ed. 1-a); p. 479, nota 7 din ed. a 2-a Marcadă, V,
art. 1354 urm., No. 2, şi toţi autorii. Trib. Quimperl€. D.
P. 19. 1. 459. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1885, consid. de la
p. 200. Vedi şi art. 288 (961 vechiu) din Pr. civ. germană.
Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1875, p. 214. Bulet. 1882, p. 930.
Laurent, XX, 157. Rauter, Pr. civ., 221. Repert. Sirey, Aveu,
14. Garsonnet, op. cit., II, p. 480, text şi nota, 16 (ed.a
2-a).
Demolombe, XXX, 455 urm. Baudry, II, 1295. Aubry
Rau, VIII, $ 751, p. 188. „Qui tacet, non utigue fatetur“. et
L.
142, Dig., De diversis regulis juris antiqui, 50, Î7.

*) Cpr.

Trib. Ilfov. Dreptul

din 1900, No. 9.—In ori ce

caz,
partea care a lipsit de la interogator la, prima, instanţă, poate
Să ceară

a respunde

în apel,

şi aceasta

fără a dovedi causa

absenței sale, pentru că apelul fiina devolutiv, se
poate repeta înaintea, judecătorilor superiori probele de
la prima înStanță.

Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a, 1, 1880, p.
Bulet.
1884, p. 204. Bulet. S-a II, 1896, p. 1949.—3'a 904.
decis însă
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ori o parte se referă la mărturisirea celei-

lalte părți, instanța de fond
dacă o asemenea mărturisire
ea poate servi ca o presumție
de natură a fi complectată cu
altfel, judecătorii de fond ar

prin urmare,

casabilă !).

este deci datoare să arăte
produce vre un efect, dacă
sau un început de probă,
alte dovedi; căci procedând da o hotărire nemotivată, și

Judecata putând refusa încă de la început cererea de piovenirea,
chemare la interogator, poate și să revie asupra, încheiereijerei prin care
prin care a admis interogatorul, când din împrejurări sese admite inconvinge că este făcută în scop de străgănire și de şicană |

_

Ori ce declaraţie de fapt nu constitue o mărturisire. Declaraţia

Pentru

ca

să

existe

mărturisire

în

sensul

legei,

trebue

ca fost făcută

declaraţia să fi fost făcută în mod serios cu intenția de a, în mod sescuti, pe persoana, în folosul cărei ea are loc, de dovada
1

faptului

recunoscut.

Pentru

sire extra-judiciară,
ea să fi fost

făcută

a, se

opune

dice Curtea
de

parte

cui-va

0 mărturi-

din București,

știind

că

acea

trebue

să fie invocată ca probă în contra-i 3).
Astfel, mu se poate considera ca o mărturise

ţia făcută

de

sale. Asemenea

o parte în sprijinirea

declaraţie constitue

şi contrariul, adecă că partea
stanță,

cererei

trebue

să justifice

ca,

mărturisire are

sau

un mijloc

declara-

excepțiunei

de aparare,

care n'a venit” la prima in-

în apel

causa

nepresentărei

sale,

şi în asemenea caz, certificatul de boală emanat de la un
medic din străinătate este admisibil ca probă, de şi acel

medic

n'ar putea

fi chemat

ca martur

spre

a confirma,

cer-

tificatul dat de dânsul. Cas. rom. Bulet. S-a II, 1892, p. 85.
Cpr. şi Cas. rom. Dreptul din 1885, No. 8.
,
,
Dacă

partea, care

a lipsit

de

la interogator

la prima,

în- Casul în care

stanță, a încetat din viaţă înaintea judecărei apelului, moş- parea che-

tenitorii sei

sunt în drept a cere să dovedească că autorul
pe

lor a lipsit de la prima instanţă având o causă bine-cuvân- încetat din
tată și că interogatorul cei se propusese de adversar era de- viaţă înain-

prisos

şi nepertinenţ în causă.

Cas. rom.

Bulet. 189%, p. 1325,tea judecăei

*) Cas. rom. Bulet. S-a II, anul 1899, p. 1359 (decisie pronun„ ţaţă

în unire

cu conclusiile

noastre).

2) Cpr. C. Bucureşti. C. judiciav din 1901, No. 42.
3) Vedi Dreptul din 1881, No. 29. Thiry, III, 180. Baudry, II,
1295. Mareade, V, art. 1354, No. 2. Larombiere, V, art.

1354, No. 3. Aubry, et Rau, VIII,
$ 751, p. 167. Demolombe,

XXX,

448,

450.

T. Huc,

VIII,

Bonnier, 347, 353, şi toţi autorii.
67. 2. 210.

346.

Laurent,

XX,

Cpr. și C. Paris.

158.

D.P.

aPelului.
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din

care, prin însuş natura sa, exclude
a făcut-o voinţa de a fi invocată

contra

partea aceluia ce
sa.

Mărturisirea fiind un act unilateral, nu cere, pentru
Act unilate:
ral, Art Zăa avea ființă, de cât voința din partea aceluia de la care
jiu

Eau. ea emană.

Prin

vorbit

sus,

nu se cere

urmare,

din

o acceptare

nici

otoman. partea aceluia în folosul câruia mârturisirea este făcută 1).
„Pentru ca mărturisirea judiciară să'şi producă efectele
sale, nu cate necesar ca ca sâ fie acceptată”, dice art.
>RN (261 vechid) din proced. germană 2). “Tot astfel se exprimă şi art. 1580 din Codul civil otoman de la 156.
Mărturisire
In regulă generală, mărturisirea este expresă, afară
expresă și de casul prevegdut de art. 234 Pr. civ., despre care am
mai

în care

ca

poate

să

fie facută.

Mărturisire
Marturisirea este extra-judiciară (făcută înaintea înceextra, ei perei judecâţei) şi judiciară (fâcută în cursul judecăţei).
Art. 1204.—Se poate opune unei părţi mărturisirea ce a
făcot «au inaintea începerei judecăţei, sau in cursul judecăţei.
(Art.

1170,

1200, 8 3,

1205 urm,

C. civ.

Ant.

921

urm,

850 Pr.

civ. Art. 1354 C. fr),
Marturisirea extra-judiciară, este acea făcută afară de
presenţa judetâtorului (exfra judicium) 3), ear mărturisirea

jadiciară, este acea fâcută înaintea judecatorului, în cursul
judecâţei, de însuş partea prigonitoare sau de un împuternicit special

al ci (art,

1206,

$

Despre mărturisirea

1).

exlra-judiciară.

Art. 1205.— Marturisirea extra-judiciară verbală nu poate
servi de dovada când obiectul convenţiunei nu poate fi dovedit
prin martari. (Art. 1191 arm., 1195. 1195 C. civ. Art. 1355 C.fr.).
Marturisirea extra-judiciară, pe care am definit-o mai

s0x, poate să fie verbală sau scrisă:
suită din o simplă

declaraţie

verbală, când

orală, fâcuta

ea re-

de exemplu în-

') Maadre. II, 1295, 1303. Armtz, III, 422. Fuzier-Me
ant.

1354.

No.

30.

V, art. 1354 arm.,

Mast,

Dr.

cumm..

No.9.

tiarsonnet,

336.

Demante,

IV.

2586.

ran,

IL

Pr. cic.. Ul, p. 800, nota

2) (ed. 1): p. ANI, nuta 2) (ed. a 2-a). Tauren, NN. 168.
Demolombe,

Rao,

”

VIII.

NNX,

$

751, p. 1î2. T.

Huc.

Bonner, 554. Vedi şi infră, p. 343.
„Par
Snmahme

Harkaamieul
mică arie
dea gerichilichen en

) Cpr. Pothier, Oplig., II, N34.

V, 333 bis |.

Aubrvet

VIII, 351. — Vegi însă
Ceatândui
Geslândnisaen int
i desaea
i
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conversație ; scrisă, când ea este făcută într'o serisoare, intr'un testament, ete.1), sau într'un act de recunoaștere încheiat anume în acest scop 2).
tr'o

Legea

nu

vorbește

de mărturisirea

scrisă,

pentru

că Mărturisire

ea întră în regula generală, adecă trebue, spre a face do- extra-judieiară scrisă,

vadă, să fie făcută
tice

cu observarea

formelor

sau sub semnătură privată 3).
Cât pentru

mărturisirea,

actelor auten-

extra-judiciară

verbală,

|
ea Mărturisire

Heputendu-se dovedi de cât prin proba testimonială, se în-extrajudieițelege că nu va putea servi de dovadă de cât atunci când e
InSuș obiectul

convențiunei

va putea

fi stabilit prin mar-

turi 4), adecă, când fiind vorba de o afacere

civilă 5),

obiec-

tul litigiului par întrece suma de 150 lei vechi, sau
când
ar exista un început de probă scrisă, ori părţile ar fi fost

» Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1890, No. 68.
) Mărţurisirea,

făcută

de o parte

şi consemnată

într'un

pro-

ces-verbal încheiat de un portărel, esteo mărturisire extra- pro oii
Judiciară şi nu face nici o credință, dacă obiectul litigiului de un por-.
nu poate

fi dovedit

prin

din 1885, No. 3%.
O mărturisire

marturi.

extra-judiciară

Cpr.

Trib.

consemnată

Ilfov.

într-o

Dreptul

tărel.

hotărire Mărturisire

Străină poate fi invocată în România,
fără ca hotărîreă stră- consemnată
mă să fi fost declarată executorie de judecătorii români (art. întwo hotă-

314 Pr. civ.), pentru că, în specie, nu se aduce hotărirea, la, râre străină.

Î ndeplinire,
ini

)

:
ă numai : existenţa
iat
ci i se învoacă

374 Pr.
unui ; fapt consta „Art. div

tat print”Ensa. Cas. austr. (Viena). J. Clunet, anul 1900, p. 118.
”
edi monografia noastră din Revista de drept și sociologie,
ănul IV (1901—1902), No. 1.
Cpr. Râpert. Sirey, Aveu, 361. Laurent, XX, 2117. Demante, Codul civil

» 331. Larombitre, V, art. 1355, No. 2.—Măsrturisirea ex- otoman din

%

tra-judiciară scrisă făcută de autor este oposabilă moşteni- 1876. Art.
torilor săi. Cpr. C. Galatz. Dreptul din 1898, No. 5.—,„Măr- 1606, 1607,
turisirea, scrisă (cra dil kitabet), ice art. 1606 din Codul
CIvil otoman de la 1876, produce aceleaşi efecte ca şi mărlurisirea verbală; şi art. 1607 din acelaş Cod adaogă : „MărtWrisirea, pe care cine-va pune s'o scrie altul, produce legalMente acelaş efect ca şi o mărturisire directă“. V. Ann. de
( “isi.
ctrangere, anul 1816, p. 689.
|
-Dr. Cas. rom. C. judiciar din 1900, No. 58. Repert. Sirey,

-Lveu, 363 urm.— Această mărturisire nu poate fi invocată pen-

tu prima. oară în casaţie, dacă n'a fost propusă ca mijloc
(e dovadă înaintea instanţelor de fond. Cas. rom. Dreptul

din 1897, No. 37 şi Bulet. S-a 1, anul 1897, p. 341.
«D materie comercială,

ără nici o restricţie

îsemenea

materie,

proba

testimonială

(art. 46 C. com.),

și mărturisirea

lită prin marturi. Cpr. Mass6,

fiind admisibilă Materie co-

se înţâlege că, în

verbală

va putea

fi sta-

Dr. comm., LV, 2590.

mereială.
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MĂRTURISIREA EXTRA-JUDICIARĂ.—ART. 1205.
în

imposibilitate

de

a'și procura

o

dovadă

scrisă,

sau

în

fine, când creditorul ar fi perdut, prin un caz de forță
majoră neprevedut, titlul creanței sale (art. 1191, 1197,
1198).
Astfel, dacă m'am împrumutat de la d-ta cu 1000 de
lei, fără aţi da la mână un act scris, și inaintea începerei judecăţei, sau chiar în cursul ei, însă afară de presenţa judecătorului, aș fi mărturisit existenţa acestei datorii, nu vei putea să dovedești această mărturisire prin mar'turi, dacă nu te găsești în unul din casurile excepţionale
prevădute de lege (art. 1197, 1198), pentru că aceasta ar
însemna a dovedi însuș existența datoriei, ceea, ce ar fi contrar art. 1191.
Efectele mărLegea păstrează tăcerea în privinţa efectelor mărtuturisirei.

visirei

extra-judiciare,

în privința

puterei

sale

probatorie

extra judi- şi a indivisibilităței sale, nevorbind de cât de modul ei
Controversă.de dovedire. Aceasta provine din împrejurarea că asemenea mărturisire este a rare-ori atât de complectă și de
precisă pre cât este mărturisirea, judiciară.
Din această
tăcere a legei sa conchis că ea a voit să dea judecătorului o mare latitudine pentru a aprecia caracterul și efectele judiciare ale acestei mărturisiri, apreciare care fiind
suverană,

Din
toarele

scapă

de

sau

casaţiei.

consecinţe :

10 Judecătorul
mite

controlul

acest principiu, majoritatea, autorilor trag
de

ar fi liber,

a respinge

urmă-

|

după

împrejurări, de a ad-

care

resultă

dovada

sirea, extra-judiciară;

din

mărturi-

20 Judecătorul ar fi liber de a; nu se conforma regulei indivisibilităței mărturisirei (art. 1206, $ 2), și decisia,

sa n'ar putea, în această privință, fi censurată
de Curtea
de casaţie ;
3% In fine, judecătorul ar putea admite retractarea
mărturisirei extra-judiciare, independent de o
eroare de
fapt 1). Cu alte cuvinte, apreciarea puterei probatorie
a
mărturisirei extra-judiciare ar fi, din toate punctele
de vede1) Cpr. C. București. Dreptul din 1887,
No. 29. Thiry, III,
180. Baudry, 11, 1304. Duranton, XIII,
540. Aubry et Rau,
VIII, $ 751, p. 180, text şi nota 42. Demante,
V, 332 bis

HI. Mourlon, II, 1645. Demolombe,
Vigie, II, 1668. “Fuzier-Herman,

XXX,

548 urm., 554.

III, axt. 1355,

No. 2 urm.

COD. CIV.—CARTEA

IIL.—TIT. IL.—CAPIT. IX.—S-a 1V.—ART. 1906.

re, lasată la apreciarea tribunalelor, şi regulele
risirei judiciare nu i-ar fi de loc aplicabile 1).
Determinarea

efectului

unei

mărturisiri

tra-judiciare este lasată la înţelepciunea,
art. 1965 din Codul civil neerlandez“
In aceste condițiuni, mărturisirea
mai fi un mijloc de probă, ci o simplă
luminele și înţelepciunea magistratului,
.

2

primă

._.

art.

1203,

ceea

ce este

au, fără nici o îndoeală,
aprecia

caracterul

mai

mult

sau

verbale

]

legei.

Judecătorii

discreţionară
mai

ex- Art. 1965 Cc.

judecătorului, dice Peerlandez.
2).
extra-judiciară war
presumţie lasată la
după cum se ex-

contrar

o putere

mărtu-

puțiu

pentru a

serios

al măr-

turisirei extra-judiciare ; însă de câte ori ei se vor găsi
în fața unei mărturisiri serioase, fie judiciară, fie extrajudiciară,

asemenea

mărturisire

Și nu va putea fi nici divisată,
este resultatul

sau consecința

3
Ş 2)2)3).

Despre

va

face

deplină

nici revocată,

credință,

dacă ea unu

unei erori de fapt (art. 1206,

mărturisirea judiciară.

Art. 1206, $ 1.—Mărturisirea, judiciară se poate face înaintea, judecătorului de însuș partea prigonitoare, sau de un împuternicit special al ei spre a face mărturisirea. (Art. 1536 C.
civ. Art. 233 Pr. civ. Art. 1356, $1C.tr.).

Măvturisirea judiciară este acea făcută înaintea judecătorului de însuș partea prigonitoare, sau de un împuternicit special al ei.
Mărturisirea se face înaintea judecătorului, prin ur-

mare, și înaintea arbitrilor (art.

350

Pr. civ.) €), prin viu

Garsonnet, Pr. cic., II, $ 281, p. 335 (ed. 1); p. 517, $ 720
din ed. a 2-a. Râpert. Sirey, Azeu, 3179 urm. Pand. fr. eod.
VO, 435 urm. Marcadă, V, art. 1354—1356, No. 3. Bonnier,
359 urm. Arntz, III, 431. Larombiere, V, art. 1355, No.6 şi
art. 1356, No. 23 şi 31.
5 Cpr. Cas. fr. Sirey, 93. 1. 944.
2) „In het geval bij het slot van het vorige artikel voorzien, bliiftCod. neerlanhet aan des vegetevs oordeel overgelaten itelke lracht elan eene
mondelinge bekentenis, buiten regten gedaan, moet morden toegelend“. 'Tot cam astfel se exprimă art. 2416 din Codul portughez din 1867 şi art. 1239 din Codul spaniol de la 1889.
% Cpr. T. Huc, VIII, 347. Planiol, TI, 34. Laurent, XX, 218

urm. Merlin,

Quest. $$ 3 şi 4, tit. II, p. Bl urm.

4-a din 1821). Masse, Dr. comm.,
%

Cpr.

Pand.

fe.,

Aveu,

129.

(ed.a,

IV, 2593.

Laurent,

XX,

161.

Baudry,

II,
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graii, în mod

spontaneu, sau într'un

interogator

propus de

cealaltă parte (art. 227 urm. Pr. civ.), sau înseris într'un
act de procedură.
Deosebire
La Romani, mărturisirea judiciară, pentru a'și proîntre dreptul duce efectele sale, trebuea să fie făcută în presența părţei
dreptul ac- adverse sau a unui împuternicit al eil) ; căci, după
tal:
cum o parte nu poate fi condamnată în lipsa adversarului

s6u 2), tot astfel și mărturisirea,
lui judecat,

nu

putea

să'și

care era asimilată lucru-

producă

efectele

sale,

făcută în lipsa adversarului (absente adversario).

dacă

era

Astădi însă, mărturisirea făcută în instanță, în lipsa
adversarului, ar produce toate efectele sale, dacă judecata,
a luat act de dânsa3).
Judecăt. treEa trebue să fie făcută în însuş procesul în care se

e tf invoacă ca probă 4) și înaintea
din causa din causa materiei 5).

unui judecător competent

materiei.

1296. Aubry et Rau, VIII, $ 751, p. 169. Ricei, Delle prove,
236. Cas. fr. Sirey, 51. 1. 6].
1) L. 6, $ 3, Dig., De confessis, 49, 2.
*) „Judicatum tantum inter preesentes tener“. |. 41, Pr. Dig,
De re judicata, 49, 1.
5) Cpr. Duranton, XIII, 564.
*) Mărturisirea făcută întrun proces Şi invocată într! un alt
proces, nu poate produce de cât efectele unei mărturisiri
extra-judiciare. Cas. fr. Sirey, 89. 1. 118. D. P. 90.1.19.
Sirey, 93. 1. 944. D.P. 93.1.82. Baudry, II, 1296. T. Huc,

i
Efectele mărturisirei făoa Fani
vocată în

altul.
Controversă.

VIII, 348. Demolombe, XXX, 498. Aubry ef Rau, VIII, $
151, p. 168, text şi nota 7. Lavombidre, V, art. 1356, No.
5.
Demante,

V, 333

bis II.

Fuzier-Herman,

art. 1356,
No. 16 urm. Duranton, XIII, 552. Planiol, II,III,30.—Co
ntră.
Marcad
6, V, art. 1354—1356, No. 2, p. 9220. Lauren
t, XX,
164. Bonnier, 350. Mass6-Verge, III, $ 605,
p. 536. nota2.
Cas. fi. D. P. 72. 1.137. Sirey, 68. 1. 409.
Cas.
S-a I. 1884, p. 930. Trib. Covurlui. €. Judici rom. Bulet.
ar din 1891,

No. 41. Vedi asupra acestei controverse, Repert.
Aveu, 139 urm.

Axt. 532 Pr.

civ. germană.

:

)

Sirey, ve
Ii

Mărturisirea făcută de către o
în prima instanţă
poate însă fi invocată de cealalată parte
parte în apel. Art. 532
(494 vechiii) din procedura civilă germa
este formal în
această privinţă: „Das in erster Instanz nă
abgeleg
te gerichtliche
Gestândniss

az

as.

fr.

D.

behălt seine
P.
78

Wirl:sambeit

auch

P. 78. 1. 176. Sirey, 78. 1.

fii

-

Berufiungs-

309. Sirey, 89. 1.
118. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1888,
p.
MT. T. Huc, VIII, 348. Demolombe, 1096. Bulet. 1891. p.
XXX, 292. Larom-

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. IN.—CAPIT. IX.—S-a IV.—ART. 1206.

329

Unii decid că chiar judecătorul incompetent rationeIncompetenpersone mar putea să iea act despre o mărturisire făcută o ratione
înaintea, lui, fiind că el se desezisează de afacere când seControversă.
declară

incompetent,

și nu

mai

poate

face

nici

un

act

de

jurisdicțiune 1).

Mărturisirea trebue să emane

de la însuș partea, pri- Mărturisirea

gonitoare, sau de la un împuternicit al ei, învestit cu un ebue să
mandat special, pentru că ea este un act de disposiţie, și insuş partea
mandatarul general nu poate să facă de cât acte de admi- sau de la nn

nistrație (art. 1536) 2).

special.

Mărturisirea făcută de prepus
nu obligă deci pe co-Mărturisirea,
mitent, dacă cel d'intăi n'a fost autorisat prin o procurăfăcută de un
specială a face asemenea mărturisire 3).
Propus,

Astfel, mărturisirea unui advocat, făcută în instanță, nu Mărturisirea
leagă pe parte, dacă el nu avea un anume mandat pen-făcută de un
tru aceasta 4), afară de casul când partea care ar fi fost
față

n'ar

fi contradis

afirmarea

advocatului 5).

biere, V, art. 1356, No. 4. Naquet, nota în Sirey 1889, 2,
146, colona 1, 2%. Mass6-Vergs, III, $ 605, p.536, nota 2.—
O mărturisire făcută înaintea unui judecător incompetent ar
putea, insă fi considerată ca o mărturisire extra-judiciară. Cpr.

Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1889, p. 418. Larombiere, loco cit,
No. 5. Aubry et Rau, VIII, $ 751, p. 168, text şi nota 1.—
Vegi însă Bonnier, 350, în fine şi nota în Sirey, 68. 1. 409.

1)

Cpr. Mass6-Vergă,
563, |

loco supră cit. —Contră.

Duvanton,

XIII,
Sa

2) Cpr. Bonnier, 351. Laurent, XX, lil. Demolombe, XXX,
412. Lavombitre, V, art. 1356, No. 9. Garsonnet, Pr. ciz.,
II, p. 419, nota 4 (ed. a 2-a). Ricci, Delle prove, 241. R&pert. Sirey, Aveu, 34 urm. Cas. rom. S-a 1, Bulet. 1879,
p. 164.

Bulet.

S-a 1, 1886,

3) Ricci, Delle prove, 243,

p.

518.

Ă

care citează în acest

_

sens o deci-

sie a Curţei de casaţie din Roma, din 29 ianuar 1883. Vedi

și Cas. rom. Bulet. S-a 1, 189%, p. 1333.

%) Cpr. Cas. fr. Pand. Piriod. 94. 1. 516. Pand. fr. Aveu, 13.—
Prin aplicarea

acestui principiu s'a decis

făcută de un advocat
puternicire

pentru

că

mărturisirea

al Statului, care nu avea o anume im-

aceasta,

“nu

obligă

pe Stat.

Cas.

rom.

Bulet. S-a 1, 1879, p.163. Bulet. 1886, p.51î. Dreptul din

5)

1886, No. 60.—Contră. Cas. rom. S-a 1, decisia No. 226 din
1813 (nepublicată).
Cas. eD Bulet. a 1, 1878, p. 201. Bulet. S-a 1, 1897, Art.85
p. 1062. C. judiciar, din 1897, No. 31. Cpr.
Demolombe, Pr. gem.

XXX, 500. Boniiier, 351. Larombiăre, V, art. 1356, No. 9.
Vedi art. 85 (81 vechiii) din procedura germană, care are
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Persoanele
iai are,
tiţie,

Ori cine nu poate în mod valid să facă o mărturisipentru că printr'6nsa el poate să înstrăineze dreptul său.

Nu pot deci mărturisi în justiţie de cât
capabile de a dispune de drepturile lor 1),

persoanele

Minorii interAstfel, minorii, interdișii, acei puși sub un consiliu
disinete. sudiciar 2) şi femeile măritate neautorisate, n'au
deci capacitatea de a face o mărturisire validă 5),
următoarea, cuprindere : „Actele de procedură făcute de
un
mandatar obligă pe parte, ca şi cum'ele ar emana
de
la
densa. Această disposiţie se aplică mărturisirei şi altor
declaraţii de fapt, întru cât aceste mărturisiri sau declaraţiuni

nu

sunt

imediat

retractate

sau

rectificate de partea. presentă

(insoaveit nicht dieselben von der mitevschienen
ividerrufen oder berichtigt 2verden)“.

1) Cpr.

Pothier, II, 836.

7. Huc,

VIII,

349.

Partei sofori

Bonnier,

331.
Baudry, II, 1297. Laurent, XX, 169. Lyon-Caen
et
Renault
,
Dr. comm., VII, 512. Aubry et Rau, VIII,
$ 751, p. 190.

Demolombe, XXX, 463 urm. Repert. Sirey,
Pand. ft., Azeu, 4l um. Freminville, Minoritt, Ace, 23 wm.
II, 710. La»
rombiere, V, art.

1356, No. 10. Garsonnet, Pr. civ., II,
p.
418, nota 3 (ed. a 2-a). Ricci, op. cit.,
239,
2) Cas. rom. şi C. Bucureşti (afacerea Văcăre
scu). Dreptul din
8 april 1901, No. 28. c. judiciar Gin
1901,
No. 40.
Discuţiile şi
2) Aubry et Rau, Bonnier, Larombiăre,
Zoco supră, cit. Planiol,
controverseII,
31.
Laurent
, XX, 170. Thiry, III,
le la care
mărtur
isirea "
<teear, 24 um. Pand. fr., cod. vo, 42 urm.176.şi Râpert. Sirey,
toţi autorii,
femeei măriPemeea, autorisată conform legei, poate
însă să mărturitate adatloe.
Sească în Justiţie. Demolombe, IV, 284.
Şi autorii supră, citați. Cas. belg. Pusic Pană. fe. ve cit., 49,
risie belge, 54. 1. 210.
Naşte însă într
spre a putea

ebarea : de ce autorisare are nevoe
femeea
mărturisi în mod vali în justiţie
? După Lau-

0 autorisare

specială

vent (XX, 170), femeea ar avea nevoe
de o autorisare specială chiar pentru a putea respunde
la
un interogator (art.
934 Pr. civ.). Majoritatea autorilor
admit însă că femeea
autorisată de a sta în judecată,
are capacitatea de a respunde la chestiunile ce îi ar pune magis
tratul şi de a face,
in această privinţă, ori ce declaraţie
, ea neavând nevoe de

at face în mod

de

spontaneu.

cât

în privința

mărturisirei

Opr. Pand. fe., Aveu,

ce ea

41. Repet.
Sirey, eod, vo, 30. Baroche, Encycloptdie
du
droit,
Aveu, 20.
Demolombe,

XXX, 471.

Larombiere,

Aubry et Rau, VIII, $ 151, p. 171, textV, art. 1356, No. 10.
şi nota, 14. Mass6Verge, III, $ 605, p. 537, nota 6.
In fine, după Marcads
(V, art. 1356, No. 3, p. 221), femee
Judecată, ar avea capacitatea, de a, antorisată de a sta în
a face ori ce mărturisire
relativă la afacerea pentru care
ea, se judecă,

COD. CIV.—CARTEA JI.—TIT. UI.—CAPIT. IX.—S-a IV.—ART. 1206.

331

„Mărturisirea (îcrar), dice art. 1573 din Codul civil Art. 1578,
otoman 1), trebue să emane de la o persoană majoră și cu 1514 0. civ.

mintea sănătoasă. Minorul, nebunul, smintitul și interdisul,
nu pot deci să facă o mărturisire validă“2); şi art. 1574
din acelaș Cod adaogă : „Terţiul în favoarea căruia se face.
mărturisirea

Prin
a decis

poate

să nu

aibă

mintea

aplicarea acestui principiu,
că

scrisorile

incapacităţei

sale,

emanate

de la un

nuw'i pot fi opuse

scrisă 5).
|
Tot astfel, mărturisirea
minorului

sau

interdisului,

sânătoasă“.

Curtea din BucureștiSerisori emaincapabil,

în timpul "incapabil.

ca început

de probă

epitropului nu este oposabilă Mărturisirea
pentru

că

epitropul

nu

poate

lucra de cât în folosul incapabilului, ear nu în contra lui
Epitropul poate însă să facă o mărturisire validă
privința faptelor sale personale de gestiune, remănând
minorul să exercite recursul său în contra lui 5).
In cât priveşte mărturisirea. făcută de barbat, ea
este

i

oposabilă

femeei

.

A

de cât

dacă

-

a

este

rile a căror administrație îi aparține,

relativă

și numai

o.
o.
acestei . administraţiuni
6).

la

nu Casurile în

tră din

5

Revista

în limitele de barbat
este

de drept şi sociologie,

ânul

IV,

No.

1.

civil otoman, mai sus citat, este formal în această privinţă.
Cpr. T. Huc, VIII, 349. Planiol, II, p. 9, nota 1. Aubryet

Rau, I, loco cit. şi VIII, $ 751, p. 111. Râpert. Dalloz, Supplem., Minorite, 390. Garsonnet, Pr. civ., II, p. 419, nota + (ed.
Larombiăre,

V,

art.

1356,

No.

9. Râpert.

Sirey, ve

cit., 41. Demolombe, XXX, 473. Carr6-Chauveau, Procâd. civ.,

— Vedi însă
III, Quest. 1924, p. 141. Pand. fr., Aveu, 59.
Laurent (XX, 113), care contestă epitropului dreptul de a
face o mărturisire de natură a obliga pe incapabil, chiar
în privinţa

s

actelor

sale

oposa-

bilă fameei,

Dreptul din 1885, No. 61. Vedi şi supră, p. 2172.
„(Qui non potest donare, non potest confiteri“. (Mornac ad leg.
21, Dig., De probat). Cpr. Aubry et Rau, I, $ 114, p. 724
(ed. a 5-a); Demolombe, VII, 690 şi XXX, 473. Laurent,
V, 54 şi XX 173. Repert. Sirey, Aveu, 39 urm. Ricci, op. cit.
240. Cpr. Jud. ocol Giurgiu. C. judiciar din 1897, No. 99.
Vedi şi t. Ia lucr. noastre, p. 183. Art. 1573, $ 2 din Codul

„a 2-a).

care mărturi-

bunu- sirea făcută

1) V. Annuaire de legis. ctrangere, anul 1816, p. 619.
2) In Codul austriac, din contra, mărturisirea emanată de la un
minor îi este oposabilă, pentru că ea nu este un act, nici
un contract, ci un simplu mijloc de dovadă. Cas. austr. (Viena). J. Chamnet, anul, 1900, p. 118. Vedi și monografia noas3)
*)

epitrop.

4).
în
ca

de

administraţie.

Opr. Demolombe, XXX, 474. Râpert.
fi. eod. v?, 65.

Sirey. -tocu, +4. Pand.

Codul
austriac.
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faliment,

'ca

1206.

și însuș falitul,

nu

poate

făcută de sin-fa ce o mărturisire oposabilă masei creditorilor 1) ; de unde
'resultă că procedura interogatorului (art. 227 urm. Pr.
civ.) nu poate fi ordonată în privinţa unui sindic sau unui
falit, pentru că scopul de căpitenie a acestei proceduri este
provocarea unei mărturisiri probatorie 2).
Mărturisirea
Tot în puterea acestor principii “a hotărît, înainte de

făcută de ad- modificarea procedurei civile, că administratorii unei perunei persoa-soane morale,
ne morale. ete. nu aveau

oblige persoana

dispune

InterogatoPr. civ.

juridică,

averea

Art. 233

rul persoane-privință,
Art. 233

de

de exemplu, a unei comuni, a unei biserici,
capacitatea de a face o mărturisire, care să
că

ei

nu

au

dreptul

de a

din noua procedură civilă are însă, în această

0 disposiţie

ministraţiile

pentru

persoanei pe care vo represintă3).
care curmă

ori ce

și stabilimentele publice

discuțiune : „Ad-

sau de utilitate publi-

că, dice acest text, precum și toate instituțiile care se gu-

verneză prin statute recunoscute potrivit legei, vor
fi îndatorate a numi un agent sau administrator, care
să aibă
procură specială legalisată, spre a respunde la chestiunile
ce î se vor fi comunicati.
Din desbaterile parlamentare urmate cu ocasia
discuției acestui text, resultă că el se aplică nu
numai Statu-

lui, comunelor, judeţelor și stabilimentelor
care au
racter public, dar și persoanelor morale
de drept

un caprivat,

societăților comerciale 4), și instituţiilor
care se guverhează prin statute recunoscute potrivit
legei,
precum sunt,
PI
") Lyon-Caen et Renault, Dy-. comm., VII, 512.
Pand. fe. Aveu, 64.
2) Lyon-Caen et

2)

(22 ianuar

Renault, op. şi loco supră cit. Trib.
1983), sentință citată de aceşti autori
.

Epernay

Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1885, p. 418.
Laurent, XX, 174.
4) Ministrul justiţiei a declarat în Senat
că, acest
text

nu se
aplică societăţilor în name colectiv
sau cuprindetor (art. 1
urm. C. com.), pentru că ele nu au statu
te, înțelegând ca textul să nu
se aplic

e de cât societăţilor
soană „juridică (v. Pr. cived. of, desbat. cane constituesc o perSenatului, p. 394 şi
395). Ori, după art. 76,

$ ultim C. com., societăţile în nume
colectiv sunt, în raport cu cei de a]
treile, persoane juridice.
Deci, textul le este aplicabil și lor.
Poate că Ministrul a
înțeles să vorbească de asociaţiile
în
participare, care, cu
adevărat, nu constituesc o fiinţă
jurid
ică
deosebită de perSoana interesaţilor (art. 253 C. com.).
Cpr. C. Iaşi. C. judiciar
din 1901, No. 51. Vegi și supră
, p. 210, nota 4.
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de exemplu, banca agricolă, societăţile de asigurare, creditele rurale și acele urbane, etc.
In cât privește societățile care nu constituesc o per- Societăţile

soană juridică,

precum

țiile în participare

sunt societăţile civile 1) şi asocia-tituese
o per.

(art. 251—256

Cod.

com.),

li se apli- soană juri-

că dreptul comun, membrii lor trebuind să respundă lainterogator, fără

nici o comunicare

prealabilă,

pentru

asemenea casuri, un membru poate obliga pe societate prin
respunsurile sale.
Dar dacă legea admite interogatorul persoanelor mo-.
.
rale,
vom

vedea

încă
însă

pentru

ele nu

pot fi considerate

adversarul

lor ar putea

că

Ja care

cănă nu li: se

Despre puterea probatorie

(i

că, în
Deterirea,

na
măA
' jurământului
poate deferi ; jurământul,
persoa-

ca

având

o conștiință,

ne morale.

să se refere 2).

a mărturisirei judiciare.

Art. 1206, $ 2, ab initio.—O asemenea mărturisire (adecă
judiciară) face deplină dovadă în contra acelui care a mărturi-

sit. (Art. 1356, $ 2 ab înitio Cod. fi.).

|

Mărturisirea, judiciară, făcută de o persoană având capacitatea de a dispune de dreptul ei, face deplină credinţă,
în contra

acestei

persoane 3),

în

cât partea

care o invoacă

n
—

1) Chestiunea de a se şti dacă societățile civile constituesc sau Personalitanu, faţă cu cei de al treilea, o persoană juridică deosebită tea soeietăde acea a asociaţilor, este însă controversată. Vedi t. VI a go civile:
luer. noastre, p. 756, nota 2, unde se arată controversa, şi
”
_la autorităţile citate acolo, adde, Pand. fr., Socictes, 1, 1113
urm. Cpr. şi C. Galatz. Dreptul din 20 mai 1901, No. 40.
„Cpr. C. Craiova şi Cas. rom. C. judiciar din 1900, No. 37
şi din 1901, No. 36. Dreptul din 1900, No. 32. Bonnier,

+17, şi autorii citați

3

infră, p. 385, nota |.

Mărturisirea făcută de o persoană face de asemenea
dinţă contra representanţilor ei universali (art. 653,

cre- Opunerea
777, mărturisirei

393, 1060) (cpr. Demolombe, XXX, 504. Mass6, Dr. conun,„repnesentanIV, 2589. Râpert. Sirey, Asveu, 114. Larombitre, V, art.” ați.
1356, No. 14. Pand. îr., Areu, 1175), nu însă şi în contra
terţiilor (Cas. rom. Bulet. S-a, II, anul 1883, consid. dela p.
1004. Bulet. S-a 1, anul 1898, p. 1165).
,
Cu toate acestea, declaraţiile falșe făcute de un pretins Mărturisire
debitor, în urma înţelegerei frauduloase între dânsul şi un frauduloasă.
pretins

creditor, n'ar constitui

o mărturisire

oposabilă moş-

tenitorilor aceluia de la care ea emană. In adever, îndată
ce frauda este constatată, mărturisirea nu mai este oposabilă nici aceluia, carea făcut-o, nici moștenitorilor sei. Pruus

omnia corrumpit.

Cpr. Cas. fr.

D. P. 85. 1. 53.

Sirey, 86.
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în favoarea sa nu are nevoe de a aduce altă dovadă despre faptul mărturisit 1), și judecătorul de fond nu poate

Nepronunţa-

să înlăture mărturisirea, fără a da o hotărire casabilă 2),
Nepronunţarea

judecătorului

de fond

ca judecătovesultă dinti”o mărturisire invocată
asupra măr-stitue

deci o omisiune

Vurisirei in- cisiunei 5).

ie 0 omisi-probatissima.
trebue

ca cea mai

decisivă din toate

(Vedi supră, p. 321).

să fie clară,

complectă

asupra probei ce

din părţi, con-

dă loc la casarea de-

Mărturisirea a fost, în adever,

parte, cons- considerată
“ea

esenţială, care

de una

în tot-deauna

probele, probatio

Pentru aceasta însă,

și precisă £);

ea nar constitui de cât un început de probă 5).
Casurile în
care mărturisirea este o-

Posabilă core-

celuia care a
făcut-o.

căci altfel

1. 360. Repert. Sirey, Aceu, 116, 117. Pana. fe., eod. vo,
1'16.
Mărturi

sirea este ea oposabilă creditorilor aceluia care a
făcut-o? Respunsul trebue să fie afirmativ pentru casul
când
aceştia, lucrând în baza art. 914, exercită un
drept al debi-

torului lor

(cpr.

Laurent, XX,

180. Râpert. Sirey,

Areu,
118 urm. Pand. fe, cod. vo, 171 urm. Cas. fe. Sirey, 68.
1.
109. D. P.

lucrează

79. 1. 137),

contra

şi negativ

debitorului

lor sau

pentru

contra

casul

unui

când ei

terţiu

poprit fiind că, în asemenea, caz, ei nu mai represintă
pe debitorul lor, ci sunt terţii persoane. Cpr. Râpert
Sirey, vo cit.
121. Pand. fe., eod. vo, 181 urm. Demolombe,. XXIX,
551.
Laurent, loco cit. Cas. fr. D. P. 85.1.
207.
Mărturisirea făcută de debitor n'a fi de
asemenea 0posabilă creditorilor, de câte ori aceştia
vor dovedi că ea a
fost făcută în frauda drepturilor lor (art.
915), pentru că,
în asemenea

Mărturisirea,

nu cate opo-

sa terţi

caz, ei nu mai represintă pe debitorul lor.
Cpr.
Laurent, loco cit. Râpert. Sirey, Aveu,
190. Pană. fr., eod.
ve, 119. Cas. fr. D. P. 79. 1. 37
Din principiul că mărturisirea, nu este oposa
bilă terţiilor,
resultă că mărturisirea unui co-debitor
solidar nu poate să
agraveze posiţia co-debitorilor sti. Cpr.
Laurent, XX, 180.
Pand. fi. ve, ciț., 185.
1) Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1871,
p. 497. Laurent, XX,
118. Baudry, II, 1298, Demolombe,
XXX, 503. Aubry et
Rau, VIII, $ 751, p. 174. Repert.
Sirey, Aveu, 195. Cpr.
art. 288 (261 vechii), $ 1 din pr.
civ. germană.
2) epert, Sirey, ve ciț., 196, şi autor
ii citați în nota, preceentă.
3) Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1871,
p. 426. — Omisiunea de a, se
pronunța asupra unui act de
expertis
țială, când instanţa de fond constată ă nu este însă esenîn fapt că Iuerurile
s'au petrecut altfel de cum le cons
tată expertisa. Cas. rom.
C. judiciar din 1901, No. 58.
*) „Certum con fessus pro judicato
erit ; incert. non eril,. L. 6,
Pr., Dig., De confessis, 49, 2.
|
*) Cpr. Bonnier, 353.
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Mărturisirea nu este însă admisă

Astfel,

ea nu este admisă

în

în toate

pricinele. Casurile în

chestiunile de stat1)

și în Care mixturi

materiile care interesează ordinea. publică, de exemplu, în
materie de anulare de căsătorie, în materie de divorț?),
de

separare

1256

de

patrimonii

dintre

barbat

C. civ., 628 urm. Pr. civ.)3), ete.

„335

și femee

admisă,

(art.

Mărturisirea nu este de asemenea
admisibilă în Câ-Moştenire nesurile în care ea ar atrage
perderea unui drept la care deschisă
nu se poate renunța, precum este o moştenire
nedeschisă

încă (art. 702,

965, $ 2, 1226

C. civ.)$).

In fine, credința datorită mărturisirei judiciare mai Indivisibiliprimește încă dout mărginiri îns&mnate, acea relativă la tatea şi reindivisibilitatea și retractarea ei sub oare-care condițiuni. mărturisirei.
Vom termina deci această materie, vorbind despre indivisibilitatea,

tratează

și retractarea mărturisirei

partea

Despre

finală a art.

îndivisibilitatea

judiciare, despre care

1206.
mărturisirei judiciare.

Art. 1206, in fine.—Mărturisirea, (judiciară) nu se poate
despărți în contra aceluia care a făcut-o şi nu poate fi revocată
de el, afară numai de va proba că a făcut-o din eroare de fapt.

(Art. 1184 C. civ. Art. 1356 C.f&.).
Mărturisirea judiciară, nu însă

ciară 5), este

în principiu

indivisibilă.

şi acea

extra-judici-

O asemene

mărtu-

1) Laurent, XX, 116. Râpert. Sirey, Aveu, 63 urm. Pand. fr.,
eod. v*, 18 urm. Bonnier, 352, şi toţi autorii. C. laşi. Dreptul din 1889, No. 62.

*) Mărturisirea numai atunci ar putea fi luată în consideraţie

Divorţ.

când ar exista şi alte dovedi. Cpr. Planiol, III, 584. Beudant, II, 407. Cas. fr. Sirey, 62. 1. 945. D. P. 62. 1. 515.
Impacarea părţilor ar putea însă fi dovedită prin mărturi- Impacarea

sirea unuia, din soţi. Veqiinfră, p. 366, ad notam.

părţilor.

o
—

5) Mărturisirea, barbatului ar echivala, în adevăr, cu o sepa- Art. 1258 C.
rare de bună voe, pe care art. 1258 din C. civil o declară
iv.
nulă. Cpr. Boitard, Colmet-Daage et Glasson, Pr. civ., II, p.
634 (ed. a. 15-a, 1890). Bonnier, 352. Demolombe, XXX,
480. Aubry et Rau, V, $ 516, p. 394, text şi nota 21.
% Baudry, II, 1298. Demolombe, XXX, 481. Larombitre, V,
art. 1356, No. 13. Garsonnet, Pr. civ., IL, p. 419, nota 9 (ed.
1). Repert. Sirey, Avew, 67, şi toţi autorii. Vedi asupra
pactelor succesorale, supră, p. 3, nota 1; p. 45, text și nota
1; p. 13, 14.
Cure Cas rom., S-a 1. Bulet. 1880, p. 310. Bulet. 1869, p.
513. Larombiăre, V, art. 1356, No. 23. Bonnier, 361. 'Toul-
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visire, dice art. 1206, $ 2, face deplină dovadă în contra
aceluia care a mărturisit; ea nu se poate despărți în con-

trai.

„Observaţi,

dice Pothier (II, 8532), că de câte ori nu

am altă probă de cât mărturisirea, d-tale, nu pot
s'o divid“.
Mărturisirea judiciară fiind, după legea noastră
, indivisibilă,
partea care o invoacă trebue s'o primească

așa

cum

este

făcută,

neputând

să

admită

de

bun

numai

ceea ce este în favoarea sa și să lepede ceea
ce nuw'i convine 1). Nu se poate pretinde, în adever, că
numai o parte

din mărturisire este expresiunea adevăr
ului. Prin urmare,
acel care recurge la mărturisirea, advers
arului seu trebue
s'0 primească în totul, sau să nu se înteme
ieze de loe pe
dânsa, în care caz el va, trebui să
aducă alte dovedi.

Nu numai mărturisirea dar și jurământul
este indivisibil, de câte-ori el are de obiect
mai multe fapte 2).
Casurile în
Această regulă a indivisibilităței mărturisirei
judiciacare mărturi
ve
nuși
primește aplicare de cât atunci când
sirea judicidecisia
aară este qi- tacată, se întemeiază exclusiv
numai pe această mărturivisibilă.
sire. „De câte ori nu am altă probă
de cât măvturisirea
d-tale, dicea

Pothier (II, 332), de atâtea, ori nu

pot s'o divid“.
„Considerând, dice Curtea noastră,
supremă, că mărturisirea
nu se poate scinda, dacă partea
care se prevalează de
densa
nu are nici un alt mijloc de dovedire
;

hotărîrea
faptelor

scinda,

se întemeiază

asupra

fără

cărora

a se viola

lităţei ei“, ete.3),

și pe alte dovedi

s'a făcut

prin

mărturisirea,

aceasta

că dacă însă

pentru stabilirea

principiul

ea

se poate

indivisibi-

|

lier D., V, partea II, 340. Vedi
şi Alex. Degr& (Dreptul din
1889, No. 22, p. 172, nota 6
şi Scrieri fntiad l, i 363,
nota, 3), care dice că divi

|

sibilitatea sau indivisibilitate
a mărturisirei extra-judiciare este o
pură chestie de fapt.—In drep
tul englez, din contra,

mărturisirea
divisibilă, nu însă şi acea judiciar, extra-judiciară este ină. Vedi Degr€, /oco cit.
) Remâne însă bine înțeles că
indivisibilitatea mărturisirei
judiciare nu poate fi propusă
pentru prima oară în casaţie.
Das, fr. Pand. Period. 1901.
1. 350.
Cpr. Bonnier, 494. Demolombe,
XXX, 648. Garsonnet, Pr.
cit. IL, p. 603, $ 358 şi p.
607, 608, $ 359 (ed. 1-a) ; III,
V. 140, $ 889 (ed.a 2-a din 1899
). Lavombitre, V, art. 1363,
No. 3, C. just. civilă din

tu
—

Jurământ.

_înfră, p. 370, nota 4.
5) Cas. rom.

Geneva,

Sirey,

95. 4. 32.

Vedi
Bulet. S-a 1, 189, p. 1177 şi
1282. Bulet, 1397
p. 1212 şi C. judiciar Gin 1897
, No. 41. Bulet, 1892, p. 9%,,
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Principiul indivisibilităţei mărturisirei judiciare
nu
este deci așa de absolut pre cât sar părea la prima
vedere ; căci vom vedea îndată că sunt casuri în care mărturisirea, este divisibilă.
Când este ea însă divisibilă, și când este indivisibilă ? Aceasta este una din chestiunile 'cele mai grele ale
științei dreptului.
Nici

o dificultate

nu

se

presintă

când

mărturisirea,

este pură și simplă, adecă reproduce faptul susținut de reclamant, recunoscându'l sau tăgăduindu'l.
Astfel, de exemplu, dacă "ţi-am cerut 1000 de leice
pretind că “ţi-am împrumutat fără nici un act scris, și d-ta
te mărginești a mărturisi că'mi datorești această sumă cu
titlu de

împrumut,

sa indivisibilă 1).

asemenea

mărturisire

este

prin

Mărturisire
pură şi simplă. Indivisibilitate.

esenţa,

Dacă mărturisirea unui fapt cuprinde afirmarea unor Mărturisire
modificări, care schimbă natura faptului şi esența sa juri- calificată. Indică, această mărturisire, numită impropriu de doctrină divisibilitate.

calificată, este tot indivisibilă 2).

Astfel, dacă îmi ceri suma de 1000 lei ce pretindi că
"mi-ai împrumutat, și eu mărturisesc că, în adever, am primit de la d-ta această sumă, însă nu cu tiţlu de împrumut, ci cu sarcina de a'ți plătio rentă viageră, am măr216, 226 şi 461. Bulet. 1891, p. 343, 353, 434 şi 920. Bulet.
1890, p. "174. Bulet. 1889, p.1020. Cas. Secţii-unite. Bulet.

1882,

p. 1183.

Bulet.

1868,

Bulet. 1883,

p. 217. Trib.

p. 607.

'Tecuci.

Bulet. 1873,

p. 113.

Dreptul din 1896,

No.

16. Cas. fr. şi C. Dijon. Sirey, 1900. 1. 250. Pand. Ptriod.

94. 2. 189.
Tot în acest sens este şi doctrina. Vedi Pand.
fr, Aveu, 221, 369 urm. Bonnier, 356. Laurent, XX, 205.
Demolombe, XXX, 533. Mass6, Dr. comm., IV, 9588. La-

*)

vombiere, V, art. 1356, No. 21, și toți autorii.

Cpr. Baudry, II, 1300. Laurent, XX, 185. Demolombe, XXX,

510.

Aubry'et

Rau, VIII, Ş 751,

p. 174.

Larombiere, V,

art. 1356, No. 15. Repert. Sirey, Aveu, 186. T. Huc, VIII,
352, ete.
*) Vedi asupra mărturisirei câlificate, art. 289 (962 vechiii) Art, 289 Pr,
din proced. germană. „Efectul mărturisirei judiciare nu se
germ.
Slăbeşte, dice acest text, prin faptul că această mărturisire
ar fi întovărăşită de o afirmare care ar constitui prin ea
însuş un mijloc de atac sau de aparare „(avelche ein selbststândiges
Angriffs oder Vertheidigungsmittel enthâlt). Vedi
„pentru

mai multe detalii

man, Râpert. Sirey,

asupra,

mărturisirei

v” Aveu, 451 wm.

în dreptul ger-

2
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turisit faptul primirei banilor, însă cu o modificare, care
schimbă în totul natura faptului pretins de d-ta și transformă pretinsul împrumut întrun contract de rentă.
Cu
alte cuvinte, mărturisirea mea constată că între noi a avut loc un contract de rentă, ear nu un împrumut. Această
mărturisire fiind și în asemenea caz indivisibilă, nu dovedește acțiunea d-tale, și prin urmare, va trebui să recurgi la alte probe ?). Alt exemplu: Reclami de la mine
1000 de lei, ce pretindi că "mi-ai împrumutat cu dobândă de
100/9; eu mărturisesc împrumutul, adăogând însă că nicio
dobândă n'a fost stipulată prin convenţia noastră verbală.
Mărturisirea

Mărturisire
complexă.
Casurile în

care aceastătinde
mărturisire
este indivisibilă.

mea

este

indivisibilă,

și această soluție, echi-

tabilă din toate punctele de vedere,
era admisă și de
Pothier 2),
Mărturisirea este complexă de câte ori ea cuprinde
două fapte divisibile, faptul principal şi un fapt nou, care
a desființa

consecințele

juridice

ale

faptului recunos-

cut. Asemenea mărturisire este ea indivisibilă ? O distinețiune se impune: Dacă ambele fapte cuprinse în mărturi-

sire

au

între

ele

o corelaţie

firească,

o conexitate strânsă,

un raport așa de intim în cât unul să poată fi considerat
ca 0 urmare firească a celui-lalt, ele nu se pot despărţi,
ȘI mărturisirea, în asemenea caz, este indivisibilă. Exemplu:

Recunosc că m'ai

împrumutat

cu 1000

de lei ce pretindi

de la mine, adăogând însă că "ţi-am restituit acești bani,
sau că "mi-ai remis datoria, sau că această datorie s'a
transformat în alta, prin efectul unei novațiuni, etc.
5).
1) Cpr. Demolombe, XXX,

513. Aubryet

Rau.

VIII, $ 51,

175. 'Thiry, LII, 178. Massâ_Vergă) III, $ 606,

Art. 1581
Cod. civ. o-

2)

pert. Sirey, vo Aveu, 207.

|

p. 9

Bă.

Cp.T. Huc, VIII, 352. Vedi asupra, indivisibilităţei mărturisirei calificate, Repert, Sirey, vo ciz.. 190 urm.
şi autori-

tăţile citate acolo. „Faptul că părţile nu sunt de acord a-

toman.

supra causei obligaţiunei, nu împedică

obligaţia

de a fi validă, qice art. 1581 din Codul civil otoman. promul
gat la 9
djemazz

„

iul eivel 1293 (1 iulie 1876). Astfel,
dacă o persoană cere de la, un terţiu 1000 de lei cu
titlu
mut, şi. acest terţiu recunoaşte datoria. mărturisindde împruînsă
datoreşte această sumă ca preţ a unei vândări. această că
împrejurare nu împedică mărturisirea de a fi validă“
.
Vedi
ArHaire de legisl. îtrangere, anul 1876.
p. 681.

) Cpr. Cas. fe. şi C. Dijon. D. P. 63. 1. 404. Sirey, 63. 1.
B+. D. P. 17. 2. 129. Sirey, 76. 2. 300. Cas.
romă: Balet.

p.

COD.CIV.—CARTEA III.—TIT. II.—CAPIT, IX.—S-a
IV.—ART. 1206.
Din

contra,

dacă

ambele

un raport, nici o legătură

unul. de altul,

ele

pot

fapte mărturisite

n'au

339

nici Casuzile în

între ele și sunt independente care mărtu-

fi deosebite, și mărturisirea

este di-

plexă este
visibilă. Exemplu : Recunosc, după cum preti
ndi, că "mi-ai divisibilă.
împrumutat 1000 de lei, însă adaog că'mi dator
ești Și d-ta
o sumă egală, și că prin urmare, există compensa
ție ?).
Judecătorii fodului au deci o mare putere de aprec
ia- Apreciarea
re asupra faptelor și împrejurărilor care decid
chest
DIO A-apiiaiei
ia
ip- suverană a
i-a
i
A
ta
sait
aa
judecătorilor
divisibilităţei sau divisibilită
ței unei mărturisiri a
judiciare 2):

S-a II, 1897, p. 1473 şi Bulet. S-a
C. judiciar din 1898, No 9. Dreptul
notația lui Alex. Deore. Bulet. S-a
Bulet. 1884, p. 1002. Bulet. 1881, p.

I, acelaş an, p. 1178.
din 1898, No. 11 şi ad1, 1890, p. 58 şi 994.
195 şi 862. C. Galatz,

C. judiciar din 1896, No. 3. Trib. Dorohoi. Dreptul din 1893,

No. 26. Trib. Tutova şi Dolj. Dreptul din 1892, No. 18
şi
58. Mai veqi încă şi alte decisii în Dreptul din 1885, No.
11. Dreptul din 1882, No. 53 şi 59, ete. — In cât priveşte
doctrina, cpr. Pothier, 11, 832. Baudry, II, 1299. 'Thiry,
III, 178. Planiol, II, p. 20, nota 2. T. Huc, VIII, 359,
354. Arntz, III, 427. Mass6, Droit comm., IV, 2588. Demante et Colmet de Santerre, V, 334 bis III. Larombiere,
V, art. 1326, No. 17 urm. Râpert. Sirey, vo Aveu, 9229 urm,
Pand. fr. eod. ve, 938 urm. Bonnier, 356. Aubry et Rau,
VIII, $ 751, p. 174 urm, text și note. Demolombe, XXX,
514 urm. Laurent, XX, 193 urm. Mareadă, V, art. 1354
urm. No. 2, p. 292. Mourlon, II, 1642. Vigie, II, 1065.
Ricci, Delle prove, 261 urm. Giorgio Giorgi, Teoria delle obbligazioni, ete., 1, 394 urm.— Vedi însă, în privința remiterei datoriei și a novaţiei, Laurent, XX, 195.—După Zachariz (ed. Mass6-Verge, III, $ 606, p. 539, 540 şi ed. germană Anschiitz, Pranzâsischer civilrecht, IV, Ş 161, text şi

nota,

18),

mărturisirea

az fi divisibilă

chiar atunci când par-

tea ar fi recunoscut datoria, adăogând însă că eaa plătit-o,

soluţie

pe

et Verge)
Vedi

1)

care

adnotatorii

o resping

asupra

profesorului

cu drept cuvânt

mărturisirei

complexe,

german

(Masse

(veţi lococit., nota 6).

Alex.

Degrâ,

dice, I, p. 360 urm. și Dreptul din 1889, No. 22.

Ser. juri-

Cpr. Pand. fe. Azeu, 323 urm. Ricci, Delle prove, 265 urm.
T. Huc, VIII, 354. Mass6-Verg6, III, $ 606, p. 539, text
şi nota 6. Vei și autorii citați în nota precedentă. Cas.

rom. Bulet. S. I, 1818, p.714. Bulet. 1880, p.19. Bulet. Secții-unite, 1883, consid. de la p. 1185. Bulet. $. 1, 1887, p.
208. Bulet. $. II, 1890, p. 842 şi 996. Vedi şi decisia S$. I,
19
—

No. 6 din 1873
1896, No. 3.

Cpr. Cas.

rom.

(nepublicată).

Secţii-unite.

C. Galatz.

Bulet.

1185. Bulet. S. 1, 1880, p. 399.

1883,

C. judiciar

consid.

de

din
la p.

Cas. fr. D. P. 90. 1. 230.

fondului.
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In fine, trebue să observăm că principiul indivisibili-

percială tăței mărturisirei a-rare-ori își va primi aplicare în macom. - terie comercială ; căci, în această materie, toate probele
fiind admise, fără nici o restricţie (art. 46 C. com.), partea căreia i se va opune o mărturisire complexă ușor va
putea să combată alegaţiunile accesorii care tind la nimicirea faptului principal 1),
Despre

irevocabilitatea mărturisirei judiciare.
In principiu, mărturisirea judiciară este irevo
cabilă

Irevocabili-

visizui ju

Partea, care a făcut o mărturisire

înaintea, judecăţei

2).

nu

ciare. . poate deci, făcând în urmă o altă
mărturisire, fie înaintea aceleiaș instanțe, fie în apel, să rădice celeilalte părți
dreptul de a invoca prima mărturisire ; căci,
prin aceasta,
sar viola principiul irevocabilităţei mărturisir
ei, după cum
foarte bine dice tribunalul de Dolj 3).
Revocarea
Prin excepţie însă, acel care a făcut
o mărturisire
p. “tape de înaintea, judecăţei poate s'o
revoace, dovedind că ea este

"resultatul unei erori de fapt 4). Non fatet
ur qui errat, dice
Jegea romană 5); însă această lege adau
gă: nisi jus ignoravil.

Eroare de
Astădi, eroarea de drept nu mai poate
fi o causă de
dept.
vetractare a mărturisirei, pentru că
asemenea eroare nu aduce nici o atingere adevărului faptu
lui mărturisit 6),
1)

2)

Art. 1588

5%)

C. civ. otoman.

*)
Ant. 290 Pr.
germ.

9%)

_

5)

Cpr. Larombiăre, V, art. 1356, No.
16. Alex. Degrt, Dreptul din 1898, No. 11, p. 101 şi
Ser. juridice, III, p. 106.
Cpr. Laurent, XX, 181. Bonnier,
355. Larombitre, V, art.
1356, No. 26. Repert. Sirey, vo
Aveu
Trib. Dolj. Dreptul din 1892, No. , 153 urm.
58.—„In,materie de drepturi umane (prin oposiţie la acel
e
divine), dice art. 1588
din Codul civil otoman (v. Ann.
de
legisi. &trangere, anul
1816, p. 679 urm.), mărturisirea
este
irev
ocabilă“.
Cpr. Pothier, II, 833. Cas. rom. Bule
t.
S-a.
1, 1890, p. 978.
C. Besancon. Pand. Ptriod, 86.
L. 2, Dig, De confessis, 42, 2.— 2. 295.
Retractarea nu are nici o
înriurire asupra efectului mărt
290 (263 vechii) din proceduraurisirei judiciare, dice art.
germană, de cât atunci când
partea care revine asupra
unei mărturisiri, dovedeşte
că acea mărturisire este contrară,
adevărului, şi este resultatul
unei erori (îenn die aiderruf
Gestăândniss der Wahrheit nichtende Partei beweist, dass das
entspreche und dure, einen
Irrthum veranlasst seit,
In genere însă, eroarea, de drep
t produce acelaș efect ca
eroarea de fapt. Vedi t. V,
şi
p. 53, 370,371. Cpr. şi Baud
ry
et Barde,

Oblig., 1, '70 (ed. a 2-a, 1900).

1906.
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Astfel, moștenitorul, care ar fi mărturisit că a
făcut Exemple de
asupra patrimoniului defunctului acte de moşte
nire, n'ar ate
putea, mai în

urmă să revie asupra acestei mărturisiri,
susținând că el n'a știut că asemenea amestec
în averea defunctului atrăgea pentru dânsul obligaţia de
a plăti datoriile lui de carjus, pentru că, în specie, eroar
ea sa, este privitoare la un punct de drept, și știut este că:
memo censetur îgnorare

legem

sau jus.
„Publicându-se o lege după aAm.3c,
chipul cuviincios, dice art. 3 din Codul Calim
ach (2 C. Calimach.
austriac), nu poate nimene a se apăra, dicân
d că nu i sa
făcut

cunoscut“ 1),

Alt exemplu:
scripția,

Pâritul,

mărturisește

legea, îi peimitea,

Dacă,
decată

datoria, nu

acum

defunct,

tința în

de a invoca,

din contra,

pentru
care

bani

și că eu am
că

în loc de a invoca
poate

sub

ea

mai

cuvânt

că

că m'ai

a fost

în ju- Exemple de

părintele meu,

datoria

plătită

nu știea că

chemat

ce'ți datorea

mărturisit

pre-

în urmă să re-

prescripţia 2).

presupunem

o sumă de
eram

|

care

vie asupra, acestei mărturisiri,

în necunoș-

în timpul

vieţei

lui, voiă putea să revin asupra acestei mărturisiri, dacă
mai
tărdiu, însă înainte de pronunțarea hotărirei definitive
5),

am

descoperit
0

ÎN

)

chitanţa

care

constată

plata.

N

Acest principiii nefiind reprodus în legea actuală, nu mai
este admisibil astădi, cel puţin în cât priveşte legile de interes privat. Cpr. Capitant, Introdue. ă i'etude du droit civil,

p. 223,

nota 3.

Laurent, XV, 507. Beudant,

civil fr., I, Introduction,

118. Baudry et Barde,

Cours de dr.
Obhig., I, 10,

p. 100 (ed. a 2-a). Vedi şi t. V a Comentariilor noastre, p.
e

a

ni

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. HI.—
CAPIT. IX.—S-a IV.—ART.

53, nota 2.
Cpr. Duranton, XIII,

turisirea

întemeiată

557. Râpert.
pe o eroare

de

Sirey, Aceu, 111.—Măr-|
drept

ar

putea

însă,

prin excepție, fi retractată de câte ori se va dovedi că această eroare a fost causată prin dolul sau violenţa părţei ad-

Verse,

si dolus

dederit causam

confessioni

(cpr.

Demolombe,

XXX, 539. Râpert. Sirey, vo cit., 1174. Toullier D., V, partea II, 311. R. de Villargues, Râpert. Aveu, 81), sau când
acel care a facut mărturisirea nu avea capacitatea de a o

face, când, de exemplu,

un minor a fost interogat

asupra

unui fapt care întrecea, limitele capacităţei sale. Vedi REpert. Sirey, ve cit., 1175.
%) Dacă descoperirea, chitanţei a avut loc în urma pronunţărei unei hotăriri definitive, nu voiii mai avea, nici o cale afară de revisuirea, sub condițiunea însă ca chitanța, care
constată liberarea, să fi fost reţinută de partea adversă, sau

prin forţă majoră (art. 290 Pr. civ.). Monrlon,

II, 1643.

erori de

P*
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Art, 2002 c.
fe. eliminat
din Codul
nostru.
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Acesta este singurul caz în care legiuitorul nostru
distinge eroarea de drept de acea, de fapt, căci art. 2052,
$ 2 din Codul francez, care mai distinge încă aceste două
erori în materie de transacţiuni, a fost eliminat din Codul
nostru 1); de unde resultă că, în dreptul nostru, transacțiunea2) va putea, ca toate contractele, să fie atacată atât

pentru

eroare

de

drept

cât

și pentru

eroare

de fapt, con-

form dreptului comun. 'Toţi autorii dic, în adevăr,
că disposiția Codului francez, care nu permite anularea
transacțiunei pentru eroare de drept, este o disposiţie excepți
o-

Art. 1169,

nală, și unii chiar o critică 3).
Acel

care

invoacă eroarea ca causă a mărturisirei sale

irebue s'o dovedească (art. 1169),

favoarea

sa mărturisirea

dă de făcut).

Transacţie.

)
:)

*)

o transacţie
executată de
bună voe.

neavând nici o dova-

|

T. Huc, XII, 326. Laurent, XXVIII, 405. Planio
l, II, 2300.
Petits

priveşte

putea ataca

creditorul care are în

Vedit. Va lucr. noastre, p. 54, ad nota şi
p. 371.
'Transacţiunea există atunci când părţile, prin
renunţări și
recunoașteri reciproce, termină sau preîntimpi
nă un' proces.
Cpr. C. Bucureşti. Dreptul din 1901, No. 35.
Vedi asupra
modului cum transacţia se dovedeşte, supră, p.
253
urm., n. 2.
Cpr. Baudry, III, 1002. Baudry et Wanl, Transa
ctions, 1251,

P. Pont,

Imposibilitatea de a mai

debitorului

contrats, II, 682, Acollas, III, p. 585.—In câţ

anularea

transacţiei

pentru

eroare

asupra persoanei cu care s'a contractat (art. 11112),
vedi trib. Bacău.
C. judiciav, din 1897, No. 44,
În ori ce caz, partea care a executat de
sacție nulă, nu mai poate invoca, nulitatea bună voe o tranei. (C. București.
Dreptul din 1900, No. 51 şi C. Judi
ciar din acelaş an, No.
53).— Pentru aceasta se cere însă ca,
acel care confirmă tacitamente un act nul, executându'l de
cunoştinţă de nulitatea actului, de viciu bună voe, să aibă
l de care acest act
este atins şi să aibă intenţiunea, de a]
Vinte, executarea voluntară sau conf repara. Cu alte cuirma
1167) trebue să întrunească aceleaşi elem rea tacită (art.
rea expresă (art. 1190). Singura, deos ente ca şi confirmaebire care există între
aceste dou& confirmări, este că acea
expresă se face prin
o declaraţie formală, care nu lasă nici
o îndoeală asupra

intențiunei

părţei;

sau confirmare

pe când.

în

tacită, cunoștința

caz

de

executare

voluntară

actului, a viciului şi a in-

tenţiunei de a'l repara sunt mai
mult sau mai
gure și resultă din diferite fapte şi
acte. lasate

puţin

nesi-

la, aprecia
rea Judecătorilor. (C. București,
decisie supră ciț., care a
remas definitivă prin respingerea. recur
sului). V. 0. judiciar
din 13 sept. 1901, No.

57. Vegi şi supră, p. 56, 58, 59 şi 2140.
*) Opr. Râpert. Sirey, Aveu, 166. Demo
lombe, XXX, 540. La-
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„Dovada erorei trebue să fie clară şi precisă, căci la,
caz de îndoeală, mărturisirea va remânea irevocabilă, ea
„constituind o probă pentru creditor 1).
Această dovadă se va putea face conform dreptului
comun 2).
S'a decis că dacă partea n'a cerut să se iea act de Acceptarea

mărturisirea

făcută

în

favoarea

constatarea acestei mărturisiri
caracterul unei mărturisiri

sa

de

adversarul

stu, mărturisirei

în motivele hotărîrei nu arecintacioesă,

judiciare, şi nu

poate

să doboare

conelusiile contrare pe care partea le ar pune mai tărdiu
in instanţă 3). Cu alte cuvinte, mărturisirea judiciară ar
putea fi retractată de acel care a făcut-o, cât timp ea n'a
fost acceptată de cea-laltă parte 4).
Această soluţie este însă inadmisibilă, pentru că am
vedut sapră, p. 324, că mărturisirea fiind un act unilateral, nu se cere, spre a avea ființă, de cât voinţa aceluia de la care ea emană,
de și este foarte prudent,
pentru a înlătura, ori-ce discuţie asupra existenței sau cuprinsului unei mărturisiri verbale, de a cere ca judecătorul să iea act de dânsa.
Despre

mărturisirea inculpatului sau
materie penală.

Cu toate că Codul
nează mărturisirea între
185, 342, ete. Pr. pen.),
normal de cât omul care

acusatului

în

de procedură penală nu menţioprobele admise de lege (art. 152,
pentru că nimic nu este mai ase acusă singur 5), totuși o măr-

rombiere, V, art. 1356, No. 26. Aubryet Rau, VIII, $ 751,
p. 113. Demante et Colmet de Santerre, V, 335 bis II. Duranton, XIII, 556. Pand. fr., Aveu, 398.
1) Repert. Sirey,ve cit, 167.
*) Pand. fr., Aveu, 400, şi autorităţile citate acolo.
A
3)

Cpr.

C. Aix.

Sirey,

89.

2. 145 şi nota

lui Naquet.

Contră.

T. Huc, VIII, 351. Masse, Dr. comm., IV, 2586. Garsonnet,
Pr. civ., II, p. 481, nota 20 (ed. a 2-a). Vedi supră, p. 324,
text şi nota 1.
_

4) Cpr. C. Bucureşti. Dreptul din 1884, No. 76.
5

„Nemo

auditu

perire

volens“

(Godefroy,

Dig.,

ad

leg. 6, De Proced. en-

appellationibus et relation., 49, 1). De aceea, după procedura gleză şi a-

engleză şi americană, nici o întrebare nu se pune acusatului,
în timpul desbaterilor, ca nu cum-va el să se compromită

prin respunsurile sale. Unii însă critică, și nu fără oare-care

.
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turisire putând să se producă și înaintea instanţelor represive, fie în mod spontaneu, fie cu ocasia interogatorului
ce s'ar face inculpatului sau acusatului (art. 95, 151, 186,
318 urm. Pr. pen.), naște întrebarea dacă asemenea mărturisire ar putea servi de element de convingere judecătorului, atunci bine înţeles, când ea ar fi fost dată în de-

plină

libertate

lenţă contra

și fără

acelui

întrebuințarea

vre-unui

care a făcut-o;

căci nimic

act

de

vio-

nu este mai

de reprobat de cât schingiuirile, practicate și astădi
în unele
beciuri ale poliției, prin care altă dată se storce
a o măr-

Codul Caragea.

turisire din gura acusatului, mărturisire pe care însuș
legea era nevoită s'o reprobe, de şi ea era resultatul
unei
proceduri legale, de oare-ce, în Codul Caragea cazna
figura printre dovedi. (Vedi supră, p. 115, 119).
„Vinovaţii cari se căznesc, să nu se creadă de
odată,
dice acest Cod, care este din secolul trecut,
și sar părea
a fi din veacul de mijloc, macar de vor și
spune că sunt

vinovaţi,

căci

de

multe

ori de frică

şi durere ic şi ceea ce

VI, capit. 2, Ş 57).

temeiii, acest mod de procedare (v9. Ortol
droit penal, II, 9297, p. 535). „Experienţ an, Fldments de
a
dat convingerea, dice acest autor, că inter afacerilor ne-a
ogatorul, care, la

urma

Cod. general
prusac

1194.

din

Execut. lui
Ravaillac.

urmei,

nu

este de

cât

punerea

în

practică a dreptului ce are acusatul de a se explica el
însuş asupra tuturor
punctelor, este unul din cele mai bune
mijloace de aparare,
şi că nevinovatul sau acel a cărui
culpa
micşorată prin oare-care împrejurări, bilitate poate să fie
ay perde mult prin
lipsa lui“.
|
1) Unele legislaţiuni prevedeau cazna și tortur
a ca pedeapsă.
Eată cum se exprimă, în această privi
nță, art. 854, partea
II, tit. 20 din A/igemeines Landrecht fir
die Preussischen
Staaten din 1794 (abrogat prin Codu
l penal prusac din 14
april 1851, din care s'au reprodus câteva disposiţiuni în Codul nostru penal). „Ori cine va
fi împrumutat mâna sa de
mai multe ori spre a asasina pe cineva, va fi condus la
locul supliciului pe o targă și va
fi rupt de viu. începând de la picioare“. Se poate consu
lta asupra pedepselor de
altă dată, Desmaze, Cuyiositâs des ancie
nnes justices, etc.
(Paris, 1867), p. 313 urm. V. Şi supră
, p. 119, text şi n.1.
Decisia care a condamnat pe Ravai
llac, ucigaşul Regelui
Henric al IV-le (1610) ordonă
tatălui şi mamei lui „de
vider le royaume dans les quinze
jours, et leur defend dy
ventrer sous peine d'âtre pendus
ou trangles“, V. Desmaze,

op. cit.

p. 333.

Eată

cum a fost

executaţ acest

ucigaş :

e

e

nu este“ 1). (Partea

COD. CIVIL.—CARTEA

Câte
nu

UI—TIT.

supliciuri, câte

aduc

aminte

aceste

NL.—CAPIT.

dureri,

IX.—S-a

IV,

345

câte lacrimi şi blăst&muri

cuvinte ale legiuitorului

din trecut !

ÎN

„Le feu mis ă son bras, sa main
droite percee de part en
part d'un cousteau rougi au feu
de soufre ; ensuite on luy
deschira les mamelles et le gras
les rouges qui luy firent faire des des iambes avec des tenail.. tenant le cousteau
sest escri€ : ah! Dieu! et plusieurcris.
s
fois
dict : Tesus Maria,
ete.“ . V. Fouquier, Causes câlebres
de tous les peuples, t. IV,
p. 16.
Eată un alt exemplu, care ne demo
de barbarie s'a scoboriţ omenirea. nstră pănă la ce grad Execut. lui
—In sara dilei de 5 ia- Damicns.
nuar 11757, la oarele 5 și trei șferturi
,
vârstă abia de 50 de ani, însă îmbă Ludovic al XV-le, în
trîn
depravare, se ducea, urmat de câţi-va it prin corupție şi
unde îl așteptau ţiitoarele sale. De o curtisani, la 'Trianon,
dată
me Robert-Francois Damiens, un anar , un individ, anuchist de pe atunci,
se repezi asupra Regelui și lovi cu
un cuţit la partea
dreaptă, causându'i o rană ușoară. Regi
cidul, care nici nu
se încercă macar a fugi, fu imediat ares
tat şi supus la torturile cele mai îngrozitoare. Eată cum aces
t nenorocit, care, de
bună samă, nu avea usul raţiunei, îşi dădu
ulti
„»Damiens fut conduit sur l'&chafaud et desh ma suflare:
abille. On le
vit regarder ses membres avec attentio
n et considerer avec
fermet6 le peuple dont les masses profonde
lieu du supplice. On attacha le patient sur s entouraient le
V'6chafaud et on
lui
.

fixa

les

bras

et les

cuisses

ntit' dans

toutes

les

au

moyen

de cercles

de fer.
La main droite fut brâl&e sur un r6chaud, tena
nt le couteau
parricide. La douleur tira au condamne un cri
surhumain,
qui rete
poitrines.

Mais,

ce

tribut payă,
il regarda curieusement brâler sa main sans ren
ouveleses
r

cris et sans profârer aucune imprâcation. Puis, on
le tenailla
aux mamelles, aux bras, aux cuisses, au gras des
jambes,
et,

sur chacun de ces endroits, on jeta un mâla
nge arde
de plomb fondu, d'huile bouillante, de cire et de soufre. ntA
chagque tena

illement, le malheureux criait: „Mon Dieu ! la

force, Ia, force! Que je souffre! Seigneur!

Mon

Dieu ! ayez

piti6 ! donnez-moi la patienee!* Mais, chaque tenaillement
fini, il cessait de crier eţ regardait la plaie
.

"On lia
bras, afin
mordaient
patient des
tachâs.

ensuite, tres-serr6, les jambes, les cuis
ses et
de proceder ă lecartellement.
Les cordes
dans des plaies vives et ardentes, arrachaient
hurlements de douleur. Les chevaux furent

C'âtaient des chevanx jeunes

'ensemble. Pendant

et vigoureux,

les
qui
au
at-

tirant mal

une heure, ils tir&rent sur ses membres

Sans pouvoir les dâtacher. Les cris feroces du supplici6 accom-

pagnaient horriblement les cris des exâcuteurs excitant l'attelage. Il fallut se decider, enfin, ă couper les
nerfs PrInciPaix ; car la nuit approchait. Les bras et les cuisses ă moi
-
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MĂRTURISIREA

IN MATERIE

PENALĂ.

O mărturisire sinceră, liberă, voluntară, precisă, categorică și persistentă, făcută de un inculpat în CUNOȘtință de causă, înaintea judecătorului, în cursul unui proces, poate servi de element convingerei sale, de câte ori
existența faptelor mărturisite resultă și de aiurea și sin-

ceritatea

declaraţiunei inculpatului se

elemente de probă 1).
Mărturisirea
legală

decisivă

de probă,

ea

nu

are deci prin

în materie

penală.

întărește

ea însuș
Ca

nici o putere

ori și ce

este lasată la apreciarea suverană

torilor de fond 2).
Materie corecţională,

și prin alte

element

a judecă-

O decisie condamnatoare în materie corecțională, care
sar întemeia numai pe mărturisirea, prevenitului, va fi deci
anulată pentru lipsă de motive, fiind că sinceritatea mărturisirei n'ar putea, în asemenea caz, fi controlată prin
alte

elemente de probă 3).

tie coupes, le tirage recommenca, et on vit se dâtacher
une
cuisse et un bras. Damiens les regarda partir. La,
seconde
cuisse se dâtacha : il conservait encore un reste de
connais
sance. Guand le dernier bras câda aux eftorts des chevau x,

le malheureux

rendit

le dernier soupir“.

V. Fouquier,

Cau-

ses celebres, Damiens, t. 1, p. 8.
Este adevarat că din toate crimele, regicidul este
cel mai
mare : căci dacă atentatul la viaţa, unui om
revoltă conştiința fie-căruia, atentatul la viața capului Statulu
i produce
0 impresie și mai adâncă, o tulburare și
mai mare în o0rdinea socială. Insă, cu toate acestea, nu mai
este că dacă societatea are dreptul şi datoria puțin adevarat
de a pedepsi,
şi după unii, de a rădica, la nevoe chiar viața
culpabi
lului, în
011 ce caz, ea nu are dreptul de a schingiui.
„Cette tâte de
Phomme du peuple, arrosez-la, fecondez-la,
telairez-la, moralise2-la, utilisez-la ; vous maurez pas besoin
de la couper !*
(Victor Hugo, Claude Gueur).
,

') Cpr. Faustin Helie, /ustrue. criminelle, IV, 1935 urm. Pand.
fr., Aceu, 453 urm. Râpert.

Sirey, cod. ve, 407 urm. Vedi şi
L. 1, $ 17, Dig., De qucestionibus, 48,
18, unde se dice că
mărturisirea acusaţilor nu se consideră
ca o dovadă a delictului, dacă un alt indicii nu vine
să complecteze convingerea judecătorului, si nulla probatio
religionem cognos-

centis

instruat.

GP. Ortolan,

*)

op. cit., II, 2298. Cas. fi.

Cpr. F. Helie, op. cit. III, 1457.

_Puâsonnt

du

dr.

criminel

(1851),

Morin,
vo Aseu,

Pand.

Piriod. 89.

Repert. universel et

92. Repert. Sirey,
cod. v*, 411. Carnot, Jnstruct. crimin,
(ed. a 2-a din 1836),

COD. CIVIL—CARTEA III.—TIT. MI.—CAPIT, IX.—S-a IV.
În materie

criminală

însă, juraţii nemotivându-și ver- Materie_cri:

dictul lor și nedând nici o samă

bă

din care

ei şi-au

347

despre elementele de pro

format

convingerea

(art.

366

Minală,

Pr.

pen.) 1), nu s'ar putea cere anularea, verdictului sub cuvân
t
că ei nu sau întemeiat de cât pe mărturisirea acusatului 2),
In cât priveşte

contravenţiile polițienești, se decide de Materie

de
asemenea că simpla mărturisire a contravenientului poate
simplă poservi de bază legală unei condamnaţiuni 5), chiar dacă
-

procesul-verbal de constatare ar fi nul 4),
In materie penală, ca și în materie civilă, mărturisirea poate fi judiciară sau extra-judiciară, scrisă sau ver-

hală 5).

|

Mărturisirea extra-judiciară verbală, făcută de un in- Mărturisire
culpat relativ la comiterea unei fapte penale, poate în extra judiprincipiu fi dovedită prin marturi, afară de casul când ea
“tară,

ar

fi relativă

la violarea

unui

contract

nesusceptibil

de a

fi stabilit prin marturi, precum mandatul, depositul, etc. 6).
In materie corecțională însă, judecătorul trebue Să ȘI Materie co-

tragă elementele convingerei sale “din desbaterile orale (art. Acebională,

186 Pr. pen.), fără a ţinea samă de mărturisirile făcute
în cursul instrucţiunei scrise, nereproduse înaintea instan-

țelor de fond ?).

I, p. 164. Legraverend, Tr. de la lâgisl. criminelle en France
- (ed. a 3-a din 1830, reveqută de Duvergier), I, p. 217.—
Contră. Cas. fe. (23 Sept. 1837). Sirey, 39. 1. 803 şi REpert. Dalloz, v” Cassation, 1496.

1) Vedi supră, p. 121, nota, 4.
*)

Cpr. Repert.

Sirey, vo cit, 414.

de dr. criminel fr.

Morin,

(ed. din

op. şi v” cit., 18.

1836),

3) Rpert. Siroy, vo cit., 421 urm.
DP.

BP. 1.497

,

Rauter,

Tr. zh. et pratique

I, 224.

Bonnier,

365.

Cas. fe. D. P. 82. 1. 438.

*). Cas. fr. Sirey, VIII (anii 1825-—18217), I, p. 33, coloana 1
şi Repert. Dalloz, ve Procos-verbul, 189, nota, 1. Mongin,
Procâs-verbauz

5)

en matitre

din 1839), No. 14, p. 36.
Bonnier,
VO, 892.

362. Morin,

de delits et de contraventions

op. ciț., Aveu,

12.

|

Râpert.
,

|

(ed.

Sirey, eod.

*) Vedi supră, p. 252, text și nota 1. Repert. Sirey, Aveu, 395
urm. Bonnier, 363.

*) Râpert. Sirey,
Hâlie,

/nstrue.

Aceu, 401 urm.

cviminelle,

IV,

A

Pand. fi., cod. vo, 467. F.
1939.

Trib.

martie 1887). La Loi din 29 mantie 1887.

Valenciennes

(11

pen.
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Retractarea

In materie

penală,

mărturisirea

mărturisirei.făa, ca, inculpatul să aibă a dovedi

poate

fi retractată,

că ea este resultatul

unei erori de fapt. Art. 1206 C. civ. nefiin
d aplicabil în
specie, judecătorii fondului vor aprecia în mod
suveran sin-

ceritatea acestei retractări 1).

Inaplicarea
Principiul indivisibilităţei mărturisirei
fiind de aseat 1206 menea inaplicabil în astfel de mater
ie, judecătorii sau juraţii pot să primească mărturisirea unui
inculpat sau unui
acusat numai în parte și s'o respingă
pentru rest. „Judecătorul, dice un jurisconsult, este liber
de a divisa mărturisirea unui inculpat, făcând partea
adevărului şi acea
a minciunei“ 2),
Casurile în
Rămâne însă bine înțeles că principiul
indivisibilităiu iPainei- ței marturisirei, înscris în art.
1206 C. civ., se va aplica
bilităţei măr-Și în penal, de câte ori delict
ul va consista în violarea
urisitei se a-unui contract de drept civil,
a cărui dovadă este cârmnită
Deal.
de regule
particulare,

precum

de abuz de încredere 3).

este, de exemplu,

în materie

Acestea sunt regulele care cârmuesc
mărturisirea în
materie penală.
De și ele nu fac parte din dreptul
civil,
care singur intră în cadrul acestor
studii, totuși a trebuit
să dicem câte-va cuvinte și despr
e ele, fiind că sunt în
strânsă legătură cu materia, tratată
în capitolul precedent.

Li

—

1)

Bonnier, 367. Morin, op. cit, Aveu
, 25. Rpert. Sirey, eod.
v*, 431. Pand. fe, eod. Y*, 497.
Cpr. C. Liăge. Sirey, 1901.
4. 15.— Judecătorii vor putea
deci să ia în consideraţie o
mărturisire chiar retractată, dacă
ea se adeverește prin îmtr., loco şi vo cit., 495.
Baroche, Encycloptdie du droit,
vo Aveu, 39. Cpr. F. Hâlie,
Înstruct. criminelle, IV, 1938.
Bonnier, 368. Repert. Sirey,
Vo Aceu, 440 urm. Morin, op. cit.
Aveu, 24. Rauter, op. cit.,
1, 225, in fine. Duranton, XIII
,
pert. Dalloz, Presse-vutrage, p. 554. Vedi şi Cas. fr. RE
508, ad notam, colona 1 şi
2. Sirey, 38.

1. 138.—Contră. Pană. fr. vo Aceu
, 502 urm.
*) Bonnier, 368. Le Selleyer
,
droit criminel (ed. a 2-a, Ffudes hist. th. et pratigues suv le
18174—1875), IV, 1488. Pana.
fr.
F. Hâlie, Instruc.
criminelle, IV, 1940. Garraud,
Pr. de dr. criminel (ed..a 6-a,
1898), 659. C. Douai. Pava. Ptri
od., 86. 2. 302. Vedi Şi
supră, p. 252, text şi not
a1.
Accu, 500.

Repert.

Sirey, cod. vo, 449.

COD. CIV.—CARTEA HI-—TIT. II.—
CAPIT. IX. —S-a V.—JURĂMENT.

SECȚIUNEA Y
Despre

Generalităţi
După
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jurământ.

— Definiţie. —

Impărțire.

definiția,

generalmente admisă,
un act mixt, adecă atât civil cât și mai jurământul este Caracterul
cu samă religios 0 rănentului,
prin care 0 persoană

iea pe D-zeu de martur al adeverului unui fapt sau a, sincerităţei unei
făgăduinţi şi'l invoacă ca răsbunător al sperjurului 1),
Jurământul considerat ca o simplă decl
araţie civilă,
dic adnotatorii lui Zachariă, ar fi un
non-sens 2). De aceea, Cicerone dicea că jurământul este
o afirmaţie reli-

gioasă 3).
Cu

toate

acestea,

al jurământului 4);

însă

Laurent contestă caracterul

religios

părerea sa a remas cu drept cuvânt

isolată. Această părere a, ilustrului prof
esor de la Gand
este mai cu samă inadmisibilă în legislaţia
noastră, faţă
cu
formula

admisă

de

art.

196

Pr.

civ.

și că

declaraţia

1) Cpr. Pothier, Oblig., II, 103. T. Huc, VIII,
356. Planiol, II,
p. Îl, nota 3. Demolombe, XXX, 558. Marcad$,
V, art. 1357,
No. Î. Aubry et Rau, VIII, $'752, ab initio, p. 181.
II, 1306. Bonnier, 406, 426 bis. Demante et Colme Baudry,
t de Santerre, V, 336 bis 1. Larombitre, V, art. 1357, No.
1 şi 6.
Mass6, Dr. comm., IV, 1394. Thiry, III, 181.
F.-Herman,
III, art. 1357, No.1. Glasson, Fl/ments du dr. franga
is, II,
p. 160, No. 236 (ed. a 2-a, 1884). Cpr. şi C. Gabrie
lescu,
Natura jurămentului și jură mentul more judaico (Craiova,
1889).
*)

Aubry et Rau,

loco supră cit. nota Î. — Consilierul de

La
Rouvrade, în raportul seu asupra unei decisiuni
a Curţei
de casaţie din Francia (D. P. 82. 1. 368), dice că
nici un
jurisconsult cu autoritate -n'a considerat jurământul
judiciar de cât ca un act în acelaş timp și civil şi religio
s. A-

5)

ceastă afirma
a distin
ţie
sului magistrat
după cum vom vedea, mai la vale.

nu

este

însă

exactă,
Ș

„st enim jusjurandiun afiirmatio religiosa“; De officiis,
III,
29.— Autoritatea, jurămentului întemeindu-se pe credința religioasă, Platon dice cu drept cuvânt (Despre legi, cartea, 12),
că jurământul n'ar trebui să fie admis de cât atunci când
acel chemat a/1 presta nare nici un interes în causă. Cpr.

Mass, Dr. comm., IV, 2594.

Vedi înfră,

p. 360 urm. eri-

tica acestei instituțiuni.
*) Laurent, XX, 2%, Veqi în acelaş sens şi , Garsonnet, Pr.
cie.,

II, $ 335, p. 528 urm.

(ed.

1-a). Benoit-Levy,

Ltude

hist. et juridique suv le serment more Judaico (Paris, 1881).

350

DESPRE JURĂMENT.— GENERALITĂȚI. —DEFINIȚIE.

formală a Ministrului justiției, DI. C. G. Dissescu, făcută
în Senat, cu ocasia discuțiunei art. 196 din Pr. Civ. că
jurământul este în acelaş timp un act religios şi civil 1).
Elementul
Așa, fiind lucrurile, de și fie care este în drept de a

eligios nu presta jurământul după cerinţele cultului seu (art.

196, $

poatef Cl ultim și 241 Pr. civ.), se înţălege că, în starea legislaţiei
formula
ju- actuale,

elementul

religios

fiind

chiar

rimentui- țului, nu poate fi eliminat din formula

de

esenţa

jurămân-

lui, sub cuvânt că

partea căreia el a fost deferit, marturul sau juratul nar
aparținea nici unei religiuni şi n'ar crede în D-zeu 2.

Incercarea,
Ideile materialiste
de a seschim-gjlei și molți afectând
pa formula,
a
|

şi ateiste
fiind astădi la ordinea
chiar de a fi liberi cugetători *),
=

jurământuluiun proiect de lege depus de Guvernul francez, în 1882, :
și
în Codul amendat de Camera deputaților,
eliminase din jurămentul
*”
djuraţilor cuvintele „înaintea lui D-zeu și a oamenilor“
ŞI
adăogise la jurământul marturilor cuvintele „pe onoarea
și
pe conștiința mea“ 4), excludând astfel din ambele
formule
afirmarea

parie

existenţei

a proiectului,

considerând

lui D-zeu.

respingână

că jurământul

nu

Senatul

însă
este

a adoptat

pe a doua ca
prin

esența

sa

prima

inutilă,
un

act

*)

Prav. lui M.
paarab şi
oc gena

Axt. 19196 Pr,

Şedinţa din 5 fevr. 1900. Vedi Pr. cie. (ed.
oficială), p. 389,
colona 1.
*) Opr. Cas. fr. Sirey, 84. 1. 41. Sirey,
Î. 430. Sirey, 99. 1. 498. Pand. Perio86. 1. 235. D. P. 8.
d. 93. 1. 414. Garvaud, Py. de dr. criminel, p. 665, n.
1 (ed. a 5-a) şi p. 703
(ed. a 6-a). Laborde, Dr. criminel,
Code pratique de la C. d'assises, 150.1050 (ed. a 2-a). Pain,
Delpech, La procâdure
et le dr. criminel en Cour d'assises,
p.
11. F. Helie. Instrue.
crimin

., VII, 3269. Bonnier, 406, 492

bis.
Aceste idei au prins rădăcini mai
cu
samă
în timpurile actuale. De şi credinţa religioasă era
adânc sădită în pPoporul român, totuşi Codul Caragea
puțină evlavie câtre cele Dumnezeești,vorbeşte de acei cari au
şi prevede că nu li se
deteră jurământul, şi că nu li se
dă credinţă dacă vor jura,
(art. 46, partea VI, capit. 2). Vegi
şi pravila lui M. Basarab (glava 292), unde se dice:
„Oamenilor răi ce se dice
cărora nu le e frică de D-zeu,
jurământul lor pre apă să'l
scrii“,
4) Aceste cuvinte există şi în lege
și în cuget curat“, dice axt. 196 a noastră: „Me leg pe cinste
dicea : me leg pe onoare și pe din Pr. civ. (textul vechii
conștiință). "Textul nou are
pretenţia de a, se exprima
mai
că cuvântul onoare, prin etim românește. Mi se pare însă
mănesc de cât cinste, care vineologia, sa, este astădi mai rodela cuvântul rusesc pecra.

5)

COD. CIV.—CARTEA 1IL.-—TIT. D1.—CAPIT. IX.—Sa V.—JURĂNENI.

religios,

și că cuvântul

„jur“,

D-zeu: şi a oamenilor“,

fără adaosul

nu implică

„înaintea

351

lui

afirmarea existenţei lui

D-zeu de cât pentru acei cari împărtăşesc această credin
ță.
Chestiunea este însă pendentă și astădi, ear starea
legislaţiunei franceze a rămas aceiaș, fiind că proiectul de
lege

na mai fost adus înaintea Camerei 1).
Chestiunea

pe

care

o discutăm

s'a

|

presentat

pănă

a-

cum înaintea instanţelor judecătorești numai în privinţ
a,
juraţilor, însă ea poate să se presinte și în privința
jurământului marturilor, atât în materie penală, și chiar
în
privința jurământului decisoriu și supletoriu.
Jurământul
va putea fi schimbat, ce e dreptul, după religia. martu
rului sau a părţei care urmează a'l presta (art. 196, $ ultim

și 241 Pr. civ.)2), însă aceste schimbări

nw'i rădică

Jurământul
marturilor

evrei.

ca-

racterul seu de act religios. Astfel, evreii chemaţi ca martari, vor jura cu mâna pe tablele lui Moise 3), iar Mahometanii, cu degetele pe cuvintele Fihi-Fihi din capit. al IX
din Koran 4), insă tot luând numele lui D-zeu ca martur.

In adevtr, un musulman

nu poate presta jurământul

de cât invocând numele lui D-zeu, Wallahi, Billahi, Tallahi. Este nulă ori-ce afirmaţie făcută pe atributele lui
D-zeu, pe Koran, pe locașurile sfinte, etc. 5).
Jurământul

1)

decisoriu

al musulmanilor

se

Jurământul
Mahometanilor.

prestează în

Vedi Garsonnet, Pr. ciz., II, p. 528, $ 335 (ed. 1-a) şi III,
p. 56, 57, $ 844

(ed. a 2-a din 1899).

T. Huc,

VIII,

356,

p. 464. Planiol, II, p. 11, nota 3. Sirey, 84. 1. 44, nota în
colona 3. Bonnier, 492 bis, p. 375, 316 (ed. Larnaude din
1888).
O formă

de asemene

natură, tindând la laicisarea jură-

mântului și la eliminarea din el a elementului

religios, sa

propus și la noi. Vei V. G. Tataru, Observ. asupra
proced. civile (Galatz, 1900), p. 46 urm.

modif.

*) Vegi şi art. 71 din legea dela 9 martie 1880, pentru organ.Art. 125 ConDobrogei,

în care

pune cui-va,

125 Constit.
5)

de câţ

se

dice : „Nici

conform

un jurământ nu se va im-stit. și art.

religiunei sale“.

In câ priveşte jurământul decisoriu sau
unui evreu, vedi înfră, p. 396 urm.

Cpr. şi art.

|

|

supletoriu,

deferit
E

a 2-a). Khalil*) Cpr. Garsonnet, Pr. civ., III, p. 56, $ 844 (ed.
ben-Ishak,

Dr. musulman

şi supră, p. 999.

*) Tarnauw,

(1848,

Le droit musulman

1849),

II, p. 180.

Vegi

|

ezpost d'apres les sources (tra-

» ducerea Eschbach, profesor la Strasburg,

1860), p. 234.

din

9 mar-

tie 1880.
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mânele Kadiului sau altor persoane religioase.
Eată formula ce găsim, în această privinţă, în Tarnauw (traducevea Eschbach):
„Jur în numele lui D-zeu singur, prea

bun,

prea

milostiv,

care

pedepsește

pe

culpabili,

dă victo-

ria, ușurează soarta, culpabililor, împărţește bunurile și darurile, care ştie tot 1), ne r&sbună, și înaintea căruia nimic

nu este: ascuns“ 2).

Jurământul musulmanilor se prestează mai cu seamă
vinerea și în dilele de sărbători 3), într'o geamie,
la Mecka, și în genere în ori-ce loc consfințit prin
respectul și

Jurământul

pelerinagiul credincioșilor.
Muţii prestează, jurământul

muţilor la diul scrie formula
într'o apă
chivalează

Sperjurul la

tului 4).

pe o bucată

în

modul

de lemn

următor:

pe

|
Ka-

care 0 moae

curată și o dă apoi s'o bea mutul,
ceea ce €cu îndeplinirea, condiţiilor și formula
jJurămân-

Koranul

lui

Mahomet

are

mai

multe

disp

osiţii asupra
«
ni 1 3
sper
juru
lui,: dinSI care vom reproduce numai A
dous: „Pentru
DN
Art. 481,484 *) Aceste cuvinte s'au
întrodus și în legea noastră prin art.
Pr. civ. germ.
196 şi 204
musulmani.

Pr. civ.—După art. 481 (art. 443
vechii) din
procedura, civilă germană, jurământ
următoare : „Jur înaintea iui D-de ul începe prin cuvintele
(iei schwâre bei Gott dem Alimăcht u, care poate și ştie totul
igen und Allwissenden)t, şi
se termină prin următoarele cuvințe
: „Aşa să'mi ajute D-zeu
(30 1valu ni Gott helfe). Cpr. şi
(Strafprozessordnung).— Art. 454 ast. 62, şi 9288 Pr. crimin.
(446 vechii) din procedura,
CIV. germ. dispune însă că este
asimilată prestărei jurământului declaraţia făcută sub oare
care forme solemne de către
un
membru

ÎN

—

At. 483 Pr.
grmană,

a unei

comunităţi

mite întrebuinţarea, acestei formreligioase căreia legea perule în locul jurământului.
Vedi și art. 64 Pr. crimin.
» Wallahi lezi lo itohe huii-er-re
hinon îi-rehin et-tolib îil-gholib
i-nesor îin-nofiul-miidri]; îil-m
uhlihii-lezi ye' ellemii min
p SEP 2R0 ge" elemehu min
esel-eloniety“ !
) La evrei, dilele cele mai
tului sunt lunea şi joia, afarbune pentru prestarea jurămână de casul când în acele
ar fi s6rbători, pentru că
dile
lunea ŞI joia, sunt la, dânşi
i dile
de post, şi atuncise citesc
pe
la şcoalele lor cele dece
„ LUnci (Zoira). Vedi Colec
poţia, partea I, p, 521,
punctul 3.
) Tarnauw-Eschbach, op.
din procedura, germană cit., p. 236.—Arţ. 483 (415 vechiii)
voeşte ca muţii,
care ştiu
Să presteze jurământul
scriind şi semnând formula a serie
acel cari nu știu a serie,
lui, eax:
să'l
jutorul unui inter
pi presteze prin semne, cu ainterpret (mit Hiilfe eines Dolmetschers durch
Viola

COD. CIV.—CART. IN.—TIT. HII.—CAP.]
X.—S-a V.—JURAMENT.

un cuvânt nesocotit ce veţi lasa să lunec
e în jurămintele
voastre, D-zeu nu ve va pedepsi,
căci el nu pedepsește
de cât chibzuirile cele râle ale inimei. D-ze
u este bun şi
milostiv“ 1).
„D-zeu nu ve va pedepsi pentru un cuvân
t
nechibzuit ce a lunecat în jurămintele voas
tre ; el ve va
pedepsi însă dacă veţi presta un jurământ
falș cu premeditare. Respectaţi deci ori-ce jurământ : aceas
ta v'o spune

însuș D-zeu în milostivirea sa“ 2).
Nu

vom

că asemenea

vorbi

secte

despre

nu

anabaptiști

există

în

țara

şi quakeri,
noastră.

In

pentru Anabaptişti,
Francia

și în Anglia, se decide, în privința lor, că simpl
a lor afirmaţie pe sufletul și pe conștiința. lor, echiv
alează, după
preceptele

religiunei

lor,

cu

un

adevarat

Quakeri, ete.

jurământ 3),

După această teorie, consacrată de Curtea de casație Jurămân
tul
din Francia, conform conclusiilor marelui jurisconsult
preoților.
Mer- Controversă.
lin 4), care a admis că afirmaţia făcută de un quake
r, conform religiei sale, pe sufletul și conștiința sa, echiv
alează
cu un adeverat jurământ, ar trebui să se decidă că
şi simpla afirmaţie a preuţilor ortodoxi echivalează cu jurăm
ântul, conform Canoanelor bisericești (canonul XXII)
și art.
42 din regul. pentru disciplina bisericească de la
1875,

după care este de ajuns simpla lor arătare verbală, conform cuvântului Mântuitorului : „Să fie cuvântul vostru

DI

*) Koranul
*)

lui Mahomet

II, stih. 995.

(trad. Kasimirsky,

Paris, 1873), capit.

Idem, capit. V, stih. 91.

5) Cpr. art. 484 (446 vechiii) din pr. germ,, citat p.
Fată textul din evangelia sfânt. Matei (capit 352, nota,
. V, stih.
şi 37), pe care se întemeiază această teorie: „ar
eu ve
Vou6 să nu juraţi nici odată..... și jurământul
vostru să

1. Ast. 484 Pr.
Ba
e
dic Matei.
fie

ast-fel : așa, așa; nu, nu ; fiind-că ceea, ce preste
aceste cuvinte va prisosi, de la viclean este. Quod
autem his abon-

dantius est, a malo est“.
Merlin, Repent., t. XVI, Y
Serment, $ III, No. 3, p. Cpr.
107 și Quest. de droit, VIL,v
Ser
ment, $ 1, p. 452 urm. FE.

3594. Bonnier, 422,

in fine,

Helie,
c.ier,
criminCours
elle, d'asVII
p. 314. Instru
Nougu

sises, III, 1542. G. Tocilescu, Pr. ciz., IL,

p. 494. Cas. fr. (28 mantie 1910), Sivey, LII partea III, 219,
(anii 1809-1811),
l, p. 168 şi Repert. Dalloz,

v" Serment,
24,
proc. general. concl. conforme). Atât
decisia nota,
de mai3, (Merli
sus câtn
şi însemnatele conelusii ale lui Merlin sunt reproduse
n

extenso, în Quest. de droit, loco supră cit.

1) Vedi nota, precedentă,

23
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așa, aşa; nu nu“);

şi în adevtr,

această soluţie a fost

consacrată de tribunalul din Iași (25 noembrie 1533), înaintea căruia am combătut, însă fără succes, această teorie,
ca advocat a lui Sandu Vasiliu: „Considerând, dice trib.,
că pâritul (archimandritul Filotei Romănescu)
susține că
jurământul, ce i sa deferit de Sandu Vasiliu, urmează a
se presta conform art. 42 din regul. sf. Sinod din 1873,
care schimbă

formula

prevădută

de

art.

240

Pr.

civ.:

a-

vând în vedere că, pentru ase putea resolva această chestiune, trebue a se ști mai întăi dacă preoții ortodoxi pot
fi obligaţi, sau nu, a presta jurământul conform art. 240
Pr. civ.; având în vedere că Canoanele bisericești (can.
XXII) interdic preuţilor de a jura;
având în vedere că
aceste Canoane constituind legiuirea : organică a clerului,
fac parte din corpul legislaţiunei țărei, și disposiţiunile
lor nu pot fi eliminate, pentru cuvânt că vre-un caz n'ar
fi scris în Codul civil; căci ar fi a le tăgădui puterea de
lege ce au avut la noi în tot-deauna, și a. recunoște judecătorului dreptul de a nu ţine samă de dânsele ; că aceasta sar putea susține în Statele unde vreligiunea. este considerată ca o instituție privată și unde
lor culte, în faţa autorităţilor publice,

miniștrii diferiteau caracterul de

simpli cetățeni ; că nu însă tot astfel este cu clerul
ortodox, care se consideră ca o autoritate în Statul
român,
după cum aceasta resultă din legea Sinodului
de la 19 dechembrie 1872, având legile sale organice acelaș
caracter
public

ca și legile

organice

laice ale

Statului ; . considerând

că prin art. 1912 C. civ. se abroagă numai
legile civile,
fără a se atinge întru nimic de acele. bisericeşti,
şi ea atare fiind, disposiţiunea, din Canoane, care
interdice preoților
de

a jura,

o excepțiunela

U. civ.2). Având

Prav, bisericeaacă de la
ovora.

a rămas

și astădi

în vedere că ar-42

1) Vedi și Pravila, bisericească
*)

în

vigoare

și forinează

regula, comună, statornicită prin art. 1211

se dice: „Preotul să nu
NICI mare, nici cu voe,
aceasta, să se scoaţăe.
Acest argument nu mai

:

din. regul. sf.. Sinod,

de la Govora,

art. 101, 'unde

s€ jure fieş ce jurământ, nici mic,
nici fără de voe ; iară de va face
are astădi nici o valoare;

față cu
de casație,
unite în diua de 16 noembrie 190 pronunțată în secţiuni
0,la care am Imaţ şi
Nol parte, şi cu a cărei redacțiune
am fost însărcinat, prin
insemnata, decisie a Curţei

COD. CIV.—CART,. UL—TIT
. UL.— CAP. 1X.—S-a V.—
JURĂMEN T,

din 22 mai 1313,
nu este de cât o consecinț
ă a canonului XXII, şi ca atare, cerere
a, părîtului de a jura con
form
art. 42 din Regul. suscitat,
cată a. f admisă, ete. 1),
Am

susținut altă

dată2),

şi sus

ţinem și astădi că a-,
ceastă, soluţie este inadmisib
ilă,. pentru că nicăiri legi
uitorul n'a admis asemenea, exc
epție la dreptul comun.
Ba
ceva mai mult, cu prilegiul
discutărei art. 196 din pro.
cedura, civilă, Pr. sa Episcopul
de Râmnic a propus un amendament în .sensul ca, preo
ții să nu fie supuși Jurământu
lui, și acest amendament, a
cărui soartă se știa de mai
înainte, a, fost retras de propun
etorul lui, în urma explicațiunilor date de Ministrul justiţie
i, Dl. C. GQ. Dissescu 3).
Dovada cea mai bună că preo
ţii ortodoxi nu pot fi scutiţi
de jurământ, este că Codul Ipsi
lant, care, precum se știe,
a fost promulgat la 1776, adecă
la o epocă în care dreptul canonie era în plină vigoare,
dispune că jurământul
preoților și a diac

onilor se va, presta înaintea
mitropolitului sau episcopului locului, în: form
ele în care aceștia vor
crede de cuviinţă

(art.

ceea, atât Curtea şi trib.

4 capit.
din

despre jurământ).

Bucureşti cât și Curtea

De a-

noastră supremă au decis, cu drept cuvâ
nt, că preoţii trebue
să presteze jurământul ce le este defe
rit sau referit, şi că
simpla lor afirmație nu constitue
o dovadă, în justiţie 4).

În

2

care se pune în principiu că canoanel
bisericești sunt abrogate prin art. 1912 C. civ. VediC.e judi
ciar din 11 dechem

brie 1900, No. 86 şi Dreptul din acel

)

adnotaţia. noastră).—Vedi însă G. G. Miro aş an, No. 82 (eu
nesc
adnotaţia noastră şi decisia Inaltei curți, în u, care combate
Reoista de drept
și sociologie din 15 dechembrie 1900, No.
3.
_
Veqi Dreptul

din 1884, No. 17.

în acest sens, şi pentru aceleaşi motive, s'a pronunțat Tot
şi minoritatea Curţei din
Bucureşti într'un caz identic. Vegi Dreptul din
2) Vedi tratatul nostru în limba franceză, p. +381874, No. 63.
*) Vedi Pr. cio., ed. oficială, p. 382 urm. Vedi șiși 499.
monografia
noastră în Dreptul din 1901, No. 60.
Ra

*)

Cas, ron. . S-a I, anul

1879,

p.

797.

C. Bucu

rești
şi 'Trib.
Ilfov. Dreptul din 1874, „No. 68 şi din 1897, No.
81.—
Curtea
de casaţie a casa
t de asemenea,

0 decisie

a juriului

de

ex-

Propriere, pentru că unul din . membrii juriului, un preot,
nu prestase jurământul prescris de lege. Bulet. S-a II, anul
189%, p, 1139. —Art. 11 din legea jud. de pace de la 1896

Scutește
însă de. jurământ; pe preotul care ar figura în co”y
IMisia, juraţilor
ce

compun

judecătoriile

comunale.

S'a decis
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Jurămentul

Sa decis chiar că, în starea actuală a legislațiunei noastre, jurământul decisoriu sau supletoriu al preoților trebue
să fie prestat în pretoriu, înaintea judecătorului, ear nu. înaintea episcopului, la biserică1). Acestea sunt adevaratele
principii, și ele se întăresc și prin discuțiunea urmată în
Senat cu ocasia discutărei nuăei legi de procedură civilă.
chestiunea, a
In cât privește jurământul israeliților,

israeliților. dat loc la dificultăţi.
urm.

p. 396

infră,
Jurământul

PREOȚILOR.

Jurământul

vor fi examinate

Aceste dificultăţi

art. 241

cu ocasia explicărei

despre

care

se

art.

ocupă

1207

Pr.

civ.

urm.

din

impus martu-C. civ., şi despre care am vorbit mai sus, nu trebuește conrilor, experţi
lor, advoca- fundat cu jurământul pe care legea îl impune martorilor
ţilor, ete.

experţilor sau funcţionarilor
civilă și penală,
în materie
publici, advocaţilor (art. 80 L. org. judec. din 1 sept. 13902),

de asemenea că preoţii sunt scutiţi de jurământ când ei sunt
chemaţi ca, martori. Cas. rom. S-a II. Dreptul din 1886, No.
45 şi Bulet. 1886, p. 370. Vedi şi supră, p. 299, nota 3.
Această teorie este însă în contradicere cu acea de mai sus,
şi
Pravila lui
Matei Basa-

vab.

ca

atare,

inadmisibilă.

Insuş

pravila

lui

M.

Basarab

(elava 24) admite pe preoţi, nu însă pe călugări, de a jura
ca martori. Cpr. G. Tocilescu, Pr. cio., II, p. 498 urm. De
aceea, Cuitea noastră supremă, părăsind vechia sa jurisprudenţă, a casat de curând (1 vet. 1901) o decisie a Curţei cu
juraţi din Ilfov, pentru motivul că unul din martori, un preot,
refusând de a presta jurământul, a fost ascultat ca simplu
informator. Vedi Dreptul din 1901, No. 71 şi C. judiciar din

acelaş an, No. 78. Vedi şi Cas.rom. Bulet. S-a II, 1899, p.
1044

Dreptul femeilor de a
exercita profesiunea de

advocat,
Codul Cavagea,

(decisie pronunțată

în unire

cu conclusiile

noastre).

') Trib. Tutova. Dreptul din 1886, No. 14.
Femeile

neputând

exercita

profesiunea

de

advocat,

nu

pot

fi admise la prestarea acestui jurământ, chiar dacă ar avea un titlu academic. Cel puţin, în acest sens s'a, pronunţat

Jurisprudenţa străină. Cpr. C. Paris. Sirey, 1901. 2. 38. D.

P. 9%. 2. 185, şi nota lui Glasson. Cas. belg. Sirey, 90. 4.
25, şi nota lui Labb6. Vegi şi Prondhon, Etat des personnes,
(ed. Valette), p. 512, text şi nota a.—Contră. Turgeon, Le

fâminisme francais (Laxose, 1902), 1. p. 455 urm. „Numai bar-

baţii se fac boeri, judecători și cârmuitori obşteşti, dice Codul
Caragea (art. 1 urm., partea I, capit. ID); numai barbaţii se
fac archierei, preoţi și diaconi; femeile sunt departate de toate
cinurele politicești, stăpâniri şi slujbe publice“. „Femine ab
omnibus officiis civilibus vel publicis remote sunt. EL ideo nec

„udices

esse possunt,

nec megistratum gevere,

nec postulare,

nec pro alio intervenire, nec procuratores existere“.

(|. 2., Pr.

Dig., De regulis juris antigui, 50, 11, şi Harmenopol, Lib. 1,

COD. CIV.—CART. IL.—TIT. IL.—CAP. IX.—S
-a V.—JURAMENT.
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etc. ; căci în capit. de faţă, legea se ocupă
numai de jurământul considerat ca, mijloc de probă a unei
obligaţiuni

sau: a unei liberaţiuni (art. 1170).

Jurământul era admis ca, mijloc de dovadă şi în vechi
le Jurământul
noastre legiuiri. Vedi art. 1352 din Codul Calim
ach (1008 în vechile
C. austriac); art. 45 urm., partea VI, capit. II,
Cod. Cagiuiri.
ragea; Codul Ipsilant, capit. pentru jurământ;
Codul Anâr.
Donici, capit. 23, ete. Vedi și art. 115 C. Calim
ach (99

C. austriac).

Sa decis că, sub Codul Caragea, și vândările imobi
liare puteau fi dovedite între părți prin jurământ,
legea
necerând un act scris de cât în privința terțiilor
(art. 6,

partea 3, capit. 2)1),

Această soluție lasă a se presupune

gea admitea jurământul

Curtea de casaţie s'a, pronunţat în
18732). Cu toate acestea, Curtea
nunțat în sens contrar, întemeindu-se
capit. 2 din citatul Cod, care dice
prigonitoare, spre dovada provlimei

lisi celei-lalte

că

Codul

ea mijloc de probă,

să facă jurământ“ 5),

decis că acest Cod nu admitea

Cara-

Codul Ca-

și în adevăr, cont Spisă,

acest sens, la 19 oct.
din București s'a prope art. 48, partea VI,
că: „O parte din cele
sale, nu poate provaear

Curtea

jurământul

supremă

de cât

a

atunci

când exista un început de dovadă scrisă4). Art.
49 din
Codul Caragea este însă destul de clar, și este
de mirat
că el a putut da loc la controversă. Eată cum se
exprimă
acest text: „Cândo parte din cele prigonitoare
va face o
Provlimă nedovedită, şi i se va provalisi de către
cea-laltă
parte s'o dovedească
prin jurământ,
acela atunci de va
tit. 13, De

mulieribus,

ab

initio).

Femeile

pot

însă

fi astăqi

i

mandatari (art. 1538). — In Francia s'a votat de curând o L fr din 1

lege,

care

permite

femeilor

de

a exercita

profesiunea,

de

Geci.

advocat. (L. din 1 dech. 1900). Vedi Sirey, 1901, Lois ande Cod Dreptul runotes, p. 1 urm.—In cât privește Rusia, noul proect
civil avea o disposiţie care oprea în termeni expreşi pe fe2
mei de a, exercita profesiunea de advocat: comisiunea,
înSărcinată cu examinarea acestui proiect a șters însă această

disposiţie, lăsând chestiunea, deschisă pentru
net, anul 1898,

p. 217.

viitor.

V. 7.

=
3) Cas. rom. Bulet. sa 1,1894, p. 35. Bulet. S-a], 1895,
| 2 Balet. S-a 1, 1873, p. 183 şi Dreptul din 1873, No. 14.p. 27.
reptul din 1875,

No.

13 și 56.

%) Bulat. S-a 1. 1841. p. 46. Bulet. S-a 1, 1872,p. 30 şi . 132

(soluţie implicită). Bulet. S-a 1, 1878, p. 351 şi Dreptul din
819, No.
13.

-
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C. Andr.
Donici.
Pravila lui
M. Basarab.

ÎN VECHILE

NOASTRE

LEGIUIRI.

jura, se îndreptează, ear de nu, se osândește“.
Așa dar,
Codul Caragea admite jurământul decisoriu ca, mijloc de
probă, și aceasta independent de ori ce dovadă scrisă,
„Jurământul atuncea se dă, dice Andr. Donici, când nici
intr'un chip nu se găsește dovadă la pricină“ (capit. 23, $ 1).
Pravila lui Matei Basarab admite de asemenea jură-

mântul ea mijloc de dovadă (glava 292):

puterea, judecăților,

și cine sufere

„Jurământul are

pre pârișul

lui să facă

jurământ, pre acela pune judecătorul, și de aceea nu mai
poate să stea sau să grăească înpotrivă cătră dânsul, căci

că au suferit de au făcut jurământ. — De va avea neștine treabă cu cineva, sau altul, sau judecătorul va da lui
să facă jurământ, atunci acolo, într'acel ceas, taie judecata dacă va jura“. Și mai departe: „Jurământul iaste cuvânt, carele pentru dânsul se creade adeverinţă“. Această
pravilă adaogă însă: „De jurământ să fugi, macar de vei
vrea să juri și drept.— Ferice iaste de cela ce nu se jură,
ori drept, ori strâmb, ete.“. Sperjurul era pedepsit, după
această pravilă, cu tăerea limbei sau a mânei ID),
Cele mai sus dise se aplică jurământului decisoriu ;
în cât privește jurământul supletor în vechia noastră legislaţie, vedi nfră, rubrica : Despre jurdinântul deferit
din oficia.

minte

ciar,

judiciar, ce una din părți
>
extra judicium 2),
1)

to

Jurământul
extra-judi-

Acestea. odată expuse, să vedem câte feluri
de jurărecunoaște legea noastră,
Toţi autorii admit posibilitatea unui jurământ
extra-

deferă

celeilalte

extra jus .

„Cine se va arăta că au jurat Stiîmb, aceluia, să
"i tae limba : aşijdirea şi marturilor cari vor jura strîmb
Iar alte
pravile sau legi dic, să se tae mâna, celui ce va .
jura strimb“.
Cpr. Harmenopol, De Jurejurando, 1, 7, $ 19,
unde se dice:
„Ei lingua exscinditor ; idemgue in testibus servat
asemene legislaţie ar mai fi încă în vigoare, or“. —Dacă,
prea, puţini
din acei cari obicinuesc a fi marturi ar mai
avea
mână sau
limbă în gură.
Cpr. Baudry, II, 1308. Mourlon, Il, 1648.
1357, No. 2. T. Huc, VIII, 357. 'Phiry, Mărcade, V, art.
lombe, XXX, 562 urm. Pand. fr., Delation III, 181. Demode serment, 3 urm.
“ Demante, V, 336 bis II. Gawrsonnet, Pr.
civ.,
IL, $ 878, p.
122 (ed. a 9-a). Bonnier, 415. Larombit
No. 5. Aubry et Rau, VIII, $ 752, p. re, V, art. 1357,
181. Râpert. Palais
v” Serment, 318 wm.

COD. CIV.—CART, III „—TF
IT. IL.—CAP. 1X.— 8-a
V.—JURĂMENT,

Acest. jurământ,

este jurământul
Romanilor 2).
Nu

vorbește

ne vom
de

care

voluntar

dânsul,

este

o adevarată: convențiune

(jus/jurandum

ocupa. despre

el, pentru

voluntarium)
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1),

al

că niei lega nu

Romanii mai aveau încă jur
(de şicană). Acel care deferea un ământul dis de calunnia Jurământul
jurământ trebuea însuș să (e uma
juremai întăi, dacă adversaru
na
l seu

jurământul în
tenţia .sa este
Justinian 4), nu
în stare de a

cerea, că el n'a deferiț
spirit de vexaţiune, ci fiind
convins că preîntemeiată 3).
Acest jurământ, abrogat de
mai exsită astădi, pentru că acel
a care este
cere ceea ce nui se datorește
, este în stare

de a presta și asemenea, jurămâ
nt 5).

Legea actuală nu recunoașt
diciar, care poate fi de done fel e de cât jurământul jU- Jurămentul
uri: decisoriu sau litis-de- geois
cisoriu, și supletoriu sau
oriu și
supl
etif.

NR

') Dovada, acestei convențiuni nu se
dreptului comun, proba testimonialăpoate face de cât conform
fiind subordonată unui
început de dovadă scri

ra
—

.

să (art. 1197
turisirei extra-judiciare (art. 1205 ), ca şi în privinţa măr). Cpr. Garsonnet, Pr. ci,
III, p. 122, $ 878 (ed. a 2-a)
.
o
Cpr. Dig, 12, 2, De Jurejurando, sive volu
ntario, sie neces-

sario,

%)

sive judiciali. Vedi Accarias, Dr.
romdin, IL, p. 695,
nota 1 (ed. a 4-a, 1891).
Se
Chr, Cod., 2, 59, De Jurejurando prop
tev calimniam daudo.
LL. 34, 84,

Dig., De jurejurando, etc, 19, 2. Basi
l. L.
34,. De jurejurando, 22, 5. Harmen
opo
l,
I,
7,
$
9
şi
10.
%) L. 2, 8 Coq., pe Jurejurando, ete. 2, 59. Cpr.
Accarias,
Dr. rom, II, 979, p. 1957.
*) Duranton, XIII, 579. Demolombe, XXX, 614.
Alex. Degr6,,
Ser. juridice, I, p. 376. Râpert. Palais,
Serment, No. 6.—In Cod. Ipai:
Codul Ipsilant, acest jurământ îşi

avea din contra ființă : lant, (arapiră de vinovăţie asupra, cui-vaş, dice
art. 5 Donici
3 (capit. p. jurământ) din acest Cod,
întăi trebue să facă
jurământ cum că întradevăr face acea
piră, ear nu cu vre
„Cel ce porneşte

0 pismă“. Vedi

şi Codul Car a, părtea VI, capit. 1, art.
5, unde se dice : „Cine va voiagesă
pornească judecată criminală, să nu poată altfel, de cât jurând
mai întăi că nu o
pornește din vre-o pismă, ci într'adev
er“
„Cel ce va sili bre
.
altul a, face jurământ, dice

Andr. Donici (capit. 23, ant. 9)
că nu'l
se dă remas pre sine“, Acest jurămâ cliviteşte, atuncea
nt există şi astădi
atât în Anglia cât si în Ame
a, de şi nici o consideraţie
serioasă nu'l justifică. Vedi ricBoi
ssonade, Projet de C. ciz.
pour Lempire du Japo
n,
și €l nu

va vrea

să jure

V,

precum

No.

138,

p.

185.
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Art.

1207,

N —ART.
ĂMENT.
JURĂME

1207.—Jurământul

11770, 1200, ş 3 C. civ.);

judiciar

10 Acela ce o parte prigonitoare
mânt se numeşte decisoriu (art. 1208
20 Acela care judecătorul de la
laltă din părţile prigonitoare.
(Art.
civ. Art. 234, 246 Pr. civ. Art. 93 C.
Jurământul
pe care o parte

este

de dou€ specii

|

,

,

(art.

dă celei-lalte ; acest jurăC. civ., 237 urm Pr. civ.).
sine dă la una sau la cea1219 urm. 1417, 1472 C.
com. Art. 1357 C. f-.).
îl dă celei-lalte se nu-

mește decisoriu sau lifis-decisoriu, pentru că el decide sau
face să atârne de dânsul soluțiunea litigiului. Jurământul
deferit din oficii de judecător se numește supleforiu sau supletif, pentru că el are de scop complectarea probelor produse de reclamant.
El se numește în life
când are de

obiect determinarea valorei lucrului reclamat (art. 1922).
Critica, jurăRemâne acum, pentru a termina aceste observațiuni
mentului. generale, să cercetăm dacă legiuitorul a făcut bine, sau nu,
de a admite

jurământul

decisoriu ca mijloc

de

probaţiune.

Această instituţie din alte timpuri, este combătută de mulți
autori, și nu fără oare-care cuvânt. Iată cum se exprimă,
în această privință, unul din eil!): „Moralitatea și utilitatea jurământului în materie civilă poate fi serios contestată. Mai întăi, este foarte greu de a regula modul cum
jurământul trebue să fie prestat. De aceea, pe semne, Codul italian a imitat, în această privință, tăcerea prudentă
a Codului

francez.

Cine nu

cunoaşte

ficultăţi la care jurământul a dat
diferitelor religiuni

însă

nenumăratele di-

loc în practică

profesate de părțile

chemate

din causa
a-l presta

în justiţie 2).
„In al doilea loc, se poate ca jurământul să inspire încredere de câte ori el este deterit de justiţie întrun interes social, adecă în interesul descoperirei adevărului, și de
câte ori acela care are să'l presteze
este cu totul desin-

teresat în causă. Când însă cine-va prestează un jurământ
în propria sa causă, lucrul se schimbă. In adevăr, în a*)

'T. Huc,
251.

>)

Vedi

Le Code civil italien et le Code Napolton,
şi Comentariile

de

drept

civil a

IL, p. 256,

aceluiaş

autor,

VIII, 356. Cpr. în acelaş sens, Mass6, Dr. comu., IV, 2594.
Ferniere, Dictionn. de droit, vo Sevment. Boissonade, Profet
de C. civil pour Vempire de Japon, V, 140, p. 127. G.
cilescu, Pr. cir. II, 223, p. 510 urm. 1. N. Cesărescu. ToC.
Judiciar din 1900, No. 37, ete.
|
0 asemenea, deficultate s'a, ivit şi la noi cu ocasia, jurământului israeliților. Vedi înfră, p. 896 urm.
”
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semenea
îi mai

caz, sinceritatea jurământului poate
mult

sau

mai

puţin

bănuită,

și
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în tot-deauna,

este

imoral

dea

pune pe cine-va între conștiință și interesul stu.
„Un jurământ deferit este mai tot-deauna prestat: și
find că acel care îl deferă este şi el gata a-l presta la
rândul lui, publicul care asistă la proces este adese-ori ru
impresionat, și omul cel mai cinstit, care n'a putut să cÎștige procesul cel mai drept decât prin prestarea unui jurământ, pierde în tot-deauna ceva din reputaţia sa. Acelaş lucru se întâmplă și în privința jurământului supletoriu,
căci

mai

în tot-deauna

ambele

a lua pe Dumnezeu de martur

părți

sunt de-opotrivă gata,

despre legitimitatea

preten-

țiunei lor.

„De aceea, nimic

nu este mai

trist decât

această prac-

tică a jurământului, mai cu samă înaintea jurisdicţiilor inferioare.

Asemenea,

barbare.

instituție

este o rămășiță

a timpurilor

Altă dată se cerea, în materie criminală, ca a-

cusatul să presteze jurământul

de a spune

adevărul

la in-

terogatorul ce i se făcea 1). Această monstruositate a dis-

părut, însă există, în materie civilă, ce-va care presintă analogie cu acest jurământ:
acesta este jurământul judi-

ciar. Avem

convingerea

că abrogarea acestui jurământ va

îi o reformă morală şi folositoare“.
De aceea, unele legislațiuni străine,

precum

este 0o- Art. 1260,

dul spaniol de la 1889, au desființat jurământul judiciar, Cod spaniol.
după cum făcuse și Convenţia naţională

de Cod civil a lui Cambacerts:

nu este admis, dice art.
la 24 iulie 1889; dacă

ca neavenit ?)€,

prin primul proiect

„In contracte,

jurămentul

1260 din citatul Cod spaniol de
se va presta, el se va considera

În

1) Acest jurământ, admis în Francia prin ordonanța din 1667

(art. 7, tit. 10), nn mai

există astădi, pentru că el punea

pe acusat în alternativa sau de ai sperjur, sau de
a vorbi
contra intereselor sale, ceea,
ce era inuman. Tnluumanin,
est
pe” leges que perjuria puniunt, perjuri diam
aperire.
UDE.
|

Chauveau sur Care, Pr. eiv., III, Quest. 1253,
p. 119. Pand.

fr, Delation de serment, 16.

at
de
profe) Vedi şi Ante-proiectul Codului japonez, elaborat
de
Ii
e
sorul Boissonade, care nu admite de cât jurămentul extrajudiciar (art. 137 urm.), ce era adinis la Romani
(vedi

sui

«4

p. 359) şi este admis şi astăqi în baza convenției părți o
(Veqi supră, p. 339. text şi n. 1). Laurent, în Ante-proiectu

Dreptul
străin.
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DESPRE JURĂMENT.— CRIȚICA ACESTEI INSTITUȚIE
Cele mai
tul,

perdând

multe
din

legiuiri

vedere

că

sguduită și că mai nimene
bunarea divină. De aceea,

legea

penală,

solemnităţi
rul este la
«Jurământul
mijloc dat
cred.

Un

cu

toată

străine
credința

din

însă . jurămâneste

adâne

astăgdi nu se mai teme de. răscu toată pedeapsa edictată de

evocarea,

Divinităţei

care presidă la sevîrşirea
ordinea dilei și a ajuns
nu este, după cum dice
acelor cari nu cred de

filosof

admit

religioasă

anticitate

şi a întregei

jurământului, sperjuun adevarat scandal,
un autor 1), de cât un
a înşala pe acei cari

a avut

deci

dreptate

să

war trebui să fie admis de
chemat a-l presta nu are nici un intercât atunci când
es în causă 2).
Eată

cel

dică că, la popoarele

rământul

care au

perdut

simţul religiunei, ju-

pentru ce această instituție de
altă vreme este
meniță cu timpul să dispară din
legile moderne, după cum
a dispărut din Codul spaniol
de la 1889: » Trebue să fim
cu toţii de acord spre a, recunoaș
te, dice un autor 3), că
jurământul n'a fost întrodus
de cât spre rușinea omenirei.
In adevăr, este de ajuns ca omul
să și cunoască datoriile
sale pentru ca, să și le îndeplineasc
ă. Relieia jurământului

Despre jurământul

decisoriu

sau

litis-decisoriu.

Jurământul decisoriu sau liti
s-decisoriu este, după cum
am vedut, acela pe care una,
din părţile prigonitoare îl
dă celei-lalte pentru a face
să atârne de la el soarta pro
cesului.
Religia jurământului este,
dice
lege
a,
rom
ană
,
un
mijloc util și foarte întrebuin
țat pentru a termina procesele : „Mazimum remedium
expediendarum litium în usu
m
de revisuire, menține din cont
ra jurământul decisoriu, cu
eliminarea însă a elementului
religios (art. 1390). Acest auto
desfiinţează însă, cu drept
cuvânt, jurământul supletor r
iu,
menţinând numai pe acel
a pe care judecătorii îl
pot da asupra valorei lucrului (art.
1391
meşte estimator sau zenonian ), şi pe care doctrina îl nuîru că se găseşte într'o cons (art. 1222 C. eiv. *0m.), pentituție a împaratului Zenon
9, Cod., Unde zi, 8, 4).
(L.

1) Mass, Dr. comm., IV,

9594.
*) Vedi supră, p. 349,
nota 3.
%) Ferriere, Dictionnaire
de droit, vo Sevment.

COD. CLV.—CART-IUI.— TIT, JI: —CAPIT.IX.—S-a V.—ART. 1208.

venit jujsurandi religio“1).

transacțiune

EL se apropie

întru-câtva
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de

(art. 1704 urm.) 2), de care însă el se deo-

sebește din dou&

puncte

un contract,

voluntară

este

de vedere:
din

1

partea

transacţiunea fiind
ambelor

părți;

pe

când jurământul exclude, din. contra, libertatea din partea
aceluia, căruia el este deferit; acesta nu poate, dacă el voește să nu peardă procesul,
de cât să'l presteze sau să'l
refere adversarului stu (art. 1211).
De aceea, acest jurământ era numit la Romani jusjurandum necessariuni ;
2 'Transacţiunea presupune concesiuni reciproce
tea contractanţilor 3), element care lipsește cu

din partotul în

materie de jurământ, pentru că partea care l'a deferit sau
perde procesul, în caz de prestarea lui, sau dobândește
câștig

de

causă,

dacă

acela

căruia

el este

deferit

îl refu-

să (art. 1211). Jurământul are deci puncte de asămănare
cu transacțiunea, însă nu este o adevarată transacțiune 4).
Causele

în care se poate deferi jurâmântul

decisoriu.

Art. 1208.— Jurământul decisoriu poate fi dat în ori ce fel
de contestaţiune. (Art. 1209 urm., 1416 C. civ. Art. 46 C. com.
Art. 1358 C. fr.).
1) Dig., Pr., De jurejurando,
2)

„Jusjurandum speciem

ect., 12, 2.

transactionis

continet, majoremque

habet

auctoritatem quam res judicatu“. L, 2, Dig., loco cit. Vedi şi
alte texte citate de Goudsmit, Cous de pandectes, I, p. 314,
nota 5. Maynz, I, p. 573, $ 68, nota 35 (ed. a d-a).
3) Opr. C. București. Dreptul din 1901, No. 35. Vedi supră, p.
342, nota 2. Cpr. art. 1817 C. Calimach (1380 C. austriac),
„art, 719 Cod. german, ete.
,
:) Cpr. Baudry, II, 1310. T. Huc, VIII, 358. Planiol, 11, 2306.—
Curtea, de casaţie și Curtea, din Galatz (Bulet. S-a,. 1, 1899,
p. 284, 522 și Dreptul din 1900, No. 14) merg deci prea departe când dic că jurământul este o adevarată transacţie,
cu țoate că în această greşală. au picat şi mulţi autori. Cpr.
Giorgio Giorgi, Teoria delle obbligazioni, etc., I, 431. Gar-

sonnet, Pr. cio., III, p. 192, Ş 8179 (ed.a 2-a). Alex. Degre,
Ser. juridice, I, p. 313 urm. şi Dreptul din 1890, No. 21.—

Tribunalul din 'Voulouşe gice că jurământul litis-decisoriu
este o transacție condițională între acel care deferă şi acel
căruia, el este deferit (Sirey, 89, 2, 42, colona 1), însă Glasson dice că ideea de transacţie condițională nu este exactă,
şi că este mult mai nimerit de a considera jurămentul ca

o presumţie, care scuteşte de ori ce dovadă. Vedi Pr. &, et
prat. de proctd. civ. (Paxis, Pichon, 1902), 1, p. 523, 524,

Deosebire
între jurământ şi transacţie.
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DESPRE

Jurământul
în ori ce soii

de

JURĂMENTUL

decisoriu

DECISORIU.—ART.

poate,

contestaţiuni

1 208,

în principiu,

să fie deferit

bâneşti, ori care

ar fi valoa-

rea lor, în materie posesorie ca şi în materie petitorie, în
materie personală ca și în materie reală, dicea Pothier

(II, 912). „Jusjurandum et ad pecunias, et ad ommnes res
locum habet“ 1). E1 poate fi deterit în contra sau peste cu-

prinsul actelor
2), fie că ar exista,

sau nu, un

probă scrisă (art. 1210)3).

început

de

Azt, 1472
Astfel, servitorul poate, cu toată controversa ce există
Cosi iias Asupra acestui punct, să defere patronului
seu jurământul
decisoriu pentru stabilirea existenţei contractului
de închiriere

de

servicii

și a creanţei

ivact ; căci art. 1472, care prevede
pe cuvântul seu atât pentru câtimea

tru

plata

acestui

salarii

pe anul

isvorite

din

acel

con-

că patronul se crede
salarului câţ Și pen-

expirat,

şi pentru

turile date pe anul curent, lasă a se presupune
torul n'a recurs la alte mijloace de dovadă
4.

acon-

că seryvi-

Art. 1395 din Ante-proiectul de revisuire a
lui Laurent,
dice că jurământul este o transacţie oferită
de partea care']
deferă.
) L. 34, Dig., De jurejurando, etc., 19; 2.
-Cas. îr. Sirey, 94. 1. 189. D.P. 94. 1.45.
Cas. rom. Bulet.
1879, p. 502. Bulet. 1891, p. 82 şi 1317.
C. Iaşi. Dreptul
din 1884, No. 19. 7. Huc, VIII, 359. Pand.
fr., Delation de
serment, 141.—Jurământul este însă inadm
isibi
l în privinţa
faptelor constatate de judecăto»
într'un act autențic, care
se cred pănă la înscrierea în falş
supră, p. 154). C.
Bucureşti. Z)reptul din 1884, No. 60.(vedi
Pana.
fr., vo cir., 148.
Arntz, III, 438. Laurent, XX, 244. Demo
lombe, XXX, 608.
Aubry et Rau, VIII,

$ 753,
Huc, VIII, 359. Larombiăre,

din Codul italian

*)

este formal

Demante, V, 337 bis VI.
nota 14.

p. 189, 190. Bonnier, 410. 7.
V, art. 1360, No.3. Art. 1364
în această privinţă.—Contă.

Mass6-Verg6, III, $ 608, p. 54%,
|

Trib. Paris, 28 iulie 1891. Le Droiz
din 12 aug. 1891. 7.
Huc, VIII, 359. Pand. fi., Delation
de serment. 103, 156.

*) Cas. rom.

'Prib. Iași și Dolj. Bulet
Dreptul din 1884, No. 67. Dreptul din. S-a 1, 1884, p. 499.
1885, No.2; din 1886,
No. 21 şi

din 1893, No. 77.0. Judic
Dreptul din 1900, No. 93. Troplong, iar din 1893, No. 82.
Marcade, VI, art. 1781, No. 4; p. 585. Louage, II, 882. 883.
tea II, 453, în fine. Mourlon, III, 809. Toullier D. V, parGlasson, Llfments
du dr. fr, I, p. 599. Duranton,
XVII, 23—6.
Contră. Cas.

om. Bulet. S-a 1, 1887, p.53. Trip.
Iași. Dreptul din 1882,
nt, XXV, 505. 'Taulier
Th. raisonnte du C. civil, VI, p. Laure
302 (Grenoble. ed. din 1841).

No. 29 (eu adnotaţia noastră).
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Cât

pentru

proba

testimonială, ea nu

cât conform dreptului comun,
cerut ar fi mai mic de 150

365

va fi admisă de Admit. pro-

adecă atuncea când salariul bei iese
lei sau,

când fiind mai

mare, tul comun.

ar exista un început de probă scrisă 1).
Și fiind că voibim de art. 1472, care a dat loc la o Dreptul străcontroversă, vom observa în treacăt că acest text a fostin în privința
abrogat atât în Francia (L. din 2 aug. 1868) cât și în
Belgia (L. din 10 iulie 1883), ca fiind contrar egalităței
cetățenilor, proclamată prin Constituţie. El a fost de asemenea eliminat din Codul italian, însă T. Huc apără disposiţia, acestui text, dicând că, sub cuvânt de egalitate, nu
trebue să se rădice stăpânului ori ce garanţie pentru al
lasa la discreția unui servitor necredincios 2).
Termenii art. 1208 sunt însă prea generali, căci ju- Casurileîn
rământul

este

în privinţa

inadmisibil

tibile de a face
țiuni 3), precum

drepturilor nesuscep-

UL

fi adobiectul unei renunţări sau unei transac- poate
sunt drepturile care interesează ordinea mit ine

publică 4).

In puterea acestor principii, se decide că nu se poate Acţiuneaîn
da jurământul asupra faptelor care servesc de bază unei (espârtenio
acţiuni în despărţenie'sau în separare de bunuri5); în recla- de bunuri,
i

contestaţii
de stat, ete.

2) 'Prib. Brăila. Dreptul din 1883, No. 73. Jud. de pace Lille.
D. P. 97. 2. 187. T. Huc, X, 397. Baudry et Wabhl, Louage
(ed. a 2-a), II, 2172.
2) T. Huc, X, 397 şi mai cu samă Le Code cicil italien et le
Code Napolton, |, p. 982—284.
3) Art. 2593 din Codul portughez este formal în această pri- Art. 2528 C.
portughez.

vinţă.

|

4
5;

'Trib. Tours. Gaz. palais, 82. 2. 246. Pand. fi. v” cit, 107.
Mouvlon, II, 1649.
'P. Huc, II, 291 şi VIII, 859. Râpert. Sirey, Dicorce, 2290.
Thiry, III, 183. Planiol, III, 585. Bonnier, 410. Demolombe,
IV, 415. Mareade, V, art. 1358 urm., No. 1. Demante, V, 331
bis II. Pand. fr. vo cit., 108. Aubry et Rau, VIII, $ 753, p.
187. Larombiăre, V, art. 1358, No. 9. Laurent, III, 207,şi
toți autorii. Vedi şi t. I, partea II a lucr. noastre p. 151.
Faptul împăcărei soţilor poate însă fi dovedit prin Ju- Impacarea

răment.

Fremont,

Dizoree,

384.

Pand.

fr.,

vo cit.,

109. Costi geraă.

Aubry et Rau, V, $ 492, p. 185. Lavombiere,V, art. 1358,
No. $. P. Huc, II, 363 şi VIII, 359. Planiol, III, 588. Baudry, 1,134. C. Trees. Dalloz, - Separation de corps, 433, n.

2. —Contră. Laurent, III, 210. Demolombe, IV, 420.

Aceiaş controversă există în privința mărturisirei. V. t. Î, Mărturisirea
.
Majori
orilor admit Go_ Pater:
părtei. reă,
autori
Ti-a_ a luer.. noastre. p. 197. Majoritatea
partea
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„DESPRE JURĂMENTUL DECISORIU.—ART. 1208,
maţiile sau contestaţiile de stat privitoare la
celebrarea căsătoriei1), la faptele fliaţiunei sau legitimită
ţei (art. 340
Pr.

civ.) 2); în contestaţiile privitoare la materii elect
orale3);

în contestaţiile
jure, pe

care

în care sar

legea

opune

a stabilit-o

blic 4); în contestaţiile

în care

o presumţie furis et de

întrun

scop de

sar opune

interes

pu-

prescripţia, care

însă că dovada împăciuirei poate să result
e din mărturisirea,
părței. Vedi Baudry, 1, 134. 7. Huc, II,
363. Demolombe, IV,
420. Willequet, Divorce, p. 112. Fremont,
et Rau, V, $ 492, p. 185. Vraye et Gode, Jdem, 384. Aubry
Divorce, I, 141
(ed. a 2-a). Repert, Sirey, Divorce, 2051.
'Trib.
Villeneuvesur-Lot. Le Droit din 25 iunie 1892.
Această din urmă sentinţă adinite
ca mijloc de probă a împăciuirei nu
numai mărturisirea, dar şi jurământul.— Contră.
Laurent, III, 210. Coulon, Faivre et Jacob, Manuel form.
Bruxelles. Pasicrisie belge, 19. 3. 215.du divorce, p. 93. Trib.
Vedi asupra acestei
controverse, Dalloz, Nouo. Code cip.
annote (1900), 1, art.
244, No. 73.
*) Cpr. Bandry et H. Foureade, Des
person
(ed. a 2-a, 1900). F.-Herman, I, art. nes, II, 1942, p. 491
194, No. 7: Aubry et
Rau, V, $ 452 bis, p. 15, nota-î.
Cpr. art. 115 €. Calimach
(99 C. austriac).
2) 'T. Huc, VIII, 259. Thiry, III,
183. Garsonnet, Pr. ciz., II,

p. 596, $ 357 (ed. 1).

Mourlon, II,

1649. Pana. îv.,
112. Bonnier, 410, 440. Baudry,
II, 1314. Marcade,
1358—1360, No. 1, p. 228. Aubry
et Rau, VIII, $
181. Laurent, XX, 245. Demante,
V, 337 bis II, și

torii. Cas. fr. D. P.

At, 812, 941

Controversă.

vo cit,

V „art,
753,p.
toți au-

86. 1. 55. Sirey, 86. 1. 179. — Curte
a.
din Rennes a decis că filiaţiunea
naturală poate fi dovedită
prin jurământul mamei (Râpert.
1; or. L.3,$3, Dig., 12, 2), Dalloz, Paternite, 631, nota
criticată de toţi autorii, afară de însă această decisie eşte
Cubain (Droit des femanes,..
No. 53) şi de Cadres (Enf.
ls, No. 49). Vedi Pana.
În. vo cit, 116. Demolombe, nature
V,
512.
Bonnier, 410, p. 363,
care dice, cu. drept cuvânt,
că această decisie este scandaloasă. Vedi t.. I, partea II î
ţia noastră în C. judiciar din lucr. noastre, p. 307 şi adnota1900, No. 15, p. 119.
2) Bonnier, 410. Baudry, II,
1314.
C. Nancy (21 iunie 1830). Jurăm Cas. fe. Sirey, 86, 1. 131.
ântul nu poate fi deferit,
dice această din urmă decisie,
acelui
a. care cere înserierea,
sau menținerea sa în listele
electorale asupra “punctului
a se şti dacă el este proprietar
de
real al imobilelor ce stăpânește. V. această decisie în
Sirey, t. 9, anii 1828 —18$30,
pantea II, p. 459, colona
2.
*) Vedi supră, p. 315 urm.
— Câţ pentru presumțiile
care nu
interesează ordinea publică,
contrară (art. 1202, in fine). ele pot fi combătute prin dovada
Vedi supră, p. 317,
Cât pentru chestiuneă de
a se şti dacă, presumția leg
ală de

COD.

CIV.—CART..IIL.--TIT. I1.—CAPIT. IX.—S-a V.—ART. 1208.
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constitue o excepţie peremptorie de fond, nesusceptibilă de
a fi combătută prin vre-un soi de dovadă, afară de ceea

ce se dice în privinţa unor prescripții scurte (art. 1906)1).
Jurământul

nu

poate

fi deferit asupra

chestiunei

de Termenul

a se ști dacă un apel a fost sau nu făcut: în termenul le-uotărit delle

gal,

pentru

că termenul

hotărît

pel este de ordine publică 2).

de lege

spre

a

face a-apel.Ordine

publică.

Jurământul nu poate de asemenea fi deferit pentru Contracte
a stabili existenţ
contract
solemn N pre-s0lem
ne. Neda a sau clausele unui
A
Întniu
admiterea,
cum 0 donație, o convenţie matrimonială,
o ipotecă, un jurământu-

contract de societate (art. 88 urm. C. com.) și chiar oasociaţie în participare (art. 256 C. com.)?), etc., pentru

interpunere de persoane, stabilită de art. 812 şi 941, poate:
sau nu, fi combătută prin jurământ, chestiunea este controversată. După unii, jurământul ar fi admisibil, fără nici o discuţie, pentru că asemenea presumţiuni se întemeiează numai.
pe motive de interes privat. Demolombe, XXX, 278, 600.
Bonnier, 846, p. 681, nota 2. Laurent, XI, 402 şi XIX,
622. Demante, IV, 32 bis 1V.—După alţii, jurământul na
fi: admisibil, sub cuvânt că ordinea publică ar fi direct interesată la, menținerea presumțiunei. Larombiăre, V, art.
1352, No. 10 şi art. 1358, No. 11. Duranton, VIII, 268 şi
SII, 415.— In fine, după Aubry et Rau (VIII, $ 750, p.
165, text şi nota 14), jurământul, ca'şi mărturisirea, ar fi
admisibile numai atunci când disposiția s'ar ataca de însuş
“ dispunetorul, nu însă şi de moştenitorii sei. Vedi asupra acestei controverse t, IV a lucr. noastre, p. 31 și 819, textşi

nota, 3. Mai vedi încă Pand. fr., Ddlation de serment, 139 urm.

1) Vedi supră, p. 315, 316şi în fră; explic. axt. 1906, p. 374 urm.
*) Cas. rom. Bulet. S-a II, 1890, p. 1203.— Judecătorii 'sunt ţinuți a verifica din oficiii dacă oposiţia, apelul și recursul au
fost făcute în termenul legal. Cpr. G. Tocilescu, Pr. cir.
III, p. 104. B. M. Missir, Dieptul din 1873, No. 61. Vedi
Și Cas: rom. (S-a II, 1890, p: 1203), care pune în principiu
că termenul de apel este de ordine publică. Cpr. Cas. fe.
Pană. Ptriod.-96. 1. 246. Cas. belg. Păsier. belge, 86. 1. 98.
"Aceiaş soluţie este admisă în privinţa apelului în materie

corecțională. C. Paris.

Dreptul din 1882, No. 12.

Vedi a-

supra acestei chestiuni, tr. nostru în limba franceză, p. 316,
text şi nota 1, şi Alex; Degrâ, Dreptul din 1819, No. 22, p.
118. Dreptul din 1882, No. 8, p. 67. Repert. Sirey, Appel
(mat. râpressive), 518 urm. 'F. Helie, Instiuc. criminelle, VI,

3007. Pand. fr., Appel 'correctionnel, 398, 415, 484. Râpert.

Dalloz,

Suppl&n.,

Appel en

înat.

correctionnelle, 46.

'

%) Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a; II, 1895, p. 1386.——Contră. Cas.
Tom. (decisie dată sub Codul de comerţ vechii). Bulet. S-a

hi
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DESPRE

JURĂMENTUL

DECISORIU.—ART.

1208 C. CIV., 349 C. CON.

că asemenea contracte nu admit altă dovadă de cât îndeplinirea formelor solemne prescrise de lege. Forma dat

esse rei 1).
Cambii. Art.
349 CO. com.

In. fine, s'a, decis, cu drept cuvânt, că debitorul unei
cambiinu poate să defere jurământ purtătorului titlului,

pentru

a dovedi

liberarea

sa,

nici

să

provoace

un intero-

gator 2), nici să ceară aducerea registrelor adversarului 3).

Regula art. 349 C. com. e privitoare numai la persoanele
capabile de a se obliga, ear nu și la minori). S'a decis
că jurământul era inadmisibil chiar sub vechiul Cod de

comerţ (art. 144) 5).

Art. 349 din noul Cod comercial prevede, în adever,
că „debitorul unei cambii nu va putea opune de cât excepţiunile privitoare la forma titlului sau lipsa condițiuni-

lor necesare pentru exerciţiul acţiunei şi excepțiunile personale aceluia, care a exercitat această acţiune. — Aceste
excepțiuni personale nu vor putea întărdia condamnarea

IX, 1875, p. 14.— Asociaţia, în participare nu poate fi dovedită nici prin marturi.
Cas. rom. Bulet. S-a, II, 1893, p.
296. C. Craiova. C. judiciar din 1896, No. 36. Vedi şi supră,
p. 197, 256, nota ? şi 270, text şinotele3 Şi 4; 332, n. 4
*) 'F. Huc, VIII, 359. Laurent, XX, 243. Garsonnet, Pr. ci,
IL, p. 59%, -$ 357 (ed. 1); t. III, $ 822, p. 11, 12 (ed.a
2-a). Pand. fr, vo cit., 150. Demolombe, XXX, 602. Duranton, XIII, 575. Bonnier, 410. Aubry et Rau, VIII, $ 753,
p. 187, 188. Larombitre, V, art. 1358, No. 10, şi toți auto-

rii. Cas. fr. şi C. Pau. D. P. 32. 1. 194.

Sirey, 71. 2. 99.

0. Bruxeles. Pasicrisie belge, 81. 2. 90. Art. 2523 din Codul
portughez este formal în această, privinţă,
2 Cpr. 0: Bucureşti C. judiciar din 1901, No. 30, p. 238
şi
314.
No.
5) C. București. Dreptul din 1893, No. 66 şi C. judicia»
din
1896, No. 39. Cas. rom. Dreptul din 1892, No. 29. Bulet.
II, 1889, p. 965. Bulet. 1890, p. 1454. Bulet. 1897, p. 156, S-a,
157.
C. Iaşi. Dreptul din 1894, No. 17. Trib. Ilfov. Dreptul
din
1896, No. 27. V. în acelaş sens, Gr. Maniu, Dr. com.,
II, 350.
Vedi asupra, acestui text David Supino, 14 Codice di commerci
o
italiano commentato, III, p. 308 urm., No. 536 urm.
C. Craiova. Dreptul din 1899, No. 3.— Contră. 'Trib. Ilfov
şi Iaşi
Dreptul din 1892, No. 16 şi din 1901, No. 44.
Cpr. asupra
acestei chestiuni, C. de apel din Milan. C Judiciar
din 1901,
No. 29, şi adnotaţia D-lui C. N. 'Poneani

5)
*)

C. Bucureşti. Dreptul din 1898, No. 20.

Cas. rom. Bulet. S-a II, 1810, p. 269. 'Trib. Ilfov
şi Tutova.
Dreptul din 1885, No. 80.
-
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la plată, de cât dacă ele sunt lichide și de o
grabnică soluţiune,
și .în toate casurile, întemeiate pe o probă scrisă
1),

Debitorul unei cambii, de câte ori este chemat în judecată, trebue deci s'o plătească, dacă nu se găseşte
în casurile excepţionale prevedute de art. 349, remănând
ca el
să exercite mai în urmă acţiunea în repetiţie, sau să ceară

restituirea cambiei

plătite 2).

Debitorul

cambii

unei

se poate

însă

opune

la plata

ei pe motivul că această cambie nu mai are existenţă, o
dată ce ea a fost înlocuită prin o altă datorie, de exemplu,

prin o ipotecă 3).

Debitorul unei cambii poate el să se opue la plată,
invocând proba, testimonială întemeiată
pe un început de

|
Art. 55 c.
com.

dovadă scrisă ?
Afirmativa ar părea să resulte din art.
59 Cod. com., după care, de câte ori acest Cod cere
proba prin scris, proba testimonială nu poate îi admisă de
cât în casurile în care ea este permisă și de Codul civil.
Or, Codul civil admite dovada testimonială de câte ori
există un început de probă scrisă (art. 1197 C. civ.). Cu

toate acestea, jurisprudența, se
pentru că o asemenea excepţie

luţie, după
putea

cum

aduce

cere art.

străgăniri

349

pronunță
în sens contrar,
nu este de o grabnică so-

din Codul

dăunătoare

comercial,

şi ar

comerciului 4).

Dar dacă cambia n'a fost nici subserisă, nici acceptată de debitor, el poate să opune plata și s'o dovedească
prin martori și jurământ, conform art. 46 C. com., chiar
dacă suma în contestaţie ar fi mai mare de 150 lei 5).
Jurământul decisoriu poate însă fi deferit pentru sta- Dovedirea

bilirea,
*)

unei

Proba

transacţiuni

testimonială

ax fi, nu poate înlocui

nescrise,

tt
—

5)
*)

art.

349. din

este,

în

şi a presumţiilor,
proba

serisă.

ori cât de puternică

C. Bucureşti.

C. judicia

din 6 april 1900, care a Imo0-

C. com., debitorul cambiei

trebue să pro-

pue -aceste excepţiuni l« prima înfățișare a procesului. Cpr.
Trib. Iaşi (15 martie 1901), Dreptul din 1901, No. 31.
,
Cas. rom. Bulet. S-a II, 1892, p. 288 şi 692. C. Bucureşti.
Dreptul din 1896, No. 16. Gr. Maniu, op. cit, II, .p. 109,
ad nota.

transacției,
Jurământ.

Controversă,

din 1901, No. 42.—După legea
dificat

de și chestiunea

|

Cas. rom. Bulet, S-a II, 1897, p. 978.

,

Vedi Gr. Maniu, op. şi loco supră cit. Alex. Degre, Dreptul
din 1896, No. 49; Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a II, 1891, p. 880.

*) Cas. rom. Bulet. S-a II, 1893, p. 795. Bulet. 1897, p. 99%.
21
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FAPTELE

ASUPRA

CĂRORA

SIE POATE

DEFERI

JURĂMENTUL.

această privință, controversată t); pentru stabilirea unui
contract de locațiune verbal, care n'a primit nici o pune-

re în lucrare (art. 1416)2), etc. Vedi și art. 1417
Faptele asupra

cărora se poute deferi jurământul

C. civ.
'decisoriu.

Jurământul nu poate fi deferit asupra unei chestiuni
de drept, ci numai asupra unui fapt?), care nu este doasupra unei vedit în instanţă, și care o dată dovedit, trebue să prochestiuni de
ducă o consecință legală 4).
fapt.
Astfel, nu s'ar putea deferi jurământul asupra unei
datorii isvorite din joc sau prinsoare, pentru care legea nu

Jurământul
nu poate fi
deferit de cât

conferă nici o acțiune în justiţie (art.
nei obligaţiuni
Toate

Fapte ilicite.

1636)5), asupra u-

naturale 6), etc.

faptele

pot

fi dovedite

acele ilicite, de naturăa atinge

prin

jurământ,

şi chiar

onoarea acelui chemat a'l

presta, precum ar fi, de exemplu, frauda, seducţiunea, afentatul la libertatea de a testa, etc. î), afară poate de
acele care ar ti de natură a expune unei pedepse pe acel

care ar jura 8).

Deoseb. între
dreptul roman şi dreptul actual.

1) Vedi sapră, p. 254, ad nota.
”) In cât priveşte admiterea probei testimoniale când există un
inceput de dovadă scrisă, vedi supră, p. 253, ad notam.
%) T. Huc, VIII, 357, in fine. Larombiere, V, art. 1359, No.
11. Laurent, XX, 250. Pand. fr, Detation de serment. 172.
115. Baudry, II, 1315, Ricci, Delle prove, 281.—La Romani,
din contra, jurământul
tența

dreptului

putea

reclamat.

Cpr.

să aibă de obiect
Baudry,

însuş exis-

loco cit. Maynz,

Dr.
romain, IL, $ 68, p. 513, nota 33 (ed. a, 5-a,
1891). Alex.
Degr, Dreptul din 1890, No. 21, p. 163 Şi Ser.
TE
, javidice, 1,

Cpr. art. 445, 446 (410, 411 vechii) din proced.
civ. germană.— Dacă, jurământul s'a deferiţ asupra mai
multor fapte,
el este

Indivisibilitatea jurământului.

indivisibil ca şi mărturisirea. G. just.
din Geneva. Sirey, 95. 4. 32. Vedi şi supră, p. 336. civilă
text si nota 2.
Laurent, XX,

247. Demolombe, XXX

%)

lation de serment, 116.
iuby et „Rau, VIII, $ 753,

p. 187.

603. Pană fi. DE

C. Bordeaux.

Ă
Sirey,

) T. Huc, VIII, 360. Laurent, XX, 250. Pana. f., ve cit.. 182
urm. Aubry et Rau, VIII,
$ 153, p 189.—Tribun. din Doone a decis dusi că nu este admisibil
jurământul deferit
spre
sta
Drepta dia
o bil
obligaţie
1891,
Mie ți i utând
resulță
intr!
dintro
cansă ă ilicită
ilicită.

%) Demolombe, XXX, 609.—Vedi însă

Laurent, XX, 250, în

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. HI.—CAPIT.
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Faptele

asupra cărora jurământul este deferit trebue
Faptele tresă fie pertinente (relevants) şi concludente în
causă, adecă bue să fie
să curme litigiul (art. 237, $ 1 Pr. civ.) 1)
; căci altfel, ju-şi coneludendecătorii ar putea să'l respingă, ei având, în
această pri- te în causă.
vinţă,
afară

o apreciare suverană care scapă de controlul
casației,
de casul când ei ar fi violat sau aplicat
în mod gre-

șit o disposiţie a legei 2).

Dacă faptele asupra cărora jurământul este
propus Jurământul
sunt pertinente și concludente în causă 3), el poate
fi deferit deferit prin
atât prin conclusii principale cât și prin conclusii
subsidia- subsidiare.
Te, pentru că jurământul este tocmai un mijloc
extrem la,Controversă.
care partea recurge de câte ori ea se teme de
respingevea mijloacelor sale principale €),
În ori ce caz, nu se poate discuta admisibilitatea
u- Jurăment

nui jurământ care n'a fost formulat 5),
fine —.Jurământul

nu

poate

fi deferit

neformulat,

asupra

unui

fapt

deCodul
„lietuos, dice art. 1364 din Codul italian. Conform : art. 9593
ital.
si por- din Codul portughez de la 1867.
tnghez.

*)

Aubry et Rau, VIII, $ 753, p. 187. Thiry, INI, 184. Arntz,.
III, 439. Pand. fr, Delation de serment, 214, 919. Larombiere, V, art. 1359. No. 14. Baudry, II, 1315. Laurent, XX.
251. C. Paris. Pand. Piriod. 96. 2. 288.— Dacă jurămentul
“a dat asupra mai multor fapte, ceea ce presupune art.
231 din Pr. civ,, fie care din ele va trebui să fie pertinent.
Pand. fr., foco cit., 237. Laurent, XX, 253. Nu se poate, în
adevăr, deferi un jurământ în termeni complexi. Trib. Luxemburg. D. P. 94. 2. 84. In privinţa indivisibilităţei jurământului, vedi supră, p. 370, nota 4 şi 336, text şi nota 2.
*) Larombitre, loco cit., No. 15. Aubry et Rau, Zoco cif., p. 188.
Laurent, XX, 951. T. Hue, VIII, 360.
3) Cpr. C. Galatz. C. judiciar din 1895, No. 43. C. Iași. C.
Judiciar din 1894, No. 21.

*) Aubry et Rau, VIII,

$ 753,

p.

190.

7. Huc, VIII,

361.

Laurent, XX, 257. Demolombe, XXX, 621. Baudry, II, 1316.
Mareade, V, art. 1358—1360, No. 3. Larombiere, V, art.
1360, No. 6. Gavsonnet, Pr. civ., II, p. 600, $ 357, în fine.
Trib. le Puy. D. P. 70. 3. 19. Cas. rom. CC. Bucureşti şi
Trib. Dolj. Bulet. S-a 1, 1892, p. 110. Dreptul din 1880.
No. 9 şi din 1892, No. 58. C. Iaşi. Dreptul din 1815, No.
28.—Contră. Cas. rom. şi C. Bucureşti. Bulet. S-a 1, 1883,

D. 436.

Besancon.

Dreptul din 1884,
D.

P. 93.

No. 16 şi din 1891, No. 32,

2. 555. V edi şi numeroasele

C.

decisii ci-

tate în Pand. fr. vo eiț., 243. Cpr. și C. Paris. Pand. Period.
1901. 2. 80.

,

o

) Cpr. C. Bucureşti. C. judiciar din 1901, No. 42 şi 48. Vegi
şi infră, p. 390, text şi nota 9.

DESPRE JURĂMENT.— ART. 1209, 1906.
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Faptele tre-bue să fie
personale aceluia căruia
jurământul
este deferit.

Faptele chiar pertinente și concludente în causă nu pot
face obiectul unui jurământ de cât atunci când sunt per-

sonale aceluia
constitue

căruia

o chestie

jurământul este deferit 1), ceea ce

de fapt, lasată

la suverana apreciare a

instanțelor de fond 2).
Eată cum se exprimă, în această
din codul civil:
|

privință,

art. 1209

Art. 1209.—Jurământul nu poate fi dat de cât asupra unei fapte personale aceluia cărui se propune a jura. (Art. 1212,

1906 C. civ. Art. 237, $ 1 Pr. civ. Art. 1359 C. fi).
Nu se poate deci deferi jurământul decisoriu unui
moștenitor asupra, unor fapte personale autorului stu : .„Heredi €jus, cum quo contractum est, jusjuvanduim deferri non
potest, guoniam contractum îgnorare potesti 3).
„Nu este însă nevoe ca faptele să fi personale şi aceluia care deferă jurământul.
|
Art. 1906 aduce o excepţie la regula înscrisă în art.
1209 %. Vom explica de “îndată acest text, de şi el figurează

tocmai

la titlul

„Despre jurământul

prescripţiei.

de credulitate

sau

de credibilitate.
Art. 1906.—Cu toate acestea, cei cărora vor fi opuse aceste prescripţiuni (scurte), pot deferi celor ce li opun, jurământ
asupra, cestiunei de a se ști dacă lucrul s'a plătit în adever.—
Jurămentul 'va putea, fi deferit văduvelor şi moștenitorilor sau
Art. 445 Pr,
germană,

1) Cpr. Cas. rom. C. judiciar din 1901,
nu va putea, fi deferiţ, dice art. 445
ced.

*)

civ.

germană, de

cât asupra

No. 36.— Jurământul
(410 vechiit) din pro-

unor

tapte

personale

păr-

ței adverse, amtorilor san representanţilor sei, sau despre
care aceste persoane au cunoştinţă prin ele înşilet.
Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1877, p. 213. Cas. Sec.-unite. Bulet.

1884, p. 336. Bulet. S-a 1,1891, p. 188. Bulet. S-a 1, 1894,

p. 861. Bulet.
aparţine

S-a, 1, 1895,

instanțelor

de

p. 878.—Aceiaş

fond

când

este

putere suverană

vorba

'de a

se ști

dacă jurământul este concludent, pertinent sau decisiv în cau5)
*)

să. Vedi infră, p. 390, nota 5.

|

Pauli Sentent., De rebus creditis et jurejurando, 2, 1, $4.—
Vedi însă art. 445 (410) din proced. germană, tradus în
nota precedentă.
Sunt. însă autori

cari susţin

că

disposiţia

art. 1906

nefiind

„de cât o aplicare a dreptului comun, jurământul
de
litate ax putea fi deferit şi în alte casuri de cât acelecreduprevedute de lege. Vegi infră, p. 317, ad nota.
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minori, pentru ca să aibă

a declara, dacă nu ştiu că lucrul este încă datorit.
nrm., 1903—1905, 1908 C. civ. Art. 2275 C. fr.) 1).

(Art. 1208

Prescripţia este un mijloc de a dobândi proprietatea sau
de a se libera deo obligaţie prin trecerea unui timp oarecare 2), sub condiţiile determinate de lege (art. 1837). In
1) Disposiţia

excepţională a art. 1906 îşi are

origina

sa, în Origina art.

vechiul drept francez. Cpr. Pothier, II, 718. Planiol, TI,
125. Troplong, Prescription, II, art. 22175, No. 944.— La
Romani, în casurile art. 1903 urm., prescripţia era de treideci -de ani (arg. din L. 1, $ 1, Cod., Deannali exceptione,
ete., 1, 40).
La noi, a şi în Francia, în Germania (art. 195 C. civ.), şi
în mai toate legislaţiunile străine, preseripţia Zongissimi temporis este de 30 de ani (art. 1890). In Bulgaria însă, o lege
din 18 dech. 1897 reduce acest termen la 20 ani pentru acțiunile reale relative la, imobile, şi la 15 ani, pentru acțiunile reale relative la mobile, afară de acele care resultă din
un delict, pentru care termenul este tot 20de ani. V. Au.

de legisi. ctrangire. anul 1898, p. 681, 682.

1906.

Dreptul bulA
DP
cripțiaă. L.
din 13 dec.
189.

o

In Rusia, proprietatea atât a imobilelor cât şi a, mobile- Dreptul rulor se dobândeşte de asemenea prin o posesiune
de
Vinta |
neinfectată de vre-un viciii (art. 565 Cod. general deceal ani,
Im- cripţii.ea
periului, Svodd zahonoff' Rossiishoi imperii). Cpr. Er. Lehr,
:
Dr. cip. russe (1811), Î, 261. Repert. Dalloz, Supplem., Prescrip. civile, î. A. Weiss, Tr. element. de dr. international (ed.
a 2-a, 1899), p. 587.
Ă
,

De și însuș legea determină timpul necesar pentru înde- Stipularea

plinirea prescripţiei achisitive
noastră

-

supremă

-

.

a, decis

și liberatorie,

ui

că

părțile

WE

pot

totuşi

stipula

Curtea,

-nanpin_

unei pres-

CTipții

mai

o prescrip- lungi de cât

ţie mai lungă de cât acea admisă de lege (cpr. Cas. rom. acea statorBulet. S-a ÎI, 189, p. 815. Vedi şi C. Nancy. Sirey, 91. 2 nicită de lege.
161), sub cuvânt că prescripţia nu interesează ordinea publi- Controversă,
că, de oare ce, cel puţin în materie civilă, ea nu poate fi
invocată din oficii (art. 1841), nici propusă pentru prima
oară în casaţie. (Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1880, p. 241 şi
Bulet. 1886, p. 19). Această soluţie este în principiu inadmisibilă, pentru că, prin asemenea clausă, sar renunţa de
„mai "nainte la beneficiul unei prescripţii
nu vede că, în puterea unei asemenea

viitoare. Apoi, cine
clause, s'ar putea,

conveni ca preseripţia să nu fie îndeplinită de: cât peste un
termen foarte lung, de exemplu, 100 sau 1000 de ani, ceea
ce ar însemna a dice că ea, nu se. va îndeplini nici o dată.

Cpr. Baudry, III, 1587. Baudry et 'Tissier, Prescription, 62,

p. 46.
mai

Planiol,[Î, 676. — Unii însă admit

scurte

de 30

de

âni

ar putea

că preseripţiile

fi prelungite

prin

Con-

venţia părţilor, de câte ori ordinea publică n'ar fi la mijloc. Cpr. Baudry et Tissier, op. cit, 65, p. 49.
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ambele casuri, preseripţia este un fel de pedeapsă edictată
în contra proprietarului sau creditorului „negligent, care
pedeapsă consistă în perderea lucrului sau a dreptului ce
el a neglijat de a exercita un timp destul de lung pentru
a face a se presupune că lucrul sau dreptul nu'i aparţine
sau

Prescripţia

că el a renunțat la ele.
Prescripţia lungă de trei-deci,

lungânu poa-constitue în. favoarea posesorului

dou&-deci sau dece ani,

sau debitorului,

o pre-

tă prin dova-sumție atât de absolută, în cât ea nu mai poate
fi comda contrară. ătută prin nici o dovadă contrară 1).
Art.
In cât priveşte însă prescripţiile scurte, statornicite de
1903, 1904.
i

Stipularea,
unei presspe
al
acea, determinată de
lege.

Dar dacă părţile nu
măi lungă de cât acea
după părerea, generală,
după cum prevede art.
că, dacă ordinea publică

prescripţiei,

ea nu

cere

pot în genere stipula o prescripţie
statornicită de lege, ele ar putea,
stipula, o prescripţie mai scurtă, aşa
225 din noul Cod german *), pentu :
se opune la prelungirea termenului
ca

acest termen

să nu poată fi scw-

tat : „Considerând, dice tribunalul de Ilfov (25 ianuar'1891),

că dacă

Art. 225 C.

german, 1972
C. Calimaeh,
ete.

se înţelege

causa

pentru

care

sunt

interqise

vențiunile de renunţări la o prescripţie sau la prelung conirea,
termenului, nu se poate vedea însă rațiunea, pentru care să
fie interdis părţilor dreptul de a'şi crea o prescri
pţie convenţională mai scurtă de cât acea legală, căci o
asemenea,
convenție, departe de a crea, dificultăţi pe care
legiuitorula
voit să le înlăture, militează în favoarea, raţiune
i preseripțiunei, de oare ce scurtează termenele acţiuni
lor,
și prin
urmare, fixează mai curând drepturile părţilor“.
(Dreptu
l din
1891, No. 50). 'Tot în acest sens se pronunţă
şi
jurispr
udenţastr ăină, mai cu samă în privința, poliţel
or de asiguraLe, în care companiile asigurătoare stipulează
în genere, în
favoarea lor şi în contra asiguratului,
o
prescri
pţie mai
scurtă de cât acea statornicită, de lege.
tate în R6pert. Dalloz, Supplem., Prescri Vedi decisiile ciption, No. 12 p.
139. C. Paris și Cas, îr. D. P. 95, 2. 502.
Sivey 941.
361, Cpr. Baudry, III, 1587. — Vedi
însă Planiol. II. 615,
p. 205, nota 1.
!
:) Vedi: supră, p. 315, 316și 366,
367,
*) Acest
text, după

ce pune

în principii

clusă sau agravată prin acte juridice,
Migoarea

că prescripţia

nu poate

adaogă că se poate

fi ex-

ei, scurtându-se termenul preseripţiei : „Lrleie micşora
hterung
' de»
Verjăhrung, însbesondere Abhiirzung der Verjiihrungsfrist,
ist zulăssig, — Contră. Art. 1972 Cod. Calim
ach.
„Nime
ne, dice acest text
(1502

C. austriac), nu poate, în privi
cătuire pentru un termen mai scurt nta prescripţiei, să facă vre-o ala ei, de cât acel hotărit de legi“.
—Art. 148 din Codul federal al
obligaţiilor din Elveţia (L. din
iunie 1881), prevede de asemenea
11
că termenele preseripției fixate
lege nu pot fi modificate prin
de
convenţia părților
!
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şi 19041),

ele întemeindu-se
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pe o presumţie de

*) Aceste prescripţii sunt relative la creanțele maistrilor, pro- Art. 1903,
fesorilor şi institutorilor de ştiinţă sau de artă pentru lecțiile ce dau cu luna: la creanţele ospătătorilor, hangiilor,
otelierilor, găzduitorilor, pentru hrana și locuinţa ce ei procură cu diua, cu luna sau cu anul (/ez non distinguit); la
creanţele oamenilor cari 'şi închiriază serviciile lor cu diua,
pentru plata dilelor de muncă, fuvniturilor făcute de dânşii
şi simbria lor (art. 1903) ; la creanţele medicilor şi chiara

veterinarilor,

cari nu

sunt

de

cât niște

mediei

pentru

1904.

ani-

male (Baudry et Tissier, Prescription, 130; Fuzier-Herman,
IV, art. 2212, No. 30; Cas.fr. D. P. 85.1. 208. Sirey, 85.1.
313) ; la creanţele chirurgilor, farmaciştilor pentru visite, opevaţii şi medicamente ; la creanţele comercianților, precum băcanii, brutarii, casapii etc., pentru mărfurile ce vând particuralilor necomercianţi ; la, creanţele directorilor de pensionate
pentru preţul pensiunei elevilor, şi a altor maistri, pentru
preţul uceniciei ; la creanţele servitorilor, cari se tocmesc
en anul şi chiar cu luna, pentru plata simbriei lor (art.
1904) (Baudry et Tissier, op. cit., 127), nu însă cu diua, aceştia, fiind prev&duţi de art. 1903. (Baudry et 'Tissier, op.
Şi loco cil. Laurent, XXXII, 503. Mareca6, Prescription, art.
2912, No. 2, p. 211).
Textul corespundător francez (2272), modificat prin legea Dentişti,
din 30 nov. 1892, mai aplică încă prescripția de doi ani denmoaşe.
tiştilor și moaşelor, curmând astfel controversa care exista Controversă.
mai înainte ; căci, pe când unele tribunale, ca acel din Gand
şi din Paris, aplicau prescripţia anuală dentiştilor (V. Sirey,
91. 4. 20 şi 2. 144), alte tribunale declarau din contra că această, prescripţie nu li este aplicabilă. (Cpr. Judec. de pace și

Prib. Paris. Sirey, 19889. 2. 248 şi 1890. 2. 70). Prescripţia
statornicită de art. 1904 fiind excepţională, credem că, în legea,
noastră, ea nu poate fi aplicată moaşelor şi dentiştilor, excepţiile fiind de strictă interpretare. Cpr. Laurent: XXXII,
499.-—Contră (în privinţa moaşelor), Marcad6, Prescription,
art. 2272, No. 1 şi Leroux de Bretagne, Nouveau tr. de la
prescription eu matitre civile (1869), II, 1219.
Aceiaş

controversă

s'a.rădicat

în privința

doicelor

sau

Doice sau

mance, ,
mancelor, după cum se dice în Moldova. Unii, precum Vazeille (Prescription, II, 139, ed. din 1832), le aplică, în a- “ontroversa.
dever, disposiţia, art. 1904, mai cu samă dacă sunt toemite
cu anul, după cum este obiceiul la noi: ear alții, le aplică
disposiţia finală a art. 1907. Vedi Leroux de Bretagne, op.
cit., II, 1286. Troplong, Prescription, II, 968. Fuzier-Herman, LV, ant. 2217, No. 89, „nrent, XXXII, 456, 503.
Baudry
et Tisşier, op. cit.
.
Inaplie, art.

„În Arie caz, prescripțiile statornicite de art. 1903 şi 1904 19081904

nu se aplică terțiilor,

cari ar fi plătit pentru

debitor şi ar

terţiilor.

3
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plată, dedusă din împrejurarea că creditorul are nevoe de
banii sei îndată, și pe obiceiul ce'l au cei mai mulți dea
plăti asemenea datorii fără luare de chitanță ID, pot î
combătute prin jurământul deferit de creditor debitorului.
Fată, în adever, limbagiul pe care creditorul îl va. ţinea
debitorului, care se pune la adăpostul prescripției. D-ta in-

voci prescripția, adecă susții implicit 2) că "mi-ai plătit, fiind că această prescripţie se întemeiază pe o presumţie de
plată ; ei bine, jură dacă "mi-ai plătit în realitate!
Dunod dicea foarte bine în această privinţă: „Pentru datoriile pe care debitorul le plătește de obiceii fără luare
de

chitanță,

prescripţia

întemeindu-se

pe 0 presumţie

«de

plată, această presumţie trebue să cedeze înaintea adeverului, cu atât mai mult cu cât nu se aduce. prin aceasta
nici un reu debitorului, cerându-i-se o dovadă despre buna
sa credință și făcându-l însuş judecător în propria sa causă.
Fată pentru ce prescripţiile de șase luni și de un an,
statornicite de art. 1903 şi 1904, unu însă și cele-lalte
prescripții scurte, prevedute de Codul civil sau de legile
speciale 3), pot fi combătute prin jurământ.
exercita acţiunea lor
Acţiunea terţiilor nu

recursorie contra acestui din urmă.
va putea fi respinsă de cât prin pres-

„cripţia de trei-deci de ani. Cpr. Baudry et Tissier, op. cit.
142. Laurent, XXXII, 505, Puzier-Herman, IV, axt. 9271,
„Xo..12, C.

Lyon. D..P. 62.2. 164.——De asemenea, preserip

ţia statornicită de art. 2904 nu este aplicabilă când
debitorul prin act scris recunoaşte că a, plătit o parte,
remănend

dator

numai

cu

un.rest;

în asemenea. caz,

se aplică

presgivtia de. trei-deci de ani. C. Bucureşti, Dreptul
din 1901,
60).
No.
1) Cpr. Cas. fi. Sirey, 91. 1, 208 şi 519 D.P.
91. 1. 416.
Pand. Period. 92. 1. 108. D. P. 97.1 459.
-Sirey, 99. 1.

521. C. Bucureşti. Dreptul din 1901, No. 60. Potlier.
II,
118, 123, 727. Baudry, III, 1711. Baudry
et Tissier op.
cit, 14], Laurent, XXXII, 5183. Arntz, IV, 2061.
Aubuv et
Rau, VIII, $ 774, p. 447.
Planiol, 17, 725. Mourlon, II, 1967.
Demante et Colmet de Santerre, VIII, 383.
Thiry, IV, 640.
Troplong, Prescription, IL, art, 22115, No.
994. Fuzier-Her-

2)

Art. 1907,

man, IV, art. 2275, No. 1, şi toţi autorii.

Nu este, în adever, nevoe ea debitorul
să. susţie că a plătit, fiind destul ca el să invoace pur
și simplu prescripţia.
Cp Baudry et Tissier, op: cit. 143. Laurent,
XXII. 517.
ubry et
Rau,
1, Ş$ 174, p.
447. Cas. fe.
D.
55
290, Sirey, 55 1.85
7 SAT
Cas, îi D PB
) Astfel, deferirea, jurămentului nu
este admisibilă în privința
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Art. 1906: adaogă însă că jurământul poate fi defe-Deterirea jurit văduvelor și moștenitorilor sau: epitropilor acestor din Xementului
urmă, pentru ca să aibă a declara dacă nu știu că luerul moștenitosieste încă datorit.
Acesta este jurământul pe care doc- lor, epitropi-

trina îl numește de credulitate sau de credibilitate, care
nu are caracterul unei transacţiuni 1!) și despre care Laaltor prescripţii, de exemplu, în privinţa prescripţie quinquenale prevădută de art. 1907, care este o adevarată pres-

cripție

liberatorie,

nesusceptibilă

de a fi combătută

prin do-

vada contrară. Cpr. Cas. fr. D. P. 56. 1. 77. Sirey, 56.1.
643. D. P. 19. 1. 71. Sirey, 79. 1. 301. D. P.:85. 1.30 şi
84. 1. 335. Planiol, II, 796. Baudry et Tissier, op: eit., 751.
Laurent, XXXII, 514. Fuzier-Herman, IV, art. 9275, No. 33.
Disposiţia art. 1906 fiind excepţională, nu .poate deci fi Disposiţia,
aplicață prin analogie la alte casuri neprevedute.
Cpr.art. 1906 fiind

Laurent, XX, 249. T. Huc, VIII, 360. Rauter, Pr. ciz., 134 excepţională,

Rousseau et Laisney, Dictionn. de proctd., v* Serment., 52. Moat la
Cas. fr. Sirey, 47. 1. 45.—Contră. Demolombe, XXX, 606. alte casuri
Aubry et Rau, VIII, $ 753, p. 189, nota 92. Bonnier,:419. neprevădute

Larombiere, V, art. 1359, No. 12. Demante, î. V, 337 bis G de lege.
III şi t. VIII, 383 bis. Toullier D., V, partea II, 372. Gar. “Ontroversă.

sonnet, Pr. eiv,, II, $ 357, p. 598 (ed. 1-a) şi III, p. 130, $ 883
din ed. a 2-a. Vedi şi autorităţile citate în Pand. fr., Dălation
de serment, 210, 211. Cpr. în acelaş sens, Cas. rom. Bulet.
S-a 1, 1519, p. 907. Bulet. 1880, p.; 249. Bulet. 1891, p.
151. Trib. Dolj. Dreptul din 1895, No. 12, p. 99. C. Galatz.
Dreptul din.1900, No. 14. Această din urmă decisie pune
în principiu că jurământul de credulitate poate fi deferit
moștenitorilor asupra faptului dacă ei nu știu că autorul lor
sa folosit de un imobil şi datorește chiria. —In cât priveşte
însă pe epitrop, doctrina este unanimă pentru a, decide câ
textul este excepţional şi că jurământul de credulitate nu
i poate fi deferit de cât în casul prevedut de art. 1906.
Cpr. Demolombe, XXX, 595. Laurent, XX, 249, în fine.
Pand. fr., v* ciț., 201, şi autorii supră citați. Cas. fr. D. P.
61. 1. 368. Cas. rom. şi C. București. Bulet. S-a 1, 1881,
p. 42. Dreptul din 1887, No..1 şi 52. Trib. Dolj. Dreptul
din 1895, No. 12, p. 101.—Contră. Cas. rom. Bulet. S-a 1,
1891, p. 1751. Dreptul din 1891, No. 56,
,
Ă
Art. 1906 fiind excepţional, se înţelege că jurământul de jurământul
credulitate nu poate fi deferiit altor persoane de cât acelorde credulitaprevedute de acest text. Cpr. T. Huc, VIII, 360, Aubry et te nu poate
Rau,

VIII,

$ 753, p. 189,

text

şi nota

205. Cas. fr. D. P. 77. 1. 976.—Contră.

607.

Larombiăre,

V, art.

1359,

met de Santerre, V, 337 bis III.

23.

No. 12.

Pand.

fr.. ve Cit cât persoane-

Demolombe. XXĂulor prevădute

Demante et Col- de art. 1006.

_

1) Aubry et Rau, 1, $ 114, p. 723, nota 16 (ed. a 5-a).

Controversă,
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rombitre (V, art. 1359, No. 11) qice că ar fi mai bine
numit jurământ de opinie, expresie care este inexactă, pentru că acela căruia el este deferit nu afirmă numai o opinie, ci jură că știe sau nu ştie că lucrul este datorit1).
Art, 949.
Art. 154 din vechiul Cod comercial cuprindea o discom.
posiţie identică în privința cambiilor (polițelor) şi biletelor la ordin,
disposiție care astădi
nu mai are
căci, de și după noul Cod de comerț,
acţiunile

fiinţă ?);
care de-

rivă din cambii se prescriu tot prin cinci ani art. 949,
2), această prescripţie liberatorie nu mai poate îi combătută prin jurământ.
După art. 1906, creditorul
atât debitorului cât și văduvelor

poate deferi jurământul
şi moștenitorilor, sau e-

pitropilor acestor din urmă, când ei sunt minori.
Dacă
jurământul se deferă, însuş debitorului, el nu va, putea scapa
de condemnare de cât jurând că a plătit în realitate. Faptul,
în specie, fiind personal lui, el trebue să se explice în
mod categoric. Dacă jurământul este însă deferit văduvei,
moștenitorilor sau epitropului acestor din urmă 5), ei vor
scapa de condemnare jurând că nu știu dacă lucrul se
datorește. Plata nefiind un fapt personal al lor, nu se puate
cere de la dânșii o afirmare aşa de categorică ca
acea
care

Casul când
femeea epitropă este
măritată de
al «loilea.

se impune

debitorului.

In caz când femeea epitropă sar fi măritat de al
doilea, jurământul va fi deferit atât ei cât și barbatului
seu co-tutor, chiar dacă ar fi vorba
de fapte anterioare
acestei căsătorii, pentru că amândoi represintă pe
minor,

Și refusul unuia
pune

pe

minor

din ei de a presta acest jurământ ar ex-

la. perderea,

procesului *).

1) Cpr. Pand. fr., Delation de serment,
199.
2) Vedi asupra, acestei disposiţii abrogate
prin Codul actual,
Lyon Caen et Renault, Dy- comme... LV,
450
3) Creditorul nu poate deferi jurământul în alţi urm.
termeni de cât
acei arataţi în art. 1906. Baudry et 'Tissi
er,
op. cit, 747.
Baudry,

III, 1711. Laurent, XSXIE, 515. Râper
t. Dalloz,
Supplem., Prescrip. civile, 596. FuzierHerman, IV, art. 2275,
No.

11. C. Chambery. D. P. 73, 2. 153.—Jurâmân
tul trebue
de asemenea Să fie prestat în termenii
art. 1906.
*) Baudry et Tissier, op. ciţ., 745. Yuzier-H
erman, loco cit.
No. 1.

Pand. fr, DElation de serment. 203,
“nes. Sirey, 84. 2. 69, și nota lui Labb. Reper 204. Trib. Rent. Dalloz, Supplem., Minorite,
399, nota 1.

-
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restrictiv, ear nu enun-Sinăicul unui

ciativ, persoanele chemate a presta jurământul de credu-faliment; ete.
litate, el nu poate fi deferit sindicului unui faliment, unui
administrator, unui curator, unui lichidator, ete., pentru
că toți aceștia nu pot

avea,

nici

o

cunoştinţă

despre

temei-

nicia sau netemeinicia reclamaţiunei 1).
Prescripţiile scurte vor putea deci fi opuse de acești representanţi ai debitorului, fără ca lor să li se poată deferi jurământul de credulitate 2).
Prescripţiile

statornicite

meindu-se pe o presumţie
cum

am

vedut,

să

de

art.

1903

şi

1904

înte- Recurgerea

de plată, creditorul poate, după din partea

combată

această

presumție

deferind de- ia alte mij-

bitorului jurământul de credulitate sau representanţilor sej ace de cât
(văduvelor, moștenitorilor sau epitropilor acestor din ur- Controversă.
mă, când ei sunt minori).
Chestiunea este însă de a se
ști dacă

probă.

creditorul

poate

Jurisprudența

să

este

recurgă

aproape

cide că mărturisirea debitorului

la

alte

unanimă

cum

mijloace

pentru

de

a de-

că el n'a plătit da-

toria îl împiedică de a se folosi de prescripţie, şi această
soluție se întemeiază pe împrejurarea că refusul de a presta
jurământul nu este de cât o mărturisire tacită că datoria,
na fost plătită. După această teorie, pe care însă unii o
contestă nu fără oare care temeiu, presumţia de plată pe
care se întemeiază art. 1903 și 1904ar putea în tot-deauna fi dărîmată prin mărturisirea contrară a debitorului,

expresă sau tacită 3).
Dacă debitorul a
turisirile

și declaraţiile

lasat mai
unuia

lor-lalţi 4).
1)

din

|
mulți

N
moștenitori,

ei n'ar

a
măr-

fi oposabile

ce-

a

Bandry et Tissier, op. cif., 146. Lyon-Caen et Renault, Dr.

comun, IV, 451. Laurent, XXXII, 516. F.-Herman, loco cit,

No. 8.—Contră. C. Bordeaux (in privinţa sindicului). Repert.

Dalloz, Prescription, 1038, nota |.
*) Baudry et Tissier, Lyon-Caen et Renault,
„cit. Puzier-Herman, IV, loco cit., No. 10.

% Opr. Cas. fr, D. P. 97. 1. 459 şi
95. 1, 99.

a
Ă
op. Şi loco supră
Sirev

D. P. 94. 1. 536. Sivey,Sirey,
90. 1.9. 8. 1.D.400.P. 90.90.4
|.

60. Sivey, 79. 1. 457. 'Trib. Annecy,

Sirey, 89. 2. 46.

Herman, IV, art. 2275, No. 12 urm. Baudry et Tissier, a
cit, 148 urm. Aubry

II, 793.—Contră.

et Rau, VIII, $ 114, p. a

Laurent,

XXXII,

518.

Baudry,

*) Cpr.. Baudry et Tissier, op. cit. p. 456, ae nota.
Râpert. Dalloz, Preserip.

civile, 630, nota 3.

Elaniol,
Gas

fi

CAS. x

F.

PERSOANELE

CARE

POT

DEFERI

JURAMENTUL,

„Creditorul, m'ar putea însă să respingă prin. alte mijloace excepţia trasă din prescripţie, dicând bună-oară, că
împrejurările causei dovedesc că plata n'a avut loe 1),
E) war putea, de asemenea, dacă debitorul n'a re-

cunoscut

fie în

mod

expres,

fie. tacitamente,.

că

n'a

plătit

datoria, să provoace mărturisirea sa prin un interogator,
sau prin chemarea în persoană a debitorului.
Se poate
foarte bine admite, dic Bandry et Tissier, ca mărturisirea
debitorului să'l oprească de a opune prescripția, fără ca
procedura, interogatorului. să fie admisă în specie, pentru
că legea a voit, în privinţa proceselor mici, să înlăture
cheltuelele și perderea de timp 2).

Persoanele
Jurământul

cure pot deferi jurământul
decisoriu

nu

poate

decisoriu.

fi deferit

părțile care sunt în litigii (arg. din art. 1207,

de

cât

10).

de

Partea care deferă jurământul
trebuie să aibă capacitatea de a face o transacţie, pentru că, după
cum am
vedut supră, p: 363, jusjurandume speciem transactioni
s con-

tine!

(L. 2. Dig., De jurejurando,

12,

2). „Soli jusjuran-

dum deferunt, dice Harmenopol (|, 7, $ 13);
qui contrahere, aul sulvere, aut litigare possunt“
Minori, interMinorii și interdişii nu pot deci deferi jurăm
ântul,
(işii, temeile
măritate, ete.

1)

Budry

et Tissier,

*) Baudry et Tissier,
2215, No.

op. cit., 149.

op. cit, 750.

Planiol,

27 urm. Aubry et Rau,

II, 724

Fuzier-Herman, IV.

art.

VIII, $ 774. p. +4, text

şi nota 85. Troplong, Prescription, II,
Leroux de Bretagne, op. cit., II, 1998. Masse-Verge, V,995.$ 859,
p. 338, nota
4. Curasson, Pouxl

agier et Pialaţ, Compe
pair, 154. Planiol, Il, 724. Repert. Dallo tence des juges de
z, Supplement, Pres-

erip. civile, 594. Laurent, XXXII, 518 urm.

Contră. 'Toul.
lier D., V, partea II, 54 (Duvergier
nu admite însă această
părere, loco cit., p. 49, nota a). Marec
adă, Prescription, ant.
2215, No. 5, p.

244. Vazeille, Prescription, II, 142. Vedi şi

nota în Sirey, 79.1. 457. Duranton,

XIII, 434, în fine. A„cest din urmă autor (XXI, 125)
admite chiar proba testimonială pentru a dovedi recunoașterea
datoriei din partea
|
debitorului, în casurile, bine înţeles,
în care această dovadă
„este admisibilă, părere care este
generalmente respinsă,
pentru că, în specie, fiind vorba,
de o presumţie. juris et de
Jive, ea.nu poate fi combătută
de cât prin mijloacele permise de lege. Or, legea nu permite,
în specie, de cât jurămentul. Cpr. Laurent, AXKII,
519, in fine. Aubry et Rau,

COD. CIV.—CART. IL— TIT. I.—CAPIT, IX.—S-a V.—JURĂMENT,
pentru

că ei nu

nici femeile

justiţie,

au

măritate

chiar

dacă

decată 2).
Acei

libera

disposiţie a bunurilor

neautorisate

de

barbaţii

ele ar fi 'autorisate

|
puși sub un

de

lor

a'sta

381

lor1) ;
sau

de:

în ju-

consiliu judiciar pentru râsipire sau Persoanele

slăbăciune de minte, nu pot de asemenea deferi jurământul puse sub în

decisoriu de cât cu asistența acestui consiliu (art. 445, 4585).

âiciar.

Persoanele însărcinate cu administrarea sau gestiunea, Persoanele
afacerilor altuia nu pot deferi jurământul de cât în casu- însărcinate

rile și sub condiţiile.în care ele pot trata și transige a- ceia
supra lucrurilor care fac obiectul contestaţiei.
altuia.
Astfel, barbatul nu poate deferi jurământul în privința bunurilor femeei de care el nu poate dispune fără
consimţimântul ei 4).
VIII $ 714, p. 447, nota, 85, in fine. Bandry et Tissier, op.

1)

cit., 149. Fuzier-Herman, loco cit., No. 31. Cas. fr. D.P.
91. 1. 416. Sirey, 91. 1. 208.
„Impubes jusjurandum remittere neguil“, dice Harmenopol,
Ş 11, 1,7, De jurejurando şi $ 25, De impuberibus, -ete., 1, 12.
Cpr. Laurent, XX, 235; Larombitre, V, art. 1359, N. 1. Pand.
fe, Delation de serment; 35.— Minorul emancipat, avend libera disposiţie-a veniturilor sale, poate,. după. părerea gene-

Minorul emancipat,

-rală, să defere jurământul: în privinţa actelor de pură ad-Controversă.
ministraţie. Larombiere, V, loco cit. TD. Huc, III, 484. Baudry, 1, 1142. Pand. fr., vo cif., 38. — Contră.. Lamrent, V,
235 şi XX, 235. T..Huc, VIII, 358. Bandry, IL, 1313. După
acești

din

urmă

autori, minorul

emancipat n'ar

putea deferi

jurământul chiar în privinţa drepturilor de care el poate
dispune, de cât îniplinind formele prescrise de art. 413, pen-tru că transacţia nu poate nici o dată fi considerată ca un
act

de

administraţie.— Cât

pentu

minorul

autorisat

a face

Ast.10c,

"comerţ, el fiind considerat:ca major (art. 10. C.:com.), va
eom.
putea necontestat să defere şi să primească jurământul în
toate pricinele care interesează comerciul seu.
*) Laurent, III, 148. Pand. fr., Mariage, I, 2211. Demolombe, Femeea mă-

IV, 282 și AXX, 583. Larombiere, loco cit. Viaud, Puissance vitață sepamaritale, p. 352. — Pemeea separată de bunuri având însă "e

3)

capacitatea de a 'instrăina averea, sa mișcătoare (art. 1265),
poate deferi jurământul în privința acestei averi. Laurent,
XX, 939, in fine. Larombiere, loco cit., No. 1, in fine.
„Prodigus si deferat jusjurandum, audiendus non est“. L.

35, $ 1, Dig., De jurejurando, 12, 2.

Vegi şi Harmenopol,

De jurejurando, I, 1, $ 13. Cpr. Pand. fr., Delatiou de serment, 36. Demolombe, XXX, 583. Duranton, XIII, 585. La-

rombiere, V, art. 1359, No. 2.
%) Pană.

fr. loco cit, 42. Larombiere,

Lo
V, art. 1359,

No. 2.

1265.

3852
Exereiţiul ac-

PERSOANELE

In

țiunilor do- ţimpul
tale în timpul

cât

privește

căsătoriei,

CARE

POT

DEFERI

însă

exercițiul

JURĂMENTUL.

acţiunilor

căsătoriei. actuală (art. 1242) 1), cât și sub Codul
mântul poate fi deferit de dânsul3).

Mandatarii

In

cât

dotale

ele aparţinând barbatului, atât sub

priveşte

pe

mandatarii

în

legea

Caragea 2), jură-

convenționali,

ei nu

convențiopot deferi jurământul de cât în puterea unui mandat spenali.
cial, ear nu în puterea unui mandat general, care ar cuprin-

de numai

actele de

administraţie

(art.

1536) 4),

soluţie

:) C. Galatz şi Iaşi.

Dreptul din 1898, No. 45 şi din 1901,
No. 11. C. judiciar din 1 mantie 1901, No. 17 (cu adnotaţia noastră), Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1894, p. 524. C. judiciar din 1894, No. %. Guillouard, Contrat de mariage, IV,
1185 urm. Marcad6, VI, art. 1549, No. 2. Aubry et Rau,
V, $ 535, p. 547. T. Huc, IX, 436. Troplong, Contrat de
mariage, IV, 3105. Baudry, III, 374. 'Thiry, III, 513. Demante, VI, 221 bis V. Rodiăreet Pont, Contrat de mariage,
III, 11756 şi urm. Fuzier-Herman, Code civil annote, III, art.

1549,

No. 23 urm. şi autorităţile citate de

acest

anton.

Curtea, noastră supremă a decis însă (5 sept. 1900) că,
în
caz de vrmărire silită a unui imobil dotal apărţinend
unei
femei măritate, dânsa poate face contestaţie la urmărire
, cu
autorisarea soţului ei, o asemenea contestaţie nefiind
o ac-

ţiune

dotală

mente

femeei

propriu

disă

pentru

obținerea,

sau

recunoaş

terea, zestrei, ci o acţiune de conservare, pe care o
poate exercita şi femeea. In consecinţă, ar fi casabilă, după
teorie, ordonanța de adjudecare de câte ori tribunal această
ul respinge o contestaţie făcută de o femee măritată,
cu
autorisarea soțului s6u, la urmărirea unui imobil
al ei, pe motiv
că numai soţul are, după lege, exercițiul acţiunil
or dotale.
Vedi C. judiciar din 23 sept. 1900, No. 63.
Vedi
sens şi decisia Cas. S-a II, No. 254 din 13 noemb. în acelaş
1900 (nepublicată). La aceste decizii am luaţ şi
noi parte, însă nu
ne am unit cu majoritatea.— Autorii refusă,
în adevăr, general-

conservator
vea. de

exerciţiul

acţiunilor

și urgent, remănând

patrimonii.

Vedi

în acest

având

chiar

un

caracter

ca ea să, provoace separa-

urmă sens, Guillouard,
op. cit. IV, 1185, 1829. Roditre etdin Pont,
op.cit. III, 1757.
Aubry et Rau, V,

$ 536, p. 587, etc.

|
Cas. rom. Dreptul din 1886, No. 33
şi Bulet. S-a 1, anul
1886, p. 192.
!
Duranton, XIII, 586.—Coutră. Laurent,
XX,
237.
Laurent, XX, 936. Duranton, XIII,
537. Pand. fr. Delation
de serment, 43. Demolombe, XXX,
584. 7. Huc. VIII, 358.
Masse-Verge, III, $ 60, p. 542, nota
6. Maread€, V, art,
1358 urm., No. 1, p. 29%. Baudey,
II, 1313. Garsonnet, Pr.
civ., IL, p. 595 (ed. 1). Cas. rom. S-a
1811 (nepublicată). Bulet. S-a, 1, 1877,Î, decisia No.253 din
p. 49.

COD. CIV.—CART.

care

era

a primi

NL—TIT.

admisă

și sub

jurământul,

C. austriac),

IL-—CAPIT. IX.—S-a V.—JURĂMENT.

Codul Calimach.

dice

se cere

art.

1352

333

„Pentrua, da sau Art. 1352 C.

din

acest

Cod

(1008

o împuternicire specială“ 1).

Calimach.

Curatorul unei succesiuni vacante nu poate deferi U- Curatorul
rămentul decisoriu pentru afacerile relative la moștenirea uni aa
ce el administrează,

de administrare
In

cât

fiind că el nu poate

(art. 726

privește

face

C. civ.)2).

epitropul,

el va

de cât acte

trebui

să

îndepli- Epitrop. Art.

nească formalităţile prescrise de art. 413 C. civ.8).
Aceleași

ământul

va

formalităţi

fi deferit

vor

fi îndeplinite

tutorului

sunt personale î), afară, bine

pentru

de

418 €. eiv,

câte ori ju-

faptele

care nuw'i

înţeles de excepția, despre care

am vorbit mai sus, și pe care o consacră art. 1906.
Cât pentru sindicul unui faliment, el are astădi ne-Sindicul Wu

voe, spre a putea deferi jurământul, de autorisarea tribu- do eat, Art.
nului (art. 507 C. com.), ear nu de autorisarea judelui
comisar, după cum prevedea textul primitiv (art. 310), și
după

cum

prevede

atât

textul

corespundător

487) cât şi art. 797 din Codul italian.

francez

(art.

Tribunalul din Brăila a decis, sub vechiul Cod de comerciu, că sindicul unui faliment, în calitatea sa de simplu
administrator a averei falitului, nu putea deferi jurământul decisoriu de cât cu consimfimântul majorităţei credito- .
:) Cpr. L. 17, $ 3, Dig., De jurejurando, etc., 12, 2, unde se
dice : aut si id ipsum nominatim mandatum sit.
*) Cas. rom. Bulet. S-a I, 1892, p. 98.
>
5) Laurent, V, 54 şi XX, 237. Prâminville, Minorite _(Clexmont, 1845), II, 7179. Carr6-Chauveau, Pr. civ., I, Quest. 514. p.
605. Baudry, II, 1913. Thiry, III, 183. Demolombe, VII, 690
urm. și XXX, 585. T. Huc, VIII, 358. Aubry et Rau,l, $

114, p. 723 (ed. a 5-a) şi VIII, $ 753, p. 184, 185. Lavombiere, V, art. 1359, No. 2. Pand. fr. vo cit., 59. Ricci,
Delle prove, 290, şi toţi autorii. Cas. rom. Bulet. 1869, p.
+19. Bulet. S-a II, 1893, p. 394. C. judiciar din 1893, No.53.
Vedi și t. II a ler. noastre p. 218, nota 2. — Unii autori,

întemeindu-se pe dreptul roman (L. 17, $ 2 Dig., De jurejurando, 12, 2), ar voi însă ca tutorul să poată deferi jurămen-

tul în privinţa obiectelor pe care el le poate înstrăina fără
autorisarea

consiliului de familie.

II, p. 595 (ed. 1-a).
art. 1359,

No.

4.

Duranton,

Cpr.

Garsonnet,

XIII, 582.
Da

*) Cpr. Trib: Dolj. Dreptul din 1892, No. 58.
335, nota 3.

op. cif.,

Larombiere, V,
NR

Vedi infră, p.
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PERSOANELE

rilor1),

înlocuind

prin acea

a masei

CARE

POT

DEFERI

astfel autorisarea
creditorilor,

aceste

cause

interesează

judecătorului

soluție

mente admisă și în Francia 2).

Minist. puIn fine, jurământul nu
bile.
public în casurile în care el
Cât pentru casurile în
jurământul cu atât mai mult

JURĂMENTUL.

care

este

poate fi deferit de
este parte alăturată
care el este parte
nu poate fi deferit,

ordinea

comisar
general-

Ministerul
3).
principală,
pentru că

publică.

RepresentanIn cât priveşte representantul unei persoane morale,
tul unei per-j
soaze mo. (E exemplu, primar
.
j
ul
unei : comuni,Î. eforul
unui i spital,
etc.
rale.
ei nu pot deferi jurământul decisoriu, fără o autorisare
specială, dobândită în condiţiile determinate de lege 4).
Deferirea juCât pentru Stat, el poate deferi jurământul, având nu-

d

Statului.

mai majoritatea voturilor advocaţilor sti (art. Li L. asupra

administr.

domeniilor

Statului

din

1872

5),

Jurămentul : 1) Dreptul din 1886, No. 63.——Curtea de casaţie
a decis. sub
deferide
t un
legea nouă (13 oct. 1895), că nulitatea jurământului defefalit.
vit de un falit, fără autorisarea judelui comisar, nu poate
fi
propusă de densul, de oare ce legea prescrie intervenţia
judecătorului

comisar

numai

în interesul

creditorilor,

aşa

că

incapacitatea de care falitul este isbit, fiind creată în
favoarea creditorilor, ear nu în favoarea, sa, urmează că
dânsul

„Du se poate prevala de ea. contra persoanelor
cu care a
contractat, pentru a cere anularea actului seu.
Bulet. S-a,

1, 1895, p. 1187,

falitul

2
E]

*)

este

1188. Cpr.

în drept

Ilfov, care a decis că
unui

creditor

spre
a se stabili dacă creanţa ce el voește a verifica are
legală (Dreptul din 1892, No. 16). Așa este, nulitate o causă
a,
creată în favoarea, creditorilor, însă, în specie, jurămân este
tul
nu era deterit .de sindic, ci de însuş falitul,
adecă
de
v
persoană lipsită de calitate, şi ca, atare, ar fi
trebuit, după
părerea noastră, să fie anulat. Curtea de casaţie
recunoaşte
insuş, în adever, că talitul nu poate sta în
judecată. nici
intro instanţă. Cas. rom. (97 fevr. 1901).
C. judiciar din
1901, No. 26.
Cp C. Rennes, Sirey, 59. 2: 9216. Pană. fi.
Delation de
serment, 56 şi aillite, 5929 urm. Lyons
Caen et Renault,
Dr. comn., VII, 511.
Massabiau, Manuel du minist, public, I,
Pand. fr. vo Delation de serment, di 598.
şi Commune, 3287

urm. Repert. Șirey, Comune,

5

şi Trib.

a deteri jurământul

963 urm.

1, 1877, p. 826. 'Trib. Brignoles. Sirey Cas. rom. Bulet. S-a
, 82. 2. 99. Cpr. L.
34, $ 1, Dig, De Jurejurando, ete.
Cpr. Cas. rom. Dreptul din 1898, No.19, 2. -.
1, anul 1898, p. 46. —Contră. C. Craio14 şi Bulet. Cas. S-a
va (decizie casată).
Dreptul din 1896, No. 79.

C, C—CART, IL TIT. II.—CAPIT. [X.—S-a V.—JURĂMENT
DECISORIU.

385.

Persoanele cărora jurământul poate fi deferit.
Jurământul decisoriu nu poate fi deferit de
cât persoanelor care figurează în instanţă și pledează
în numele
lor propriu, ear nu în numele altora.
Astfel, jurământul nu poate fi deferit administratoruAdministr.
lui unui

stabiliment

public sau

unei persoane

morale !), unei persoa-

sindicului unui faliment 2), tutorului *) şi ori cărui manda
- sindie, tutor,
tar în genere. „Procuvator non compellitur jurare, nec
deete.

fensor&. (L. 34, $ 3, Dig., De jurejurando,

etc., 12. 2).

1) Nu se poate deferi jurământul, după cum se poate face in- Jurământ
ul
terogator unei persoane morale (art. 933 Pr. civ.), dice Bon- nu poate fi
nier

(7.

des preusves, 417),

însuş nu poate

pentru

fi considerată

că fiinţa morală

prin

ca având o conştiinţă.

ea, deferit unei

Cpr. Poane

Larombiere, V, art. 1359, No.5 in fine. Aubry et Rau,
VIII, $ 753, p. 186. Garsonnet, Pr. ciz, II, p. 602 $ 358, n.
15 (ed. 1-a) și III, p. 135, $886, n. 3 din ed. a 2-a. Carr6 sur
Chauveau, Pr. civ., I, Q. 514, p. 605. Pand. fr., Delation
de serment, 399. Ricci, Delle prove, 292, şi decisiile italie-

ne

citate

de

acest

autor. — In

baza

acestor

principii,

o

care

n'au suferit nici o dată vre-o îndoeală, atât Curtea din Craiova, cât şi Curtea noastră supremă au respins ca inadmisibil jurământul deferit Direcţiei căilor ferate, care este o
ramură de administraţie a Statului, și ca. atare, o persoană
morală. C. judiciar din 1900, No. 37 şi din 1901, No. 3%.
Dreptul din 1900, No. 32. Vei şi supră, p. 333, text și n.
2.—S'ar putea, însă deferi jurământul directorului unei societăţi relativ la faptele sale personale. Cas. rom. Bulet. S-a
1, 1890, p. 136. Asemenea jurământ nu leagă însă pe societate. Vedi Garsonnet op. şi loco supră cit.
|
La

Romani,

se putea,

din

contra,

deferi jurământul

unei Dreptul ro-

persoane juridice, însă chestiunea de a se şti cine trebuea man și drepsă'l presteze era foarte controversată : die Prage ist sehrtul vechii îr.
bestritten, dice Savieny, System des heutigen rămischen Rechis,
VII, p. 58, $ 310 (ed. germ.), p. 62, 63 a traducerei Guenoux.— Vechea jurisprudenţă franceză admițând prestarea,

jurământului prin procuratori, de aici resultă că el se putea
deferi altă dată persoanelor morale. V. Garsonnet, Pr. cio., IL,

p. 602, text şi n. 15 (ed. 1-a); III, p.135, n.3

*) Aubry et Rau, VIII, $ 753, p. 185, 186.

din ed. a 2-a.

Pand. t.,

Dela-

tion de serment, 19. Liyon-Caen et Renault, Dr. comn., VII,
511. Larombitre, V, art. 1359, No. 5. Demolombe, XXX,
569. 'Thiry, III, 183, în fine.
o
3) Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a II, 1878, p. 169.—Se poate însă Casurile în
deferi jurământ tutorului pentru faptele sale personale de care jură
administraţie, fără

a fi nevoe

de îndeplinirea,

formalităţilor; atu! poate

veserise de at. 413 C. civ. (Trib. Dolj. Dreptul din. 1892,
?
25

toi
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__: PERSOANELE CĂRORA JURĂMENTUL POATE FL DEFERIT.

Barbat, con-

EL nu

poate

fi deferit barbatutui, chemat

spre a asis-

siliu, Judi- ta pe soția sa pentru a sta în judecată 1), nici consiliului
"judiciar, chemat spre a asista pe râsipitor sau pe acel slab
de minte 2).
Persoană,
A. fortiori, deci, jurămâutul nu poate fi deferit unei
străină de li-persoane străine de litigiu 5). „Jurământul nu va putea fi

449 Pr. germ.deferit sau referit, dice art. +49

(414 vechii) din proced.

germană, de cât însuș părței, ear nu unui al treilea“.
Deterirea
Jurământul poate fi deferit atât părței presente cât
Dent işi acelei care lipsește, remănând ca ea să fie înștiințată
sente.

despre

deferirea jurământului

“nul hotărit

să fie

și

considerată

ca nevenirea

ca un xefuz

ei la

terme-

de al

presta

(art. 245 Pr. civ.) 4),
Persoanele

El

nu

poate

declarate
a
i
sau
presu- supuși
absenţi,i

însă

ăi
căci

fi deferit

i
3
cei ! dintăi

acelor
sunt

declaraţi

.
.
i
representaţi

sau

pre-

-i
prin

acel

puseabsente.care a dobândit punerea, în posesiune provisorie (art. 110),
ear cei de al doilea prin un curator (art. 99 C. civ., 623
Pr. civ.) 5).
|
Jurăm. nu

Din

poate

ăi

îi de-

caracterul

cunoscut

al jurământului

de

a transige.

,

resultă că a-

„2
pă
roi de că Cel căruia el este deferit trebue, ca şi acel care'l
deferă,
persoanelorSă fie capabil de a transige asupra obiectului contestației 5). capabile

.-

as

No. 58. Demolombe. XXX, 590 urim.), şi această soluţie este
admisibilă în privinţa tuturor mandatarilor în genere, cari
nau întrecut limitele puterei lor. Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a
II, 1882, p. 586. Se poate de asemenea deferi jurământ
chiar

unui

asociat,

care

având

mandat

de

a

represent,

societatea, ar fi îndeplinit un act în limitele acestui mandat. Demolombe, XXX, 592. Larombiăre, V, art. 1359, No.
8 şi 9. Pand. fr., vo cit, 82. Cpr. Cas. rom. Bulet. 1870. p.
Art. 151 Pr.

1)

civ.

59. Bulet. 1890, p. 136. Bulet. 1891, p. 188.
Baxbatul

dever,

-*)

chemat

parte

spre a autorisa

în proces.

De

aici

|

pe soția sa, nu este, în a-

resultă

că nici

art.

151

Pr.

cv.nu este aplicabil în asemenea ipoteză, nefiind doi pâiţi în casă, Cas. aon C. judiciar din 1894, No. 22 şi Bulet.
-a
1],
„p .
524. C. judiciar
Drepdindi 1901, NNo. 31 şi i Drep
J
tul din 1901, No, 36.
Maread6, V, art. 1858 urm., No. 1, în fine. Laurent, XX

238. Demolombe, XXX, 587, 588. Larombiere, V, art. 1359,
No.
5. Pand.

fi., ve cit, 67,

autorii.
VIII, anii 1825—1827, 2 p. şi 16,toţi colona
2

3) Daurent,

XX,

238. Pand.

fe. vo ci.

68.

C. Anvers. Sirey,

3) Cpr. Pană. fr., vo cit, 71, 956. 7. Huc. VIII.

e

361
5) Pand. fe., Delation de serment. 96.
%) Pană.
C. Parisfi,
. Gaz.
d ile
Palais, 93. 98 9. 4. . Sirey
Sirev., 97.97 1. 2263 (sub Cas)

C.0.—CART. IIL.-—TIT, UIL.—CAPIT, IX —S-aY.—JCRAM
ENT DECISORIU.
Jurământul

nu poate

387

deci fi deferit minorilor 1), inter- Minori, în-

dişilor 2), femeilor măritate, etc. 3).

terdişi

, ete.
In cât priveşte pe minorii emancipaţi, jură
mântul nu Minori eli se poate deferi sau referi de cât în asist
ența curatorului Mancipaţi.
și cu îndep
El

nu

linirea formelor prevedute de art. 413
poate

fi deferit acelui

pus sub

un

diciar, dacă nu este asistat de acest consiliu 5),
Eată

(partea
bilor,

ce găsim

VI,

această

capit. 2, $ 46):

râsipitorilor,

grecesc dice

în

tălharilor,

Xurcesrz,

adecă

privință

„Nebunilor,
furilor,

în

C.civ. 4).

consiliu ju- Consiliu ju-

„ diciar,

Codul

Caragea

nevârsnicilor,

prepuitorilor

denunciatorilor de

Codul Ca-

ro-

razea.

(textul

meserie),

martorilor minciunoși, tăitorilor de bani, moflu
zilor minciunoși, și câfi sunt ştiuți că au puțină evlavie
cătră cele
Dumnezeești, acestora nici li se provalisește (defe
ră) jurăment, nici li se dă credință, dacă vor Jura“.
Jurământul ar putea însă fi deterit persoanei a cărei Perso
ana a

interdicție ar fi fost cerută și

nepronunțată

încă, pentrugiece

ie:
că, pănă la pronunțarea ei, ea are libera disposiţie a drepcerută şi netarilor sale. In urma pronunțărei interdicţiei însă,
actele promunţată
anterioare și, prin urmare, și prestarea jurământului
vor
putea fi anulate 6).

1) „Pupillo non defertur Îusjuvandiun“. L. 34, $ 2, Dig.
De
jurejurando, etc. 19,2 şi Harmenopol, I, î, De jurejurando;
$ 12 și 1, 12, De impuberibus, ete., $ 96.—Trebue să obser.
văm că deferirea jurământului unui incapabil nu va folosi
nici o dată părței care Va deferit, căci sau incapabilul a
prestat jurământul, şi în asemenea caz, el a dobândit câştig de causă, persoana capabilă care a deferit jurământul
neputând să'i opue incapacitatea sa (art. 207, 952); sau
incapabilul va refusa de a Jura, şi acet retuz nuii va „putea
aduce nici o pagubă, fiind vorba de un act de înstrăinare
pe care el nul poate face. Cpr. T. Huc, VIII, 358. Fr6minville, Minori, II, 178.
|
_
*)

Cas.- rom. Bulet. S-a 1, 1882, p. 285. Bulet. S-a 1, 1872,
p. 286, ultimul considerent.
,
5) Autorisarea ce femeea ar avea de a sta în judecată, nu este Autorisarea

9

suficientă pentru prestarea jurământului, fiind că dreptul de dată temeei
a pleda nu cuprinde şi pe acel de a transige. C. Angers. măritate.
Sirey, Rec. gentral, VIII, anii 1825—1827, 9, 16, colona 2.
Pand. fr., v* cit, 13. Laurent, XX, 240. Carre sur Chauveau, Pr. civ., L, Quest. 514, p. 605.

Trib. Dolj. Dreptul din 1895, No. 12, p. 101.

2) Pana. fe. ve cit. 13. Laurent,

XX, 240,

în Jine.

,

C. Paris,

decisie citată p. 386, n. 6. şi reprodusă în Sirey, 97. 1. 263.

*) C. Rouen.

Sirey, 492.

262.

Pand.

fi, ve cit,

16.
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Perderea ea-

“CÂND SE POATE DEFERI JURĂMENTUL DECISORIU.—ART. 1210.
Dacă

pacităței sin perdut,

persoanele

cărora jurământul

au fost deferit au

în urma, acestei deferiri, capacitatea lor, perdând

sbanelor că- de exemplu

usul

rațiunei,

deferirea jurământului

va fi ca

ora jurăm.
neavenită 1).
delerit.
“
.
A
:
Persoane
“In fine, jurământul poate fi deferit acelor - condemnaţi j
condemnate ]ă, închisoare
pentru furt sau alte delicte, fiind că legea,
la închisoare.
stabilește nici o incapacitate în această privinţă, și știut
atOst

este că incapacităţile sunt de

drept strict 2).

Când se poate deferi jurămtutul

decisoriu.

Art, 1210.—Acest jurământ poate fi dat în tot cursul procesului, cu toate că nu există nici un început. .de dovadă despre
cererea sau excepțiunea asupra cărei se propune jurarea.
(Art.
1197, 1214 C. civ. Art. 1360 C. fr).
Jurământul decisoriu poate fi deferit înaintea tuturor

instanțelor judecătorești
tout ctat de cause, dice
chiderea desbaterilor 4),
mijloace de aparare5),

3) și în tot cursul procesului, en
textul francez, adecă pănă la închiar în urma propunerei a altor
și pentru prima oară în apel6).

1) C. Toulouse. Sirey, 89. 2. 41.
II, 1313. Pand. fr. vo cit., 11.

din proced. civ. germană.

Judee. comunale.

T. Huc, VIII, 358. Baudry,
Cpr. art. 471 (433 vechiit)

*) T. Huc, VIII, 358. Repert. Dalloz, Supplement, Oblig., 211.
Pand. fr., ve ciz., 97. C. Riom. D. P. 86. 2. 199.
2) Jurământul decisoriu poate fi deferit chiar înaintea, judecătoriilor comunale. Trib. Tutova. Dreptul din 1885, No. 48.

+) Demolombe, XXX,

613. Aubry et Rau, VIII, $ 753, p. 190.

Laxombiere, V, art. 1360, No. 4. Pand.fr., vo cit., 253 urm.
Lamrent, XX, 255. — Jurământul n'ar putea însă fi deferit
în wma conclusiilor minist. public, în casurile în care pro-

curorul_ are cuvântul,

(L. din 29 oct. 1877 şi art. 81

Pr.

civ.), nici în urma unei amânări pentru pronunţarea, hotărirei. Pand. fr., vo cit., 262, 264. Demolombe, XXX, 613.
Cas. rom. Bulet. 1869, p. 507.—Dacă jurământul a, fost, sau
nu, propus în timpul desbaterilor, aceasta este o chestie
de
fapt care scapă de controlul casaţiei. Cas. rom. Bulet. S-a
1, 1897, p. 20.
5) Bandry, II, 1316. Aubry et Rau, VIII, $ 753, p. 190.
In

privinţa jurământului deferit prin conelusii subsidiare,

vedi
__SUpră, p. 3îl, text şi nota 4.
*) Pothier, II, 913. Pand. fr, vo cit., 258, 268. Baudry,
II,
1316. T. Huc, VIII, 361. Demolombe, XXX, 612. Bonnier,
+14. Repert. Dalloz, Supplem., Oblig., 2119.
255. Aubry et Rau, loco supră cit.

Laurent,

XX,

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. IIL.—
CAPIT. IX. —S-a V.—ART. 1210,

389

EI nu poate însă fi deferit înaintea Curţei de
casaţie, care
nu discută chestiile de fapt, ci numai punct
ele de drept 1).
Curtea, de casaţie a decis că jurământul nu
poate fi Contestaţie
deferit într'o contestaţie la urmărire ce sar
face în con- că urmărire.
tza unei

sentințe

definitive 2);

însă această soluție ni se

pare prea absolută. Presupunând, în
fost condamnat la o sumă de bani
tivă, am executat hotărîrea, plătind
însă a lua chitanţă de la creditor,

mula,

executorie,

şi că

creditorul

adever, că după ce am
prin 0 sentinţă definiceea ce datoream, fără
sau fără a nimici for-

mă

urmărește

din

nou

pentru aceiaș sumă, în baza acelei hotărîri: în
asemenea
caz, nu ved pentru ce w'aș putea deferi jurământul credi
tornlui pentru a dovedi faptul plăţei.
Curtea de casaţie
respunde că art. 1210 nu permite deferirea jurământ
ului

de cât în cursul procesului,

însă şi contestaţia la urmărire

tot proces este. Imprejurarea că legiuitorul prevede ceea,
ce se întâmplă mai adesea-ori, adecă deferirea, jurământ
ului în procesele de fond, nu exclude posibilitatea jurământului în cele-lalte procese, care se pot ivi cu ocasia aducerei la îndeplinire a unei sentinţe definitive. Jurământul
decisoriu poate fi dat în ori ce soiz de contestații, dice art.
1208,
o
Puterea judecătorului în ceea ce privește admiterea
„respingerea jurământului, decisoriu.

sau

Jurământul fiind un drept pentru partea care 71 deferă, judecătorul nu poate so lipsească de acest drept.
Aceasta nu însemnează însă că ori ce jurământ trebue să fie numai de cât admis, pentru că judecătorul este
în drept de a examina și dea decide dacă acel care '] deferă, ca și acel căruia el este deferit, au capâcitatea nece-

sară cerută

de lege; dacă el se referă la nişte fapte de-

cisive și de natură a curma pricina 3): dacă natura contestațiunei permite sau nu deferirea unui asemenea, jurământ 4); dacă faptele sunt personale aceluia căruia jură-

mântul este deferit 5), etc.

1) Vedi autorii citați în nota precedentă şi în Pand. fr., vo cit., 212.

*) Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1881, p. 654.

%) -Vedi supră, p. 371.
*) Vedi supră, p. 365 urm.,
5) Vedi supră, p. 372.

370 unn.

635.

|

PUTEREA

Casurile

în

JUDECATORULUI

ÎN

MATERIE

DE

JURĂMENT.

Judecătorul nu va admite deci jurământul de cât atunci când el vă întruni toate condiţiile cerute de legel).
Astfel, nu mai remâne nici o îndoeală că el va res-

care
judecâ-ninee
torul poate

jurământul

xespinge ju- unui absent, care

care

se

ar

fi

găsește

rămentul. mi sau de a/1 refusa 5);

deferit

unui

în imposibilitate

când faptul asupra

incapabil 2)
de

al pri-

căruia, el este

deferit nu presintă nici un interes în causă 4); când nu
este personal, concludent și pertinent 5) ; când el este deferit
în termeni complexi 5); când faptele asupra cărora el este
propus sunt dovedite prin acte publice?): când el se de-

feră asupra unui punct necontestat în causă 3); cândeln'a
fost formulat spre a se vedea dacă este concludent și per-

tinent

în causă 9);

când

partea

care

deferă

jurământul

Cpr. Laurent, XX, 260. Pand. te., Delation de sevment, 213.
Pand. fr., v” cit, 214. C. Li&ge. Pas. belge, 13. 2. 52.
Pand. fr., vo ciz., 216. C. Douai. Sirey, 31. 2. 341.
Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1876, p. 93. Bulet. 1879, p. 361.
Bulet. 1880, p. 3%.
5) Cas. rom. Bulet. 1874, p. 256. Bulet. 1876, p. 15. Bulet.
1881, p. 20. Bulet. 1882, p. 696. Cas. fr. D. P. 98 1. 391.
Pand. î., v” ciț., 283, şi decisiile citate acolo.

)
=)
3)
*)

Chestie de
tapt.

Chestia, de a se şti dacă jurământul este sau nu concludent,

pertinent sau decisiv în causă, e lasată la suverana apreciare a
instanţelor de fond. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1890, p. 631.

Bulet. S-a II, 1892, p. 622. Bulet. S-a1și II, 1895, p.14i
şi 350. Bulet, S-a 1, 1896, p. 1616.

Bulet. S-a 1, 1897,

p.
1055. Cas. fr. D. P. 90. 1. 9. Sirey, 90. 1. 112.
fr.
v* cit., 292.—Aceiaş soluţie este admisă în privința Pană.
chestiu-

nei de

a se

şti dacă

faptele

deferit Sunt, sau nu, personale
Vedi

Art. 286, 291,

446 Pr. germ.

supră,

p. 312,

text

asupra

aceluia

şi nota

cărora jurământul

este

căruia el este deferit.

2. —Decisiile instanţelor de

fond sunt însă controlate de Curtea de casaţie de câte ori
ele au violat sau au aplicat în mod greşit o disposiţie
legală. Aubry et Rau, VIII, ş 153, p. 188. Demolombe,
XXX,
611. Pand. fi., loco cit. Lavombiere, V, art. 1359,
No. 15.
5)
Trib. Luxemburg. D. P. 94. 2. 84. Cpe. Laurent, XX,
253.
7) Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1878,
p. 51. „Jurămentul nu va putea fi deferit, dice art. 446 (41] vechii) din proced.
germană,
asupra unui fapt (iber ein Tahtsache), pe care
consideră ca dovedit în sens contrar“, Cpr. tribunalul îl
şi art. 288,
291 (261 şi 264 vechi) din acelaș Cod, după care
faptele notorii n'au nevoe de a fi dovedite. Vedi şi supră,
p.
104um.
Cas.

rom. Bulet. 1868, p. 113. Vedi şi
105.
889.
C. judiciar din 1901, No. 49 şi 48. 7 p.Contră.

supră, p.
Cas, rom. Bulet. S-a 1, 1879, p. 607. Bulet.
1884
G. Bucureşti.

O. C.—CART. IU.— TIT, DI CAPIT.

cere amânarea

procesului

formula,

pe -care

cerere

IX.—S-a V.—JURĂMENT

pentru

judecătorul

un alt

DECISORIU.

termen

fondului

spre al

o poate

res-

pinge, fără ca, hotărîrea sa să cadă sub controlul
Curţei
de casaţie 1); când judecătorii vor aprecia că jurământul
a tost dat din vădită rea credinţă, întrun spirit de r&-

utate și vexaţiune (art. 237 $ 2 Pr. civ.)2),

391

Art.

237

Pr.

civ.

etc. Judecă-

torii nu vor usa însă de această ultimă disposiţie de cât
cu mare prudenţă.
Judecătorii war putea însă, fără a viola legea, să res-

pingă un jurământ concludent
și pertinent în causă, sub
cuvânt că alegaţiunile
reclamantului war fi de credut 5),
sau că ei și ar fi format convingerea
din alte probe și

Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1875, p. 245. Veqi şi supră, p. 371,

text şi nota 5.
:) Cas. rom. Bulet. S-a I, 1892, p. 339.
*) Această inovaţiune a legiuitorului din 1900, admite păre- Jurământ
vea susținută în doctrină de Larombitre (V, art. 1361, No.vexator. Art.
1) şi de Aubry et Rau (VIII, $ 753, p. 199) şi se înteme-2 37, $ 2 Pr.
cv,
iează pe maxima: Malitiis hominum non est indulgendum (L.
38, $ 1, in medio, Dig, De rei vindicatione, 6, 1). Sub procedura veche, chestiunea era controversată,
însă jurisprudența franceză se pronunţă tot în acest sens. V. La Lo;
din 9 iunie 1899 'şi C. judiciar din 1900, No. 45. Pand.

Period. 1900. 1. 307. Am susţinut altă dată părerea contrară (v. tr. nostru în limba franceză, p. 429 şi C. judiciar din 1900, No. 45), contestând judecătorului facultatea, de
a respinge

jurământul

concludent

şi pertinent,

sub cuvânt

că ar fi deferit din spirit de reutate şi vexațiune, pentru
că jurământul este un drept sacru al apărărei, soluţiune
care, de altmintrele, este admisă de marea majoritate a doc" trinei (v. Laurent, XX. 261; 7. Huc, VIII, 360: Garsonnet, Ph. ciz., III, $ 884, p. 131, ed. a 2-a; Demolombe,
AXĂ, 615; Demante, V, 337 bis V: Bonnier, 413; Marcade, V, art. 1358, urm., No. 2), şi carea fost consacrată şi de
Curtea noastră supremă (Dreptul din 1881, No. 4) ; însă am
fost combătut în această privinţă de amicul nostru D. G.
Maxim (Comisiuni rogatori;, etc., Iaşi, 1899, p. 23 urm.) şi
de regretatul nostru coleg de la Casaţie, Alex. Degre (Deptul din 1890,-No. 21 şi Scrieri juridice, I, p. 313 urm.), care
mai întăi susținuse contrarul (Dreptul din 1881, No. 37. şi
Scrieri juridice, I, p. 384). Acum nici o discuţie nu mai e
posibilă, căci art. 237 din Pr. civ. a curmat controversa,
_
însă nu în sensul dorit şi susținut de noi.
3) Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1886, p. 183. Laurent, XX, 258.—
Contră.. Cas. fr. D.P. 59. 1. 155. C. Bastia. D.P. 64.2. 58.
Sirey, 64. 2. 189.
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PROCEDURA DEFERIREI JURĂMENTULUI.—ART, 237 URM. PR. CIV.

documente ale
jurământul este
rămentului se.
ori care ar fi
pot

în

causei, afară de casul când s'ar decide că.
vexator; căci utilitatea sau inutilitatea juapreciază de părţi, ear nu de judecător, şi
documentele produse de una din părți, ele

tot-deauna

fi combătute

prin jurământ,

destul ca el

să fie concludent și să curme litigiul. Judecătorii nu'l pot
deci respinge ca inutil!).
Aceasta resultă din principiul
cunoscut că jurământul poate fi deferit în contra sau peste
conținutul actelor, independent de ori ce probă serisă (ari.
1910) 2),
Casul în care
- Dacă deferirea jurământului este regulat tăcută, jujurământul decătorii
n'ar putea să'l respingă, sub cuvânt că el este
este rău forreu formulat, afară de casul când această formulă ar da
mulat.
loc la ambiguitate sau amfibologie, pentru că, în asemenea
caz, el n'ar curma, litigiul 3).
S'a decis chiar că judecătorii au facultatea de a modifica un jurământ decisoriu, dându'i o formulă precisă și

coneludentă £); însă această

soluție este

foarte contesta-

bilă, pentru că jurământul trebue să fie formulat de părţi,
ear nu de justiţie. Tot ce se poate dice este că judecătorii vor putea elimina, din jurământ ceea ce n'ar fi concludent și personal părţei căreia el se deteră.

Procedura
Art.

237

Pr. civ.

Respingerea
jurământului
e ca inutil: 3,

deferirei jurământului. decisoriu (Art, 237—
246 Pr. civ.).

i După ce partea a formulat jurământul pe timbrul
lega15), judecătorii determină prin încheierea lor
faptele care
1)

Cas. rom. C. judiciar din 1894, No. 44. Bulet. S-a 1,
1894,
p. 1091. Laurent, Joco cit. Demante, V, 337 bis V.
Demolombe, XXX, 614. Baudry, II, 1316. Pana. fr., Dâlatio
n de
semen

i, 315. Gaxssonnet, Pr.

II, p. 598, $ 357 (ed. 1).
—Contră.C. Pais. Pand. Piriocio.,
d.
2. 219 şi La Loi
din 9 iunie 1899, No. 133. Cas. fr. 1900.
Sirey, 94. |. 16.D. P.
94. 1. 108. Pand. Piriod. 94. 1. 77. D.P. 1900. L. 462.
Pand. Ptriod
., 1901. 1. 525

şi 543. Cas.

rom. Bulet. S-a II,
183, p. 214şi decisia No. 203 din 1813
(nepublieată).
Vedi şi decisiile citate în Pand. fr.
vo. ciţ., 295,
2) Vedi supră, p. 364.
3) Pand, tr., Delation de serment, 325 urm.,
şi decisiile citate
acolo.

*) Vedi decisiile citate în

1. timb. din
1900.

fi., ve ci. 328
ur
"son„Met, Pr. civ., II, p. 603, Pană.
8
358
(ea. D 38 nem. Gason
5) In privința jurămintelor deferite
sau referite

la

judecăto-

COD. CIV.—CART. UI.—TIF. IL.—CAPIT.
IĂ.—S-a V.—ART. 239 PR. CIv.,

fac obiectul lui (art. 237,

$ 1 Pr. civ.) 1).
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Această for-

malitate este prescrisă sub pedeapsă de nulitate,
de și legea n'o spune anume, pentru că art. 135, Ş ultim
Pr. cir.

nu se aplică la hotăriri 2).
Jurământul

pentru

239

a

se

Pr. civ.).
După

înlătura

apreciau

în audiența

ori

procedura

dința următoare,
cereau

se face

ce

amânare

termen
rământul

și

a fost admis,

străgănire

(art.

cea, veche, jurământul se făcea, în șe- Art. 235 Pr.

afară de casurile

ca el să se sevârșească

acestei

,

în care

în mod suveran

îndată,

în care împrejurările fipiDeoseb.

împrejurări care se dura nouă şi

de judecătorii fondului 3). Scopul asa, veche.

disposiţii, foarte nemerită,

era de a se da părței un posiţiei celei

spre a se gândi dacă trebue să jure, sau nu.
fiind, în adever,

un

act grav,

este bine

Ju-

că par-

tea să nu să pripească și să aibă macar câte-va dile de
'Sândire ; căci mulți care în focul și animositatea desbateiile
lelor,

de ocoale sau în apel, ori în recurs,
de

şi legea

nu

înaintea

tribuna-

ci numai

de apel,

vorbește

de recurs,

din

pentru ca să poţi plăti taxele

timbrul este de do; lei (art. 20, $ 16 L. timbr. din 2itevr.
1900); ear în privinţa acelor deferite la tribunale şi Curți
de apel, timbrul este de douedeci și cinei lei (art. 95, $ 2
aceiaş lege). Cu taxe atât de exagerate, justiţia a ajuns a
nu mai fi la îndămână de cât acelor bogaţi, sau atunci trebue

1)

să'ţi

scoţi hrana

fiscului !
Curtea de casaţie a decis,
cerând ca jurământul

gură

|
însă fără cuvânt,

să fie scris şi subscris

că legea
de

ne-

partea care'l

deferă, el poate fi propus şi în mod verbal, judecătorii
fiind datori a determina prin încheierea lor, conform art.
231 Pr. civ., punctele asupra, cărora el urmează a fi prestat.
— In ori ce caz, chiar dacă sar admite că jurământul

trebue

să fie scris

și semnat

de

partea

care'l

deferă,

ins-

tanţa de fond nu poate, fără a comite un exces de putere,
să respingă de la sine jurământul deferit pentru lipsa, semnăturei, când partea protivnică n'a cerut aceasta, ci sa mărginit al discuta din punctul de vedere al formalităţilor ce
trebuiau

observate

care la deferit.

pentru

complectarea

Vedi Cas. rom.

părţei

capacităţei

Dreptul din 1898, No. 14

Vedi și Bul.
şi Bulet. Cas. S-a 1, anul 1898, p. 46 urm.
S-a I, 1875, p. 245
— Contră.
C. Craiova (decisie casată).
.
Dreptul din 1996, No. '9.
,

*) Garsonnet,

Pr. cie,, II, p. 601, $ 358

Dâlation de serment, 355. Boitard,

(ed. 1-a). Pand. fr.

Colmet-Daage et Glasson,

Pr. civ., 1,254, p.9278 (ea. a 15-a). Demolombe,

din 1900, No.
3). Cpr. Cas. rom. S-a 1. C. judiciar
„pronunţată în unire cu conclusiile noastre).

XXX,
37

647.

(decisie

nuoi-
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Art.

238

Pr. civ.

DEFERIREI JURĂMENTULUI.—ART.

rilor ar fi dispuși să jure în diua când jurământul le este
deferit, pot mai tărdiu să'şi ieie de samă. Pentru ce dar
să facem o presiune asupra conștiinței părţei şi să nui
lăsăm mai bine timpul ca să se gândească 2... Sar părea
că legiuitorul nou a voit să încurajeze sperjurul 1).
Mai înainte de a se sevârși jurământul, presidentul,
în şedinţă publică 2), va arata părţei faptele asupra cărora
el are să jure, și'i va aduce aminte pedepsele în contra sper-

jurilor (art. 238
Formula jurămentului.

Axt, 240

Pr. civ.

237—240 PR. CIV.

Jurământul
are

să jure

va

Pr. civ.).
se va
pune

sevârşi în modul
mâna

pe

cruce,

următor:

presidentul

Cel ce
va

dice

și el va spune după dânsul următoarele cuvinte: „Jur pe
sfânta cruce și înaintea lui D-zeu, care știe toate, de a spune

adeverul

și nimic

alt'de

cât

adevărul,

asupra

faptelor

audlite, în privinţa cărora partea protivnică îmi cere mărturisirea“. După ce partea va fi făcut acest jurământ, presidentul va adăoga: „D-zeu, care știe toate, martor de jurământul

ce ai făcut,

adevărul.

Vei

să

te

pedepsească

ști că legea

penală

jură pe nedrept“ 3). (Art. 240
Cuvintele
prin care
Bellot apără,
vechia disposiţie a art.
239 Pr. civ,

dacă nu vei

pedepsește

Pr. civ.).

spune

pe acel ce

') Transcrim aci cuvintele lui Bellot, autorul procedurei
noveze,

din

care în mare

parte

este

luată

procedura

genvas-

tră, prin care acest autor apără vechea disposiţie a art. 239,
pe care legea nouă a modificat-o fără nici un cuvânt:
pLe serment, ă moins quil n'y ait urgence, ne sera point prâtt
& la meme audience. On appeile la partie ă la refleziou. Onu
ne la place point brusquement entre sa conseience et la crainte
de vttracter des assertions precedentes.
La prtcipitation, le
sentiment d'une fausse honte, ont caust plus de parjures que
Linterât mâme“. (Bellot, Loi de la pr. civ. du canton de Ge-

ne, p. 16,ed. a 3-a, 1870). Dacă Ministrul, care a elabo-

*)
Formula jurămcantului

în cant. Vaud
(Elveţia).

rat noua procedură civilă, sar fi pătruns de adevărul acestor cuvinte, poate că ăr fi lasat textul art. 939 nemodificat.
Altă dată, jurământul se făcea în biserică faţă de 12 jurători. Vedi mai multe hrisoave în Uricariul. t. 95 p. 15 şi
35. Vedi şi Codul Caragea, partea VI, capit. 2
Ş 33
Ultimul paragraf al textului s'a adaos în Senat pe cale de
amendament,

pentru

4 se

pune

în

concordanţă

cu

jurâmântul pe care îl prestează marturii (axt. 196
Pr. civ.).
In cantonul Vaud (Elveţia), solemnitatea jurământului
este mult mai mare. Presidentul adresează, acelui care
urmează

a presta jurământul

act însemnat

şi solemn,

următoarele

te îndemn

cuvinte :

„In acest

a lua bine seama, la con-

secințele ce el poate să atragă asupra, capului
d-tale.
gădueşti
de

a spune

adeverul

în numele

Fă-

lui D-zeu şi înain-

C. C—CART.

UI.—TIT, IIL.—CAPIT. 1X.—S-a V.—ART.
240, 241 PR. CIV.

Menţiunea

tat conform

în procesul verbal că jurământul a fost pres- Menţiu
nea

ant. 240 Pr. civ. este suficientă, cu toate că“ trebu
esă
verba

procesul

l

n'ar

constata termenii

sacramentali

în

care

jurământul trebue să fie prestat 1). Dacă însă proce
sul verbal constată pur și simplu că jurământul a fost presta
t con-

form

395

prbeesul

verbal.

legei, fără a se viza, art. 240, decisia este casabilă 2).

Jurământul

se va

presta

în

limba

română.

Dacă

însă Prest, jură-

persoana care urmează a'l presta nu știe românește,
el va montului în
fi prestat în limba, străină, după traducerea unui intermână.

pret jurat 3).

Dacă, în urma prestărei jurământului, se dovedeşte că,
acel care la prestat nu înțelege românește, jurământul nu
va putea fi invocat ca motiv de casare, de câte ori acest
mijloc n'a. fost propus la, instanța de fond 4),
Formula

jurământului

tor, potrivit religiunei
tea lui

D-zeu.

poate

părței

Gândeşte-te

fi modificată

(art. 241 Pr.
bine

de judecă-

civ.).

la mărimea crimei

a

244

Pr. civ,
ce comite

acel care jură falş și la nenorocirile la care el se expune.
Trădând adeverul, denaturându-l sau macar ascundându-l, nu
numai că comiţi o nedreptate strigătoare cătră aproapele d-tale,
dar încă înșeli justiţia, atrăgând asupra d-tale infamia publică şi rigoarea legilor penale. Pierdi pentru tot-deauna, odihna împăciuitoare a sufletului și a conştiinţei şi te expui la
mustrările de cuget cele mai cumplite. In fine, ceea ce este
şi mai grozav de gândit, atragi asupra capului d-tale urgia,
judecătorului suprem, care pedepseşte dincolo pe cei răi. Ce
folos

vremelnic

ar putea

să răsplătească

atâtea răle

îngro-

zitoare ?... Nu me îndoesc, deci, că n'ai să-ţi îndeplineşti da-

toria

ce-ţi impune

jurământul

ce ai să prestezi, cu dreptate,

sinceritate şi o deplină curăţenie de inimă“. In urma, acestor cuvinte, presidentul pronunţă formula, următoare, judecătorii stând în picioare : „Juri de a spune adevărul şi nimic de cât adevărul; juri în numele lui D-zeu, aşa cum do-

rești

ca el să

punde : „„Jur“.
germană

semenea

te asiste

în ultimele

— Art. 480

și art. 226

(442

din procedura

ca judecătorul

momente“.

Partea,

civ. italiană

voesce

vechii) din procedura

să aducă

aminte acelui

rEs-

civ. Art. 180 Pr.
de a- germ. și 226

care este

chemat a presta jurământul, însemnătatea şi gravitatea mo.

*)
*)
%)

rală
Cas.
Cas.
rești.

a actului.
rom. Bulet. S-a 1, 1892, p. 765.
rom. Bulet. S-a 1, 1893, p. 580.— Vegi
Dreptul din 1884, No. 76, p. 614.
_

Cpr.

Garsonnet,

op. cit., II,

şi

*)

loco

va fi scrisă.

cit.

Cas. rom. Bulet. S-a II, anul 1874, p. 374.

itălană.

însă C. Bucu-

p. 602, 603, $ 358 (ed. 1-a).

tru muţi, formula jurământului

Y ret

Garsonnet,

Pen-Jurăm.

op.

lor.

muţi-

JURĂMENTUL

396
Jurământul
more judaico
Controversă.

MORE JUDAICO.

Astfel, dacă partea căreia jurământul este deferit aparține religiei mosaice, i se poate da jurământ more judaico, spre-a fi prestat afară. din ședință, la sinagogă,
după ritul. obicinuit și prevedut în vechiul Cod judiciar al
„Moldovei 1). Curtea din Iaşi are, în această privinţă, o

:) Vedi anaforaua Minist. Areptăţei, din 1844, iunie în 13,

întărită de Mihail Sturdza, publicată în colecția Pastia (Codul judiciar al tribun. din Moldova, ed. din 1862), partea
1, p. 518 urm.'Nu vom reproduce aici formula jurământului more judaico, pentru că ea este destul de cunoscută,
Persoanele

Formula jurământului
more judaico
în alte țări.

care

n'ar avea

la îndămână

expune

de îndată

formula

Colecţia

de

desle-

gări a tribun. din Moldova, vor găsi această formulă tradusă în tratatul nostru în limba franceză, p. 436, nota 2,
şi în Cursul de proced. civilă a D-lui G. Pocilescu, IL. p.
518 urm. Vom reproduce însă o altă formulă mai blăjină,
aşa precum. a stabilit-o o decisie a -Curţei din Colmar din
10 fevr. 1809, pe care ne-o arată un Juriseonsult israelit,
Edmond Benoit-Levy, în monografia sa. Erude historigue et
Juridique sur le serment more judaico (Paris, 1881), p. 4.
„Vom

jurământului

more ju-

daico, astfel cum ea a fost. stabilită prin 0 decisie a Curţei
din Colmar din 10 fevruar 1809, dice acest juriseonsult, care
este advocat pe lângă Curtea din Paris şi prim-redactor al
diarului „Courrier des tribunaux“, prin urmare, Un 0
conI-

petent

asupra

materiei.

Această

formulă

pare

a fi urmată

de evrei de câte-ori ei se judecau cu un alt evreu. Eaa
trecut în legislația Impăraţilor germani şi mai în urmă
în
„Jurisprudenţa Consiliului suveran al Alsaciei.
„Dacă consultăm decretele împărăţeşti relative la această
materie, şi apropiem disposiţiile lor de acele
ale Impăraţilor Sigismund şi Carol al V-lea, din 12 august 1530,
vitoare la privilegiile evreilor, de jurisprudenţa adoptată pride
Curtea apelativă din Brunswiek-Luneburg, de regulam
entele Camerei imperiale a Austriei de jos, de acele
ale magistratului din Francfort din 7 dechembrie 11705
şi celorlalte

state germane, vedem că evreul căruia
se deferă un
Jjurăment trebue să se presinte la sinagog
ă, întovărăşit de
dece evrei având

acelaş sex, în vârstă fie-care
trei-spre-dece ani, şi acolo, cu capul acoperit, de cel puţin
cu fruntea şi
mânele legăte cu 7efelin (cornul în care
se găsesc scrise

cele

dece

porunci),

acoperit

cu un

Taleth

(şalul care se pune pe umeri în timpul rugăciunilor) şi
cu
Arba con fos sau
Lasa (canafuvile de lână care atârnă
de falon, şi care treue să fie în numer de opt sau
sapt
ă se aşe
inaintea tabernacului, de unde. safer e) este scoisă
i
Cu

pompă pe Almemor

(locul unde se ceteste

unde se ţin la ocasie predici),

unde

se vor ceţi

'Toiră si de

cuvintele

C. C.—CART, II.—TIT, II.—CAPIT. IX.—S
-a V.—JUR. MORE JUDAICO.
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jurisprudenţă âproape nestrămutată, şi în acest sens
s'a, pronunțat de mai multe ori şi Curtea noastră supre
mă 1).
privitoare la jurământ. Toira
întinde mâna sa pe a cincea
„Nu vei lua nuniele' D-zeului
explica acest verset, și evreul
„Doamne

Dumnezeule,

va fi desfăcută, şi evreul va,
cartea lui Moise, la stihul:
teu în deşert“. Rabinul îi va,
va repeta formula următoare :

creatorul

cerului,

a pământului

și

a tuturor lucrurilor, care ești și al meu și al tuturor acelor de faţă aici, invoc numele 'tân sfânt în acest moment
când

este vorba

de a, spune

adeverul,

şi jur

pe

tine

de a

spune numai adeverul. „Jur prin urmare că... Te rog deci,
Doamne Dumnezeule, de ami veni în ajutor Şi de a confirma acest adevăr. Dar, dacă cu această ocasiune, voii întrebuinţa vre-o fraudă, ascundând adevărul, să fiu în veci

blăstemat, cuprins şi nimicit de flăcările în care au dispărut Sodoma, şi Gomora,;. să fiu lovit de toate blăstemurile

scrise în Toira. Eternul, care a creat frunzele, erburile şi
toate lucrurile, să nwmi vie nici odată în ajutor și în spri-

jin

în

nici una

din

afacerile

şi nenorocirile mele.

Dar

dacă

spun adevărul și fac bine, Adonai (ființa supremă) *) să'mi
fie întru ajutor, și nimic mai mult, ete.«.
Curtea de casaţie din Francia a sancţionat această formulă, care nu este de cât o variantă a acelei admisă de
tribunalele noastre, respingând recursul contra unei decisii
a Curţei din Colmar, din 8 iulie 1809; care ordonase ca
jurământul să, fie prestat în aceşti termeni. Cum remâne dar
cu afirmaţia gratuită a unora din evrei că formula, întrebuințată în ţara noastră în jurămintele more judaico, este:o invențiune a Românilor :spre a tortura pe acei cari nu împărtășesc credinţele lor religioase ? V. pentru mai multe detalii, monografia noastră din C. judiciar, No. 85 (1901).
:) Vedi Bulet. Cas. Secţii-unite. anul 1877, p.. 431 urm. Și Jurisprud.
Dreptul din 18178, No. 2. „Considerând, dice' această dinC. de Casaţie
urmă decisie, că pentru a resolva cestiunea de a se ști dacă în privinţa
jurământul deferit unui evreu urmează a fi prestat 1N0re jurământului
ore judaico.
Judaico, trebue a se cunoaște care este, după legea noastră,
natura, jurământului, adecă dacă el constitue-un act pur civil, sau pur religios, ori mixt;

„Considerând

crâmental

că jurământul,

prescris

de

Procedura

aşa precum
civilă,

în prima sa parte invocaţiunea lui
deverului unei declaraţiuni, și în a
țiunea rostită de president, este un
cât el constitue o probă în justiție,

este: în mod. sa-

întru

cât

cuprinde

D-zeu ca martor al adoua sa parte, imprecaact religios ; ear întru
a cărei eficacitate: este

*) „Adonai, în limba ebraică, este numele ce sf. scriptură dă lui D-zeu:
se e « Dieu mapparut, je vis
„Adonai tâtu de gloire et d'ipoutante,
aa
:
!

.
,
(Lamartine)

Cf

pe

3

JURĂMENTUL

Cu

toate

de Curtea

acestea,

noastră

MORE

JUDAICO.

un curent puternic,

supremă,

voeşte

admis

une-ori și

ca Israeliţii să presteze

garantată după art. 293 C. pen. prin închisoare, amendă și
interdicţiune, jurământul este un act civil;
„Că odată admis ea constant că jurământul este un act
mizt, legiuitorul prin art. 240 Pr. civ. a prescris regulele
şi formula sa când sar deferi unui creştin: ear prin at.
196 şi 241 din aceiaş Procedură, a dispus, pentru casul
când el sar deferi unui necreştin, ca formula sa să se poată
modifica, după cum preserie religiunea acestuia ;
„Considerând astfel că eficacitatea nnui atare apel la conştiinţa

uneia,

din

părţile

litigante,

seu religios, reşede pentru
mele

exterioare
. mai

în

partea

ales

ale

ete.“ ;

că

respectul caracterului

cea mare

a, lumei în for-

cultului

celui

ce'l prestează ;

art.

şi 241

„Că drept aceea, legiuitorul a prescris, în art. 240 Pr. civ.,
ca jurâmântul să se facă cu mâna pe cruce, şi partea care'i
face să qică în acelaş timp: „Tur pe sf. Cruce, etc., sau jur
înaintea,

lui

D-zeu,

196

Pr.

civ.

pre-

vedend pentru cei de rit necreştin posibilitatea de a se modifica acea formă, după, cum prescrie religiunea lor, a avut
îndoitul scop : 1% de a respecta libertatea lor de conştiinţă,
nesilindu-i să recunoască alte adeveruri religioase sau alte
forme exterioare de cât acele ale cultului lor; şi 20 dea
conserva jurământului deplina eficacitate morală în modul

cel mai independent
părţilor în litigii;

de diversitatea,

credinţei

religioase a
E

„Că astfel, de oare ce, spre a conserva jurământului toată
puterea sa asupra conştiinţei, legiuitorul a găsit de cuViinţă de a adopta forme exterioare și vorbe specialmente
aplicabile la creștini, ca, compunând marea majoritate a Justitiabililor ; apoi aceleaşi vorbe nu se pot aplica şi la, cei de
rit necreştin,

întru

„Că, deosebit
de a, crea

0 posițiune

cât ele

de aceasta,

pentru

n'ar

fi conform religiunei lor:

consideraţiuni

toţi justiţiabilii,

egal identică şi egal

ori

aceasta

ar fi

asigurătoare

gei, nu poate fi înlăturată în interpretarea
„Că toemai

de înaltă justiţie

care

s'ar întâmpla

în

ritul

lor,

înaintea

le-

textelor legei;

sistemul

contrar,

după care luându-se ast. 241 P». civ. după litera sa şi făxcendu-se

o arbitrară abstracţiune de art. 196 Pr. civ., sar
admite cei de rituri necreştine la favoarea de
a fi scutiți de
formele și vorbele care leagă, specialmente pe creştini,
fără
să fie, pe de altă parte, supuși la îndeplinirea
celor
ce'i
pot lega specialmente pe dânșii, după prescripţiile
religiunei lor ; de oare ce diferenţa, chiar mică în
aparenţă, asupra unei solemnităţi, care se consideră :capitală
de cătră

cel chemat a o îndeplini,

poate să implice restricţiuni

mentale
din partea sa și să înlesnească jurămintele
minciunoase,
etc“.
O altă decisie a Curţei de Casaţie, dată tot în
Secţiuni

Cc. C „—CART. UL—TIT. UL.—CAPIT. IX.—S-a V.—JU
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jurăi n6ntul
dinței

în pretoriul justiţiei,

lor 1), şi se dice

chiar

cu mâna

că, actualul

pe simbolul ereMinistru

al jus-

unite, la 1984, admite aceiaș soluție pentru următo
arele
motive :
»Considerând că jurământul more judaico, după usul de
pănă acum, atât în țară la noi cât și aiurea, se preste
ază
pe Biblie, specialmente la locul unde este dis: să nu
iei
siimele Domnului Dumnezeului
cerute de ritul ebraic:

teu în deșert, cu solemnităţile

„Că formalităţile acestui jurământ, care consistă în nişte
ceremonii imposant practicate în religia, ebraică, trebue
să
fie săvârşite în interiorul Sinagogei, înaintea Rabinului, peutru cuvântul că în ochii Israelitului și după credința sa, nu
poate să existe jurăment adevarat de cât acela care este Presfat după formele sacramentale ale veligiunei sale 3
„Că formele exterioare ce se prescriu de legiuitor în art.
235-—240 Pr. civ., pentru facerea jurământului de către uri
creştin, sunt

eminamente

esenţiale,

ca unele

ce

tind

a re-

deştepta, în toată vivacitatea, sa, sentimentul religios în spirit și a pune în privinţa unor fapte date conștiința în unire
cu ştiinţa;
„Că

:)

tocmai

pentru

cuvântul

acesta,

și pentru

a, respecta

libertatea, de conștiință, s'a prevedut în art. 196 şi 241 posibilitatea, pentru necreştini de a nu fi supuşi la un jurământ
oprit de religiunea lor, sau neconform cu ea ;
„Că prima cerinţă a unei bune justiţii este de a, se crea
pentru toţi justiţiabilii, ori care ar fi ritul lor, o posiţiune
egal identică şi asigurătoare înaintea, legei, şi tocmai contrarul sar întâmpla dacă s'ar admite cei de rituri necreştine la favoarea de a fi dispensaţi de vre una din formele
cerute de religiunea lor, etc.“ Bulet. Cas. Secţii-unite, anul
1884, p. 336 şi Dreptul din 1884, No. 47. In acelaş sens,
Bulet. 1870, p. 346. Bulet. 1877, p. 24 şi 437. Cpr. şi Bulet.
S-a 1, 1899, p. 193. Bulet. S-a II, 1895, p. 1195.C. Bucureşti şi Iași. Dreptul din 1883, No. 72; din 1885, No.
54 și din 1886, No.4. C. Iași (21 mantie 1900). C. judiciur
din 1900, No. 43 (cu adnotaţia noastră). Cpr. Merlin, Quest.
de droit, t. VII, vo Serment, $ 2, p. 465 urm. Râpet.
Palais, vo Serment, 303 urm. G&. Tocilescu, Pr. civ., II, p.
+89 urm. C. Colmar (8 ianuar 1828). Repert. Dalloz, vo
Serment, No. 25, nota 2, p. 11 urm.
,
„Considerând, dice Curtea supremă (14 ianuar 1875), că ju-

vămentul fiind atestarea, divinităţei

în sprijinul unei decla-

raţiuni, singura sa bază este credinţa în D-zeu, şi că această
credinţă existăîn conştiinţa omului, independent de ori ce

formă exterioară de cult; că, de şi prin art. 240 Pr. civ., se

determină o formulă de jurământ specială, creștinilor, având
legiuitorul în vedere marea majoritate a poporului român
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tiției, Dl. C. Stoicescu, ar avea intențiunea de a modifica
legea în acest sens, în actuala sesiune legislativă.
între care religia ortodoxă creştină este domnitoare ; însă
tot prin acest articol determinându-se persoana care'l administră, pe president, şi locul unde să se sevârșească, pretoriul tribunalului, după cum resultă din mai multe disposițiuni ale Procedurei (art. 238, 239, 240, 243 şi 244),a înțeles al sustrage de la ori-ce formă religioasă, constituindul

un

act

cu

desevârşire

civil;

că

aceasta

mai

resultă

încă şi din art. 241, care prescriind schimbarea formulei în
casul când cel chemat a face jurământul va, aveav religiune
care'l poprește a face un asemenea jurământ, nu dispune
nimic întru cât priveşte persoana cel administră şi locul
unde trebue să se sevârşească, remănând şi în asemenea
caz a se pronunța tot de president şi a se sevârşi în pre-

toriul tribunalului, conform suscitatelor disposiţiuni de lege ;
considerând
că o asemenea interpretare a legei este con-

formă cu spiritul art. 21 din Constituţie, care proclamă
libertatea conştiinţei şi a cultelor ; considerând că, prin
decisiunea atacată cu recurs, constatându-se că Curtea de
apel a anulat jurământul depus de recurent înaintea, tribunalului de Fălciu, pentru că n'a fost sevârşit snore judaico,
adecă în sinagogă şi conform ritului mosaie, a violat disposițiunile suscitatelor texte de lege, ete.“ (Vedi Bulet. S-a],

1815, p. 9 și Dreptul din 18715, No. 49. In acelaş sens. Bul.

1869, p. 396. Bulet. 1870, p. 12. Bulet. 1891, p. 929, etc.).
Tot în acest sens s'a pronunţat de mai multe ori şi Cur-

tea de

apel

din

Bucureşti.

Eată

consiărentele

unei

decisii

- din 22 august 1875:
„Considerând că legiuitorul român,
în nici un caz şi veri-care ar fi religiunea persoanei care
e ținută să depue jurământul, n'a statuat ca dânsa să!l depună în templul credinţei sale ; că, din contra, din textul
art. 240 Pr. civ. resultă întrun mod invederat că jurăm&ntul ce o parte deferă alteia sau acela pe care judecata
il dă unei părţi, urmează să se efectueze dinaintea, instanțelor judecătoreşti, ear nici cum în biserică, și aceasta pentru

că legiuitorul a dispus că partea când jură să pună mâna

pe simbolul credinţei sale, în pretorii, în presenţa magistraţilor, şi să repete formula jurământului pronunţată de president, care în urmă va rosti asuprați imprecațiunea, dictată
de ultimul paragraf al art. 240; considerând că legiuitorul,
în vederea insemnătăţei juridice ce a conferit jurământului şi

ca Să obţină

de

la cel ce'l prestează

o mărturisire

sinceră,

a voit ca dânsul să'l depună îndeplinind oare-care
formalităţi : considerând că toate aceste formalităţi trebuese
îndeplinite cu 0 mare exactitate, căci prin executarea
lor
se
tindea se obținea cunoștința, adeverului ;
că,:în acest scop,
legiuitorul a voit cea partea care jură
să aibă înaintea ei
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Pentru moment, chestiunea este controve
rsată, fiind
că DI. C. G. Dissescu na, găsit cu cale
să curme această,
controversă, lăsând casul la apreciarea tribu
nalelor 1).
Chestiunea fiind foarte discutată, am credu
t interesant
de

a transcrie motivele care se dau pe de
o parte și pe de
alta, pentru ca fie care să poată judeca unde
este adevărul.
Dacă se admite părerea,
pe care noi o credem Juri- Certificarea
dică

2), că Israeliţii trebue

prevedut

în

anaforaua

să jure după ritul obicinit și ndeplinirei

Minist.

dreptăţei

de

care

bit mai sus, și care, ori cât sar dice, n'a fost
simbolul

credinţei

sale

și să

pună mâna

pe

am

vor-

lor legal

abrogată Controversă.

dânsul;

că

sența și pipăirea acestui obiect sacru vorbind conştii prenţei
sale, să'l facă a rosti adevărul ; considerând că tablele
lui

Moise

fiind

simbolul

credinţei

Israeliţilor, ele trebuesc

adu-

se în pretoriu pentru ca, Salomon Bally să jure pe dânsele
,
conform art. 240 și 241 Pr. civ.; pentru aceste motive,
incuviinţează jurământul înaintea Curţei, pe tablele lui Moise,
invitându-se pe rabin a aduce acele tablek. Dreptul din 1815,
No. 52. Vedi şi Dreptul din acelaş an, No. 49. In acelaş
sens C. Galatz, în majoritate. C. judiciar din 4 iunie 1900,
No. 43 (cu adnotaţia noastră). Această din urmă decisie este

însă aproape

nemotivată,

curtea, mărginindu-se a, afirma. Toţ

în acest sens se pronunță şi regretatul
Dreptul din 1852, No. 83.
5) Vedi Pr. ciz, ed. of, p. 391 (desbaterile
*) Dacă ne am oprit la această, părere, este
0 garanţie mai mult, căci Israeliţii nu se

Dim.

C. Popescu.

Senatului).
pentru a, inființaMotivele care
cred legaţi de câţimpun în ţara,

prin acest jurământ, şi aceasta. n'o spunem noi,

ci o spune noastră, ju-

atât Curtea noastră supremă (vedi supră, p. 399, în notă) cât și more juun autor care, în privința evreilor, nu poate fi bănuit de par- — daieo.

țialitate.

Eată,

în adever,

cum

se exprimă

Laurent

(XX,

No. 224, p. 254)., Reproducem însuş textul, ca să nu se
creadă că am tradus în mod greșit: „Les juifs talmudistes
prâtent serment dans la synagogue, les mains sur les livres
saints, avec les imprtcations les plus horribles contre les pa

jures.

Voilă

le serment par

excellence,

tel que

Pothier

le difi-

nit : cest le Dieu vengeur qui s preside....i Va să dică n'am
mventat noi acest jurământ, de vreme ce el există şi în alte
țări. Vedi şi F'oelix-Demangeat, Dr. international, IL, 248, p.
+18. Vedi şi supră, p. 396 urm., în notă. Și mai departe
(loco cit.), Laurent adaogă: „Un juif ne se croit point
li€ par un serment prâte simplement avec invocation
de la Divinit€: il manguera ă sa parole sans serupule de conscience“. Vedi de acelaş autor, Dr. internat.,

VIII, 63. Cpr. Gabriel, Fssai sur lu nature des preutes (ed.
vevedută de Solon, din 1824), No. 169, text și nota 2.
26
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242 PR. CIV.

prin nici un text de lege, trebue să decidem că îndeplinirea formalităţilor prescrise de sus-citata anafora urmează
a fi certificată nu numai de rabin, dar și de judecătorul
delegat care a asistat la prestarea jurământului, împreună

cu grefierul seu 1).
Chestie de
fapt.

Jurispruden-

ţile

In ori ce caz,

chestiunea

de a se ști dacă solemnită-

prescrise de legea mosaică au fost sau nu observate se
apreciează în mod suveran de judecătorii fondului, şi această apreciare de fapt scapă de controlul Casaţiei 2).
O decisie-a Curţei
de casaţie din Francia (12 iunie

ţa franceză. 1810

)5) pusese în principiu că jurământul, fiind un act prin
esența sa religios, trebue în tot-deauna să fie prestat după
ritul

particular

a acelui

care'l

prestează,

și că,

prin

ur-

mare, evreul chemat ca martor trebue să presteze jurământul cu mâna pe coșer safer Toira; însă această jurisprudență

a fost

mai

în urmă

părăsită

în

Francia 4),

solemnitatea jurământului consistă în a râdica

în sus și a dice:

„.Jur“5).

unde

mâna dreaptă

In cât privește jurământul preoţilor, mahometanilor
și acelor cari profesează alte religii, veţi supră p. 351 wm.
Jurământul

Axt. 242 Pr.

civ.

sau și în lipsa

se

va

ei, dacă

sevârși

faţă

cu

ea fiind legiuit

partea

protivnică,

chemată.

la termenul hotărît (art. 242 Pr. civ.) 6).

')
:

nu vine

C. Iaşi. Dreptul din 1885, No. 54 şi din 1886, No. 4. Cas.
rom. Bulet. S-a 1, 1885, p. 411.—Contră. Cas. rom. Bulet.
S-a 1, 1899, p. 1243.
Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1887, p. 518.—Hotărirea care constată că jurământul deferit unui israelit a fost prestat more

Judaico. este îndestul de motivată. Cas. rom. Bulet.

%)
i,

1589, p. 1193.
edi Pand. Chron., ÎI, partea I,
v” Seriment, No. 25, nota 1
Cap. Gas, fr. D. P. 10. 1. 199.

'

p. 107 și
Reper
„A Spent,

S-a 1,
alloz
Palo

pr. Garsonnet, Pr. civ., IL, p. 602, $ 358 (ed. 1-a) şi III, $ 836

p. 135 (ed. a 2-a).—Primul jurământ pe care a
SI ve»
chiul Testament a fost astfel prestat de Avram : „evo manu

neam ad Dominium excelsum, possessorem ceeli et terra.

die mâna, mea cătră Domnul
rul cerului şi al pământului“.

„Râ-

D-zeul prea Inalt stăpânito(Geneza, capit. IV, stih. 22).

Cpr. G. Tocilescu, Pr. cir. II, p. 483, nota 1.

Curtea de casaţie a decis că nu este valabil jurământul
prestat de o parte, în lipsa adversarului seu, dacă prestavea s'a facut mai înainte de oara fixată prin citaţia înmânată părţilor. Căs. rom. Bulet. S-a 1, 1890, p. 495.
—Jură-
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Jurământul trebue să fie prestat
în persoană 1) de a- Jurământul
cela căruia el este deferit,
prestarea lui prin procu- trebue
rator, cum se practica sub vech
prestatsă înfie
ia

Jurisprudenţă franceză,
ne mai fiind admisă astădi2).
Primirea jurământului se
poate însă face prin procurato
r 5), și consimțământul atât
al părței cât şi al procuratorul
ui poate fi, în această pri-

vinţă,

nu

numai

expres,

dar

și tacit 4),

După sevârşirea jurământului,
conform formelor mai
sus arătate, judecata va primi
declaraţia părţei ce a jurat asupra cestiunilor ce i s'au
pus. Declaraţiile făcute în
puterea jurământului se vor trec
e în procesul-verbal, cale se va semna de president sau
de acel ce'i ţine locul, de grefier şi de partea ce a
jurat.
Dacă partea nu
poate sau nu voește să semneze, se
va face menţiune despre aceasta în

procesul-verbal (art. 244 Pr. civ.)
.
Interpretarea, respunsurilor date
de partea care
verșit jurământul este lasată la
apreciarea suverană
stanțelo

r de fond 5).

persoană.

Art. 244
Pr. civ.

a se- Chestie de
fapt.
a in-

Nevenirea părţei căreia jurământul s'a
deferit la diua
și locul însemnat spre al presta, se
za considera ca refuz
din partea'i de a primi să jure (art.
245 Pr. civ.). Textul
actual este imperativ, pe când textul
vechii era facultamentul n'ar fi însă nul, dacă în citația
părţei, nu se spunea
că ea era chemată pentru a asista la prest
area lui. Cas. rom.
Bulet. S-a 1, 1883, p. 661.
1) „1 giuramento si presta in persona dalla
parte chiamata a
giurare“, dice art. 226 din Codul de pr.
civ. italian. —,Jurământul, ca mijloc de dovadă, nu poate fi
„curator“, dice art. 2590 din Codul portu prestat prin proghez de la 1 iulie
1867. „Jurământul se prestează în perso
ană“, dice art. 418
(440 vechii) din procedura, germană. „Dev Kid
muss în Per.
son geleistet scerden“. Cpr. şi art. 191 Pr.
civ. ir. Vedi şi
Harmenopol, De Jurejurando, |, 1, Ş 19, unde se
dice : „Neate adrocatus neque procurator Jurare cogitu*.
_
*) Garsonnet, Pr. civ, II, p. 602, $358 (ed. 1-a);
III, p. 135,
$ 886 (ed. a 2-a). Alex. Degr6, Dreptul din 1899, No.
TI, p.
518 urm. Vedi de acelaş autor şi Scrieri juridice, I,
p. 392
urm. Pana. fr., Delation de serment, 396. Gabriel, op.
cif.,
No. 168. Demolombe, XXX, 646, şi toți autorii.
5) Cas. rom. și Alex. Degre, loco supră cit. Cpr. şi Bulet
. Cas.
S-a 1, 1874 p. 194.
|
*) Laurent, XX. 963. Alex. Degră, loco supră cit.
5) Cas. rom. Bulet. S-a II, 1892, p. 1012. Bulet. S-a
1, 1899,
p. 965.

Art, 245 Pr,
civ.

Dreptul
străin.
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tiv pentru judecător;

se sa putea

Nereprodu-

Nu

considera ca refuz, dicea,

|

|

vechiul text 1).
poate

însă

fi considerat

ca un

refuz

de a

jura

cereatiturorea
ptul de a nu fi reprodus toate cuvintele din formula judin formula rământului,

dacă

respunsul

jurămenti- punctelor prevădute

dat

cuprinde

în el și chiar

afirmarea tuturor

dacă acest respuns ar

"cuprinde mai multe afirmațiuni de cât însuș jurământul2).
Răspunsuri
In cât privește însă respunsurile evasive, care ar con-

pasive
sista în
jura. constitui
Controversă,
S'a
tul, care
contract

a dice nu știu sau mi aduc aminte, etc., ele ar
în genere un refuz de a jura).
decis de asemenea că faptul de a presta jurămânfusese dat pur şi simplu asupra existenței unui
de

locaţiune,

cu restricția

a avut ființă, însă a fost resiliat,
de a presta acest jurământ 4);
Chestie de

fapt.

In ori

ce

mânt a fost

caz,

chestiunea

prestat

astfel

de

că

asemenea

echivalează
a

se

cum a fost

contract

cu un refus

ști dacă

un jură-

deferit,

sau dacă

respunsurile date conţin sau nu contradicții, ori o modificare a jurământului, este o chestie de fapt care se apreciază în mod suveran de judecătorii fondului 5).
„Prestarea .
Partea care a lipsit atunci când fusese chemată spre
Pute tibia, presta jurământul, sau care fiind faţă, a refusat de al
presta,

poate

ea

să/l presteze

în apel?

fără nici o îndoeală, să fie afirmativ,
'și a, făcut reservele sale 6).
Codul
Caragea.

1)

2)
5)

Respuusul

trebue,

de câte ori

partea

Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1874, p. 195. —Dacă însă paatea n'a venit, fiind anume împedicată de adversarul seu, juvămentul nu se va considera ca refusat. Codul Caragea prevede că, în asemenea caz, jurământul se socoteşte ca prestai
(art. 51, partea VI, capit. 2).
Cas, rom. Bulet. S-a 1, 1881, p. 578. Bulat. 1874. p. 313.

—Vedi însă 'Trib. Brive. D. P. 91. 2. 67.

C. Iaşi, Trib.
din 1896, No.

|

Gorj şi Vâlcea. Dreptul din 1883, No. 1 şi
69. Dreptul din 1891, No. 61. Trib. Roman.

Dreptul din 1901, No. 60. Cas. fr. D.P. 5.1. '1%83.D.P.
63. 1. 468. C. Dijon. D.P. 94. 2. 99. Laurent, XX, 269. T.

Huc, VU 62,
sonnet,
Py. cie.,

XXX,

rey,

Pand, fr. pplatiota de seriment, 444. GarI , p.
„ $ 358 (ed. l-a). Demolombe,

649 urm.—Contră.C. RR

6. 2. 95. Aubry

et Rau,

VIII,

D. e

2. 86. Si-

$ 153, p. 195, nota 44.

+) Cpr. Trib. Brive. D. P. 91.29.67. Vedi şi Baudry, IL, 1322.
3)
_
*)

Cas. rom. Bulet. S-a 1, anul 1890, p. 414. Bulet.
121. Vedi şi supră, p. 403, text şi nota 5.
Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1883, p. 441 şi
833,

1899, p.
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S'a decis

chiar că partea care a lipsit de la prima
Casul când
instanţă, sau care a refusat de a jura, fără a
face nici o ppăziea care
reservă, ar putea
dovedi

tanță 1).

că

A fortiori

tanţă,

să presteze jurământul

a fost

împedicată

deci,

va putea

partea

de
care

al

în apel,

presta

a lipsit

să presteze jurământul

când causa absenței sale 2).

în

fără a a jura nuşi

prima

ins- 2 făcut nici

Controversă,

de la prima,

la

ins-

Curte, justifi-

Vechi

ul Cod de procedură civilă austriac din 1782
3) Casul când
(art. 297) considera jurământul ca prestat, dacă acela,
căacela căruia
ruia el
moarte
.

ţia

se deferise, fusese impedicat de a'l presta prin ua
deferit
sau alt accident. Ce trebue să decidem în legisla- a fost
împey
A
.
.
.
A
.
dicat de

noastră

?

Curtea

din

Iaşi

a

decis

că,

de

câte

ori

op

presta.

a'l

parte refusă prestarea jurământului, care, în apel, este conControversă.
siderat ca concludent, însă nu se poate presta,
partea a murit în cursul procesului, instanţele

pentru că
judecăto-

rești sunt în drept a da câștig de causă aceluia care'l deferise, fiind că, în asemenea caz, reclamantul a fost lipsit de
beneficiul acestei probe prin faptul părţei căreia se dădu-

se jurământul 4). Această decisie a fost însă cu drept cu-

vânt

casată,

prestat,

pentru

aceasta

nu

că, dacă,

este

din

în specie, jurământul n'a fost

culpa

pâritului,

care

era

în

drept să conteste legitimitatea lui, ci din causa morţei sale,
care este un caz neprevedut și de forță majoră 5).
1)

Cas. rom. Bulet. 1879, p. 915. Bulet. 1880, p. 273. Bulet.
1885, p. 419. Bulet. S-a II, 1890, p. 1452. Bulet, 1891, p.
184 şi 822. Dreptul din 1896, No. 99. Bulet. 1896, p. 203.
Bulet. 1897, p. 297. Bulet. S-a 1, 1899, p. 270. C. București și Trib. Jalomitza. Dreptul din 1882, No. 65 ; din 1883,

No.

12

şi din

1886,

No. 4.-——Contră.

Cas. rom. şi Trib.

Dolj.

Bulet. 1877, p. 183 şi Dreptul din 1894, No. 55. C. Bucureşti. C. judiciar din 1895, No. 9.
*) Cas. rom. Dreptul din 1895, No. 34. Bulet. S-a 1, 1895, p.
119. C. judiciar din 1895, No. 16.
3) Această procedură, care ru mai corespundea de mult ce- Noul Cod.
rinţelor timpurilor moderne, a fost abrogată în 1895 şi în- de proced.
locuită

+)
5)

prin

alta (Gesete

vom

1 aug.

1895

îiber das gericht-

lihe Verfahren în biirgevlichen Rechtsstreitigkeiten (Cizilprocessordnung).
Dreptul din 1884, No. 19.
Dreptul din 1884, No. 57 şi Bulet. S-a 1, 1884, p. 421.
Vedi şi Cas. rom. (19 nvembrie 1899). Bulet. S-a 1, 1899,
p. 1251 (decisie pronunţată în unire cu conelusiile noastre).

austriac,
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După un alt sistem, jurământul se consideră ca prestat, dacă acel, căruia el fusese deferit, n'a manifestato intenție contrară 1) ; însă şi această soluţie este inadmisibilă,
pentru că partea ar fi putut foarte bine la urma urmei să
nu'] presteze.

Jurământul nefiind deci, în asemenea caz, considerat
nici ca prestat 2), nici ca refusat, părţile sunt puse în sta-

rea în care erau mai înainte de deferirea lui 3) ; acel care'l

deferise poate însă să defere jurământul de credulitate

tenitorilor adversarului

')

seu defunct

Cpr. C. Limoges, Sirey,
urm. Pand, fr., D/lation
V, art. 1364, No. 7.
C. Douai și Aix. Repert.
Toullier D. V, partea II,

moş-

(art. 1906)%).

40, 2. 23. Demolombe, NXĂ, 639
de serment, 453 urm. Larombiere,
Dalloz, 0blig., 5307, notele 2 şi 3.
385.

In adevăr, deferind jurământul adversarului meu, dice foarte

bine Alex.

Degră

(Ser. juridice,

I,

1890, No. 21, p. 167, colona 1),

p. 381 şi

Dreptul

din

declar prin aceasta că re-

nunț la cererea sau excepţiunea, mea, dacă dinsul va jura,
ear nu dacă ca promite numai de a jura. Cpe. L. 19, Pr,

Cod.,

De rebus creditis et Jurejurando,

Jurământul

fat, când

numai

atunci

ar

putea

acela, căruia el a fost

4, 1.
fi considerat

deferit, a murit

ca pres-

fără al

presta, această. prestare fiind împedicată prin dolul aceluia,
care'l deferise. În adevăr, prestarea, jurământului fiind îndeplinirea, transacţiunei propuse (vedi înfră, p. 411), condiţia

se

Art, 41 Pr.
gemmană.

consideră,

ca, îndeplinită,

de

câte

ori debitorul,

obligat

sub această condiţie, a, împedicat îndeplinirea ei (art. 1014).
Cpr. Larombiăre, V, art. 1364, No. 7. Toullier
D., V, partea II, 385. Bonnier, 495, in fine. Alex. Degre, loco
eit. Demolombe, XXX, 642.
%) „De câte ori acela, care trebue să presteze jurământul a murit, sau a devenit incapabil de a'l presta, sau
a
îi representant legal, dice art. 471 (433 vechii) din încetat dea
procedura
germană, ambele părţi sunt libere de a, exercita,
dovada ce ele urmează a tace, toate drepturile ce relativ la
ele aveau
înaintea,

deferirei jurământului. Aceiaș soluţie va fi admisă

de câte ori, în urma, unei condemnaţiuni

„tul

deferit

sau

referit

va, fi fost retractaţi.

penale,

jurămân-

*) Pand. fr.,_vO cit. 460. Bonnier, 495. Laurent, XX, 211.
Aubry et Rau, VIII, $ 753, p. 195. Marcad6, V,
art. 1361—
1364. No. 2, p. 934,
Demolombe, XĂX,

Larombidre,

641.

Bauary,

V, art. 1364, No. 7 şi 8.

II, 1311,

VIII 366, în fine. Demante, V 340 bis. C în fine. 'T. Hue,
Caen. Sirey, 46.
2. 499. C.

Chambâry. Sirey, 79, 2. 300. Această din urmă
decisie este intervenită cu ocasia unui jurământ
suptetoriu,

C. C—CART. III.—TIT. UL— CAP. IX.—S-a V.—ART. 285,936. 213PR.01V.
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Jurământul se poate
presta și la domiciliul părței, Art. 235, 243
dacă ea arată o causă legitimă de împedicare.
In acest Pr Civ.
scop se deleagă un judecător
spre a merge împreună cu
grefierul la domiciliul părțeişi a asista la prestar
ea jură-

mântului, în presența

părţei

adverse,

sau în lipsa

ei, dacă

ea a fost legiuit chemată (art. 235, 243 Pr. civ.) 1).
Dacă

partea

căreia

jurământul

este

deferit,

domicili- Comisii ro-

ează în alt judeţ, sau chiar în străinătate, judecata poate EEE

mijloci o comisie rogatorie pentru ca jurământul să se presieze înaintea judecătorului acelui domiciliu, față eu partea
adversă, sau în lipsa ei, dacă ea a fost leginit chemată

(art. 236, 243 Pr. civ,)2).
In baza principiului reciprocităţei, care este
dreptului

internaţional,

şi tribunalele

străine

civ.

sufletul Comișii ro-

se pot

adre-“ naţionale.

sa în acelaș scop autorităţilor române 5). Numai judecătorii englezi și americani nu ordonă comisiuni rogatorii, ci

se transpoartă singuri în străinătate spre a culege informațiile necesare, sau spre a asista, la depunera, jurământului £).

Comisiunile rogatorii, mijlocite
torești .din țară, nu dau loc la nici
In cât privește însă comisiile
autorităţile străine, chestiunea este

la autorităţile judecăo dificultate.
rogatorii mijlocite la Dee,
controversată. asupra trebue să se

punctului de a se şti dacă autorităţile însărcinate cu ase- proceadă la

mene

comisiuni

formele
mele

legei

ţărei

trebue

de

unde

unde

să proceadă

“i vine

la lucrarea

comisiunea,

cerută

sau

după

după

se instrumentează.

gatorie,

for-Controvezsă.
|

In cât privește disposiţiile de formă, așa numite o- Disposiţiile
dinatorice litis, precum sunt formele întrebuințate pentrn de formă or-

1)

însă motivele sunt aceleași şi în privința jurământului decisoriu.
„Ad personas egregias, eosque qui vuletudine impediuntur, doman mnitti oportet ad jurandum*. L. 15, Dig.,
De Jaurejurando, 12, 2. Cpr. axt. 479 (441 vechii) din proced. civilă

O
m
===

germană.

Cpr. Cas.
Câte

fr. Sirey, 1900.

o dată

autorităţile

1. 271. J. Clunet, 1899,
străine

fac comisiile

prin

consulii lor respectivi. Cpr. Despagnet, DD. internat, 188,
p. 400. Astfel, Curtea din Atena a decis că un tribunal
grecesc

poate

să adreseze o comisie rogatorie consulului

cesc: din Brăila spre a primi jurământul

din părţi. V. J. Clunet, anul 1897, p. 620.
*)

p. 343.

rogatorii

V. Foelix-Demangeat,

Dr.

internat,

decisoriu a

,

], 241. Weiss,

gre-

uneia

5

Tv. dl6-

ment. de dr. interu., p. 812. Laurent, Dr. internat., VIII, 58.

litis,
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chemarea părților, redactarea procesului verbal, ete., nu
mai remâne îndoeală că ele vor fi acele ale țărei unde se

instrumentează 1).

In cât privește

Formula

jurământului.

este

foarte

însă formula jurământului,

discutată.

Unii

considerând

această

chestiunea
formulă

ca

Controversă.decisoria litis, aplică legea ţărei de unde emană comisiunea
rogatorie 2). Acest sistem presupune însă că judecătorii cari au mijlocit comisia rogatorie, au comunicat Judecătorilor străini formula jurământului,
căci altfel ei nu
ar

avea

de

unde

s'0

cunoască.

Alții cred însă că formula jurământului va fi acea a
locului unde comisiunea se aduce la îndeplinire, pentru că
ordinea, jurisdicţiilor este prin esenţa, sa, teritorială Și pentru că tribunalul care îndeplinește comisia rogatorie cerută,
de un alt tribunal străin, nu represintă autoritatea străină,
de

vreme

ce

o naţiune

nu

poate

să

fie mandatarul

ȘI re-

—

9

presentantul unei alte națiuni 3).
După acest din urmă sistem, care ni sa părut cel
mai juridic 4), Israelitul domiciliat în România,
căruia i
sar fi deferit jurământul decisoriu înaintea tribunalelor
franceze, şi care urmează a'l presta în România, nu
va
jura conform procedurei franceze,
ci va depune jurământul more judaico, în sinagogă,
conform regulelor mai sus
arătate : și vice-versa, Israelitul domiciliat în Francia,
căruia i sar fi deferit un jurământ înaintea tribunalelor
române, nu ar avea a se conforma, în Francia, jurisprudenţ
ei
noastre, ci va, presta jurământul potrivit legei francez
e.
) Veqi supră, p. 303, text şi nota 4. Cpr. art. 369 (334 vechii)
Pr. germ. Vedi și ast. 5. L. suedeză din 6 martie
1899.
Anu, de legisl. ctrang. 1899, p. 558.
Vedi Bonnier, 935, p. 779 urm. Foelix-Demangeat, Dr.
in-

%)

„ernational, 1, 248, p. 419, Brocher, Dr.
intern
416. D. C. Popescu, Dreptul din 1882, No. 85. at. prită, p.
Pr. eie., II, p. 499, No. 218. Chr. art. 9 L[. G. Tocilescu,
suedeză din 6
martie 1899. Ann. de legisi. dirangere,
Garsonnet, Pr. civ., II, p. 107, 108, $ anul 1899, p. 558.
217 (e. 1); III, p.
248 $ 543 (ed. a 2-a). Laurent, Dr. intern
at, VIII, 59 urm.
A. Weiss, 7. cl?ment. de dr. intern.
(ed.
a 2-a), p. 814.
Despagnet, op. cit., 188, p. 399. Vincent
et
Penau
d, Dictionn,
de dr. international,

circul.
cătră

*)

vo Commission vogatoire, 21.
dreptăței din Francia din 19 decem.Vedi şi
1891
procurorii
Minist.

generali. J.
Pand. Ptriod. 93. 3. p. 49 um. Cluner, 1892, p. 566 urm. și

Vedi t. ], partea Ia

Comentariilor

noastre, p. 100.

C. C.—CART. I1.-—TIT. II.—CAPIT. IX.—S
-a V.—COMISII ROGATORII,

care

nă2),

Amicul

nostru,

Dl. Dim.

a avut

cinstea

de

criticând

sistemul

G. Maxim, în o monografie 1)

a, fi premiată

nostru

de

și găsind

Academia

TrOmâ-

că suntem

prea

zelos apărător a suveranităţei
naţionale,
crede că nimic
nu Sar opune la prestarea, jurământului înain
tea tribuna-

lelor române, conform formelor admise de legea
străină,
dacă judecătorii cari au mijlocit comisiunea, rogatorie,
ar
comunica, aceste forme judecătorilor români și dacă,
de altmintrelea, aceste forme n'ar jigni întru nimic ordinea
publi-

că din țara noastră 3).

După acest sistem, Israelitul domiciliat în țară, căruia
sar fi deferit un jurământ decisoriu înaintea tribunalelor franceze, nu va jura more judaico, conform jurisprudenţei noas1)
*)

Critica sistemului probelor, Comisiuni royatorii
ternaţionale, etc. (Iaşi, 1899), No. 127 urm., p.
Amicul nostru a fost, în această privinţă, mai
noi, căci când am presentat, sunt acum câţi-va
Comentariilor

noastre

ori cine munceşte

respins,

sub

interne și în148 şi urm.
fericit de cât
ani, t. 1V al

Academiei, credând că, în această țară,

merită o încurajare cât de mică, el afost

cuvânt

că lucrarea

noastră

n'ar

fi de

câto

compilație, lucru care, dealtmintrelea, s'a întâmplat şi valoosului nostru coleg de la Bucureşti, G. G. Tocilescu, a căsui Procedură civilă a, fost respinsă, preferindu-i-se „Isprăvile
lui Păcală“ (epopee în 24 de cânturi, cu caricaturi intercalate
în fezi). A se vedea prefața colegului nostru, în t. IIl a
operei sale, p. 8, nota 2, în care Academia este tratată așa
cum merită. Opera noastră a fost considerată ca compilaţie
de acei cari n'au deschis macar volumul, —au mărturisit-o ei
însuși mai tărdiu, pecătoşii,—din causa. numeroaselor citaţii
ce cuprinde.
Dar atunci toate operile de drept sunt compilaţii, şi acea a lui Laurent, şi a lui Demolombe, şi a multor altor titani, cu cari nu înţelegem de a ne compara Câtuș de puţin. Era o vreme,—şi nu este mult de atunci,—
când premiile Academiei se împărțeau numai între membrii
ei. Această, procedare fără seamăn, fiind însă astădi părăsită,
din causă că prea bătea la .ochi, membrii doctului corp, din
cari cei mai mulți n'au seris nici un rând macar, de frică,

pe

semne,

de a nu

să iee ei premiile,

fi trataţi

de ciudă

de

compilatori, ne

mai

putând

nu le dau nici altora, sau le

dau în batae de joc. Aceasta ne aduce aminte epitaful unui
poet de valoare, înaintea, căruia ușele Academiei franceze

au fost în tot-deauna, închise :

3)

,

Ci-git Piron, qui ne fut rien,
Pas mâme academicien !
Op. cit., No. 198, p. 150.
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tre, ci conform procedurei franceze, pentru că
rământului, admisă de această procedură, este
Și osebit de aceasta, va fi mai în tot-deauna
de judecătorii francezi.
Autorul recunoscând însă că judecătorii
vor admite jurământul more judaico, astfel cum
tică

la

noi,

pentru

evreii

domiciliați

în

formula jucunoscută,
comunicată
francezi nu
el se prac-

Francia,

cărora

Sar fi deferit un jurământ înaintea tribunalelor noastre, fiind că acest jurământ n'ar mai fi potrivit spiritului tinpurilor

Jurământul
prestat în
străinătate

moderne 1), nu

vedem

pentru ce noi am

admite for-

mula Codului francez, atunci când știut este că, în lipsă
de tratate, dreptul internațional se întemeiează exclusiv
pe principiul reciprocităţei.
Presupunând acum că un jurământ decisoriu a fost
prestat

inaintea

unei

autorităţi

străine, chestiunea

este

de

face el dova:ă se ști dacă acest jurământ va face dovadă pentru judedă pentru cătorii români.
De și o hotărîre străină nu poate să projudecătorii
ducă. autoritatea lucrului judecat în ţara noastră
români.
de cât
Controversă.în

urma

învestirei

ei cu formula,

executorie

de cătră jude-

cătorii români (art. 374 Pr. civ.)2), totuşi hotărirea stră-

ină, care constată prestarea, jurământului, trebue să aibă
valoarea unui act autentic şi să facă credință de mărturisirile și declaraţiunile ce cuprinde,
pentru că acest jurământ a avut loc în virtutea unei convenţii liber înterve-

nită între părţi5).
1)

Am vă&dut însă, supră, p. 401, nota 2, că, după mărturisivea chiar a autorilor străini, acesta este singurul jurământ
care

At. 874
Pr. civ.

=)

|

leagă pe evrei

Textul

şi pune întru

din procedura

nouă

cât-va o pedică sperjurului.

este schimbat

în redaeţiunea să

ŞI, în unele privințe, este mai puțin laconie de
cât acel
vechiu, insă sensul a remas tot acelaş. Vegi explic.
art. 314
Pr. civ. în t. I, partea I a Comentariilor noastre,
p. 192

urm.

Vedi

asupra

și i4/ră,

acestui

text,

comentariul

G.

G.

axt. 1901.

Mironescu,

Mai vedi încă

Rezisuijrea.

Codului de

proced.. civilă (1901), p. 137 urm. şi studiul D-lui A.
Cerban,
în Dreptul din 1900, No. 3.
*) Cpr. în acest sens, T. Huc, VIII, 467. Aubry
et
Ş 169 ter, p. 420.—Contră. 'Trib. Paris (10 martieRau, VIII,
1880).J.
Clunet, 1980, p. 192. „Considerând, qice această sentință,
că
o hotărîre Străină nu poate fi considerată nici ca un
titlu
autentic,

NICI

ca având

puterea

ea nu are, în Francia, prin
rie, fiind supusă

revisuirei,

judecătorilor francezi, ete.

lucrului

judecat,

ea însăş, nici o putere
în câț priveşte fondul,

-

pentru

din

că

executo-

partea

COD. CIV.—CART. UIL—TIT. JI. —CAPIT. IX.—S-a V.—ART
.

1211.

41

_Bfectele deferirei jurămentului.
Art. 1211.—Acela, căruia se dă jurământul, dacă nul primește sau nul referește adversarului su, ori adversarul
care
. refusă jurământul ce îi s'a referit, vor cădea în pretenţiunea sau
în propunerea, lor de apărare. (Art. 1200, 1209, 12192, 1221 c.
civ. Art. 1361 C. fr.).

Deferirea jurământului, când condiţiile mai sus expuse sunt îndeplinite, pune pe partea căreia el a fost deferit în alternativa sau de a/l presta, sau de al referi, sub

pedeapsă

de

(axt. 1211)1).

a

cădea

în

„Manifeste

pretenţiunea

turpitudinis

nolle nec jurave, nec jusjurandum
Prestarea jurământului

sau

excepțiunea

et confessionis

referre* 2),

sa

est,

și efectele acestei prestări.

Prestarea jurământului deferit sau referit nu este de
cât îndeplinirea condiției sub care autorul deferirei sau
referirei renunţase la cererea sau excepția sa. Prin prestavea jurământului, renunţarea sa a devenit definitivă și
partea care a deferit jurământul nu mai poate ataca prin
mici o cale hotărîrea întemeiată pe prestarea lui 3).
Acel care a prestat jurământul câștigă procesul 4), însă
nu dobendește nimic în realitate, căci efectele prestărei
lui, ca și ale transacţiei în genere, sunt pur declarative de
drepturi.
Cu alte cuvinte, acel care prestează jurământul
ce i se
deferise, păstrează drepturile ce-i aparțineau de

mai

'nainte

ale sale 5).
|

și pe care el le a considerat în tot-deauna ca

Efectele prestărei jurăimentului, dice Baudry (II, 1321),
se resumă

toate

mentului

prestat

în următoarea

formulă:

exprimă o ficțiune

Cuprinsul jură-

de adever,

care

are

*)

Cpr. C. Bucureşti. C. judiciar din 1895, No.9. Baudry, II,
1317. „Jurământul care. se dă-cu hotărirea, judecăţei, dice
Codul lui Andr. Donici (capit. 25, $ 3), rădica din mijloc îndoeala“. Veqi şi art. 47, partea VI, capit. 2. C. Caragea.
2) L. 38, Dig., De jurejurando, 12, 2.
,
N
%) Cpr. Cas. rom. Bulet. 1887, p. 865. C. Montpellier (18 iulie

18323). Sirey, VII, anii 1822-—-1824. 2. p. 244. Râpert. Dalloz, Acquiescement, 631, nota 1. Pand. fr., Dlation de ser-

*)
5)

ment, AT.
Cas. rom. Bulet.

din 1898, No. 34.
Cpr. Baudry,

o
S-a 1, 1895, p. 1424, C. Galatz. C judiciar

II, 1320.—Vedi

însă T. Huc,

VIII, 368.

Etectele
prestărei jurământului.

EFECTELE PRESTĂREI JURĂMENTULUL—ART.

1243.
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precădere asupra adeverului real ; de unde resultă că prestarea jurământului îndeplinește în mod irevocabil renunţarea propusă de partea care la deferit. Ea recunoscând de
întemeiată pretenţia adversarului,
acest din urmă trebue
să dobândească câștig de causă, și prestarea jurământului
să producă efectele lucrului judecat 1).
Care este însă întinderea și mărginirea puterei probatorie a jurământului?
Intinderea
Prestarea jurământului producând efectele unei conputerei pro
„Vențiuni
sub forma unei hotăriîri, toată întinderea puterei
batorie a jurământului. sale probatorie își găsește temeiul său în convenţia care
precedează prestarea lui. Acel care deferă jurământul dicând, în adevăr, adversarului său: „consimt a perde procesul

și a nu

mai

reînoi

cererea

mea

în contra d-tale, da-

că vei jura că cutare lucru este sau nu este“, această
convenție este perfectă şi irevocabilă, îndată ce jurământul a fost acceptat și prestat;
de unde Și consecinţa pe
care 0 trage art. 1213, că:
Art.

1213.—Când

o parte

a jurat, cea-laltă nu mai

este pri-

mită a proba falşitatea jurământului. (Art. 1200, 1202, 1208 urm.
171 C. civ. Art. 290, $ 3, 296 lit. 5 Pr. civ. Art, 293 C.
pen.
Art. 1363 C. f.).

De câte ori deci partea, căreia jurământul
a fost deferit, la prestat, cea-laltă parte nu mai poate să dovedească
falșitatea lui, chiar dacă el ar fi recunoscut
de falş 2),
după cum nici acela care a refusat de a] presta n'ar
putea să dovedească existenţa faptului asupra căruia
el n'a

voit

să jure 2).

Jurământul fiind,

în adever, o specie de

tvansacţie, species transactionis (L. 2, $ 2, Dig,
De jureJurando, 12, 2), această transacţie are între părţi
autori-

tatea lucrului judecat (art. 17 11) 4).
1)

„Jusjurandum
44, 5,

Quarum

vicem vei Judicatce obtinet*.
rerum

actio

non

datur.

1. 1, Pr.,

Vedi

şi L.

Dig,

2, Dig,

12, 2, De jurejurando, unde se dice : „Jusju
randum
majoPEN habet auctoritatem,
quam ves judicata“.

2) Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1877, p. 953. Bulet.
1886, p. 846, 847.
) Cpr. Larombitre,

1)

V, ast. 1363, No. 6.
„Dato jurejurando, non aliud gquceritur, guam an
juratum sit;
Venussa Qustione, an debeatur, quasi salis
proba
tum
sit jureJurando“. L. 5, $ 2, Dig, De Juvejurand
o, 19, 2. Vedi şi
Instit., IV, 6, De actionibus, $ 11, unde se dice : „Aon
illud
guceritur, an pecunia debeatun, sed
an juraceriti.

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. II. —CAPIT. IX.—-S-a V.—ART.
1213.
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Această soluţie era admisă și de Codul Caragea: „Când Codul Ca-

prigonitoarea parte va jura după cererea protivnicului, dice

125e2-

art. 55, partea VI, capit. 2 din acest Cod, să rămâe nesuparată și de se va găsi pe urmă împrotivă dovadă“.
Ministerul public poate, ce e dreptul, să urmărească Partea care
in
ana
a
a
a
a perdut pro-

sperjurul,

însă

aceasta

nu

autorisă

ma prestărei jurământului,
stitue

parte

civilă 1), ea

pe

partea

care,

a perdut procesul,
putând

numai

să

în ur- De me

să se con-poate consti-

figureze

în in-

tul parte

stanța penală ca simplu informator, fără însă a putea pune Controversă,
conclusii 2).
După ce ministerul public va dovedi însă falșitate
a at 290, 3
y

jurământului și hotărîrea
condemnatoare
va remânea definitivă, contra sperjurului, sentinţa civilă, pronunțată în

urma jurământului falș, fie el decisoriu sau supletoriu (lex
non distinguit), va putea fi reformată pe calea revisuirei

(art. 290,

30 Pr. civ.)3).

Insuș

procurorul

jurământului

prin

n'ar putea

mariori,

să dovedească

dacă

valoarea

falşitatea Dovedirea,

litigiului

este Te

mai mare de 150 lei, de cât atunci când ar exista un în-procurorului.
ceput de probă scrisă 4), pentru că, dacă ar fi altfel, pa- Coniroversă,
1)

2)
3)
*)

Cas. rom. Bulet. S-a II, 1872, p. 121. Bulet. 1874, p. 248.
Dreptul din 18175, No. 29. Trib. Iaşi. Dreptul din 1893, No.
32. TTrib. Ialomitza. Dreptul din 1885, No. 46. Cas. fi. Sirey, 44. 1. 36. C. Bruxelles. Pasicr. belge, 81. 2. 792. Baudry,
II, 1322. Fuzier-Herman, III, art. 1363, No. 7. P. Huc, VIII,
365. 'Thiry, III, 185. Garsonnet, Pr. cie., III, $ 879, p. 194
(ed. a 2-a). Larombiere, V, art. 1363, No. 7. Marcad6, V,
art. 1361—1364, No. 3. Demolombe, XXX, 661, 662. Bonnier,
+96. Laurent, XX, 275. Aubry et Rau, VIII, $ 753, p. 19%.
D. Kebapci, Pr. civ., V, p. 230.—Contră. Duranton, XIII, 600.
Trib. Iaşi. Dreptul din 1893, No. 32. Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a,
II, 1877, p. 403. Bulet. 1878, p.412. V. și Sirey, 90. 2.195.
Cpr. G. Pavloff. C. judiciar din 1894, No. 13. Sand. Nănoveanu, Pr. cio,, p. 658. D. Tacu, Procedură civilă, p. 341.
Cas.

rom.

Bulet.

S-a II, 1890,
tul din 1881,
Cas. fr. şi C.
Sirey, 80. 1.

1877,

p. 82.

Bulet.

1978,

p. 412.

Bulet.

p. 1343. Trib. Brăila, Ialomitza şi Iaşi. DrepNo. 85; din 1885, No. 46 şi din 1893, No. 92.
Rennes. D. P. 78. 1. 442. D. P. 19. 1. 439.
236. D. P. 84. 2. 143. F. Helie, Teorie du

C. penal, IV, 1834. Blanche, Etudes pratigues sur le C. penal,
V, 403. Aubry et Rau, VIII, $ 765, p. 346, text şi nota8.
Larombiere,

162 urm.

V,

art. 1348,

T. Huc,

No. 23, 24.

VIII, 365.

2039, p. 323 (ed.a 2-a, 1901).
No.

13.

Această

Bonnier,

Demolombe,

427.

XXX,

Garraud, V,

P. Borş, C. judiciar din 1895,

soluţie resultă

şi din

lucrările pregătitoare

ale Codului penal. V. Locr6,t.

XXX,

p.532.

Vedi şi supră,

EFECTELE
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Matexie comercială,
Axt.46 C.
com.

PRESTĂREI JCRĂMENTULUL—ART.

1213.

tea care ar fi perdut procesul prin prestarea jurământului
sar folosi indirect de acest mijloc de probaţiune, pe care
legea il refusă înaintea jurisdicțiunei civile.
De câte ori însă jurământul a fost deferit și prestat

în materie

comercială,

falșitatea

lui

va

putea

fi

stabilită

prin martori, pentru că, în asemenea, materie, dovada testimonială este admisibilă fără nici o restricție, după apre-

ciarea judecătorilor (art. 46 C. com.) 1).

Dărimarea
jurământului
deferit prin
dolul sau
violența părţei adverse.

Am

vedut

că prestarea

jurământului

are

caracterul

unei convențiuni. Din acest caracter incontestabil resultă că
prestarea lui poate fi resturnată pentru toate causele care

pot aduce anularea convențiilor în genere, precum sunt viciile de cosimțimânt, incapacitate, etc.: de unde resultă că atât jurământul cât și hotărîre, care nu este de cât urmarea,
lui, vor putea fi dărîmate, de câte oriacela care l'a deferit
va dovedi că el a fost impins a recurge la jurământ prin
dolul sau violența părţei care la prestat (cpr. art. 1716)2).
Fiind însă că, în specie, este vorba de o hotărire, aceasta nu se va putea face de cât prin mijloacele organisate de lege pentrua ataca hotăririle, adecă apelul,
dacă
hotărirea este susceptibilă de a fi atacată prin această
cale, sau revizuirea, dacă este vorba de o sentință
definitivă

(art. 290 Pr. civ.)3).

De câte ori
lat formată între
din prestarea lui
ceastă presumţie
p. 252, nota

Cas. rom.

însă convenţia jurământului a fost reguPărți, presumţia de adever care resulţă
nu poate fi resturnată, sub cuvânt căaar fi contrară realităței 4).
1,

în privinţa abusului

de încredere.—Contvă.

Bulet. 1873, S-a II, p. 35. Bulet.
Dreptul din 1875, No. 29. Cas. belg. Sirey, 1874. p. 948.
83. 4. 5.—De
câte ori falşitatea

Art, 2527

C. portughez,

jurământului se stabileşte
dice art. 2527 din Codul portughezprinde un proces
la 1867,
partea, lezată poate să ceară
daune.

criminal,

9

—

- 3)

Cpr. 'Trib. Iași. Dreptul din 1893. consi
d. de la p. 256, co-

lona 2, în fine.
Pothier, II, 918, p. 490. Baudry,
III, art. 1363. No. 8. Demolombe,
by et Rau, VIII, $ 753, p. 197,

XX, 213. Arntz, IML, 445.

*)
*)

|

|
II, 1392, Fuzier-Herman,
XAX, 638, 664, 665. Autext şi nota 47. Laurent,

Mourlon.

V, art, 1363, No. 9. 7. Huc, VIII, II, 1655. Larombiere,
364. Duranton. XIII,
601. Toullier D.. V, partea II,
390. Favara de Langlade,
Râpert., Serment, S-a III, $ 1,
Cpr. Pothier, Bandry, /oco est. No. 20, şi toţi autorii.
Cpr. Bandry, loco cif.

COD. CIV.—CARTEA

Din

principiul

I1.—TIT. III. —CAPIT. IX.—S-a V.—ART. 1215,

că

prestarea jurământului,
sulţă

că

această

presumţia de adever

se întemeiază

presumție

nu

poate
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care resultă din Jurământul

pe o convenție,
să'și producă

re-n si produce

efectele între părţi

sale de cât între părţile litigante și representanţii lor. Pepene
Jusjurandum alleri neque nocet, neque prodest 1).
”
Fată cum se exprimă, în această privinţă, art. 1215.
Art.
vadă

1215.—Jurământul

de

cât

în favoarea

sau

făcut
în

sau vefusaz 2)

contra

aceluia

nu Qă o do-

care

l'a dat,

sau

în favoarea ori în contra eregilor sâi şi acelor cari'l înfăţişază.
(Art. 969, 973, 1175, 1216 urm. C. civ. Art. 1365, $ 1 C. fe).
Așa dar, jurământul prestat face dovadă în justiţieRepresentan-

contra aceluia care

la deferit

sau referit,

car jurămân- îi Părților-

tul refusat face dovadă în favoarea lui 5). EI face aceiaș
dovadă în privința representanţilor părţilor.
Aceasta nu este de cât aplicarea dreptului comun. Cât
pentru terțiile persoane, jurământul fiind ves date alios acta,
ele nu sunt legate nici prin prestarea lui, nici prin refusul uneia din părţi de a'1 presta 4). Aceasta nu este
earăș

de

venţiile
părţile

cât

aplicarea

dreptului

legal făcute nu'şi
contractante

produc

comun,

după

con-

efectul lor de cât între

și representanţii

lor universali

titlu universal (art. 969, $ 3, 973, 1175)5).
1)
*)

care

Terţii.

sau

cu

L. 3, $ 3, in fine, Dig, De juvejuvando, 12, 2.
Cuvintele.
sau refusat, care nu se ved în textul -fe., sunt: a- Deoseb. de
daose

de

legiuitorul

nostru,

după

observaţiile

lui Marcadă. redacţie de

„Textul este reu redactat, dice acest autor: trebuea QIS:
jurământul prestat sau vefusat. Casul refusului jurământului,
de care textul nu se ocupă, trebue să fie prevedut ca şi acel al prestațiunei“. Marcad, V, art. 1365, No. 1, p. 937.
Cpr. şi TD. Huc, VIII, 367;
,
3) Cpr. C. Iaşi. C. judiciar din 1994, No. 21. Larombitre, V,
art. 1365, N. 1 şi 2.
) C. Bucureşti. Dreptul Qin 1884, No. 35.
5) Aceşti representanţi, les ayants cause universels ou dă, titre
universels (qui causam habent), sunt moștenitorii, donatarii,
legatarii universali sau cu titlu universal, şi chiar creditorii
chivografari (v. î. V, p. 194, text şi nota 4şi supră, p. 183,
text şi nota 1). In cât priveşte representanţii cu titlu particular a, aceluia care a prestat sau refusat jurământul (les
ayants cause ă titre particulier),
precum este
unui lucru determinat (epr. Cas. rom. Bulet.

cumpărătorul
1896, p. 670.

Dreptul din 1891, No. 6), usufructuarul, locatarul, ete. v. t.

V, p. 104 și 195. Vegi asupra
genere, supră, p. 182 urm.

teoriei

representanţilor în

francez
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Art. 9175.

EFECTELE PRESTĂREI JURĂMENTULUI.—
ART. 1216, 1218,

Remâne însă bine înţeles că creditorii părţei, cari au
provocat sau refusat jurământul, sunt în drept de a stabili
că aceste acte au fost făcute în frauda lor (art. 975)1).
Prin aplicarea principiilor de mai sus 2), axt. 1216,
1217, și 1218, Ş 2 în medio, dispun că:
Art.

1216.—Jurământul

torii solidari

și

făcut,

nu

dat debitorului de unul din credi-

liberă, pe

debitor

de

cât pentru partea

acelui creditor. (Art. 1035, $ 2, 1215, 1217, 1218, ş 1 C. civ. Art.
1365, $2 0. f.)).
Art. 1218, $ 2, in medio.— Jurământul dat unuia din debitorii solidari şi făcut profită şi celorlalţi debitori. (Art.
1047,
1056, 1141 C. civ. Art. 1365, ş4C. fr.) 5).
*) Larombi&re, V, art. 1365, No. 3. Demolombe, XXX,
676.
:) Regula statornicită de art. 1916 nu este, în adever,
o excepție de la ast. 1215, aşa cum o presintă Codul francez,
prin cuvântul ndammnoins (cu toate acestea), care
începe
textul şi care la noi s'a eliminat, după observaţiile lui Marcade (V, p. 237), cio aplicare a principiului statornic
it de
art. 1215. Vedi t. VI a ler. noastre, p. 164, nota
1.
Thiry, III, 185, p. 210. 7. Huc, VIII, 367. Baudey, Cpr.
II,
1323. Demolombe, XXX, 674. Laurent, XX,
917.
*) Jurământ
ul

deferit

de

creditor

unuia

din

debitorii

solidari
asupra, fiinţei datoriei, nu însă asupra faptului solidarit
ăţei
(art. 1218, in fine), şi prestat de acest debitor,
ca,
şi
jurămentul refusat de creditor, după propunerea, debitorul
ui (Marcade, V, p. 237), foloseşte codebitorilor sei,
pentru că, prin
prestarea lui de cătră debitor, ca, și prin refusul
lui din partea creditorului, se îmbunătăţeşte soarta
comună a tuturor
debitorilor, şi ştiut este că fie care debitor
solidar represintă pe ceialalţi codebitori în toate
actele care pot avea
de efect stângerea sau împuţinarea obligațiunei
(art. 1056).
Art. 1218, $ 2, in medio, care dispune
că jurământul prestatde unul din debitorii solidari tolosește
celorlalți codebitori, nu este

deci de cât o aplicare a principiului înscris în
art. 1056 (v. t. VI, p. 19%, 194), după
1 nu este de cât aplicarea, principiului cum şi art. 1218, $
în art. 1038.
Vedi t. VI, p. 169.—Jurământul sevârşitînscris
de
un
creditor socletar în nume colectiv, care era,
și mandatar al societăţei,
foloseşte celorlalţi societari, fără ca
aceștia să fie obligaţi
la prestarea lui. Cas.

Pentru

ca jurământul

să folosească

Ş 2, în medio,
mat

rom. Buleţ. S-a TI, 1891, p.
1187.
prestat de unul din debitorii solidari

tuturor codebitorilor sei,

în judecată,

trebue ca numai

unul

conform

art. 1218,

din ei să fi fost che-

căci dacă creditorul
unii au prestat jurământul, ear alții i au chemat pe toţi şi
Pau retusat, acei cari
lan refusat nu se vor folosi
de prestarea făcută de ceia-

COD. CIV.—CART. IIL.—TIr. IL. —CAP
IT. IX.—Sa V.—ART. 1217, 1218.

|

Art.

solidari

1217.—Jurământul

şi refusat

de acesta,

dat de debitor unuia din creditorii

liberă

pe

debitor numai pentru par-

tea creditorului care a refusat a jura.
civ,) 1).

In fine, art. 1218,
Art.

1218,

$1

(Art. 1215 urm.,

dispune

$ 1.—Jurământul

dat

1218 C.

că:
de unul

lidari și refusat de debitor, sau jurământul făcut din creditorii sopropunerea debitorului, profită la toţi credit de creditor, după
orii solidari. (Art.
1038 C. eiv.)2).

Art 1216—1218

au fost explicate

în î. VI (p. 168,

169, 192, nota 2 și 193); de aceea nu vom reven
i asupra
lor, ci ne vom ocupa numai despre $ 2 și 3 a
art. 1218,
relative la fidejusiune:

Art. 1218, $ 2 şi 3.— Jurământul dat debitorului
pal şi făcut de el, liberă şi pe fidejusor (chezăş). Jurămâ princintul dat
fidejusorului şi făcut, profită debitorului principal.
In aceste din urmă două casuri, jurământul codebitorului
solidar sau al fidejusorului, nu profită celorlalți debitor
i sau de-

bitorului

principal,

de

cât

atunci

când

jurământul

a fost

supra fiinţei datoriei, ear nu asupra existenței solidarităţeidat asau
a cauțiunei. (Art. 1215 urm., 1679 urm. C. civ. Art, 1365
C. fi).

Fidejusiunea fiind

un contract accesoriu 5),

care ga-

rantează
executarea obligaţiei principale, se înţelege că,
de câte ori obligaţia principală nu va mai avea, fiinţă, se va,
stânge și obligaţia accesorie 4). De aceea, textul de mai
lalţi. Cas. rom. Dreptul din 1884, No. 13 şi Bulet. S-a Î,
1883, p, 1033. C. Bucureşti. Dreptul din 1884, No. 76.—Cu
toate acestea, dacă jurământul dat simultaneii tuturor codebitorilor a fost asupra ființei datoriei, jurământul prestat
de unul din ei folosește şi acelor cari nu s'au presentat san
au refusat de a'l presta. Cas. rom. şi C. Focşani. Bulet. S-a
II, anul 1887, p. 949. Dreptul din 1884, No. 13.
1) Art. 1217 nu există în Codul francez, ci este adaos de letu

„ giuitorul

noastre,

este
după

5)
*)

nostru,

după

observaţiile lui Marcadâ

(V, p. 237).

Vedi t VI a lucr. noastre, p. 164, nota 2? și 109, nota 2.
Şi art. 1218 este adaos de legiuitorul nostru tot după observaţiile lui Maread€ (V, loco cit). Vegi t. VI al lucrărei

p. 164, nota 2 şi 169, nota 3.

de cât o aplicare a principiului
care

fie care

creditor

solidar

Art. 1218, $1 nu

înscris

represintă

în art. „1038,
pe

ceialalți

creditori în toate actele care au de efect consevarea, obligațiunei. Vedi supră, p. 416, nota 3, in medio, şi t. VI, p. 169.
Vedi t. V, p. 16, Cpr. Pothier, II, 14. Baudry et Wahl,
Cautionnement, 914.
,
a
Cpr. Baudry et Wabl, op. eit., 943 urm.— Prin excepţie însă,

27
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REFERIRIEA

sus dispune
supra însdș

JURĂMENTULUI.

că jurământul deferit debitorului principal aexistenței datoriei, și prestat de acest din urmă,

liberează pe fidejusor 1).
Aceiaș soluţie ar fi admisibilă

”

în caz

când jurămân-

tul deferit de debitorul principal ar fi refusat de creditor 2),
Tot pentru aceleași motive, jurământul deferit de cre-

ditor asupra însăş existenței datoriei, ear nu asupra
siunei 5), și prestat de fidejusor, ca și jurământul
de creditor, asupra propunerei fidejusorului, liberează
bitorul principal, pentru că de câte ori nu există
nu poate să existe nici debitor 4).

fidejurefusat
pe dedatorie

heferirea jurâmtulului.

Acela căruia un jurământ este deterit, are alegerea
sau de a'l presta, sau de a/l referi adversarului seu pentru ca acest din urmă să afirme contrariul,
A referi un jurământ, însemnează a soma pe persoana care la deferit, să'l presteze ea însăş. Astfel, presupunend că mai chemat în judecată, și "mi ai deferit jurământul asupra, chestiunei de a se ști dacă “ți datorese 1000
de lei, voit putea, la rândul meu, să dic: jură d-ta că am
Axt. 1653, $

2 și 1681.

obligaţia fidejusorului remâne validă, cu toate
că acea principală ar fi anulată din causa incapacităţei
debitorului (art.
1653, $ 2 şi 1681). Art. 1653 vorbeşte numai
de casul de

minoritate

a, debitorului

principal,

însă

el se aplică

obligațiilor contractate de ori ce incapabil în genere,
de exemplu,
acelor contractate de un râsipitor, căruia s'a
rânduit un.consiliu judiciar (art. 458 urm.), ete. Cpr. C. Paris.
D.P. 9. 2.
221. Laurent, XXVIII, 140. Baudry et
Wahl, op. cit.. 945.
Planiol, II, 2331. 7. Huc, XII, 168.
| 2019, No. 16 urm. Repert. Sire , Cauti 1.-Herman, IV, art.
onnement, TI.
) „Ood meus juracit, etiam fidejussori profici
t, quia jusjuvandhun
a e
ioni suecedit“. L. 28, $ 1, Dig, De jureju
ran-

*) Cpr. Marcade, V, art. 1365, No. 3 p. 238. Delsol,
du C. Napolton,

Art. 1

ş2

142,

Lirplie.

II, p. 620 (ea. a 2-a, 1867).
|
3) „Si modo.-ideo interpositum est jusju
vandium. ut de ips0 _contractu, et de re, non de persona juran
tis agereturi. Lu, 98, Ş
, Î, Dig., De jurejurando, 12, 2.
|
) Remiterea datoriei făcută fidejusorului
nu liberează însă în
principiu pe debitorul principal, dacă
aceasta n'a fost voința
creditorului (art. 1142, $ 2). Vedi
t.
VI, p. 192. Cpr Demante, V, 341 bis III.

Laurent, XX, 277. Planiol, II, 2379.

COD. CIV.—CART. II.—TIT. LI.—
CAPIT, IX.—S-a V.—ART. 1212.

să'ți

dau

1000

sul (art. 1215).

de

lei, și dacă

vei jura,

voii

Referirea jurământului având acelaş
ca şi deferirea, lui, cere aceiaș capacita
te

dițiuni.

Jurământul

poate

fi referit

în

perde

Această

condiţie

neaparată

Art.
referi

când

1212.—Acela

ori

ce

stare

căruia se

un

ca jurământul

să

dă jurământ,

Bată

cum se

nu mai poate al

este un fapt personal

1209

a liti-

de obiect

de art. 1212.

obiectul jurământului

nu şi al celei-lalte părţi. (Art.

pentru

proce-

caracter juridie
şi aceleaşi con-

giuiui (art. 1210), destul este ca el să
aibă
tapt personal aceluia căruia este referit.
poată fi referit este prevedută
exprimă acest text.

419

al lui, ear

C. civ. Art. 1362

C. fe.).

Pentru ca jurământul decisoriu să poată fi refer
it, se
cere deci ca faptul, care formează obiectul lui,
să fie co-

mun

ambelor

părți,

lalte, în care caz se
torilor jurământul de
Dacă faptul, care
sonal aceluia căruia
nu va

putea

privință.
jurământul

sau

uneia

din părţi și autorului

să'l refere.

Art.

1212

Se înţelege de asemenea
și căruia

celei-

va putea oferi văduvei sau moștenicredulitate (art. 1906)1).
face obiectul jurământului, este perel este deferit, se înțelege că acesta

el ar fi tost

este formal

în

că acel care

referit,

nu

mai

această

a deterit
puate

să'l

reîntoarcă adversarului său, căci atunci litigiul w'ar mai lua
sterșit 2). Acela, căruia jurământul este referit, are alegerea
sau de a'l refusa, în care caz el va perde procesul, sau

de al presta,
art. 1911).

în care

caz

el va

dobândi

câştig

de

causă

Naște însă întrebarea dacă jurământul poate fi referit Partea care
de partea care a declarat câ'l acceptă. Tribunalul din Bo- a declarat că
Pin
primeşte jutoșani a decis că, de câte ori o parte deferă jurăm
ânt
cerământul
ai
e
a
.

leilalte

părți

și aceasta

îl primește,

|
transa
cțiune
a

nu

de _nu'l te mai
reto poa-

vine definitivă prin singurul fapt al acceptărei, și că par-Controversă,
tea care a primit jurământul ce i sa deferit, poate încă
pănă în momentul prestărei lui, să refere părței care”!
deferise 3).

1)

Vedi supră,

p. 372 urm.

_

> Baudry 1 Î318, in fine. Marcadă, V, art. 1361, No. 1, p.
233. 7. Huc, VIII, 363. Fuzier-Herman, III, art. 1362, No.
_

3)

2. Aubry et Rau, VIII, $ 753, p. 193. Laurent, XX, 262.

Darombiere,

V, art, 1361, No. 3, şi toţi autorii.

Curierul judiciar din 1897, No. 33.
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CONSECINȚILE

Această

PRIMIREI

soluţie este

JURĂMENTULUI.—ART.

însă

inadmisibilă, pentru

1214,

că

ceea,

ce perfectează convenția nu este prestarea jurământului,
ci acceptarea lui, prestarea nefiind de cât executarea transacţiunei. Aceasta resultă din art. 1214, după care acel
care a dat sau referit jurământul, nul mai poate retrage
îndată ce adversarul stu a declarat că este gata a jura,
tocmai pentru motivele că convenţia a devenit perfectă și
irevocabilă prin această declaraţie.
Prin urmare, partea
caxe a declarat că primește jurământul, nu'l mai poate referi. Ea are alternativa sau de a'1 presta, și a dobândi câș-

tig de causă, sau de a nul presta Şi a perde
Din această dilemă ea nu poate eșşi. Dacă voia,

jurământul,

liberă

era so

facă

înainte

procesul.
să refere

de acceptare ; după

acceptare, e însă prea tărdiu, pentru că a făcut o convenție, asupra căreia ea nu mai poate reveni de cât cu con-

simțimântul celei-lalte părţi ?).
Cât timp deferirea sau referirea jurământului n'a fost
referirei ju- acceptată, partea carea făcut-o poate să se retracteze,
căci
rământului. ea nu este legată, după art.
1914, de cât prin acceptarea
propunerei sale. Eată, în adever, cum se exprimă acest text:
Retragerea
deferirei sau

Art. 1214.— Partea care a dat san care a referit jurămân
tul, nu mai poate al retrage, dacă adversarul a declara
t că este
gata a jura. (Art. 969 C. civ. Art. 1364 C. fr.).
Art.
1214
exprimă un
adevăr
incontestabil și nu
este de cât aplicaţiunea principiilor generale
în materie

de

convenţii;

căci

deferirea

sau

pănă în momentul acceptărei lui de
fiind numai expresiunea unei voințe

referirea

jurământului,

cătră partea adversă,
unilaterale,
nu leagă

pe acela care a făcut-o, și el este liber de a'și
o retrage,
cât timp ea n'a fost încă acceptată. Indată însă ce
această
ofertă a fost primită de partea adversă, conven
ţia este
perfectă, şi numai voinţa ambelor părți poate
să desfacă
ceea ce ele au făcut de comun acord 2).
In urma acceptă1)

Vedi în

acest

sens

observ.

D-lui

]. Nicoleanu

asupra, sentinței de mai sus. C. judiciar, loco SUpră
cit.
*) Cpr. Cas. rom. Bulet. 1876, p. 1176.
Dreptul din 1899, No.
11 şi Bulet. S-a 1, anul 1899, p. 284.
Judec
veşti. C. judiciar din 1900, No. 49. — Curte . ocol. I Bucua, din Bucureşti
a decis că jurământul decisoriu, de
şi acceptat de partea
adversă, nu dă naştere la un contr
act
acest jurământ n'a, fost primit de judecjudiciar, pe cât timp
ată ca hotăriţor în
causă, și că acel care a, deferit
jurământul nu este legat

COD. CIV.—CARTEA

II.—TIT. UL.—CAPIT. IX.—S-a V.—ART.
1214,

49]

rei lui, jurământul nu mai „poate fi revocat, chiar
dacă partea lar fi deferit prin conclusii subsidiare 1).
Retractarea, care, după cum am vedut, nu se
poate Retractarea
face de cât înainte de acceptare, poate fi expre
să sau taur imentulni
cită.

Jurisprudența

a vedut

o retractare

din partea aceluia care se grăbeşte

ca cealaltă

parte să fi declarat

acceptarea poatefi tacită

"la audiență 3).
În ori ce caz,

tacită,

tacită

în faptul

de a face apel înainte

că este gata

şi să resulte

fie că retractarea

din

a jura 2).

presența

părţei

a fost expresă,

sau să refere jurământul

din nou,

fie Partea

soluție formalaei ai poa-

admisă în dreptul roman 4), pentru că retractarea
oferise jurământul

la facultatea

de a'1 mai

implică

din

partea

lui

putea, deferi sau referi:

aceluia, te deteri din

renunțarea Controversă,

cu

renun-

pănă în acel moment prin acceptarea lui, putând renunţa
la,
densul și recurge la alte mijloace de proba. V. C. Judiciar din
1901, No. 48. Această soluţie ni se pare însă contrară însuş
textului art. 1214, după care jurământul nu mai poate fi retras,
dacă adversarul a declarat că este gata a Jura. În adevăr, transacţiunea părţilor fiind prefectă prin acceptarea jurământului,

judecata

n'o poate

jurământul
vespinge,

împedeca, căci

din două lucruri unul:

sau

este nehotăritor în causă, şi atunci justiţia îl va

transacţia

devenind

cu

neputinţă,

chiar

dacă

par-

tea, căreia jurământul a, fost deferit, ar fi declarat că este
gata a jura; sau el este hotăritor în causă, şi justiția trebue să'l încuviinţeze, partea care a declarăt că'l primeşte
ne mai putând să renunţe la el de cât cu
celei-lalte părți. Aceasta încă o dată resultă

consimţimântul
în mod neîndo-

elnic din art. 1214 C. civ.
Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1876, p.1176.—In cât priveşte jurămentul deferit prin conclusii subsidiare, vedi supră, p. 311,
text şi nota, 4, unde se arată controversa. Vedi şi Labbe,
nota 3 în Sirey, 89. 2. 41.
|
*) Cpr. Larombitre, V, art. 1364, No. 4. Aubry et Rau, VIII,
$ 1753, p. 193. Cas. fr. Sirey, 76.1. 216.
5) 'P. Huc, VIII, 366. Laurent, XX, 263. 1. Cesărescu, C. judiciam din 1900, No. 37. Garsonnet, Pr. ciz., III, $ 879, p.
123 (ed. a 2-a). Jndec. ocol. I Bucureşti. C. judiciar din
1900, No. 42.
,
1)

*)

tacită.

Şi

acel care s'a retractat nu mai poate, în principiu, gar care
a

să defere
care

presăsau

„Satis enim absurdum est vedire ad hoc, cui renunciandum
putavit, ef cum desperavit aliam probationem, tunc „denuo ad

religionem conrolare, et judices nullo modo eos audire ad tales iniquitates venientes“. L. 11, Cod., 4, 1, De rebus creditis,
ct jurejurando.
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REPUSUL

ciandum.

DE

A PRESTA

putavit,

după

nota 41).

tată p. 421,

SAU

cum

DE

A

REFERI

se exprimă

JURĂMENTUL,

legea

romană

ci-

Dacă însă, în urma retractărei, partea căreia jurământul ar fi fost din nou deferit sau referit, ar declara
că'l primeşte, judecătorii n'ar putea să interpue autoritatea lor pentru a respinge din oficii această nouă deferire
sau referire a jurământului 2).
In

urma

jurământ,

retractărei,

sau

partea ar putea,

să complecteze

rământului retractat 5).
hefusul

ori

să defere un nou

să explice

de a prestu jurământul

termenii

ju-

sau de al referi.

Acel care refusă de a presta, jurământul ce'i este
deferit, sau de a'l referi, trebue să peardă proces
ul, pentru
că, prin aceasta, el recunoaşte de întemeiată
pretenţia adversarului seu. Romanii considerau, în adevăr,
ca rușinos
(manifestre buspitudims) faptul de a nu presta
jurământul
Efectele refusului de a

sau de a nu'l referi 4).

Refusul de a presta jurământul sau de a/l
referi, propresta sau duce „efecte analoage cu acele ale prest
aţiunei. Prin urmade a referi re, el nu
va folosi de cât părţei care l'a deferit şi
jurământul,
nu va
strica
de

rilor sau
| Dacă

debitorul

cât

acelei

care

representanţilor
refusul

nu

emană

l'a refusat,

lor (art.
de la unul

este liberat de

care a refusat (art.

precum

1215).
din

şi moștenito-

creditorii

solidari,

cât pentru partea creditorului

1217). Dacă refusul emană de la unul
din debitorii solidari, el nu este oposa
bil celorlalţi codebitori, pentru că, prin acest refus,
posiția debitorilor devine iai rea 5). Ie asemenea, refus
ul fidejusorului de a
')

=)
*)
:)
*)

Vedi în acest sens, Lavombisre, V,
molombe, XXX, 634. Duranton, XIII, ast. 1364, No. 3. De597.—Coutră. 'Toullier
D., V, partea II, 367. Aubry et Rau,
VIII, $ 753, p. 19%,
94, text ȘI nota
hp.

.

40. Carr6-Chanveau,

Pr. ciz., I, Quest. 508,

Larombitre, loco cit. Demolombe,
Larombitre, loco cit. Demolombe, XAX, 635.
AXĂ, 636.
V. Li. 38, Dig., De Jurejurando, 12,
Vedi t. VI, p. 194, text și nota, l, 2, citată supră, p. Îl.
şi la autorităţile citate
acolo, adde, Baudry, II, 1394. Thiry
,
art. 1365, No. 3, p. 937, Demolombe, III, 185. Mareade, V,
XXX, 684. Demante,
V. 311

bis VI. — Jurământul
at de unul din debitorii
solidari folosește însă celorlalțiprest
codebitori (art. 1056, 1218,
$ 2, în medio). Vedi
supră, p. 416, nota 3.

COD. CIV.—CART. IIL.-—TIT. IIL.—CAPIT. IX.—S-a
V.—ART. 1919.

presta

jurământul

debitorului

nu

principal,

va

produce

nici

un

şi zice-versa I).

Despre jurământul

deferit

din

efect

423

în privinţa,

oficiă.— Divisiune.

Jurământul deferit de judecător din oficiu (e. officio
judicis), este de doue feluri: 10 jurământul supletoriu (juramentin Sa jusjurandem suppletoriun ori judiciale) ; 20 ju-

rământul estimatoriu 2), numit

la Romani în litem 5) şi în

vechiul

drept

francez,

en plaids

rământ,

care

se deferea

une-ori

(pluidoiries) 4).
posesorului

Acest ju-

expulsat

prin

violenţă, se numește şi Zenonian, pentru că se găseşte into constituție a împaratului Zenon (L. 9, Cod., Unde

vi, 3, 1)5).
Art.

la alta, din

1219. — Judecătorul
părţile

poate da

prigonitoare.

Acest

jurământ

jurământ

la

se dă

una

sau

sau spre

a complecta conștiința magistratului, în decisiunea causei, sau
spre a putea determina suma condemnaţiunei. (Art. 1169, 1183,
1203,

1290

246 Pr.

urm.

1416,

1411,

1472

civ. Art. 53 C. com. Art.

C.

civ.

1366

Art.

234,

fr.).

237

urm.

Jurământul
Jurământul

supletoriu sau supletiv.
supletoriu sau supletiv, astfel numit astădi,

pentru că el are de scop complectarea
cătorului și a probelor neîndestulătoare

adus părțile,
*)
*)

inopia probationum 5),

convingerei judepe care le au a-

este acela

Baudry, loco cit. Demante, V, 341 Dis VII.
în fine. Maveadă, V, art. 1365, No. 3, p.

Cautionnement, 448.

pe care ju-

Thiry, III, 185,
938. 'Troplong,

—

a

Aceasta, este adeverata, denumire a jurământului î2 litera.
Cpr. Demolombe, XXX, 722. Mass6-Vergs, III, $ 603, p.
533. Ricei, Delle prove, p. 620. Pand. fr., Dtlation de serment, 621. Gondsmit, Cours de Panrdectes, I, $ 105, p. 116.
W'indscheid, Lehrbuch des Pandektenrechis, L, $ 133, nota 14.
*) Cpr. L. 64, Dig, De judiciis, ete., 5, 1.—Dig., tit. De în ltem jurando, 12, 3 —Cod., De in litem jurando, 5, 53.
*) Merlin, Repert. v” Serment en plaids. Pothier, II, 929—931.
Acest jurământ nu se putea deferi sub Codul Caragea. Vedi
infră, p. 4924, nota 5.
,
*) Vegi Maynz, Dr. rom., IL, $ 90, nota 14 şi II, $ 116, nota
d, în fine. Goudsmit, Cours de Pandeetes, 1, Ş. 105, in fine, p.
317. D. ebapei, Pr. cs. V, p. 236, No. 156.
LL
L. 3, Cod., De rebus cveditis, 4, 1: L. 31, Dig., De juvejurando, 12. 2. Vedi infră, p. 424, nota 4.

JURĂMENTUL

SUPLETORIU.—ART.

decătorul poate 1) să'1 defere

fie chiar

după

provocarea

din

părților

1219,

oficiă, adecă
prin

de

la sine,

conelusiile

lor 2),

aceleia din părți, care, după apreciarea sa,
merită mai
multă încredere (art. 1183, 1219).
Câte o dată legiuito-

rul arată

însuș

persoanele

deferit (art. 1416,

Origina jurământului
supletoriu,

1417

cărora

acest

jurământ

C. civ., 53 C. com.).

casuri, judecătorul nu poate
soanelor anume determinate
Acest jurământ, care ne
'și avea ființă şi în vechile
ralmente criticat, și cu drept

poate

fi

In aceste

deferi jurământul de cât perde lege 5).
vine dela Romani), şi care
noastre legiuiri 5), este genecuvânt.

1)

Dreptul ro-

man.

Deferirea, jurământului Supletoriu
nu
gatorie, ci facultativă pentru judecăto este, în adever, obliri. Cas. rom. Bulet. S-a
II, 1870, p. 293. Vedi și supră,
p.
217, nota 3.
*) Cpr. T. Huc, VIII, 369. — Părţ
ile nu pot însă să pretindă
de la judecători de a usa de
această facultate, nici să traSă un motiv de casare din împrejur
area că ei au refusat o
atare pretenţie. Cas. rom. Bulet.
S-a
1, 1876, p. 97 și Bulet.
S-a 1, 1892, p. 983.
|
5) Cas. rom. Bulet. S-a I1. 1894,
p. 150. Dreptul din 1894. No.
18. Vedi şi infră, p. 439, text
şi nota 3.
%) „Solent Judices in dubiis cdusi
s, eracto Jaurejurando, secundum

cum judicare, qui juraverit“. IL. 31,
Dig,
12. 2.
Vedi

şi [. 3, Cod.,

De

De jurejurando. etc,

rebus creditis et Jurejura do,

4, i, unde se dice: „/n bona
fidei contractibus, nec non eliWu in ceteris causis, inopia,
probationum, per judicem
jureJuraudo causa cogni

ta ves decicli oporie!“. Vedi
asupra, acesla Romani, Maynz, Dr. romain,
|, $ 68, p. 514.
Van Wetter, Dr. rom., LI, $ 135,
p. 214 (ed. a 2-a, 1873).
Acest jurământ se numea Judi
e sau suppletorium, când el
servea a complecta o dovadă cial
când avea de scop distrugerea incomplectă, şi purgatorium,
unei probabilități. Vedi MaYnz, loco cit. p. 514, nota
42, G. May, Dr. rom.. p.
572. n.
3 (ed. a 3-a, 1894). Windseheia,
Lenrbuch, des Pandelten__vechfs, I, $ 133, nota 13.
tui jurământ

Andronaki

Donici,

capit.

decător

de a propune

jurământul

deci, pe de o parte, pe
jui /;tesy, reclamantului pen-

tru evaluarea, lucrului ce
cere, ear pe de alta. nu
incuvisupletoriu propriu dis,
de cât vestrângendu'l foarte mult, fiind că
propune aceluia, care invoa râdică judecătorului dreptul de al
că, faptul litigios, Cpr.
L. Amiainţează jurământul

2

Vei

Ipsilant, capit. pentru jurământ 23, Despre jurământ ; Codul
: Codul Caragea, partea VI,
capit. 2, pentru dovedi, $ 45
urm.
liste însă de observat că,
după acest Cod, legiuitorul
împuterniceşte
pe judecător a
propune
(a provalisi) jurămânţul
asupra unui fapt numai
părţei contra căreia, faptul
este in rocat, ear nu acelei
imvoacă. Codul Caragea
care'l
oprește

acra

rior. Codul
Caragea.

5)

7 o

Dreptul
nostru ante-

COD.

CIV.—CART. IL—TIT. 1I1.—CAPIT. IX.—S-a V.—ARIT.

In adevtr,
raţiunei,

cătorul,

după

nimic
cum

nu

se

este mai nedrept

exprimă

care nu este pe

deplin

1219,

425

și mai contrar

Toullier,

de

luminat,

în loc de a res-

cât

ca jude-

Critica jurământului
supletoriu,

pinge acţiunea ca nedovedită (art. 1169), să aibă dreptul
de a alege îusuș partea carei inspiră mai multă încredere spre a se referi la conștiința sa și a o face judecător
în propria sa causă 1), pronunțându-se astfel de mai'nainte

şi în public contra celeilalte părți, expunând-o la perderea procesului, fără consimțimântul ei 2). Aceasta este cu
atât mai inexplicabil cu cât Pothier, călăuzul obicinnit al
ble, articol publicat în Gazeta tribun. din 16 marţie 1863,
No. 94. Şi după Codul lui Ipsilant, jurământul se orânduea
numai aceluia ce tăgaduia (capit. cit., $ 1).
Acest din urmă Cod mai are încă, în privinţa jurămân-

tului, următoarea,

disposiţie : „Cela,

ce va, cere vre-un

lucru

Codul
Ipsilant.

al seu de la cine-vaşi, cu cuvânt că ori i Va furat şi l'a
perdut, sau Pa stricat, sau căi l'a dat pentru trebuința lui
şi la

repus, de nu

vor

mărturisi

însuş ei cercetându-se,

a-

funci trebue să facă, jurământ, mai întăi că cu adevărat este
păgubaş de acel lucru pentru care jălueşte, şi al doilea, să

dea

încredințare prețului celui

(însă de
pravili

va şti prețul),

furtul, san

cel

ce a Iuat

tească. Har de nu va şti
tarate neştiut fiind preţul
plătească şi mai cu mult
coti. Bar cel ce va pune
păstrarea

adevârat

pentru

şi dovedindu-se

lucrul

cu cercetări

şi a r&pus,

ce cere

după

aşa să "i să plă-

preţul, cât pentru lucrurile
lor, de se va osândi furul ca
preţ, drept pedeapsă i se va
de acum înainte vre-un lucru

cuivaşi, sau îl va, da

şit trebue sau să'l prețuească,

să'l metahiresească,

sau să] scrie

cele
să']
sosub

negre-

în adeverinţa

ce va lua, de la acela întru a cărui mână îl dă spre pastrare, sau spre a se sluji cu dânsul, pentru ca să poată judecătorul încăi din semnele cu care se va scrie acel lucru

perdut,

să'i dea preţul“.

Sub Codul Calimach, jurământul supletoriu era. admis când c. Calimach.

exista un

început de probă.

vom. Bulet. S-a 1, 1874, p. 86.

Vegi Colecţia,

p. 998 şi Cas.

') Nimic nu este mai contrar echităţei, dice o lege romană de
cât ca cineva, să fie judecător în propria sa causă:

—

15

um est, aliguem su rei judicem fieri“.

Cpr. 'Poullier D., V, partea II, 399.

L. 11,

in fine,

Boissonade,

„Inigu-

Dig., 5, 1.

Projet de

C. cir. pour PEmpive du Japon, V, p. 126, No. 139. T. Huc,
VIII, 311. Laurent, XX, 281 și Avant-projet du C. civ., IV, p.
385 urm., No. 3, 4. Pand. fi., Delation de serment, 495, 496.
Larombiăre, V, art. 1366, No. 3. Boncenne, Pr. cie., II, p.
498. Bentham, Preuves judiciaires, 1, p. 176. Aubry et Rau,
VIII, $ 167, p. 359, nota 1. Acollas, II, p. 968. Gabriel,
Hssai sur la nature des preuves (ed. Solon din 1824), p. 333.
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JURĂMENTUL SUPLIETORIU.—ART. 1219,
compilatorilor napoleonieni, condamnă acest jurăm
ânt în
termeni unu se poate mai energici.
Eată, în adevăr, cum
se exprimă bătrânul jurisconsult de la Orltans.
„De câte ori reclamantul nu aduce nici o dovad
ă în
fapt
pentru

ori

a

judecătorii

respingă

stabili

temeinicia

nu trebue să'i

acțiunea,

cu

toate

pretențiilor

sale,

de

defere jurământul,

că

legea

le dă

acest

N'aș sfătui deci pe judecător de a usa
adese-ori
stă prerogativă, care nu este de cât vo ocasiu
ne
uri. Omul cinstit nare nevoe de a f
reținut
jurământului pentru a nu cere ceea
ce nu i se
și pentru a nu tăgădui ceea ce el dator
ește ;

atâte

ci să “i
drept.

de aceade sperjude religia,
datorește,
ear omul

necinstit nu are nici o fricăde a f sperju
r. De patru-geci
de ani

de când îmi exercit profesiunea, am
velut multe casuri de juvâment, însă nu mi. Sa întâm
plat de cât de vre-o
două ori să văd pe pârți venunfând
la pretențiile lor din

causa religiunei jurământului“ 1),
Ori care ar fi temeinicia acestor critici,
înd o excep. SUpletoriu este admis atât
în legislația

puuiimental

jurământul

noastră 2), cât şi în
pes, este de mai toate legislațiile străine
5); însă el fiind o excepție, este
pretaxe. de strictă interpretare, și
ca atare, judecătorul nu'l poate
admite de cât în casurile limitativ
determinate de lege £).
*)

Pastrarea
Jur entului

Poeta
nouă.

Controversă.

Dreptul
străin.

2)

Pothier, Oblig.,
menis suppletifs
briel, op. cit. p.
Acest jurământ

cum s'a susținut

(ia făcută

multe

texte

II, 924, p. 493— .De aceea Papon dicea
ne sont recus en purlement de Paris“. : '„SerV. Ga334.
n'a fost desființat prin noua proced
ură, după
de unii.

Aceasta,

de Ministrul justiţiei
ale

Procedurei

n0i,

resultă

în Senat,

care

atât

din

declara-

cât şi din

mai

se refera la jurământul supletoriu (cpr. art. 234, 946 Pr.
civ).
„Jurământul supletoriu na se desființează, a Qis Dl.
Ministru C. G Dissescu,
în Senat (v. Pr. ci, ed. of., desb
at,
>); acest jurământ remâne în picioare Senatului, p. 399. colona
, etc.“ Vedi asupra acestei
chestiuni monografia, noastră,
publicată în Pevista de drept și
sociologie, anul 1901, No. 8, p. 152,
nota + şi în C. judiciar
din acelaş an. No. +4.—Contră.
Em. Cernătescu. Dreptul din
1901, No. 47. Vegi şi C. Pope
scu-Cudalbu. c. judiciar din
1901, No. 16. Noul proiect de
revi
elaborat de DI. C. Stoicescu (art. suirea procedurei civile,
241 urm.) admite în ter„Men expreşi jurământul
supletoriu,
3 Cpr. art. 1917 urm. Cod.
olandez :- art. 1374 Cod. ital
ian:
art. 2533 urm. Cod. portughez,
etc.
suire
a lui Laurent suprimă jurământ Ante-proiectul ae reviul supletoriu, menţinend
numai Jurămentul estimatoriu
(e
plai
ds, in litem) (axt. 1391).
*) Cor. Aubry et Rau, VIII,
$ 767, p. 361, nota 8, in fine.

COD. CIV.—CARTEA

II1.—TIT. UL.—CAPIT. IX.—S-a V.—ART, 1220.

427

Condiţiile necesare pentru ca jurământul supletoriu să poată

fi deferit.

Art.

1220. — Tudecătorul

Saul asupra

cererei,

sau

nu poate da din oficii jurământ

asupra

excepțiunei

opuse, de

cât sub

ur-

mătoarele două condițiuni :
10 Ca cererea, sau excepţiunea, să nu fie pe deplin justificată;
20 Ca, cererea, sau excepţiunea să nu fie cutoţul lipsită de probe.
Afară de aceste doue casuri, judecătorul nu poate de cât
sau a adjudeca, sau a respinge curat cererea sau excepțiunea 1).
(Art. 1169, 1183, 1416, 1472 C. civ. Art. 1367 C. fr).

Legiuitorul, simțind inconvenientele ce presintă jurămentul supletoriu, determină anume condiţiile sub care el
poate

|

fi deferit.

Aceste

condiţii

sunt

în

numer

de

doue:

10 Cererea sau excepția, care urmează a fi dovedită,
nu trebue să fie pe deplin justificată, căci dacă ea ar fi
în de ajuns dovedită, judecătorul ar trebui să dea câştig de causă părței care a făcut dovada (art. 1173, 1176,
1202, 1206)2);
Cererea sau excepţia nu trebue în totul să fie lipsită
de probe, .căci, în asemenea caz, judecătorulo va respinge
ca nedovedită (art. 1169). Jurământul supletorin nu poate

deci fi dat când cererea sau excepția sunt lipsite de ori
ce probe 3).
Cu alte cuvinte, jurământul supletoriu nu poate fi deferit

de

cât

rită prin

atunci

când

cererea

sau

excepția

este

întă-

un început de probă 4), adecă când nu există nici

Laurent,

XX,

282 și

Avant-projet de rtvision, LV,

No. 4. Pand. fr, Dflation de serment, 497.

|

p. 386,

1)

Acest text este copiat aproape textual din Pothier (II, 922).
Cpr. şi legile romane citate supră, p. 424, nota 4.

2)

Astfel,

nu

se poate

tea îşi dovedeşte

rom. Bulet.

3)
)

deferi

jurământul

reclamaţia

sa

supletoriu

prin un

când par-

act autentic (Cas.

S-a I, 1891, p. 131%), prin un act sub semnă-

tură privată, şi chiar prin martori, de câte ori această probă este admisibilă, Cpr. T. Huc, VIII, 370.
Cas. rom. Bulet. anul 1868, p. 172.
o
Se

violează

deci art.

1920

când

instanţa

de

fond,

deferind

din oficii jurământul supletoriu, nu ține samă de una din
condiţiile sub care el putea fi deferit, şi nu arată începutul
de

dovadă

care

a făcut-o

să considere

că apărarea

părţei

nu era, în totul lipsită de probe. Cas. rom. Dreptul din 1897,
“No.

33. Bulet.

S-a, Îl, 1897, p.

1046. Bulet, S-a 1, 1875, p. 97. Bulet. 1672,

61.

C. judiciar

din

1897,

No.

p. 205. Aubry

et Rau, VIII, $ 707, p. 360.— Hotărîrea care admite jurământul

supletoriu, trebue

să stabilească existenţa celor done

Inceput de
probă.

LD

IS

JURAMENTUL

SUPLETORIU.—ART.

1220.

probă complectă, nici lipsă totală de probă, în dubiis
causis, după cum foarte bine dicea Gaius 1),
Materie coIn ce trebue să consiste' însă începutul de probă? De
mercială.
câte
ori este vorba de un fapt susceptibil de a fi stabili
Art. 46 şi 53
t
C. com.
direct prin martori, judecătorii apreciază întrun
mod suveran începutul de dovadă?) ; de unde resultă
că, în materie comercială, jurământul va putea fi deferit
pe simple
presumţiuni, ori care ar fi valoarea litigiului
(art. 46 C.
com.) 5). Art. 53 din Codul de comerț cuprin
de o aplieație a acestui principiu %).
Început de
De câte ori însă proba testimonială a faptul
probă scrisă,
ui litigios
nu este admisibilă fără un început de
probă scrisă, deferirea jurământului supletoriu nu poate
să aibă loc de cât
atunci când există un început de probă
scrisă, afară de casurile în care o disposiție specială ar
permite
deferirea
jurământului în basa unui indicii oare
care 5).

12

—

Codul
Caragea.

condiţii prevădute de axt. 1920. Cas.
rom. S-a 1. Bulet.
1885, p. 649. Cas, belg. Pas. belge, 50.
1. 256. Pană. fr. De
lation de serment. 550.
1) Vedi supră, p. 494, nota 4. „Când
dovedile prigonitoarei
părţi nu dovedesc provlima, fără cuvent
de împotrivire, dice
Codul Caragea (art. 45, partea VI,
capit.
2), dau însă bănueală cuviincioasă de fiinţa ei, atunci
judecătorii provalisesc (deferă) inrământul la cea-laltă
parte“. Vedi şi supră,
p. 494, nota 5.
Baudry, II. 1326. Pana. fr. _vO cit.
592. 7. Huc, VIII, 370,

p. 485.

XAX,

Aubry

698.

et Rau,

Bonnier,

440.

VIII, $ 767,
Demante,

p. 360.

V, 343 bis.

Demolombe,

Cas. rom.
S-a 1, 1889, p. 253. Buleţ. 1891,
p. 71— 8.
Juaecătorii nu pot deferi jurământul
supletoriu pentu a complecta
proba cu martori, când martorii
dinţă în justiţie. Cas. rom. Bulet. ascultați nu fac nici o creS-a 1, 1897, p. 1188.
5) Cpr. Pand. fr., Dâlation de
serment, 528, şi autorităţile citate
acolo. Aubry et Rau, VIII,
$ 767, p. 361. Garsonnet. Pr.
civ., III,

Bulet.

$ 888, p. 140 (ed. a 2-a).
itre, V, art, 1367,
No. 8. Cas. fi. D.P. ST. 1.Laromb
105.
Cpr. şi Cas. rom.
Bulet. S-a II, 1880, p. 179.
Bulet. 1888, p. 1027. Bulet.
S-a II, 1897, p. 1053.
1368,

% Cpr. Larombidre. V, loco
cir.
"7. Huc, VIII, 370. Pana.
fr... vo cit, 530 urm. Baudry,
1326. Bonnier, 440. Larombiăr
II,
Demolombe, XXX, 693 urm. e, loco cit. Laurent. XX, 28%.
Demante, V, 343 bis. FuzierHer

man,

III, art. 1367,

III, 450. Maread6,

No. 9.

Mourlon, II, 1657.

Arntz,
V. art. 1367, No. 2. Aubry
et Rau, VIII,

COD. CIV.—CARTEA

IU.—TIT. IIL.—CAPIT. IX.—S-a V.—ART. 1220.

In basa acestor
țile

nu

țiune,

torii

sunt

principii

de acord

asupra

care ar fi primit

nu pot,

un

pentru a fixa

429

s'a decis că, de câte ori părdatei

început

unui contract

de

de

executare,

această dată,

loca-

Aplicarea
principiilor
de mai sus

judecă-la contractul

să recurgă

Jade închiriere.

jurământul supletoriu, dacă preţul închirierei este mai mare
de 150 lei, și dacă nu există un început de probă scrisă D,
De asemenea, de câte ori există un act scris, jurămentul supletoriu nu poate fi deferit, în lipsa unui început
de probă scrisă, nici chiar într'o contestaţie mai mică de.
150 lei. Aceasta resultă din art. 1191 și 1197, după care
proba testimonială nu este admisibilă peste ceea ce cu-

prinde

actul,

sau

despre

ceea

ce s'ar

pretinde

că s'ar

fi

dis înainte, în timpul, sau în urma confecţionărei actului,
cu toate că ar fi vorba deo sumă mai mică de. 150 lei, de
cât dacă există un început de probă scrisă 2).
Aşa dar, în resumat, de câte ori reclamantul va produce un început de probă scrisă (art. 1197), acest act,
care ar fi suficient pentru admiterea probei testimoniale,
va fi de ajuns și pentru admiterea jurământului supletoriu,
dacă nu este vorba de un contract solemn 3).
Actul

sub

semnătură

dițiile cerute

de art.

put

scrisă

de

probă

privată,

1179,
de

1180,

natură

care

nu

constitue

întrunește con-

încă un înce-

a fi complectat

mântul supletoriu 4).

1)
*)

Art. 1179,
1180.

prin jură-

|

$ 167, p. 360. Cas. fi. şi C. Besancon. D. P. 83. 1.454. D.
P. 93. 2. 555. Cas. rom. Bulet. S-a. 1, 1888, p. 120. C. Paris. Pand. Period. 91. 2. 17.
Cas. fr. D.P. 96. 1. 351. Pand. Period. 96. 1. 281. Sirey,
96. 1. 72.
Pand. fr., vo cit., 534. —Faptele notorii n'au de asemenea ne- Art. 288, 291
voe de a fi dovedite nici prin jurământ, nici prin alte do- Pr. germ.
vedi. Prustra probantur, que probaia non relevant. Vedi supră,
p. 105 şi 390. Avt. 291 (264 vechiii) din procedura germană
este formal în această privinţă : „Thatsachen, selche bei dem
Gerichte offenkundig sind, bediirfen keines Beuweises“.
Vedi
şi art. 288 (261 vechiii) din acelaş Cod.

3) Registrele, cărţile sau hâstiile casnice ori domestice, consti- Marti caenituese

+)

ele

un început

de

dovadă

scrisă

de

natură

a fi com-ee.

plectate piin jurământul supletoriu ? Veqi supră, p. 215,
text şi nota 3.
Vedi supră, p. 199, text şi nota: 207, text şi nota 7. Cpr.
T. Huc, VIII, 370. Laurent, XX, 286. Bonnier, 678. Pană.
fr. vo ciț., 531. Cas. tr. Râpert. Dalloz, Oblig., 5320, nota

Art.

C. civ.

115

JURĂNMENTUL

430
Interogator.
Art. 234 Pr.
civ.
Art. 1183
C. civ.

De

asemenea,

SUPLETORIU.—ART.

începutul

de probă

190,

care ar resulta

din

interogatorul unei persoane, ar putea fi complectat prin jurământul supletoriu (art. 234 Pr. civ.) 1).

Art. 1183 mai presintă încă un caz de aplicare a jurământului supletoriu. In adevăr, registrele comercianților
nu fac credință

despre

cele

ce

cuprind

nelor necomerciante, însă constituesc,
început

de

jurământ

probă

la una

scrisă,

care

autorisă

sau alta din părţi,

în

contra

persoa-

cu toate acestea,
pe judecător

cu toate

un

a da

că începutul

de probă, cerut de art. 1220, emană în asemenea caz de
la însuș reclamantul, contrar disposiţiilor formale ale art.
1197.
Această credință specială ce merită registrele comercianţilor se datorește formalităţilor la care sunt supuse
At.

53.
com.

C.

aceste registre (art. 26, 21, 51 C. com.) 2).
In fine, art. 53 din Codul de comerţ, mai presintă încă
un caz de deterire a jurământului supletoriu. Acest
caz
priveşte pe comerciantul la ale cărui registre cineva se re-

feră,

și pe

care

el

refusă

dea

le

înfățișa.

Acest

refus

face să nască o presumție, care nu este suficientă pentru
a face să triumfe partea adversă, dar care poate
să autorise jurământul supletoriu 5)

2. Cas, rom. Dreptul din 1897, No. 68 şi Bulet.
S-a
p. 1255. Opr. şi C. Bucureşti. C. Judiciar din 1901, II. 1897,
No. 60.
:) Cpr. Pand. fr, vo cit, 535 urm. Demolombe,
XXX, 195.
Toullier D., V, partea LI, 117 şi partea II.
408. Gassonnet,
Dr. cete. II, p. 431, $ 309 (ed. 1-a). Carr6-Chauveau,
Pr. cie,,
III, Quest. 1962, p. 187. C. Lyon. D. P.
81.
9.
96.
C. București. Dreptul din 1890, No. 3 şi 68. Vedi şi
supră,
p. 914.
*) Cpr. T. Huc, VIII, 370. Pana. fr., vo cit,
544. Demolombe,
XXX, 104. Laurent, XX, 290. Lyon-Caen
com, I, 300. Bâdarride, Commergants, 340. et Renault. Dr.
Aubry et Rau,
VIU, $ 767, p. 361. Cas. fr. D.P. 73]
110.
Sirey, 75.1.
13. Vedi şi supră, p. 212 urm.—J udecătorul
nu poate însă deeri Jurământul supletoriu acelui care
produce registrele,
dacă ele nu sunţ regulat ținute (art,
26,
921 c. €0m.), pentru că dacă asemenea registre fac
dovadă în contra acelui
care le a ţinut, ele nu fac dovadă în
favoarea lui (art. 51
C. com.). Pand. fr., Delation
de serment, 545. C. Rouen. D.
P. 99. 2. 344 şi C. judiciar din
1901, No. 19 (cu adnotaţia
conside emca
as, rom geoisia, No. 14 din 3 iulie
1900,
I
»
Supră, D. 4159, nota 3 şi în C. judiciar
No. 19 din 1901, p. 1517 nota
13. La această dezisie am
a
luat şi n01 parte, însă am remas
în minoritate.
) Cpr. Pothier, II, 926.7. Huc,
VIII, 370. Cas, rom. Bulet.

COD. CIV.—CARTEA
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pentru jurământul

deferit

părței

care

431

tăgăduește

Art. 1416,

contractul de locaţiune (art. 1416), sau proprietarului
a- 1417, 1472.
supra prețului închirierei (art. 1417), ori stăpânului asupra

câtimei

salarului,

asupra

plăței salarului anului expirat sau

aconturilor date pe anul curgător (art. 1472)1), el nu mai
este supletoriu, ci decisoriu, căci, în aceste casuri, el nu
se
deferă de judecător, ci de însăș partea, 2).
Cu

toate

mai multe

că jurământul

puncte

de acel

supletoriu

se

deosebeşte

în Regulele co-

decisoriu 3), totuşi ambele consti- urina. atat

tmesc un apel la conștiința părţei asupra existenței faptusoriu cât şi
lui; de unde resultă mai multe consecinți comune. Astfel,
acelui supleprin aplicarea art. 1209, jurământul supletoriu nu poate
fi
deferit, ca, și acel decisoriu, de cât asupra unui fapt per-

sonal aceluia
esențială

ori

căruia

cărui

fie supletoriu 4).
Este

adevarat

el este

deferit,

jurământ
că

mai

această

în genere,
mulţi

autori

regulă

fie
Și

fiind

el decisoriu,
jurisprudența

decid că jurământul supletoriu poate fi deferit unei părți
asupra unor fapte ce nw'i sunt personale, dacă ea are cunoștință despre dânsele 5); însă în asemenea, caz, nu mai

1)
*)

S-a II, 1897, p. 1953. Bulet. S-a II, 1894, p. 150 şi
din 1894, No. 18. Vedi şi supră, p. 214.
Vedi în privința art. 1472, supră, p. 364.
Larombitre, V, art. 1367—1368, No. 14. Demolombe,
691. Laurent, XXV, 72. Duranton, AVII, 51. Pană.
cit. D49.— Cu toate că art. 1416 și 1417 se referă
testat la, jurământul decisoriu, totuşi judecătorii pot
în casul acestor articole, şi jurământul supletoriu,

Dreptul
XXX.
fr., vo
necondeferi,
pentru

că, afară de dovada testimonială, toate celelalte dovedi sunt
admise în materie de contract de închiriere verbal. Baudry,

TIT, 664. Baudry et Wahl, Louage, L, 220 (ed. a 2-a, 1900).

%)

T. Huc, X, 279, p. 371.
In adever, pe când jurământul

de

transacţie

între părți

decisoriu

(species

,
constitue o specieDeoseb, între

transactionis),

jurământul Jurămentul

supletoriu nu este de cât un mijloc de dovadă complemen- acel suple
tar, pus la disposiţia judecătorului (art. 1219); de unde rețoriu,
sultă că fie-care este cârmuit de regule speciale şi că, în

genere,

disposiţiile

privitoare

aplică la acel supletoriu.

344.
*)
- 5)

la jurământul

Cpr. Cas. bele.

Pand. fr., vo cit, 552.

decisoriu

nu se

Pas. delge, 1840. 1.

Vedi și alte deosebiri arătate

infră, p. 445, 446,
Opre. Laurent, XX, 291. 7. Huc, VIII, 370. Pana. fr, Delation de seriment, 553.
,
Garsonnet, Pr. ciz., II, p. 606, $ 359 (ed. 1-a) şi III, p. 139.
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JURĂMENTUL

e vorba

jurământ

de jurământul

de

SUPLETORIU.—ART.

supletoriu

credulitate 1).

1220.

propriu

dis,

ci

de un

Judecătorul ar putea deci, după acest sistem,
să defere
uneia din părţi, în calitate de moștenitoare a,
unui pretins
debitor, jurământul de credulitate prevedut
de art. 1906,
de câte ori cererea nu este pe deplin justif
icată, nici în
totul lipsită de probe 2).
Capacitatea
Legea, nemenţionând condițiile de capacitate
ce trebue
Preane. să întrunească 0 parte pentru. ca
jurământul supletoriu săi
deteră jură- poată fi deferit, se înțelege
că
ele

mentul. rute în materie de jurământ decisoriutrebue
3).

Deterirea

Judecătorul

jurământului mântul

Supletoriu că afirmarea

pabil.

|

ar putea, cu toate

unui minor sau unui

luţie era

acestui

admisă

acestea,

alt incapabil,

incapabil

îl va

să

fie

acele

ce-

să defere jură-

dacă

el crede

lumina, 1). Această

so-

și la Romani, în privinţa jurământului
în

litem5), care nu este de cât un jurământ suplet
oriu (art. 1219).
Ca şi jurăm

poate fi deferit
1219, 1221)6),

ântul decisoriu, jurământul supletoriu
nu
de cât uneia din părțile prigonitoare
art.
|

$ 888 (ed. a 2-a). Demolombe, XXX
, 705. Anbry et Rau,
VIII, $ 767, p. 361. Larombiere,
V,
art. 1367—1368, No. 8.
Toullier D., V, partea, II, 420.
3) T. Huc, VIII, 310. Pana. fr.
vo cit.,
at. 1366-1368, No. 2, p. 240. Demo 555 urm. Marcade, V,
bry et Rau, oco cit, p. 362. Cas. lombe, XXX, 705. Aufi. D.P. 80. 1. 63. —
Contră. 'Poullier D., V, partea
II, 421. Laurent, XX, 291,
după care jurământul supletoriu
fiind excepţional, n'ar putea fi întins la casuri neprevedute,
soluție care ni se pare
mai conformă principiilor. Vedi
și
supră
, p. 426, text şi n. £.
>) Larombiăre, V, art. 1361—136
8, No. 8.
3) Larombiere, V, art. 1367 —136
8, No. 6. Pand. fr. vo ciț., 559.
*) Larombiere, V, loco cit.

Pana. fr. vo cit. 560. Bonnier, 441,

in fine.

3)

*)

„Adolescens

eră,

si velit Jurare,

De in litem jurando, 12, 3.
Opr. Cas. fr. şi C, Chambery.

|

potesti,

|

IL, +, în fine,

|

Dig.,

2. 207. Demolombe, XXX, 595. D. P. 65. 1. 467. D. P. 66.
Pand. fr., yo cit, 561. Laurent, Larombitre, loco cit., No. 6.
XX, 992. Aubry et Rau,
VIII, $ 167, p. 361, text şi
nota 8.—Vedi însă Cas. fr.
(Sirey, 42. 1. 635), care a decis
putut fi deferit barbatului chem că jurământul supletoriu a
at
în instânță spre a antorisa
pe soţia sa.
_De şi jurământul supletoriu
sa întâmplat însă, în dreptul nu se dă de cât uneia, din părţi,
vechiu francez (24 sept. 1644)
ca un judecător să. defere
jurământul anbeloy părți litig ,
an-

COD. CIV.—CART. II.—TIT. I01.—CAPIT
. INs—S-a V.—ART,

Judecătorul

merită

apreciază

în

mod

suveran

Cele

din

părţi

mai

multe

ori

însă

el va

deteri jurământul

păr-

aratate în aceste texte 5).
care

433

mai multă încredere spre a-i se deferi jurământul
1),

ței care a adus în causă elementele cele
căreia n'a mai remas de cât a complecta
In casul art. 1416, 1417 C. civ, și
-xmă ul supletoriu
“i nu poate: | fi
văment
deferitE de

i
terie,

care

1920,

mai probatorii şi
dovada 2).
53 C. com., ju- Art.1416,
A persoa
-soanelap
civ.
cât
nelor 1717
35 c, C.sg»

Jurământul supletoriu poate fi deferit în ori ce maMateriileîn
.
-0a1ă
liaarănă
;
person
iliavă_
alăPi sau reală,
Care jurămobili
sau imobil
iară, și si oripi mentuls
uplear fi în genere

valoarea

litigiului,

înaintea

tuturor toriu

poate
jurisdicţiilor şi chiar înaintea arbitrilor și tribunalelor re- fi deferit.

presive, în privinţa câtimei daunelor 4). Antorii observ
ă
insă că judecătorii nu trebue să uzeze de această me&sură
de cât cu o mare prudenţă, mai cu samă în afacerile
în

care

interesul

ar putea

impinge

la sperjur

reia jurământul ar fi deferit 5).
Jurământul supletoriu nu poate
.
,
A

acel

decisoriu,

în

causele

care

blică, precum ar fi, de exemplu,
civile a persoanelor, etc. 6).

.

pe

partea

însă fi deferit,

interesează

contestaţiile

-

:

ordinea,

asupra

că-

ca şiCausele care
PU-

stărei

fe Şi ca amândoue să'l presteze, așa în cât numitul judecător neștiind ce hotărire să pronunţe, a tras sorții pentru a
decide cine trebue să câştige procesul. Această curioasă sentință,

*)

*)
5)
+)
5)
*)

pronunțată

& la courte paille,

calificată,

de autori cu

drept cuvânt de nebunească (folle) (v. Larombiere, V, arţ.
1366, No. 4. Demolombe, XXX, 707), se poate vedea în Boncenne, 71. de la proctd. civile, II, p. 504, ad notam.
Cpr. Cas: rom. Bulet. S-a 1, 1870, p. 301. Bulet. 1876, p.
298. Bulet. S-u-1, 1883, p. 661. Bulet. 1899, p. 223. 'Trib.
Fălciu. Dreptul din 1893, No. 5.—Hotărirea, în cât priveşte
alegerea, nu are nevoe de a fi motivată. Cas. rom. Bulet.
S-a 1, 1876, p. 298.
_
Pand. fi., yocit., 563. Gawvsonnet, Pr. cip, II, p. 606, n. 7 (ed.
1-a). Demolombe, XXX, 709. Aubry et Rau, VIII, $ 107, p. 361.
Opr. Cas. rom. Dreptul din 1894, No. 18 şi Bulet. S-a II,
1894, p. 150. Bonnier, 441. Pand. fe, vo cit., D43, 566. Demolombe, XXX, 708. Vedi şi supră, p. 424, text şi nota3.
Larombiere, V, art. 1367—1368, No. 16. Pand. fr., Delation
de sevinent, 592.
Ș
Pand. fr., vo-cit,, 516. Demolombe, XXX, 101. Larombitre,
V, art. 1367—1368, No. 15.
_
Pothier, II, 925. Demolombe, XXX, 102. Larombitre, V, loco

cit.

Pand. fr.,.v* cir, 518. C. Poitiers. D. P. 51. 2.93. Si-

rey, 5].

2. 417.

8

interesează

ordinea,

publică.
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JURAMENTUL

SUPLETORIU.—ART.

1220,

Acest jurământ, nefiind de cât un mijloc de instrucţiune, menit a complecta convingerea, judecătorului, n'are
nevoe de a fi deferit, ca acel decisoriu, asupra unor fapte
de natură a curma litigiul 1).
Deferirea jurământului supletoriu poate să aibă loc în
tot cursul procesului, atât în prima cât și în a dona
instanță (art. 1210). In ori ce caz, Curtea este în drept
să
înlăture jurământul deferit de judecătorii primei instanțe
,

căci

apelul

find

devolutiv,

procedurile

pregătitoare

de

la

prima instanţă nu sunt obligatorii în apel 2).
Curtea ar
putea chiar, neţinând nici o socoteală de primul
jurământ

prestat

de

o parte

în prima

instanță, să defere

celeilalte părţi, ceea ce fără îndoială
Sperjur, dacă ambele părţi ar jura.
„Aplicarea

ved în toate gilele, dice Pothier 3)
„_Regulele

procedură deSOrlu

se

aplică

de procedură
și la acel

privitoare
supletoriu,

la jurământul
o hotărîre

Ja jurămen- în tot-deauna, neaparată, pentru
că jurământul
“deferă de judecători din oficiă 4),
:)

*)
3)

jurământul

ne ar conduce la un
Asemenea lucruri se
deci-

fiind

însă

supletoriu se

Pană f., vo cit., 580. Demolombe,

703. Aubry et Rau,
VIII
$ ,
î67, p. 362. Larombiăre, XXX,
V.
art.
13671368. No T!
Cas. rom. Bulet

. S-a IL, 1879,
. 1880, p. 217.
Bulec. 1888, p. 906. Bulet. 189,p. p.953.23. Bulet
Bulet
. S-a1, 189,
p. 199.

Pothier, II, 927. Baudry, II, 1328. 7. Huc,
VIII, 371. Pană.
fr. vo cit, 597. Laurent, XX, 297.
Demolombe, XXX, 716.
Mareade, V, Art.

1366—1368, No. 3. Aubry et Rau, VIII,
$ 767, p. 363. Larombiăre, V, art. 1367
—1368, No. 21. Duranton, XIII, 613. G.

Tocilescu, Pr. ciz., II, p. 508, No.
221. 'Trib. Ilfov. Dreptul din 1886,
No. 41 (sentinţă casată).
—Contră. Cas, rom. Secţii-unite, Drept
şi Bulet. 1886, p. 399: „Considerând, ul din 1886, No, 41
dice această decisie,
că Jurământul supletoriu leagă pe
partea, cealaltă, dacă ea a
fost față când s'a deferit și prestat,
fără ca ca să fi făcut

+)

mântul părţei adverse ; că dacă
dar
partea nu poate fi admisă a produce s'a prestat jurământul,
bate consecinţele jurământului prestat,alte probe spre a cometc.“. Cpr. în acest
din urmă sens. Demolombe, XXX,
714.
Laurent, XX, 298.
F Herman, III, axt. 1366, No.
167, p. 363. Vedi însă în sens 19. Aubry et Rau, VIII, ş
cont
Pand. fi., vo Delation de serinent, rar autorităţile citateîn
605.
Pand. îr., vo cit, 583, Boiţară,
Colm
et-Daage et Glasson. Py.
civ., 1, 254, p. 217 (ed. a

15-a).

|

„COD. CIV.—CARTEA

Judecătorii

starea

IIL.—TIT. IIL.—CAPIT. 1X.—S-a V.—A
RT. 1921,

luând

sănătăţei

poate s'o autorise

în

consideraţie

părţei

căreia,

a'1 presta

judecător delegat (art. 235,

vârsta

jurământul

înaintată sau Art. 235, 243

este

deferit,

Art.

243

1221.—Jurământul

1368 C. fe).

Pr. cix-

la domiciliul ei, înaintea unui

Pr, civ.) 1).

Jurământul deferit din oficiă uneia din părți
nu poate
fi referit celeilalte părți, căci judecătorul
adresându-se la
partea care'i inspiră mai multă încredere, nu
se poate ca
această parte să modifice, prin referirea jură
mântului, mijlocul de instrucţiune ales de judecător.
De aceea art.
1221 dispune:
poate fi referit de această parte

435

dat

din

oficii

uneia

celeilalte. (Art. 1211

din

Jurământul
deferit din
nu poatefi
ze celeii

părți, nu

C. eiv. Art,

Bfectele deferivei, prestărei. san refuzului jurăimnentului
supletorin.

Din

împrejurarea că jurământul

cât o simplă
admis. ex

mesură

de

officio judicis,

instrucție,

se

trage

supletoriu nu este de Revenirea a-

un mijloc

conclusia

de

probă eul

în Francia

judecătorul nu este legat prin încheierea care admite jură
mentul,

și că el poate

prestarea

lui,

administrate
potest.
Aceiaş

el 'şi a format

de părţi 2),
soluție

s'a

de casaţie sub vechiul
1)
*)

să revie

asupra

admis

Cod

din

alte

al interlocutorio

une-ori

și de

de procedură

probe

Curtea

noastră

civilă 5)

Pand. fr., vo cit., 589. Cas. fr. Sirey, 36. Î. 412.
E
Cpr. PT. Hue, VIII, 371. Baudry, II, 1398. Laurent, XX,
296. Marcade, V, art. 1366—1368, No. 3. Garsonnet, Py.

XXX, 115 bis. Aubry et Rau, VIII, $ 161, p. 362. Larombiăre, V, art. 1367—1368, No. 19. Bonnier, 444. Pand. fi,
vo cit., 594. Duranton, XIII, 613. Cpr. L. 31, Dig., De jure-

Jurando,

19, 2,

3) Gas, rom. Bulet. S-a, 1, 1874, p. î. Bulet. S-a II, 1876, p.
„+33. Bulet. S-a 1, 1890, p. 994. Bulet. 1894, p. 150. Drep-

tul din 1894, No. 18. Cpr. şi Bulet.

S-a II, 1898, p. 949.

Trib. Ilfov. Dreptul din 1886, No. 47. Vedi şi Sand. Nano-

veanu,

Pr. cip. p. 413, No. II (ed.a 2-a, 1879). Dim. he-

bapci, Pr. civ., V, 54, p. 81.—Contră. Cas, rom. Secţii-unite.
Bulet. 1872, p. 10. Bulet. 1886, p. 399 şi Dreptul din 1886,
No.

47.

(Este

de

observat

Su

că, în casul

prevedut

cez.

discedere

civ.. II, p. 608, $ 359 (ed. 1-a). Thiry, III, 188. Demolombe,

-

eat

ei, dacă înainte de Dreptul tran-

convingerea

„Judez

iune

că se admite ju-

de această

Procedura

veche.
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EFECTELE

Preptul actual.

160

DEFER.,

PRESTĂREI

SAU

REFUSULUI

JURĂM.

SUPLET,

Ce trebue să decidem astădli, față cu noul text al
art.
din procedura, civilă, care este altfel redactat
de cât

textul vechiu 1) ?

După proectul primitiv,
decătorii nu erau legaţi prin

toriu, ci numai
era

logic,

astfel cum era redactat, judeferirea jurământului suple-

prin acea a jurământului decisoriu, ceea

ce

la jurământ

în

pentru

că judecătorii

recurgând

lipsă de alte probe, el devine inutil îndată
ce ei pot să'şi
formeze convingerea de aiurea. „Judecătorii
nu sunt legaţi
prin
aceste încuviințări

pregătitoare sau

urmările

lor, dicea,
art. 160 din proiect, afară de ceca ce se
dice pentu jurământul dat de o parte alteia“. Acest text
fiind însă modificat în Senat, pe cale de amendament
?), chestiunea este
mult mai delicată, pentru că din amendame
ntul D-lui P. Missir și din modul cum ela fost susținut,
nu se vede care a
putut fi intențiunea legiuitorului. După
text, așa cum este
redactat, s'ar părea că judecătorii trebu
e să fie legaţi atât prin admiterea jurământului
decisoriu cât şi acelui supletoriu, pentru că ambele jurăminte,
fără a hotărî în totul pricina, prepară deslegarea
ei.
Fiind însă că, în materie de jurământ supletoriu, se admite
că judecătorii nu sunt
legați prin prestarea lui și că acel
care la prestat poate
să peardă procesul, dacă judecătoru
l se convinge că ela,
comis un sperjur, după cum acel
care nu l'a prestat poate
săl câştige 5),
apoi

Art. 160 Pr.
civ.

ni se pare logic de a admite
că judedin urmă decisie, jurământul fusese
prestat). Bulet. S-a 1,
1889, p. 253. Trib. Fălciu. Drept
ul din 1893, No. 5. Vedi şi
tr. nostru în limba, franceză, p.
1) Kată, în adevăr, cum se expri 434, 435, text şi note.
mă
che : „Judecătorii nu sunt legaţi azt. 160 din procedura, veprin aceste ordonanțe pre» Dâvatoare, sau prin consecinţele
lor,
afară de ceea ce se dice
pentru jurământul judiciar deferi
t unei părți“. In loc de această dispos
iţie, textul noii prevede
că: „Judecătorii nu
prin aceste încuviinţări pregă
titoare sau urmările lor. „Judecătorii sunt însă
legați

sunt

legaţi

de acele
care, fără a hotări în totul pricin îincuviințări prea, prepară desei“. Această, ultimă parte
a textului a fost eliminată
în noul proiect, elaborat de
Dl. C. Stoicescu.
5) Vedi Pr. civ., ed. oficială,
p.
376.
) Cpr. Garsonnet, P»-. civ.,
IL, p. 608, ş 359 (ed. 1):
III, ş
859, p. 141 (ed. a 2-a). Lavom
No. 23. Anbry et Rau, VIII, biere, V, aut. 1367—1368,
$ 767, p. 362. Bonnier, 444.
Marcadă, V, axt. 1366 um.
STI, în fine. Baudry, II, 1328. No. 3, p. 241. T. Huc, VIII,
Demolombe, XXX, 720. Laurent, XX, 293. Pană, fr. vo
cit., 612,
mergătoare

legarea

C. C—CART. UL—TIT.

II.—CAP. IX.—S-a V.—y URA
MENT

SUPLETORIU.
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cătorul poate a fortiori să revie
asupra încheierei sale, înainte de prestarea, lui, dacă sau
adus nouă elemente în
desbateri de natură a-i forma conv
ingerea.
Nu tot astfel
este și pentru jurământul decisori
u, care find o specie de
transacțiune, leagă atât pe part
ea care l'a deferit san
căreia el s'a referit (art. 1214),
cât şi pe judecătorii care
lau admis 1).
In cât privește chestiunea de a se
ști dacă judecătorii pot reveni asupra încheierilor prin
care se admite proba
testimonială, vedi supră, p. 293 urm.
Din cele mai sus expuse resultă deci
următoarele consecinţe :
19 Partea contra căreia jurământul
supletoriu a fost Consecințele
prestat, va putea, pănă la, pronunțarea
hotărirei de cătră de img
instanța care

Pa deferit sau de instanţa, superioa
ră, să (l0- rarea, că jufalșitatea lui şi să dobândească câștig
de causă, Pont SU-

vedească,

cu toată
20

prestarea
Ea

conchidă

va

lui?)

putea

la daune

;

să

se

constituească

în acţiunea

publică

parte

civilă şi să

pentu sperjur, care

leagă pe judecători.

ar fi pusă în mișcare de ministerul public,
căci art. 1215,
care admite soluţia contrară, se aplică num
ai la jurămân-

tul decisoriu.
O

dată

mântului,
a perdut
poate să
ne, fie pe
Sa

supră,

p. 412

hotărtrea

dată

urm.).

asupra

prestărei jură-

.

decis însă că jurământul

decisoriu, de

şi acceptat de par-

tea adversă, nu dă loc la un contract judiciar, pe cât timp
acest jurământ n'a fost formulat de parte și primit de judecată ca hotăritor în causă, şi că reclamantul care a, deferit

jurământul

=)

ce

a dobândit puterea lucrului jadecat, partea care
procesul în temeiul jurământului prestat, nu mai
dovedească falșitatea. lui, nici să conchidă la daucalea principală, înaintea instanțelor civile, fie

O

1)

(Vedi

însă

nu e legat

prin

acceptarea

lui de intimat,

el pu-

tând renunţa la jurământ şi recurge la alte mijloacede probă. C. Bucureşti. C. judicia” din 1901, No. 48. Am vequt însă
supră, p. 420, nota 2, că această soluţie este inadmisibilă.
Bonnier, 443. Garsonnet, Pr. civ., III, $ 889, p. 141 (ed. a
2-a). Demante, V, 345 bis. Larombiere, V, art. 1367, 1368, No.

22. 7. Huc, VIII, 371. Laurent, XX, 297, 298. Demolombe,
XXX, 718. Aubry et Rau, VIII, $ 767, p. 363, text şi n. 20,

„Când una din prigonitoarele părți ca hotărirea Judecăţei va Codul Carajura, şi mai la urmă va găsi celalalt vrednică dovadă împosea.
trivă, dice art. 53, partea VI, capit. 2 din Codul Caragea,
cel ce a jurat strâmb se învinovăţeşte a da îndoit“.

EFECTELE DEFER,, PRESTĂREI SAU REFUS. JURÂMENT, SUPLETORIU
.

constituindu-se parte civilă în acţiunea de sperju
r exercitată de ministerul public înaintea instanțelor repres
ive, pen-

tru

că

hotărîrea

este

definitivă

Și se

bucură

de

autorita-

vea lucrului judecat, fiind aparată de o presumţie
jus et
de jure, caxe nu mai poate fi darimată prin
nici o dovadă

contrară 1).

Unii ar voi, cu toate

acestea,

ca acţiunea

în daune

să
poată fi primită,
fie pe calea civilă, fie pe calea penală
,
pentru că nici o disposiţie nu împed
ică dovedirea falşităței jurământului 2). Această soluție
este însă inadmisibilă,

pentru că nu este vorba, în specie, de
efectele jurământului, ci de efectele lucrului judecat, a
cărui autoritate nu

poate

fi calcată

Hotărirea,

Deterirea,
jurămentului
supletoriu nu

sub

nici

un

definitivă

cuvânt,

va putea

revisuirei (art. 290, $ ultim) 3).

Dacă
d fortiori,

însă fi atacată pe calea,

deferirea jurământului nu leagă pe
judecători,
ea nu leagă pe părţi, câci atât partea
căreia,

leagă nici pe jurământul a fost deferit, cât
și cealaltă pot interjecta apel 4),
părţi.
şi am vedut că,
chiar la caz când jurământul ar
fi fost
prestat în prima, instanță, a dona
instanţă ar putea să nu
ție nici o socoteală de această
prestare, și să defere Juvământul

celeilalte

părţi 5).

Partea, căreia jurământul supletor
iu a fost deferit Şi
care sa sevârșit din viață, sau
a devenit incapabilă înainte de al presta, nu se cons
ideră nici că la prestat, nici
că

Indivisibil,
jurământ.
supletoriu.

la refusat 6),
Jurământul Supletoriu, care ar
avea de obiect
multeo
fapte, eeste indivisibil ca și acel
P
decisoriu 7).
*)

*)
*)
2)

2

6)
*)

mai

Garsonnet, op. cit, MIL, p. 141,
$ 889, in fine (ed. a 2-a).
Demolombe, ÎXAN, 718. Aubry
et Rau, VIII, $ "67, p. 364.
Laurent, NĂ, 998. Larombitre,
Pand. fe., Delation de serment, 608.V, art. 1367—1368, No. 95.
'T. Hue, VIII, 371. Baudry, II, 1398.
Mareadă, V, art. 1366 urm,
No. 3, p. 241. Bonnier. 443,
Demante, V, 345 bis,
Vedi supră, p. 413.—In Francia,
această chestiune este controversată. Vedi autorii citați
pro
şi contră, in Pamd. fe., vo
cit. 610, 611.
Cpr. Demolombe, XXX, 713,
790. Pana. fr. vo cit. 595, 596
Vedi supră, p. 434, text şi nota
a
Cpr. Pand. fr. vo cit, 613 urm. 3.
Vedi şi supră, p. 405 um.
Cpr. ŞI art. 243, $ ultim
din noul proiect de revisuire
cedurei civile.
a proGarsonnet, 9p. cit., ÎI, p.
607, 608 (ed. 1-a) și III,
$ 989,

COD. CIV.—CARTEA III—TIT, MI.—CAPIT.
1X.—-S-a V.—ART. 1922,

Jurământul
Art.

estimatoriu

(in

12—22
Jurăm.
ântul

litem

sau

en

asupra valorei

439

plaids).

obiectului

reelacât
constatarea acelei valori va, fi imposibilă de a, se face atunci când
cu
loc; chiar în acest caz, judecătorul este dator a determ alt mijina sunia,
pănă
mat

nu

poate

fi dat de judecător

la care

1219

reclamantul

C. civ. Ast. 237 urm.

De

câte

reclamantului de

va, fi credut

pe jurământul

Pr. civ. Art,

ori o parte

cere

1369

în justiţie

nu mai poate fi restituit în natură,
temeiată, însă este cu neputinţă de

seu.

(Art,

lucru

care

C. fr.).

un

și acţiunea sa este îna se determina valoa-

rea acestui lucru prin vre-un mijloc de probă 1), judecătorii pot 2) să defere jurământ reclamantului asupra valorei acestui lucru, determinând suma pănă la care reclamantul va fi credut în puterea jurământului seu.
La Romani, acest jurământ, numit juramentum sau
jusjurandum. în litem, sam Zenonian3), nu era admis de cât
atunci

când

șală gravă
în acţiunile

debitorul

cauzase o daună

(culpa lata).
de

bună

prin

EL era întrebuințat

credință,

precum

în

dol sau

mai

materie

o gre-

cu samă
de co-

modat, de deposit, de restituire de dotă, și în toate acţiunile arbitrare, în care era vorba de restituirea unui lucru 1),

1)

p. 140 (ed. a 2-a). Pand. fr., vo cit, 619. Veqi şi supra, p.
336, text şi nota 2 şi p. 370, nota 4.
|
Starea, de imposibilitate a reclamantului de a constata prin
alte mijloace valoarea lucrului cerut, constitue o chestiune

de

2)

)
*)

fapt,

lasată

în

totul

la apreciarea

suverană

a judecăto-

rilor fondului. Cas. rom. Bulet. S-a civ. 1869, p. 271. Pand.
tr, vo cir., 636. Laurent, XX, 301.—Hotărirea trebue însă
să motiveze această imposibilitate, fiind că ea este o condiție a, deferirei jurământului. Garsonnet, op. cit., HI, p. 609,
$ 360 (ed. 1-a). Laurent, XX, 301. Pand. fe., vo cit, 637.
Cas. fr. Sirey, 33. 1. 113.
,
,

obligator pentru JudeAcest jurământ nu este, în adever,
cător, ci este lasat la facultatea lui, ca şi jurământul Su-

pletoriu, de care se ocupă art. 1920 urm. Cpr. Larombitre, V,
art. 1369, No. 4. Demolombe, XXX, 796. Garsonnet, op.cit.
II, p. 609, $ 360 (ed. 1-a) şi III, $ 890, p. 142 (ed. a 2-a).
Pand. fr., ve cif., 636. Vedi şi supră, p. 424, nota 1.
Vedi supră, p. 493.
|
,
Vedi

textele

citate

supră,

p. 494, nota

4.

Cpr. Accarias, II.

977. Van Wetter, Dr. rom., IL, $ 135, No. III. Maynz, Dr.
rom., IL, $ 176, p. 35 urm.—Interpreţii dreptului roman distingeau două jurăminteiz -litem, juramentum affectionis şi
Juramentum veritatis. Jurământul affectionis era acela pe care

Dreptul

roman.

440
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Dreptul actual.

JURĂMÂNTUL

comis

samă

ESTIMATORIU.—ART.

1922,

Astădi, el poate să aibă loc chiar când debitorul
ar f
numai o culpă ușoară (culpa levis), şi are loc
mai cu

în privinţa

privinţa

plări,

furturilor

depositelor

precum

un

întâmplate

necesare,

foc,

făcute

o ruină,

într'o

sub

sila

o prădare,

ospătărie.
unei

un

în

întâm-

naufr

agiu
sau alte evenimente de forță majoră (art. 1198,
20, 1620
urm.)1). Autorii observă însă că el poate avea
loc de câte

ori este vorba
sau

de

ori

ce

de op spoliațiune, de

act

de

bună

pe părți la o restituire 2).
judecătorul

îl deferea,

nu

ori

o reţinere frauduloasă,

de rea credinţă, care

pentru

a

obligă

preţelui

valoarea reală
a lucrului de care creditorul era lipsit
prin
dolul debitorului, ci prețul afecțiunei ce el avea pentr
u acest lucru (pretium

affectionis), preț care putea să
întreacă
cu mult valoarea lucrului. Acesta era jurământ
ul despre care Ulpian
(icea: „Non ab judice doli cestimatio
er co quod interest it,
sed ex co

19
==

")

quod in litem juratur“. |. 64,
ciis, 5, 1. Şi aiurea, Ulpian, tot despr Pr., Dig., De judie acest jurământ dicea: „Bes, ex contumucia, cestimatur
ultra
vei pretium“. L. i,
Dig., De in litem jurando, 12, 3. Pothi
er (II, 929) ne arată
că, încă din timpurile lui, jura ment
a ajfectionis nu'şi mai
avea fiinţă, ci numai juramentum
XIII, 627. G. Tocilescu, Pr. ci. veritatis. Cpr. Duranton,
tr., vo. cit., 657. Demolombe, XXX, II, p. 510, nota 2. Pană.
797. Larombiere, V. art.
1369, No. 8.
|
Ri
Cpr. Pothier, II, 930. Mass-Verge,
III, ș 603, p. 533, nota

1. Duranton, XIII, 626. 7. Huc,
cit, 638 urm. Laurent, XX, 299. VIII, 372.
Cpr.

No. 3.

Deosebire de
la Codul
francez.

'Troplong, „Louage, II,

922. Pana. fr, vo cit... 640.
Demolombe, /oco cit. Și toți
autor
Jurământul reclamantului poate ii,
asemenea caz, valoarea lucrului , în Francia, determina. în
perdut, chiar dacă el ar îi
conţinut o sumă de bani
sau alte obiecte de valoare.
Troplong, op. cit. 950 urm. La noi,
sulte din art. 431 C. com., după soluţia, contrară pare să recare cărăuşul nu respunde
de lucrurile prețioase, bani,
titluri, etc. ce nu'i au fost decla
rate şi, în caz de perde
detor

Epitrop.

Pana. fe. yo

|
Toullier D., V, partea II, 441.
Demolombe, XXX, 724.
Pand. fi., ve cit, 638 urm, Laro
mbiăre, V, art. 1369, No.
3.—Astfel, art. 1922 se aplică
dinţate unui cărăuş și perdute în privinţa obiectelor încre(art, 1473 C. civ., 495 urm.
C. com). Cpr. 7. Huc, VIII,
372. Larombitre, V, art. 1369,

de cât

de

re
valoarea

sau stricăciune, nu este
respunarătată.
In acest sens se pro-

nunţă unii autori chiar în
Francia (argum. din arţ,
C. civ. fr. al nostru 1416).
1185
Cpr. 'Toullier D., VI, partea
255, p. 213 urm.
1,
Jurământul estimatoriu mai
poate încă fi deferit epitropi-

COD. CIVIL.—CARTEA

Codul

IIL.—TIT.

IL.—CAPIT.

IX.—S-a V.—ART.

actual neconsacrând acestui jurământ

1222,

44]

de cât un Aplicarea

singur text (art. 1222), arată prin aceasta însuş că, afarăresulelor
pri-

de câte-va regule, care sunt speciale acestui jurământ, se jurămentu
l
vor aplica toate celelalte disposiţii de la jurământul suple- Supletoriu
.

toriu 1),

In principiu, jurământul estimatoriu nu poate

ca ori ce jurământ în genere,
personal

și în numele

misă și la Romani?).

seu

fi deferit, în principiu,

de cât acelui care figurează 20elă ciiruia

în

instanţă,

soluţie care

era ad-rământul ine.

be Sa iguze-

-

3

-

lor, cari ax fi neglijat de a, face inventariul bunurilor averei
minorilor ce ei administrează (art. 395). Toullier D. V, partea, II, 449,
De asemenea,

de câte ori

este

vorba de a se

«i

în proces.

hotări Valoa-Casul în care

rea unui corp cert şi determinat de care proprietarul a, fost proprietarul
deposedat prin faptul altuia, nu se va aplica, art. 1103, după a fost depo-

care, debitorul unui lucru determinat numai prin specia sa, Car de Iu

se poate libera dând un lucru de o valoare mijlocie (v. t.faptul altuia.
VI, p. 514),ci se va putea deferi jurământul estimatoriu persoanei deposedate, asupra valorei lucrului. Cpr. Pand. fe.,
vo cit., 644. C. Rennes, Sirey, VI, anii 1819—1821. 2 p.
3839, colona 1.
Acest jurământ ar putea, să fie deferii astădi veclamantului contra moștenitorilor spoliatorului, pentru că el nu mai
actual,

are, în dreptul

caracter penal

un

la Romani. La-

estimatoriu

de

pe judecători

asemenea

de

nu împedică

Nimic

feri jurământul

ca

5. Toullier D. V, partea IL. 445.

rombiere, V, art. 1369, No.
Pand. fi., vo cit., 653,

a de- Determina-

unei părţi civile, înaintea tribu-rea daunelor

5 etese
nalelor represive, pentru a determina valoarea daunelorin-a

terese

ce trebue

De

exemplu,

să se

acorde

acestei

pentru a determina

alte mijloace

părţi,

dacă

valoarea acestor

dacă'mi s'a furat un ceasornic,

ei nu

au

existenţa aces- rtmontului

tui fapt fiind bine stabilită, şi acest obiect ne mai existând
pentru

a-mi

fi restituit

în natură,

judecătorii vor

putea

să-

mi defere jurământul pentru a determina valoarea ce trebue să-mi vestitue autorul furtului. Cpr. Larombiăre, V, act.
1369, No. 17. Pand. fi, ve cit., 651. Cas. rom. Bulet. S-a
II, 1874, p. 111. Bulet. S-a II, 1876, consid. de la p. 160.
În fine, mai sunt și alte casuri în care acest jurământ poate
fi deferit reclamantului ; este însă cu neputinţă de a le enumera pe toate. Vegi Pand. fr., ve cit, 638 urm.
1)
=)

Demolombe, XXX, 722. Pand. fr., Dflation de serment, 626.
„Vulgă proesumitur, alium in litem non debere jurare, quam do-

mint
rare,

litis ; denigue
quam

ea,

gui

Papinianus
litem

Dig., De in litem jurando,

suo

ait,

nomine

12, 3.

alim

represive.

daune. Deferirea ju-

non posse Ju-

contestatus

est“.

L.

7,

Ye iman”
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JURĂMENTUL ESTIMATORIU.—ART. 1922,

Tutor, eura-

%9-

Cu

toate

teze jurământul
Aceiaș

acestea,

tutorii

și curatorii

in life pentru

soluție

trebue

să

puteau

pupilii lor 1).

fie admisă

și în

să

pres-

dreptul

moderu, și tutorii și curatorii vor afirma,
că cunosc valoarea lucrului care urmează a fi restituită,
incapabilului 2).
Moștenitorii
Jurământul estimatoriu poate fi deferit
nu numai aceaula 22 Inia care a suferit personal
paguba, dar încă şi moșteniguba.
torului seu, major sau minor 3).
Adolescens eo, si velit
„rare, potest“ 4).
|
Moştenitorul căruia se deferă jurământ
ul trebue să cunoască valoarea lucrului, ear dacă el
este minor, raţiunea,
sa trebue să fie destul de desvoltată
pentru a, inspira încredere. justiţiei 5).
|
Deosb.
între
Jurământul estimatoriu are acest
caracter particular,
upeentul care] deosebeşte de jură
mântul supletoriu prevă&dut de
ast.

şi acel esti- 1220 urm., că el nu poate
fi deferit nici o dată pâritului,
matoriu-: ci numai reclamantului (art.
1222) sau moștenitorilor s6i,
pentru

că

numai

ei pot

să

clamat 5); de unde resultă

cunoască

că, acest

valoarea

din

lucrului

urmă

re-

nu'l poate
referi pâritului 7). Trebue să adăogăm
însă
că,
de
câte ori
pretențiunea
este

propusă

pe

cale

de

excepţie,
acel care
era pârit din capul locului devin
e asupra acestui punct reclamant, conform regulei cunoscut
e: /teus în ezcipienrdo fit
actor.

(Vegi supră, p. 110).

Dreptul zoLa Romani, judecătorul lăsa adese
-ori reclamantului
man.
libertatea, complectă asupra sumei
până la care el urmaa
1)
2)
*)
9)
*)
*)
5)

„Si tameu tantam ajfectionem pupi
llo su0, vel adolescenti tutores tel cuvatores Jusjuvrandum
pres
tare tolunt, auctoritas juris non refragabitur“ |. 4,
Pr., Dig, loco cit.
Cpr. Larombiere V, art. 1369
, No. 6.
Larombitre, /oco cit., No. î.
Toul
Garsonnet, Pr. ci. II, p. 609, lier D. V, partea II. 446.
$ 360 (ed. 1-a) şi III, Ş
390, p. 142 (ed. a, 2-a).
L. 4, Pr, Dig., loco cu.
Larombiăre, loco cit,
Cpr. Laurent, XX, 303.
Larombiăre, /oco cit. No. 11.
Garsonnet, op. şi loco eiţ. Aubry et Rau, VIII, ş 168, p.
365.
Thiry, ÎMI, 189. Bonnier,
135, în fine. Mass6-Verge, III,
lescu, op. cit, II, 222, p. 510. Ş$ 134, în fine, p. 334. TociPana. îr., vo. cit., 669. Laurent, XX, 304.

|

COD. CIV.—CARTEA

IHI.—TIT. UL.—CAPIT. I3.—S-a V.—ART,
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1222,

î. credut 1), cu toate că el putea să fixeze această sumă 2),
Astădi, judecătorul este dator a determina suma pănă Dreptul acla care reclamantul urmează a fi credut sub jurământul său De tual.
(art. 1222, parte finală), ceea ce era admis și in vechia rea terminasumei.
juisprudență franceză 3), pentru că omul fiind în tot-deauna dispus a da o valoare mai mare lucrurilor cei aparțin, reclamantul ar fi fost de bună samă în tot-deauna
gata a, face o preţeluire exagerată.
Pentru

acest motiv

Codul

actual nu mai

admite

mentul în lifem sine taxatione.
Judecătorii

mativă

vor

fixa

deci

în

tot-deauna

suma

a valorei lucrului, pe care reclamantul nu

jură-

aproxi-

va putea

so întreacă în afirmaţiunea sa 4), ținând socoteală de buna său reaua credinţă a pârîtului (art. 1085, 1086), şi în
ori-ce caz,

de dauna

tură aduce

nici
ne
căci
mai

reclamantului

(arg.

din

art.

lucrului în na994,

995)5).

zeritatis 6).

“Judecătorul,
însă nevoe

*)

ce nerestituirea

In

un caz însă nu se va ţine în samă preţul de afecțiuce câte o dată reclamantul are pentru obiectul cerut,
am vedut că jurământul afectionis de la Romani nu
are loc în legea actuală, care n'a admis de cât jură-

mântul

1)

reală

de

a

care deferă jurământul estimatoriu,
a fixa

în

termeni

expreşi

„Jurare autem în infinitum licet“. L. 4, Ş2,

in litem jurando, 12, 3.

suma

la

ab initio, Dig., De

„Sed judez potest preefinere certam summam,
juretur“. L. 5, $ 1, Dig., loco cit.

5) Cpr. Pothier, Oblig., II, 931.

n'are

pănă

usgue

ad qua

a

1) Este deci casabilă decisiunea care deferă jurământul reelamantului, fără a fixa suma pănă la care el urmează a fi

credut. Cas. rom.

Bulet. S-a 1, 18S1,

1881, No. 78. S'a decis însă
fixat sumă

pănă

la care

p. 705.

Dreptul din

că, de şi instanța

de fond na

reclamantul

urmează

a fi credut,

totuşi se presupune că judecătorii au recunoscut implicit că
el are să fie creqdut pănă la suma fixată de densul prin e
tiţia, introductivă de instanţă (Cas. rom. Bulet. S-a i, 188 ,
p. 133),

însă această

decisie

a Curţei supreme

violează art.

1222, admițând jurământul in lifem- sine taxatione,. ceea ce
nu era admis de cât la Romani.
a
_

*) Demolombe, XXX, 727. Pand. fr, vo cif., 658, gata ct
Rau, VIII, $ 768, p. 265. Larombiere, V, art. 1369, No. 5.
Duranton,

XIII,

627,

628.

*) Vedi supră, p. 439, nota 4.
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JURĂMENTUL

ESTIMATORIU.— ART.

1222.

care reclamantul. va trebui să jure,
fixarea acestei sume
putând să resulte implicit din termenii deferirei jurământului. Astfel, scopul legei este îndeplinit când hotărîrea, care
deferă reclamantului. jurământul in lifem asupra faptului

sustracțiunei

unor

titluri

la

rond pe rând titlurile asupra
a fi prestat 1).
Jurământul

Revenirea,

în

item

asupra jurăm6ntulii
es. tLucţie, judecătorii pot
timatoriu. au deferit jurământul,

purtător, enumeră

și

specifică

cărora jurământul

nefiind

de

cât

o

urmează

măsură

reveni asupra Jurnalului
dacă,
în urma admiteri

de

ins-

prin care
lui, s'au

descoperit acte nouă care fac ca jurământul să fie inutil 2),

Judecătorul nu este de asemenea legat prin fixarea
sumei făcută conform art. 1229, el putând, în urma descoperirei unor nouă informaţii, să mărească sau să DMiC$0reze cifra, primei sale taxaţiuni 3).
In urma prestărei jurământului, judecătorul poate de
asemenea, dacă a dobândit nouă elemente de convingere asupra valorei lucrului, să nu ţie nici o socoteală de acest
jurăment şi să se refere la aceste nouă elemente de apreciare 4), soluţie care era, admisă și la Romani5), şi care
7
este admisibilă

și astădi.

In fine, judecătorii
tracţie de jurământul

instanţei

prestat de

superioare
reclamant

pot face abs-

în prima

instan-

ță, săi detere un nou jurământ, luând de basă o
altă prețeluire, să micșoreze condemnarea primilor judecători, ete.6).

:) Cpr. Cas. fr. D. P. 54. 1. 948. Pand. fr, vo cif., 663.
) Laurent, XX, 304. Aubry et Raw, VIII, $ 768, p. 365. Larombiere, V,
III, $ 603,

3

art. 1369, No. 11. Bonnier, 438. Mass&-Verg$,
p. 534, nota 4. Mareade. V, axt. 1369, No.1.

Tocilescu, op. cit., 222, p. 510, şi toţi autorii
.
Pand. fr. vo cit, 665 şi autorii citați în nota
precedentă.

Pothier, II, 931. Bonnier, 438. Pana. îr., 666,

lombe, XXX,

792.

Thiry, XII,

189.

7. Huc,

661. Demo-

VIII, 372. —

Contră. Tanlier, Th. raisonnte du C. ci, IV, p. 513. Garso
net, Pr. civ. II, p. 609 şi III, $ 890, p. 149 (ed. a 2-a.).n„htsi Juratum

“)

fuevit, licet judici

vel absolvere,

vel

minoris

condemnare“.
|. 5, $ 2, Dig, De in litem jurand
Vedi şi L. 4, $ 3, Dig. loco cit. Cpr. Acearias, o,Dr. 12, 3.
rom,
II, p. 1256, nota 1 (ed. a 4-a, 1891).
Cpr. Laurent, XX, 304. Demolombe, XXX,
729. Aubry et
Rau, VIII, $ 768, in fine, p. 366. Larombiăre
,-V, art. 1369,

No. 11. in fine. Pand. fr., vo cit, 668. E. Hue VIII, 372, și

toţi autorii.

o

COD. CIV.—CART. IUI.—TIT. 1IL.—CAP. IX.—S-a V.—ART. 1220 URM.,1922
.

Deosebire

între jurământul estimatoriu (art. 1222) și acel
supletoriu propriu dis (art. 1220 urm.).

Jurământul estimatoriu are acelaș caracter ca și jurămentul supletoriu ; el este, după cum am vedut, un mij-

loc de instrucţie, care servește a pregăti hotărîrea, definitivă. EL are deci aceiaș autoritate și atrage aceleași -conse-

cinţe.

Cu toate acestea,

el se deosebește de jurământul
su-

-

pletoriu în trei puncte:
10 Jurământul

supletoriu

se deferă

asupra

însuș

fap-

tului cererei sau excepţiei, adecă asupra fondului procesului ; pe când deferirea jurământului estimatoriu nu are de
obiect de cât valoarea lucrului contestat;
20 Jurământul supletoriu
nu se poate deferi în mod
valid de cât atunci când cererea sau excepţia nu este nici
pe deplin justificată, nici în totul lipsită de probe (art.
1220); pe când deferirea jurământului estimatoriu presupune din contra că cererea este pe deplin probată, însă judecătorul

nu

are

valorei lucrului

elemente

necesare pentrua decide

cerut (art.

30 In fine, jurământul
deferit atât reclamantului

asupra

1222);
supletoriu propriu dis poate fi
cât şi pârîtului, după alegerea

și apreciarea judecătorului (art. 1221); pe când jurământul estimatoriu sau zu item nu poate fi deferit de cât recla-

mantului (art. 1222)1).
Deosebire între jurământul
Jurământul
te de acel

decisoriu

și acel supletoriu.

decisoriu se deosebește în mai multe

punc-

supletoriu:

10 Jurământul

decisoriu

nu

poate fi retractat

îndată

ce partea, căreia el a fost deferit a declarat că este gata,
a jura (art. 1214), pentru că, în asemenea caz, existând 1)

specie de transacţie,
venţie

în

genere,

această
este

supletoriu nu leagă din
ferit;

el poate

deci

ca și or ce con-

pe

când

contra pe judecătorul

fi retractat

prestat (vedi supră, p. 436
20 Acel

transacţie,

irevocabilă;
cât

timp

jurământul

care
n'a

urm.) ;

care a deferit un jurământ

decisoriu

la de-

fost

încă

nu este

primit a dovedi falșitatea lui (art. 1213), căci el sa obli1) Cpr. Baundry, II, 1329.
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gat a considera procesul ca perdut, dacă adversarul său va
jura (art. 1215); pe când adversarul acelui care a prestat
jurământul supletoriu poate, din contra, dovedi falşitatea
lui, pentru că nici o transacție nu există în specie (vedi

|

supră, p. 431);

30 Jurământul

(art. 1212);
Partea

decisoriu

pe când acel

poate fi referit celeilalte părți

supletoviu

căreia el a fost deferit

n'are

nu poate fi referit.

de cât alternativa, sau

de a jura, sau de a perde procesnl (art. 1221)

(vegi supra,

p. 435);
„40 Jurământul decisoriu poate fi deterit în orice soiti
de contestaţie bănească, fie că ar exista sau n'ar exista
un început de probă serisă (vedi supră, p. 364): pe
când
jurământul supletoriu nu poate f deferit de cât atunci
când
cererea sau excepţia este întărită prin un început
de probă scrisă, cel puţin în casurile în care proba. testimonială

nu este admisibilă (art. 1220)

(vedi supră, p. 427

')

deosebiri,

Opr. asupra

tuturor acestor

urm.) 1).

D. Kebapei, Pr. cir, V, p. 233 urm, VediMourlon, II, 1659.
şi supră, p. 431,
nota

3.

|

APENDICE
Despre

autoritatea

lucrului

judecat 1).

Nofiuni generale.— Definiţie.
Autoritatea lucrului judecat interesează în gradul cel
mai înalt ordinea publică. Ea are de scop, pe de o parte,
după cum foarte bine dice o carte de judecată a judecăt.
ocol. III din București 2), înlăturarea contradicţiilor judecătoreşti, care ar slăbi respectul datorit justiției şi ar micșora încrederea și demnitatea de care trebue să se bucure
1)

Pe lângă autorii obicinuit citați, se poate consulta cu fo- Bibliografie.
los asupra acestei materii, Pothier, Odlig., II, 850 urm.;
Pand. fr., t. XVIII, ve Chose jugte; Allard, Ftude sur la
chose jugte (1815); Griolet, De Pautorite de lu chose jugte
(1868), studiu extras din Pezue pratigue de droit francais.
t. 93 şi 24 (1867); Lacoste, Dea chose jugee (1894), studiu extras din Repert. Sirey ;: Garsonnet, Pr. cio., IIL,-$ 465
urm., p. 239 urm. (ed. l-a); Poisson, Recherches sur la probabilite des jugements ; Lacombe, De Vautorite de la chose
jugâe (1885) ; Laurens, De Zautoriit de la chose jugte (1885) :
Bonnier,
“Pr. des preuses (ed. din 1888), 860 urm., p. 691
urm. Ricci, Delle prove, 343 urm., p. 639 urm.; P. Tuozzi,
I/autorită, della cosa giudicata (1900) ; Rolland de Villargues,
Râpert.

de notariat,

vo Chose jngte ; Bertheau,

Dictionn. rai-

sonnt de la pratigue des affaires, vo Chose jugee, etc.
In cât priveşte dreptul roman, vedi Maynz, Dr. roman,
I, $ 69, p. 511 urm. (ed. a 5-a, 1891): Van Wetter, Course

tlement. de dr. romain, |, $ 139, p. 211 urm. Accarias, Pr.
de droit romain, II, No. 913 urm. p. 1113 urm. (ed. a 1-a,

Urtheil nach clas:1891); Keller, Uber Litiscontestation und
sischem râmischem Recht (1821), $ 24 urm. Endemann, Das
Prineip der Rechtskrajft (1860) ; Savigny, System des heutigen
vămischen Rechts, VI, $ 980 urm.; Buchka, Die Lehre vom
Kinfluss des Processes auf das materielle Rechtsverhăliniss
(1846-47); Winascheid, Lehrbuch des Pandektenrehts, L, $, 127;
Derenburg, Pandekten, $ 154, 161 urm. (ed. a 5 a); Cagliolo,
Trattato teoretico e practico deila eccezione di cosa giudicata
secondo il diritto romano e îl codice civile italiano (1883) :

2)

Regelsberger, Pandekten, |, $ 196 urm.,
Vedi Dreptul din 1897, No. 37.

etc.

Dreptul
roman.
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în Stat puterea, judecătorească 1); ear pe de alta, necesitatea de a pune un capăt contestaţiilor dintre împricinaţi, care, prin posibilitatea de a reveni mereu
înaintea,
justiției, după cum era la noi altă dată, ar arunca cea
mai mare incertitudine în transacţiile omenești 2). De .aceea, în toate legiuirile găsim înscris acest principiu, vechii
cât lumea: es judicata pro veritate accipitur (L. 207,
„Dig. De regulis juris antiqui, 50, 17 )5), şi de aceea presumția de adevăr, care resultă din hotăririle judecătorești,
nu poate

nici

într'un

caz

fi combătută

prin

proba

contra-

ră, nici chiar prin mărturisire sau jurământ (art. 1201,
1202) 4). O hotărire judecătorească, ori cât de greșită ar
fi 5), se consideră ca expresiunea adevărului (pro veritate
habetur), pentru că numai graţie acestui principiu poate să
domnească ordinea și pacea, între cetăţeni 6). Legiuitorul
a
preferat, cu drept cuvânt, să consacre o justiţie legală de
cât să ţie în veci şi în infinit drepturile cetățenilor în sus-

pensie.

„„Judecăţile

ce

au

luat

sfârșit

după

pravilă

și cu

desfaceri și isbrăniri, dice Andronaki Donici, nici cu pounea Stăpânirei nu se pot strica ; eax hotăririle ce se
vor
face cu strîmba tălcuire a pravilelor, nu au nici o tărie“.

(Capit. 42, Despre hotărîrea judecăfei, $ 2)%).
5)

„Autoritatea lucrului judecat,

No. 1), este autoritatea
datorește este respectul

*)
2)
*)

2)

dice Larombiăre (V, axt. 1351,

însăş a justiţiei, şi respectul ce'i se
ce fie care trebue să aibă pentru

actele de suveranitate şi pentru legile ţărei sale“. Cpr. Pand.
fr, Chose jugte, >, şi autorii citați acolo.
O causă, odată sfirşită, nu trebue să mai fie reîncepută, dice
o lege din Codul lui Iustinian (De re Judicata, 1, 52):
„Nec
enim instaurari finita rerum. judicatavum patitur auctoritas.

Această axiomă. este inscrisă în art, 1414 din Proiect
ul Codului japonez, elaborat de profesorul Boisson
ade.
Vedi Glasson, Precis 7. er prafigue de proctd. civile
(Paris

Pichon, 1902), 1, p. 524. Vedi şi supră, p. 311 şi 317.
Cpr. L. 65, $ 2, Dig, A4S5.c. Tvebellianum, 36,
1.

*) Prelungirea litigiului şi. a incertitudinilor sale, dice cu drept
cuvânt

Ilrisoave ve ..î)
chi cari statornicesc lucrul judecat.

Paulus (L. 6. Dig, De exceptione vei judicate, +,
2), ax aduce, fără nici un folos real, încurcături nesferşite,
mai cu samă dacă diteritele judecăţi, pronunţate
asupra aceleiaş chestiuni, ar: fi contrare : „ne aliter modus litium
tiplicatus summam, utque înezplicabilem faciat difficul multatem.,
mazime si diversa pronuntiarentuvt..
Sunt

şi documente

vechi

care

ar

părea

să

statornicescă
puterea, Iucrului judecat.
Eată cum se exprimă un hrixov a lui Jon „tron Voezod, din 1599:
„Lo Aron Vodă, cu

COD.

CIV.—CARTEA

Cu

toate

JI. —TIT. IIL—CAPIF.

acestea,

principiul

IX.—S-a IN.

salutar

ART, 1201.

şi necesar

al au-

mila lui Dumnezeu, Domn țărei Moldovei ; iaţă că a venit
înaintea noastră şi înaintea tuturor boerilor noştri ai Moldovei, Doamna Anghelina, fata lui Șeptilici, şi nepoţii ei Ionașcu și Gligorie și Gheorghe, fiii lui pan Ghianghia, fost
hatman, și s'a judecat cu Doamna lui Dumitru Moviliţă, pentru un sat, Saveanii, pe apa Başăului, și au pus înaintea,
noastră fiii lui Ghianghia hârtiile ce le au avut de la bătrînul Ştefan Vodă și de la, bătrinul Petru Vodă, şi întărire şi de la alţi inaintași Domni, ear dânsa a pus uricul de
danie de la; Iliaș Vodă.
Deci, noi am judecat şi cu aceste
hârtii, şi încă am trimes şi după bărbaţi buni şi bătrâni şi
după megieşi de prin prejur, după cum dânşii au aflat cu
sufletele

lor că

este

dreaptă

ocină şi moşie a fetei lui Şepti-

lici şi a fiilor lui Ghianghia, și pe care moşii şi părinţii lor
i-au miluit cu acest sat. Drept aceea, noi și cu boerii noştri şi cu sfatul nostru, am aflat că este dreaptă ocină și moşie a fetei lui Şeptelici şi a fiilor lui Ghianghia şi s'au îndreptat şi au pus lorişi ferîe 24 zloți dinaintea noastră ; iar
Doamna

lui Dumitru

Moviliţă

a remas

din

legea noa-

toată

stră: iar un uric ce la făcut în dilele iui-Petru Vodă, cum
că sar fi Judecaţ cu ei, boerii de la Curtea Domniei mele
au mărturisit că nu s'a judecat atunci : drept aceea, acele hârtii ale ei să nu aibă a se crede, și mai inult
judeca, nici să se încerce vreo dată, în veci

să nu aibă a se
înaintea ucestei

câți a noastre.—-Domnul a dis.—Scris în Iaşi, la anul 7100
(1592), februarie 24. (Semnat) : Ion Aron Voevod“. Vedi
Uricarul, t. XVIII, p. 992, 993.
Un alt document, scris în limba slavonă, a lui lon Voevod, din 1635, se exprimă în modul următor: „Hată a venit înaintea noastră și înaintea boerilor noștri, boerii domneşti, cinstitul şi respectatul Savin Prăjescul, vel vornic de
țara de jos, şi Dumitrașco Şoldan, vel vornic de ţara de
sus,

şi Lupul

Prăjescul,

clucer,

şi

Patrașeco

Ciogolea,

par-

cala
; Hotinului,
şi Ionașco Prăjescul, postelnic, toţi rude
b
dea lui Balica Ghetman, și s'au pârît de faţă înaintea Domniei mele cu slugile noastre Patraşco Albotă, şi cu Prodan,
ginerele lui Petrea Albotă, şi cu Gheorghiu, fiul lui Petrea
Albotă, pentru jumătate dintr'un colț din satul Şipoteni, ce
se numesc acum Vlădenii, ce's pe Jijia, în ţinutul Dorohoiului, care parte a fost schimbat-o Balica Ghetman cu Alboteştii în dilele lui Constantin Voevod, şi i-a fost dat-o
jumătate din satul Rugășeștii, ce's la ținutul Sucevei;
iar
după

aceea

au luat

singur

Alboteştilor

a lor

ocine

înapoi;

iar ai noştri cinstiți și adevăraţi boeri, cari's scriși mal sus,
astfel au arătat înaintea noastră, că a mai dat Balica Ghetman şi bani gata pentru acea ocină în mânele Alboteştilor;
ear

ei așa au

arătat

înaintea

noastră,

că n'au

luat nimic.
29
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torităței lucrului judecat, despre care Cicerone a dis:
Deci, Domnia
lor lege

mea nu i am

să jure,

credut pe dânşii,

cu 12 oameni

pe sfânta lkvangelie

jurători,

ci le am

în sfenta

și pe cinstita Cruce,

„Studat

biserică,

cum n'au luat a-

cei bani; iar când le-a fost lor qi, ei au venit înaintea noastră cu toţi jurătorii lor, şi au jurat pe sf. Evangelie şi pe
cinstita Cruce, cum n'au luat bani, ci tocmai schimb pentru

schimb, și s'au îndreptat, şi au pus loruşi ferie 12 zloți în
vistierul domnesc. Drept aceea, de acum înainte, să fie slugilor noastre mai sus scrise Alboteştilor, dreaptă ocină acea. jumătate dintr'un colț din satul Vlădeni, ce'i pe Jijia,
şi întărire

cu toate veniturile.

Zar

boerii

Domniei

mele

și

toate rudele lui Balica Ghetman să nu aibă nici o treabă, și
să nu mai aibă a se pârî pentru această pricină nici o dată. în
vecii

vecilor,

—dÎn

şi nimene

să nu

să

amestece

peste

laşi, la anul 7143 (1635), april 14.

poruncit.— Patraşcu,

vel Logofăt,

au

de aceiaş

natură

în

t. 25

al

Domnul

învăţati.— Vedi

carul, t. 25, p. 296, 297, 305 urm., ete.
mente

cartea noastră.

Insuş

Vedi şi alte

Uricarului,

p.

15:

au
lvi-

docuînt.

24, p. 152: în t. 23, p. 109 şi 163: int. 22, p. 65; înt.
20, p. 73: în t. 10, p. 94: în Cronica Hușilor de Melchisedec, p. 25; în Operele lui Miron Costin (ed. Urechia), 1,
p. 95, 113; în Archiva istorică (Hâjdău), III, anul 1867, p.
148, 149, 198, etc. „Şi la aceasta am pus legătură vecinică
60 de ruble de argint, dice un hrisov alui Stefan cel mare
(Archiva, loco cit., p. 148), ca vrând când-va cineva, din neamul lui Dima Negrea a se scula cu acel ispisoe asupra neamului lui Ion Munteanu, ori în care qile şi vreme, să aibă
a respunde acei bani de legătură“.—Un hrisov şi mai vechii
a lui Petru Vodă, din 1447, septembre 22, voind a asigura

fraților

Mihail

logofăt şi Duma,

proprietatea

unei moşii con-

tra pretențiilor lui Stan Poeană, se exprimă în termenii următori : „... Dacă se va scula el, sau fraţii sei, sau copiii sei,

sau
sau

ori-cine din neamul seu asupra boerului Mihail logofăt,
asupra fraţilor lui, sau asupra ori şi cui din neamul lui,

pentru acel sat, fie prin judecată, fie prin ceariă, apoi să
plătească acea legătură de mai sus, 60 ruble de argint topit“.

(Archiva, loco cit., p. 149). —In fine, vom mai reproduce, tot
după Archiva istorică (p. 198), un hrisov a lui Iancu Sa-

sul din 1580, iscălit
pe Aşa

dar,

ear Griga
ferie

Gavril,

cu litere latine

fiul lui Avram,

de

logofătul

Stroici:

remase afară

din lege,

şi Alexa, fiii lui Mihailaş, s'au justificat şi au pus

12 galbeni

în visteria,

noastră;

şi de

aceea

de

acum

inainte, să nu mai aibă a trage la judecată pentru această
treabă Gavril pe Griga şi pe Alexa, şi Să nu mai aibă pretențiuni nici o dată dinaintea acestei scrisori a noastre.—
Seris în Hârlău, în anul 7089, sept. 21.-—Domnul a spus.
—
Stroici, mare logofăt, a făcut şi a iscălit (cu mâna marelui

COD. CIV.—CARTEA

UL.—TIT.

NI.—CAPIT. I3.—S-a IN.—ART.

120.
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ius veipublice rebus judicatis maxime contineturt 1), nu
exista la noi altă dată ; căci, după cum foarte bine observă C. Negruzzi, în precuvântarea Codului lui Andronaki
Donici (ed. din 1858), este de luat seama că pricinele semănau cu pânza Penelopei; ele nu se mai curmau, ci se

încurcau, mergeau și se înoiau din Domu în Domn, și pre
Domni îi schimba des mazilia sau ștreangul !

La

sabia

1832,

vine însă Regulamentul

străinului,

lucrului judecat.
logofăt)

întroduce

și la

Eată cum

se exprimă

Stroicz.— A

i

se

noi

face

organic,

principiul

art. 364

lui actul

Cu mâna gramaticului: Udrea“.
Am putea înmulți exemplele, însă credem
ajuns

pentru

a dovedi

că,

care,

pănă la secolul

pe

sub Regul. orga-

autorităţei

din acest

nic âl Mol-

dovei. Art.
„864,

pergament.—

că am spus de
al XVIII-le, par-

tea care câştigase procesul trebuea să depue la visterie v
anumită taxă, ferieu sau heriea (legătură vecinică), dacă voea

ca

mai

procesul

să fie curmat

poată reînoi.

une-ori

și partea

perdetoare

/eriia era de 12 sau 24

şi mai mare.

zloți

Alte documente vorbesc

etc., fiind că pe atunci nu exista monetă

să nul

(galbeni),

de taleri, ruble,

naţională. Se cre-

de că această garanţie avea putere numai
cât stătea pe
tron Domnul care o primise, şi că la schimbarea lui, procesul se putea reincepe din nou, perqându-se însă suma depusă la visterie, —Acest drept, pe care îl avea Domnul de
a judeca n'a fost abrogat
de cât prin Regulamentul orga-

nic, reservându-i-se numai dreptul de întărire şi privighere.
care şi acesta, în cele din urmă, sa abrogat prin art. I4Art.14Conv.
al Convenţiei din Paris: „Hospodarul, dice acest text, gu- din Paris.
vernează cu concursul Miniştrilor numiţi de dânsul, întăveşte

şi promulgă

legile:

poate

refusa

sancţiunea

sa.

El

are dreptul de graţie şi acela de a micșora pedepsele în
materie criminală, fârd a putea interveni altfel în administrațiunea justiției“. —In

cât priveşte

dreptul

Domnului

de a

judeca, Codul Caragea prevede că hotărîrea unui Domn are
apelaţie la alt Domn ; hotărirea unui Domn, stricată de alt
Domn, are apelaţie la al treilea, Domn : hotărirea domnească, întărită de doi Domni, să nu aibă apelaţie ca şi judecata cercetată de trei Domni (art. 1--10, partea IV, capit.

4, pentru apelație).

,

:) Cicero, Pro Sylla, capit. 22. — Un filosof al decadenţei romane,
nea:

Cassiodorus,

„Que

enim

după

dabitur

senteuliis acquiescant ?

alţii Cassiodorius, a dis de asemediscordantibus

paz,

Unus înter procellas

si nec

humanas

legitimis

porlats

instvuclus est, guem si homines fervida voluntate preetereunt,
in undosis jurgiis semper errabuni“. (War. epist., Scrisori va-

riate, 5).

Costul
Caragea.
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Regulament,

prima

nirea, însămnatelor
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Constituţie a Românilor: „Spre
nepriinți

care urmează

a înocirei judecăților

prin

nestatornicia

conte-

și a ne-

celor judecate

și a proprietăţei, precum şi împrospătarea de necurmate
pricini, care învecinicind prigonirile, au înrîurire şi asupra
caracterului, se legiuește : că ori ce pricină hotărită de

Separarea
puterilor în
Stat. Art. 279
Regul. organic al Mol-

dovei.

Divanul domnesc, este în veci curmată, și nu se va putea
înoi la nici o întâmplare, nici în vremea Domnului aceluia,
nici de cătră urmașii lui“.
Tot acest Regulament, prin art. 279 1), întroduce marele

principiu

fără

de care

vânt,

și fără

ganisare

democratic al separațiunei

libertatea cetăţenilor

mar

de

existe

care

nu poate

politică 2).

Mijlocul

tras

să

puterilor

în Stat,

fi de cât

un cu-

o adevărată

or-

din violarea acestui mare principiu poate

fi propus în 'ori ce stare a procesului, şi pentru prima
oară chiar înaintea Curţei de casăţie, dacă n'a intervenit
asupra competinței o decisie definitivă având puterea lucrului judecat 3).
Sensul cuvinAcestea odată expuse, să ne întrebăm acum ce se înțelege
telor lucru
prin
lucrau
judecat (res judieata). Marcade 4) observă cu drept
judecat.

„1)

Vedi şi art. 213, 324, 325 şi 331 din Regul.

românești.
|
*) Vedi t. I, partea 1 a Comentariilor
supra

necesităței

separaţiei

puterilor

org. al Ţărei

|
noastre, p. 15. Vediaîn Stat,

Montesquieu

De Vesprit des bois, L, XI, capit. 6. „Tout seraiţ perdu, dice
acest autor,

si le mâme homme ou le mâme corps exercait
„ces trois pouvoirs : celui de faire les lois, celui d'âxâcuter
les

resolutions

publiques,

et celui

les differends des particuliers“.

„mocratie, p. 321 urm.

(ed. belg.

de

juger

les

Cpr. E. Vacherot,

din 1860).

crimes

ou

La Df-

„La contusion

des ponvoirs, dice acest din urmă autor (p. 332), care a fost
condemnat la închisoare de justiţia, putredă a, Imperiului,
pentru pretinse idei revoluționare, la confusion des pouvoirs
est l'enfance de art en politique ; elle date de
ces
primitifs des sociâtâs oi toutes choses sont confondues temps
dans
„un. veritable chaos. Aussitât qu'un peu de lumitre s'y
fait,
et que Lintelligence des condiţions de la vie sociale vient
ă seveiller, la, distinction des pouvoirs commence ă poindre.
Le roi juge, comme le roi prâtie, comme le roi
soldat,
fait

,

| C'est

place ă des pouvoirs dejă distinets, sinon ind&pendants.
le „premier principe d'une vâritable organisation poli-

tique, etc.“ Vedi şi D. Comşa, C. judiciar din 1900,
) Cas. fr. Sirey, 90. 1. 502. D. P. 891.
*) Marcad6, V, art. 1351, No. 1, p. 160. 216.

No. 30.
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cuvânt că expresiunea, Zucru judecat este susceptibilă de
mai multe înţelesuri. In adevăr, prin lucru judecatse înțelege întrun sens riguros: 10 decisiile nesupuse nici unei
căi de

reformare,

supuse unei
“și unei căi
supuse unei
valei, si vel
Ulpian (L.
Lucrul
pronunțată,

fie ordinare,

fie

extraordinare ; 20 acele

căi extraordinare (recurs, revisuire) 1), nu însă
ordinare (oposiție, apel); și în fine, 30 acele
căi ordinare. „ft post rem judicatam transactio
apellatio intercesserit, vel appellare potueris“, gice
7, Dig., De transactionibus, 2, 15).
judecat există deci îndată ce o hotărirea fost
chiar

dacă

în urmă

se

va

cere

reformarea

ei,

fie prin mijloacele ordinare, fie prin acele extraordinare 2):
căci, din două Imeruri unul: sau hotărirea este reformată
ori desființată, și atunci ea n'a avut nici o dată ființă:
sau ea, este menținută, și atunci
adevărul ce ea exprimă
își are fiinţă încă din momentul pronunţărei ei.

Vom vedea însă că, după sensul obicinuit
durei, pentru ca o hotărîre să aibă autoritatea
lucrului

judecat,

ea

trebue

să

fie

definitivă,

al proce- Hotărire definitivă,
şi puterea

adecă

să

nu

mai poată fi reformată prin nici o cale. „Res jrdicata dicibur, quo finem controversiarum pronuuciatione judicis accipul“ 3).
Quasi-conLucrul judecat își trage autoritatea sa din contractul ; tract
judecăjudecătoresc prin care părțile supun litigiul lor. decisiunei
toresc.
judecătorului : Judicio quasi

contrahimus %.

Cpr. art. 377 Pr. civ., care, în noul proiect, a devenit art.
388.
2) Cpr. Cas. fr. şi C. Riom. D. P. 90. 1.301. D.P. 92.2. 241.
% L. 1, Dig, De re judicata, 49, 1. Cpr. Pothier, II, 850.

1)

3

|

Ea

Bonnier, 861. Vedi infră, p. 488 urm.

Cpr. L. 3, $ 11, Dig, De peculio, 15, Î. Vedi Pand. fr.
Chose jugte, 12. Demolombe, XXX, 282. P. Tuozzi, L'autovită della cosa giudicata, 89. Veqi şi t. VI a Comentariilor

noastre, p. 215, text şi nota 2.

făcut

Din acest contract judecătoresc,

tate

între

părți,

resultă

_a

trage

cu care

i

în deplină liber-

care a renunţat fie în

că, Românul

mod expres, fie tacitamente, la beneficiul
pe străinul

E

art. 13

C: civ. de

înaintea

tribuna-

Demolombe,

I, 251;

a contractat,

“lelor române, şi care l'a tras înaintea tribunalelor străine,
ceea

ce el este

liber

de

a face

Mass, Dr. comm., I, 691;

(cpr.

Weiss,

“Pr. element. de dr.

ternat., p. '150; Baudry et H. Foureade,
ed. a 2-a,
65 urm., pag. 375 urm,

în-

Des personncs, |,
1902; Trochon,

Art. 13
cir.

C.
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ne lucrul
ju-

blieă.

pu-

1201.

Autoritatea care resultă din- lucrul judecat poate fi oatât de reclamant cât şi de pârit în ori ce stare a,

toare la ordinea publică, pentru că ordinea publică este
tocmai interesată la stabilitatea judecăților 2). Remâne însă

Les &trangers devant la justice, p. 149 urm. Aubry et Rau,
VIII, $ 748 bis, pag. 142; Dalloz. Nouo. Code cir. annolt
(1900), 1, art. 14, No. 268 urm.; Despagnet, Pr. de d».
interiational, 118; F. Herman, I, art. 14, No. 110 urm. Și
Supplem., I, axt. 141, No. 85 urm. Folix-Demangeat, Dr. înternatiunal,

Î, 181;

D. P. 86. 1. 103:

T.

Huc,

Sirey,

I, 280:

S2. 1.

Cas. tr. şi C. Limoges,

341: Sirey, 87.

P. Di. 1. 12 şi 380;

„J. Cluuet, amul

Aubry

$ 767 ter,

1896,

2 81:00.

p. 840 şi anul

1897, p. 1014: Sirey, 1900. 1. 356), nu mai poate, atunci când
a fi perdut procesul, să'l cheme din nou pentru acelaş lucru
înaintea, tribunalelor române. Vedi Demolombe, Joco cit., Pand.
fr. Chose jugee, 46 urm. Mass6, Dr. comii., 1, 692 urm.
Bertaulă, Quest. pratigues et doctrinales de Code Aapolton, |, Li1.
et Rau,

VIII,

p. 417, nota 5. Larombiăre,

V, art. 1351, No. 6. PT. Huc, 1, 980. Puzier-Herman, C. ciz.
annote, Supplement par Griffond, I, ast. 14, No. 112. Cas.fi,
D. P. 92. 1. 130. Sirey, 92. 1. 341.— Contra. C. Paris, Sirey,
43. 2. 346. Boncenne, Thcorie de ta procedure civile, IL, p.
224. Mass6 (op. cit., I, 692) combate însă foarte bine sistemul
acestui din urmă autor.
Din cele mai sus expuse mai resultă încă că Românul care
ar îi tost chemat în judecată de un

strâin

înaintea unui iribu-

nal străin, va putea să'i opue decisia sirăină, în caz când străinul ar urmări din nou înaintea tribunalelor române, chiar
dacă această decisie n'a fost învestită cu formula, executorie de judecătorii români. Cpr. Cas. tr. D. P. 8. 1. 30.

') Cas. fr. D. P. 1901. 1. 153. Sirey, 88. 1. 325. Sirey. 89. 1.
356. Sirey, 93. 1. 10. Pun. Period. 89. 1. p. 19, 319,
456.
și 470. Cas. rom, Bulet. 1869, p. 145 și 458. Bulet. 1886,
p. 484.
Dreptul din 1886, No. 7 şi din 1894, No. 38. Bulet.
1992, p. 35. Bulet. 1898, p. 388. Griolet, Autorite de la
chose
jugee, p. 116, 117. Demolombe, XXX, 379. Aubry et
Rau, VIII,
$ 1769, p. 403. Larembiere, V, art. 1351, No.
152. Vigie,
II, 1658. Pand. fe, Chose jugte, 1521 şi Cassation
ci... 1981.

T. Huc, VIII, 333. Glasson, Pr. cip, I, p. 126. Repert
. Dalloz,
v*

Supplement,
acolo.

1

Ordine

JUDECAT.—ART.

procesului, înaintea judecătorilor fondului, nu însă pentru
prima oară înaintea Curţei de casaţie I).
Ea poate fi propusă
în ori ce materie,
chiar privi-

—

decat.

LUCRULUI

Crâpon,

Cassation,
Pourvoi

+35, şi numeroasele

en cassution,

ÎI, 1943

decisii citate

urm.

FuzienHerman, III, art. 1351, No. 1534 urm. Laurent,
XX, 135, 138.
Pand. fe. Chose jugte, 18 urm. Liacombe, De
Pautorite de
lu chose jugee (1860), No. 255, p.
269.

COD. CIV.—CARTEA UI.—TIT. IU.—CAPIT. IX.— S-a IIL.—ART, 1901.
bine înţeles
moștenitorii

In

că numai partea care a figurat în proces
sei pot invoca această excepţie 1).
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sau

ori ce caz, judecătorii nu pot în genere, în materie Neinvocarea

civilă 2), să invoace autoritatea, lucrului judecat

din oficiu, autoritătei

pentru

cât

că

ea

constitue

un

mijloc

atât

de

fapt

și de “decat dn

drept, la care partea poate să renunţe fie expres, fie tacitamente,

nepropunând-o

Art.

1201

edictând

de strictă interpretare ;

înaintea judecătorilor
o

presumţie

legală

oficiă-

fondului3).

este, ca atare,Strictă intex-

de unde resultă că îndată ce artic
a art

fi îndoeală asupra existenţei unuia din elementele caracteristice ale lucrului judecat, cezeepfiunea, pentru a intre5)
2)

Cpr.
Vom

Cas. rom. Bulet. S-a, 1, 1900, p. 836.
vedea însă că, în materie penală, autoritatea lucrului Materie pe-

nală.
"judecat este ca şi prescripţia *) de ordine publică; de unde
vesultă că ea poate să fie propusă pentru prima oară în
casaţie şi trebue să fie invocată de judecători din oficiil.
Excepţia lucrului judecat va putea şi va trebui chiar să Casurile în
fie opusă de judecători din oficii, în materie civilă, numai cari autor.

în ceasurile

în care legea nu

admite

consimțimântul

părţi

Aerului ju

lor, de exemplu, în materie de separare de patrimonii (art. să fie invo-

1958). 'P. Huc, VIII, 333. Pand. fr., Chose jugee, 1919. C. ceată din oîn civil.
ficiii
Rouen, D. P. 15. 2. 213.
2) Cpr. Aubry et Rau, Zoco supră cit., p. 403, text şi nota 122.
Vigi6, II. 1657. Durauton, XIII, 528 bis. Pand. fr., Chose
jugie, 1502 urm., 1518 şi Cassation cip. 1111. T. Huc, VIII,
333. Glasson, op. şi loco cit. Larombitre, V, art. 1391, No.
151. Demolombe, XXX, 378. Griolet, op. cit., p. 169. Ricci,
Delle prove, 346. 'Thiry, III, 119. Laurent, XX, 131. F.
Herman, Joco cit., 1529. Garsonnet, III, $ 465, p. 237, text şi
n. 6 (ed. 1-a). Râpesrt. Sirey, Chose jugte, 169. Lacombe, op. cit.,
261, p. 279. Cas. fr. Sirey, 62. 1. 173. D. P. 96. 1.322 și
465. Cas. rom. S-a 1. Bulet. 1889, p. 952. Bulet. Cas. S-a
1, 1899, p. 115 (decisie pronunţată în unire cu conclusiile
noastre). Bulet. S-a 1, 1878, p. 302. Bulet. S-a 1, 1885, p.
906. Dreptul din 1986, No. 7. Dreptul din 1893, No. 81. C.

Craiova, Dreptul din 1902, No. 47.— Contră. C. Paris. D. P.

94. 2. 524. — Judecătorii sunt însă ţinuţi de a verifica din
oficii dacă oposiţia, apelul sau recursul au fost făcute în
termenul -legal. Cpr. Demolombe, XXX, 311. Vedi şi supră,

p. 367, nota 2.

2)

edi

în

privinta preseripției,

Ă

t. V

a Comentariilor

noastre,

p.

512,

si nota 1, Vegi și Tratatul nostru în limba franceză, p. 200, ad
a 3-a).
Cpr. Haus, Pr. gentrauz de dr. pen. belge, A, 1323 (ed.
In materie civilă însă, preseripția nu poate fi invocată din oficiii Preseripţia

“text

nota.

de judecători (art. 1841 (. civ.). Ea nu poate fi propusă chiar de
prima oară înaintea Curţei de casaţie. Cas. fr. D. P.
părți pentru
1901. 1. 350. D.P. 97. 2.22. Pand. fr., Cassatiun cit., 1232. Garsonnet,
Pr. cir, V, $ 1109, p. 588 ded. 1-a).

sn materie
civilă.

:
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buința terminologia autorilor 1), va fi respinsă, fiind că ea
este prin esența sa restrictivă, după cum foarte bine 0bservă Curtea de Douai 2).
Caracterele

generale

ale lucrului judecat odată

cunos-

cute, vom studia această materie în toate amănuntele ei ;
de aceea am și reservat-o pentru finele volumului (v. supră,
p. 311). Ordinea ce vom urma, în această privinţă, este
acea aratată de însuș art. 1201, a cărui cuprindere este:
Art.

1201.—Este

lucru

judecat

atunci

în judecată are acelaş obiect, este întemeiată
este

între

aceleaşi

părţi,

făcută

de

ele

Critică la a-

dresa doctri-

materie 3), pentru

1) Autorii qic în genere

crului judecat, invoacă,

nei.

a dona cerere

pe aceiaș

şi în contra

iaşi calitate. (Art. 85, 711, 780, 973 urm,
Art. 329 Pr. civ. Art. 1351 C. fn).
După art. 19201, care se ocupă

ceastă ins&mnată

când

1119,
în

excepțiunea

în ace-

1788

C. civ.

treacăt

ca să existe

că acel care se pune

causă şi

lor

cu

a-

lucru Ju-

la adăpostul lu-

vei judicatie.

Această

ex-

presie este însă inexactă, pentru că mijlocul tras din lucrul
judecat nu mai este astădi o pură excepție de procedură
ca la Romani, de natură a împedeca, numai reînoirea acţiunei (cpr. Instit., De exeeptionibus, IV, 13, $ 5), ci constitu
e
o aparare

de

fond.

Cuvânţul

exceptie

este

cu

atât

mai

in-

exact când lucrul judecaţ se propune de reclamant. Cpr.
Garsonnet, op. cit., III, $ 465, p. 231, nota 3, in fine.
fi... Chose jugee, 8. Repert. Sirey, eod. vo, 761. DemolomPand.
be,

t2
—

XXX,

Critică la adresa legiuitorului.
Drept. străin.

5)

297, 311. Bonnier, 866.

V. Repert. Dalloz, Chose jugee, 293, in fine. Cpr. Pand. fi,
vo cit., 23, şi autorii citați acolo. Ricci, op. cit., 341,
şi decisiile italiene citate de acest autor.

Legiuitorul

ar

fi trebuit 'să

se

ocupe

cu

autoritatea

lu-

evului judecat în Codul de procedură civilă, cu ocasiune
a
hotăririlor judecătorești, pentru câ acolo este adevara
tul

sediu

al materiei,

după

cum

observă

mai mulţi

autori.

Planiol, II, 160 (ed. 1) şi 1, 361 (ed. a 2-a). De aceea, Cpr.
în
tot Codul civil german se vor găsi prea puţine cuvinte
relative la lucrul judecat, această materie fiind tratată în Codul de procedură civilă din 1817, vevisuit la 1898.
Cpr.
axt. 19 L. de întroducerea proced. civile: art.
322 (293
vechii) ; 705 (645 vechii): 706 (646 vechiii) Pr.
civ. germ.
Cu toate acestea, mai multe legiuiri civile străine, luânduse
ca şi Codul

nostru

după

acel

te pe Pothier (II, 850 urm.),

toritatea

francez.

care

urmează

orbeş-

tratează în treacăţ despre au-

lucrului judecat cu ocasia, presumțiilor legale.
Vedi,
de exemplu, Codul civil neerlandez (art. 1953
urm.)
:
Codul
civil portughez din 1867 (art. 2502—29505);
Codul civil

COD.

CIV.—CART. IU.—TIF. IL—CAPIT.

IX.—S-a IIL.—ART.

1201.
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decat se cere ca să existe o hotărire, fie chiar dată.pe eale incidentală 1) sau cu ocasia unei cereri reconvenţionale 2), ori pe cale de contestaţie 3), destul este ca să întrunească toate elementele lucrului judecat, adecă identitatea de obiect, identitatea de causă și identitatea. juridică
de persoane. Aceste elemente ale lucrului judecat au nevoe
de mai multe desvoltări.
Ne vom ocupa rând pe rând: 10 despre autoritatea
lucrului judecat în materie
civilă; 20 despre autoritatea
lucrului judecat în materie represivă ; 30 despre autoritatea

în materie
1.

penală

a lucrului judecat în civil, și vice-zevsa.

Autoritatea
Art.

dobândit
rîrile

1201

lucrului judeeat

presupune

puterea

de a

spaniol din 1889
1351)

existența

lucrului judecat,

susceptibile

dobândi

etc.

Savieny

unei

hotăriri

fără a arata

1952);

cantonului

civil

materie civilă 4).

această

(art. 1251,

; Codul

în

care

a

însă hotă-

autoritate.

Codul

civil italian (art.
Neuchatel

Vaud

(art.

1004),

de

mult

că legiuirile

(art. 1100), Friburg (aut. 2173), etc. Vedi şi art. 1380 din Anteproiectul de revisuirie a lui Laurent: art. 1413 urm. din
Ante-proiectul Codului japonez, elaborat de profesorul Boissonade,

a observat

mo-

derne au dat prea puţină atenţie lucrului judecat. V. System des heutigen vămischen Rechts, VI, $ 280, p. 258. (ed.
|
germ. din 1845), p. 255 a trad. Guenoux.
1)

Cpr.

Trib.

Mehedinţi,

Dreptul din 1896,

No. 9.

Trib. Covur-

lui, Dreptul din 1897, No. 58. Cas. rom. şi C. Galaţi, Bulet.
1889, p. 808, şi 1887, p. 562. Dreptul din 1889,.No. 53 şi din
1894, No. 40. C. Iaşi, C. judiciar din 1902, No. 49. Lacombe, op.
cit., No. 31,p. 29. Larombiere, V, art. 1351, No. 31. Aubry et
Rau, VIII, $'769, p. 371.—Contră. Merlin, Repert., vO Quest.
dictat, Ş 2

şi Quest.

de droit,

v* Chose jugte,

$ 19.

(Părerea

— Dacă însă o chestiune
acestui autor a remas isolată).
a fost numai invocată pe cale incidentală, ca mijloc de a-

părare, fără ca să. se fi dat o hotărire asupra ei, nu există
lucru judecat. Cas. rom. Dreptul din 1893, No. 31 şi Bulet.
—

wo

S-a 1,1893,

p. 328. Dreptul

Cas. vom. secţii-unite,

din 1883, No.

|

36.

Dreptul din 1888, No. 69. Cas. fr. D.

,
|
P. 1902. 1. 4.
3) Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1898, p. 834. C. Craiova,
judiciar din 1902, No. 35.
,
Ă
*)

In

cât priveşte

autoritatea

lucrului

judecat

în

_
Curierul

dreptul

ro-

man, vedi Windscheid, Lehrbuch des Pandebtenvechts, |. $
129-139. Vedi şi autorii citați. supră, p. 447, nota ].
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Hotăriri proo

Pentru
puterea

xomâni, Trib.autoritate

ca o hotărire

lucrului

riei,

judecat,

divorțului

trebue

română,

musulmane,

organisărei

JUNECAT.—

să poată
ea

judecătorească

musuluine. ja tribunalele

în privința

LUCRULUI

cari

1201.

fi invocată
să

fie

fie ea

ca având

pronunţată

chiar

fuucţionează

familiei, puterei

și succesiunilor

ART.

în

Dobrogea

părintești,

ab intestat

deo

emanată de
căsâto-

(art. 39--41

L.

din 30 martie 1886) 1); să fie dată în materie contențioasă, și să curme litigiul în mod definitiv. Indată ceo
hotărire a remas definitivă, ea își produce efectele sale juridice,

independent

de

ratificarea,

părților 2).

Hotărire dePentru ca o hotărire să poată f opusă cu succes ca
Anirivă te având puterea lucrului judecat, trebue însă să se fi jude-

_catîn

mod definitiv, bine sau reu, fondul procesului 3!: prin

urmare, acțiunea să nu fi fost respinsă ca pre-matură 4),
sau judecătorii să se fi declarat incompetenţi 5) ; căci, în
aceste casuri, nu s'a atins fondul procesului.

Dacă

însă

fondul a fost pipăit

judecat ar exista chiar
ca nesusținută 6).

Hotăvîrile

cari

când

pot dolendi

Hotărîri pronunțate
ntnțate

de judecători,

acțiunea

autoritatea

în România.—
în

fad

ar

fi fost

lucru

respinsă

lucrului judecat.

Hotărâri pro-

străină.

Numai hotăririle pronunțate de judecătorii români pot
dobândi autoritatea lucrului judecat. Hotărîrile pronunța
te
*) Aceiaş soluţie este admisă şi în Francia, în privința tribunalelor mahometane cari funcționează în Algeria. V.
REpert. Dalloz,

*)

Supplement, Chose Jugce, 14. Repert. Sivex, eod.
Y*, 208 urm. Griolet, Aatorit? de la chose jugee, p. 83. Cas.
fr. D.

P. 65. 1. 142,
Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1899,
ciur, din 1899, No. 15.

p. 136, şi Curierul judi-,
“

î) Cas. rom. Dreptul din 1891, No. 13, şi Bulet. S-a1, 1891, p. 12).
*) C. Galaţi şi Cas. rom. Dreptul din 1893, No.
Dreptul din
__1886, No. 38. Bulet. S-a1, 1886, p. 284. Bulet.56. 1881,
p. 749.

?) Cas. rom. Dreptul din 1889, No. 9, şi Bulet. S-a II, 1888,
p. 1097. Bulet.
1892, p. 879.

*) €. Iaşi şi Craiova, Dreptul din 1886, No. 53, şi din 1894, No.
9.—Remâne

însă bine înțeles că pentru aceasta trebue ca
partea condamnată să fi fost legiuit citată, căci nimene nu
poate fi judecat tără a fi chemat spre a se apăra. Dacă
ar

îi alttel, partea,

în drept ar putea, pe cale de contestaţie să
stărâme titlul executor şi Să facă ca hotărîrea
utoritatea ei. Cpr. Cas. rom. Bulet. 1893, p. să peardă adi
insă Cas. rom. Bulet. 1892, p. 954, şi Bulet. 1889,577.—Ve
p. 1093.
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în țări străine nu pot dobândi această autoritate în România, de cât după ce vor fi învestite cu formula executorie de către judecătorii români, în basa art. 374 care,
în noul Proiect (art. 385), are următoarea cuprindere.
Art. 374 Pr. civ. — Hotăririle judecătoreşti date în ţări
Străine nu se vor putea, executa în România de cât după ce tribunalul cizil sau comercial, după natura afacerei, in a cărui Ft
ridicție 1) vor avea a se executa, va încuviinţa, printr”o sentinţă,
investirea lor cu formula executorie,
în urma, citărei părţilor.

Această

învestire nu se va putea

încuviința

de cât dacă aceste

Notăriri; sunt date de tribunalele competinte și sunt remase definitive, dacă nu calcă legile de ordine publica ale României și du-

ele moraturi 2), şi dacă
te de executare.

între amândoue

Statele este reciprocita-

Art. 514 Pr. civ. nu este de cât o consecință a suveranităței 5). Actele emanate dela o autoritate judecăto„Tească străină nu au de la sine nici o putere executorie

în ţara noastră, pentru că agenţii forţei publice române
nu pot primi ordine de cât de la capul Statului român.

—

Lică

5)

Cuvintele
schimbate

tipărite cu cursive (subliniate),
sunt adause Saul
în textul noului Proiect, care se crede că va fi

adus în discuţia Corpurilor legiuitoare în sesiunea, viitoare.
O disposiţie contrară ordinei publice ar fi, „le exemplu, a- „Dispoziţii
a

care

ar

torie bânească
(ir. Petroni,

Opre C. Focşani,

J. Clunet,

anul

- eont

pentru

corporaiă

constrângerea

prevedea

ox-

Dreptul din 1384, No. 32.dinei publice.

1879, p.

354,

text şi nota 1.

Sentința ar fi de asemenea contrară ordinei publice, atunci
când ea ar coprinde o condamnare pentru plata diterenţe-

lor ce ar resulta din un joc de bursă sau de noroc, pentru
care

legea, noastră

1636 C. civ.). Cpr.
1854,

No. 59 şi 83.

nu

conferă

nici o acţiune în Justiţie (art.

Trib. Brăila
Bulet.

1899,

şi Cas. rom.
p. 1349.

Dreptul din

Veti și Alex.

Cerban, Dreptul din 1900, No. 3. Repert. Sire. Jugement

ranger, No. 102 urm. D. Kebapei, Pr. cie., n p.
E
op. cit, p. 824. Surville et Arthuzi Cours Element.

PR
de
p.

ulei
ae
Acre refusat dacă hotărirea Stră- Contragicere
dată de între o hotăcu o sentință anterioară
ină este în contradicere
Cpr. Weiss, Surville et Arthuys, 00. zi omini
un tribunal naţional.
Şi loco cit. Mass6, Dr. comm.. II, S01, p. 12 (ed, aza), as,

te. 7. Clunet, anul 1892, p. 667. Sirey, 92. 1. Ba
3).

1. 313. C. Catana, J. Clamet, anul 1885, p.
Cpr.
pr Lacombe,

495.

„P.

9%.

pe
83, No. 80.
817. Weiss,
jugte. P p. Si
se în
Autor. -. de de la chose

„Tr. 6lement. de dr. internat. privi
- tra. territorium jus dicenti impune non

Dig., De juvidictione, 2, |.

Ci
pare

dice L. 20,
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Alt-fel

s'ar

nesocoti

mân, formal
Casurile in

-

Când

LUCRULUI

dis că

cozi 2 dute Cutorii în România
necesar. de

suveranitatea

recunoscută

am

la judecătorii

JUDECAT.—ART.

prin

CIV.

naţională a Statului ro-

tratatul

hotăririle

514 PR.

din Berlin.
nu

pot deveni exe-

de cât prin dobândirea

unui exeguator

români,

străine

aceasta se înțelege

numai în pri-

Controversă. gi nţa aducerei acelor hotărîri la îndeplinire în ţara noastră ; căci, de altmintrelea, este generalmente admis, de și
chestiunea este controversată,
că hotăririle străine pot fi
invocate înaintea tribunalelor noastre ca producând lucru
judecat pentru constatarea unui fapt sau unui drept, formalităţile statornicite de art. 374 Pr. civ. nefiind aplica-

bile de cât atunci

Hotăxiri stră-

când

Aceasta este mai

"ae cpiea Tirilor străine,
starea civilă pacitatea

este

vorba

cu seamă

cari ar avea

persoanelor,

căci

de

executarea

adevarat

de obiect
aceste

lor 1).

în privinţa

hotă-

starea civilă și ca-

hotăriri

vor

produce

e-

a pag nau fectele lor în România, fără îndeplinirea vre-unei forma- .
lor. Contro- lităţi. Deci, individul declarat prin o hotărire străină de
vo
minor, interdis, falit, căsătorit, despărțit, ete. va fi considerat ca minor, interdis, falit căsătorit, despărţit, ete. în

Româniași peste

tot locul,

fără ca să fie nevoe
mula

executorie

de

în temeiul

acestei

hotăriri,

de învestirea hotărirei străine cu forcătre judecătorii

români 2),

3) Cpr. Cas. rom. Dreptul din 1998, No. 83. Bulet. S. II, 189,

p. 1382. Trib. Iaşi, Dreptul din 1887, No. 87. Vedi și Bulet.
Cas. S. II, anul 1877, considerent de la p. 14. Cpr. D. Kebapei, Pr. cio., II, No. 31 şi 32. Griolet, Autoritt de la chose
Jugte, p. 93 urm. Bertauld, Quest. pratigueset doctrinales de
Code Nupolton, LI. Nu. 156 bis. Se poate deci ordona o poprire
în basa unei hotărîri străine neînvestită cu formula executorie,

fiind

că

asemenea

hotărire

poate

servi de

basă

pen-

îzu constatarea titlului de creditor. Cpr. D. Kebapci, op.
cit., II, 31, p. 95. Şi apoi, după procedura revisuită (art.
455 lit. b), poprirea, se poate face chiar fără nici un „act seris.
„Acest text a remas nemodificat în noul pxoiect de revisuire.
*) Cpr. Trib. Covurlui, Curierul judiciar din 1901, No. 50, şi

Dreptul din acelaș an, No. 31. Trib. Iaşi, Dreptul din 1887,

No. 87. C. Paris, Pand. Pîriod. 98. 2. 111 şi D. P. 8.2.
263. 'Trib. Paris, „Journal Clunet, anul 1902, p. 103 urm.
Mai vedi în acelaş sens şi alte decisii străine în Pand. Prriod.

93. 5. 21;

nul 1883.

Pand.

Period. „95.

p. 51 şi 515: Jdem,

5.

anul

„anul 1886, p. 713: anul 1889. p. 733:

î:

Journal

1885,

p. 438

Clunet.

a-

şi 542;

anul 1890. p. 872;

anul 1895, p. 607 urm.şi 830: anul. 1898, p. 138.
Vediîn
acelaș sens și conelusiile proc. general Dupin în
D. P. 60.

COD. CIV.—CART, II.—TIT. UI.—CAP. IX.—S-a IN.—ART. 374 PR. GIV.
Acest

sistem

era

admis

și în

vechiul

drept

francez:

461
Dreptul

„Le statut personnel suit la personne dans tel lieu quil soiţ, Vechi fran-

dice Bourjon 1). Celui gui păr sa.loi persohnelle est interdit
ou înfâme ou universellenieat incapable de disposer porte partout avec lui cette înfamie, cette interdiction, cette încapacit€
universelle“,
O

hotăiîre

emanată

de

la un

tribunal

străin,

prin Transcrierea.

care se desface o căsătorie celebrată în România, nu poa
ni,te
hotăriri.

însă

fi transerisă

în ţara

noastră

de ofițerul

al locului unde căsătoria a; fost celebrată,
1. 51 şi în Sirey,
şi o parte

60.

însemnată.

1. 210.

stărei

civile pronunță

de cât după ce

Tot în acest sens se pronunță

din doctrină.

Vedi

Aubry

et Rau,

],

$ 31, p. 150, 151 (ed. a 5-a) şi VIII, $'769 ter, p.418 (ea.
a 4-a). Demolombe, I, 103. Despagnet, Preecis de dr. international prive, 196 (ed. a 3-a). Vincent et Penaud, Dictionn.
de droit

international, VO Jugement

€tranger, 69,

şi Interdic-

tion, 33. A. Weiss, op. cit., p. 820. Bertauld,:o0p. cit., I, 157.
Demangeat asupra lui Polix, -Dr. international, II, p. 108,
nota aq. Demangeat, Condition des ctrangers en France, p.
315. Bontils, Competence des trib. fr. ă l'fyard des trangers,
No. 257. Duguit, Conjlits de lâgislation relatifs ă la forme
des actes civils, p. 100. Daguin, Journal: Clunet, anul 1899,
p. 40. 'P. Huc, ], 158. Lamrent, |, 9'şi Dr. international,
VI, 35 şi 97 urm. Râpert. Sirey, Jugement dtranger, 44, și.
* Chose jugie, 1414 urm. Gr. Petroni,. Journal: Clunet, anul
1879, p. 352. Surville et Arthuys, op. ci. 326 şi 434. R.
Bufnoir, Autovite de la chose jugte (tesă p. doctorat, 1893),
p. 156 urm. — Contră.. Carr6-Chauveau, Lois de la proctd.,
IV, Quest. 1899 bis. Gărsonnet, Pr. civ., VII,
$ 1435, p. 184.
Foelix, op. cit, II, pag. 107. Merlin, Râpert., Pailite, t. VI,
p. 301. „Marele și vecinicul principiu de drept internaţional,
“consacrat

de art.

374

Pr.

civ., este prea

general, dice acest

din urmă autor, pentru a nu'fi aplicabil tuturor hotăririlor
în genere“. Trib. Paris, Journal Clunet, anul: 1898, p. 130,
şi Dreptul din 1901, No. 37 (sentinţă criticată de noi). Tot
în acest:

din

urmă

sens

s'a pronunțat. şi

Curtea

Pau.

din

Vedi Sirey, 72. 2. 233. D. P. 15. 2. 193. Vedi şi Journal
Clunet, anul 1814, p.'16, coloana2. În baza acestor principii, o decisie recentă a Curţei din Paris (14 nov. 1901) a
admis

că o hotărire

dată

în ţară străină,

prin

care

un

co-

merciant este declarat în stare de faliment, nu poate săși
producă efectele sale în Francia, “pănă nu va. fi mai întăi
învestită cu formula, executoriede judecătorii francezi. Vedi
RE
Journal Clunet, anul 1902, p. 110 urm.
1) Droit commun de la France, :L, p. IUL.

divortul.
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a fost învestită cu formula executorie de judecătorii români 1).
Prin aplicarea principiilor de mai sus, s'a decis câ o

străine pri- hotărire

liment.

LUCRULUI

dată

în

ţară

merciant în stare

străină,

prin

de faliment,

care

este

se

declară

oposabilă

un Co-

creditorilor

din România, şi deci aceștia nu mai pot exercita urmăriri
individuale asupra averei ce falitul ar avea în țară 2).
Nerevisuirea
Hotăririle cari au de obiect condamnarea la o sumă

tondului pro- de hani, nu vor putea însă fi aduse la îndeplinire în RoCe trebue
să mânia, de cât în urma învestirei lor cu formula executorie,
constate jn- de

către

judecătorii

români,

cari,

pentru

aceasta,

nu au

români.

1)

Cpr.

Trib.

Iaşi

(sentinţă

adnotată

şi aprobată

de

noi),

Cu-

riorul judiciar din 1902, No. 23. Cpr. Th. Barilliet, J. Clunet, anul 1880, p. 358, No. 10. Weiss, 7. îi. et pratique
de dr.

internat.

bui de asemenea
judecătorii

români

cestei hotăriri

paza şi creşterea

*)

prir,

III, p.

596.

să fie învestită
de

câte

în România,

ori

va

Hotărirea

cu formula

străină va tre-

executorie de

f vorba, de executarea a-

de exemplu

în ceea ce priveşte

copiilor născuţi din căsătorie. Cpr. C. Paris,

J. Clunet, anul 1899, p. 1022. Pand. tr, Divorce,
3317.
Trib. Iaşi, Dreptul din 1887, No. 97, p. 695. Trib.
Paris,
Journal Clunet, anul 1876, p. 181, şi Sirey, 79.
2. 164 Cc.
supremă din Christiania, Joy. Clunet, anul 1890, p. 164.
Trib.
Cette, J. des fuillites, anul 1892, p. 118. Trib. Anvers
(două
sentințe), Journal Chunet, anul 1900, p. 1012. C.
Milan, Sirey, 19. 2. 161, ete. Vedi în acelaş sens, Cuzzeri, 1/ Codice
di commercio italiano commentuto, VII, 39, p. 34.
Savigny,
Syslem des heutigen vămischen Jechts, VIII, $ 374,
No. Il. p.
286 urm. (ed. germ. 1849). Despagnet, op. ciț., 422,
p. 157
urm. (ed. a 3-a). Weiss, op. cit., p. 866 urm. P.
Fiore, Del
fallimento secondo îl diritto privalo internazionule (Pisa,
1973).
Carle,

La

dottrina giuridica

intevnazionale

del fallimento nel diritto privat

(1375), operă tradusă

Beudant, nota în

în 1875 de kr. Dubois.

D. P. 68. 2. p. 113.

Vedi şi alţi autori

citați în t. VI a Comentariilor noastre, p. 160, nota
1. Cpr.
art. 201 și 208, $ 4 din legea germană asupra faliment
e-

lor (Aonkursordnung) din

10 tebruarie

1877,

asupra

vedi Trib. suprem al Imperiului german (Beichsgericht cărei
din
Leipzig), în Journal Clunet, anul 1888, p. 110.
— Cu toate

acestea,

chestiunea

este foarte

controversată, şi teoria

pluralităței falimentelor îşi are mulţi partisani. Vedi
asupra
acestei controverse, t. VI a Coment, noastre,
p. '760, nota
], şi Râpert. Sirey, Vaillite, 4895 urm. Cpr. 7.
Stelian, La

fuillite, dude

p. doctorat).

de lEgisl.

comparte

et de dr.

international (tesă

C. N. Toneanu, Falimentele, IL, 65, p. 88 urm.

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. UI.—CAP.

IX. —S-a IU.—ART. 374 PR. CIV,

nevoe de a revisui fondul 1), ci numai de a examina:
dacă hotărîrea a fost dată de o instanţă competentă:
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10
20

dacă ea a r&mas definitivă, adecă dacă părțile au fost regulat citate, se înţelege după legea ţărei în care s'a pro-

nunțat hotărirea 2); căci, fără citarea părţilor, ea n'ar dobândi nici odată autoritatea lucrului judecat în România,

fiind că

ditus

dreptul

municată,
vre-o

apărărei

condemnetun) 3):

etc. $);

disposiţie

este

dacă

de

ordine

50 dacă hotărîrea

contrară

publică

hotărîrea, a fost

ordinei

străină

publice

sau

plic al Statului român 5) ; 40 şi în fine, dacă
de la

care

procitate

emană

sentința

și Statul

român,

de executare 6).

(ne inau-

regulat .co-

nu

violează

dreptului pu-

între
există

Statul
o reci-

Reciprocitatea se determină nu numai prin încheierea Cum se deunei convențiuni, după cum este acea din 1880, încheiată termină reciprocitatea.
între România și Italia, ci și prin legi interioare cari per1) Im Francia însă, chestiunea, este foarte controversată în a- „Re visuirea
ceastă privinţă. Vedi asupra acestei controverse, t. I, parteatonduiui proîn
I a, Comentariilor noastre, p. 193 şi Râpert. Sirey, Jugement cesului
Francia,
tranger, 112 urm. 'Pribunalele admit în genere revisuirea Controversă.
hotăririlor străine atât în privința fondului cât şi a formei,
fie că ele au fost pronunţate între străini, fie între Francezi şi străini. Cpr. Trib. Paris (afacerea Sturdza), Dreptul
din 1901, No. 4, şi J. Clunet, 1909, p. 601. Trib. Nice, Pand.
Ptriod. 1899. 5. 9. Repert. Sirey, ve cit., 141, şi Chose jugte,
1436 urm. Larombiere, V, art. 1351, No. 6. Despagnet, op. cit.,
194 urm. Daguin, J. Clunet, 1888, p. 33 urm. Vedi şi Butler.
de legisi. comparte, anul 1902, p. 368 urm. Art. 1087 din Codul

2)

5)
*)
5)
)

de proced. civ. portughez

este formal în această privinţă.

-—Contră. Weiss, Th. lement. de di. internat. priv, p. 821 urm.
Mass6, Dr. comin., II, 801. Surville et Arthuys, op. cit., 435.
Lacombe, op. cit., 82 urm.p. 86 urm. Durand, Dr. internat.
priv, p. 464 urm. C. Douai, J. Clunet anul 1902, p. 593.
Cpr. Cas. Palermo, Sirey, 99. 4. 25. Idem, Cas. rom. şi C.
București, Bulet. 1899, p. 1052. Dreptul din 1880, anul al
S-lea, No. 12. — Vegi însă o altă decisie a aceleiaș Curți
(Dreptul din 1875, No. 11), care pune în principiu că citarea
trebue să se facă după legea țărei unde domiciliază partea.
Cpr. C. Amiens, Sirey, 92. 2. 97.
|
Vedi t. ], partea I a Coment. noastre,p. 195, text şi nota 1.
Vedi supră, p. 459, nota 2.
a
D-l G. G. Mironescu (Lacunele noului Cod de proced. civilii.
București, 1902, p. 54), propune de a se suprima condiţia
de reciprocitate, voind prin această modificare, pe care noul
Proiect

n'a admis'o,

să înlesnească

creditul

ţărei

care,

în

momentele actuale, este foarte sdruncinat.
Vedi de acelaș
autor şi Revis. Cod. de proced. civ., pag. 139.
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mit executarea, hotăririlor străine, după cum este, de exemplu, art. 858 urm. din Codul de procedură civilă grecesc
de la 18341).
Note diploReciprocitatea mai poate încă să resulte și din note

matie.

Hotărâri pro-

diplomatice, schimbate între guvernele
România

neavând

asemenea

note

respective 2).

și nici convenţie, în

pantate în privința executărei hotărîrilor, cu Rusia și cu Francia,
în Rusia. tribunalele rusești și cele franceze refusă de a executa hotăririle noastre, iar noi refusăm în genere de a executa
pe acele rusești și franceze 3).
Txib. compeTribunalul competent de a da exequatorul este, după ac-

Sica

tualul şi viitorul art. 374 Pr. civ., acel al locului în care

hotărîrea urmează a se aduce la îndeplinire.
Dacă hotărîrea străină emană de la un

mercia]

bunalul
ceastă

străin,

formula

comercial
privință.

tărirea străină

executorie

român.
Dacă

Noul

suma

este mai mică

se va pune

Proiect

pentru

de

co-

către tri-

este formal

care

1500

tribunal
de

a intervenit

în aho-

lei, formula, execu-

torie se va pune de judecătorul de ocol 4). In Francia însă,
și chiar în legea noastră actuală, chestiunea este contro-

versată,

de oare-ce

art.

374

mut în această privinţă 5).

din procedura

revisuită este

|

') Cpr. O. Focșani, Dreptul din 1884, No.82, și din 1885, No.
21. 'Tribun.
Athena (afacerea; Zappa), Journal Clunet, anul
1900, p. 1033 şi Dreptul din 1901, No. 86. Cpr. şi Cas. rom.
Bulet. S-a I, 1877, p. 243. Art. 858 urm. din Codul de
procedură

—

Ly

grecesc

3

sunt

traduse

în

7.

clemeni.

de dr. interna-

tional prică de A. Weiss, p. 849, 850 (ed. a 2-a,
1890).
V. declaraţiile schimbate între Guvernul român şi acel ausiriac din 20 şi 25 august 1871, aduse ia cunoştinţa, Judecătorilor prin circulara No. 9691, din 26 august 1871.
Vedi Tratatul nostru în limba, franceză, p. 383, 384.
Cpr. 'Prib. Covurlui, . Cas. vom. şi C. Galaţi, Dreptul
>
din

1893, No. 4; din 1996, No. 52 și din 1898, No. 80. C.
CraNo. 47. Vedi şi Journal Ohunet, anul
1900, p. 1037.

lova, Dreptul din 1897,
Dreptul
străin.

*)

Trib. Iaşi, Drephul din 1899, No. 32. — In Italia,
formula
execntorie se pune de Curtea de apel (art. 941 Pr.
civ.), în
Spania, „de Curtea de casaţie, ear în Germania,
după
valoarea, litigiului,. de tribunalul cantonal (judecătorul
de ocol,
«Îmtsgericht) sau „regional (Landgericht)
(art. 192 Pr. civ.
actuală, 660 Pr. veche). In câţ priveşte Suedia
, vegi, L.

din 6 martie 1899 în Aunuaire de lâgisi. âtrangăre, anul
1899,
p. 561.
,
,
Sa
5) Vegi t. I, partea La Comentariilor noastr
e,

p..192, nota 2.

COD. CIV.—O0ARTEA II.—TIT. IIL.—CAP, TA.—S-a
IIL.—ART. 314 PR. CIV.

In ori-ce caz, părţile. vor fi citate,
fiind formal în această privință 1).
Acest

text

lasă însă mai

multe

art.

374

controverse

Pr. civ.

Citarea părţilor.

picioa-

Determinavea competinţei trib.
străin.
Controversă,

în

re, chiar în urma revisuirei prin noul Proiect. Ast-tel, judecătorii români, având a examina dacă tribunalul străin,
care a dat hotărîrea, era sau nu competent ratione mate-

ice sau person,
naste întrebarea după care lege se va
determina această competință?
După acea a țărei în care
se urmărește executarea, sau după legea ţărei în care s'a

judecat afacerea ?
S'a susținut
acestei din urmă

că competința
se determină
după legea,
țări 2). Credem totuș că, competinţa fiind

de drept public, are a se determina nu numai după legile
țăvei unde s'a judecat afacerea, dar și după legea ţărei
unde

hotărîrea

urmează

a fi adusă la îndeplinire ; de un-

de resultă că Românii sau străinii domiciliaţi în România,
ni pot fi chemaţi înaintea tribunalelor străine, chiar dacă
contractul

s'a făcut

acolo : „Considerând,
tiunea,

competinței

se urmărește

în străinătate

dice

are

s'ar

fi predat

Curtea noastră supremă, că ches-

a se judeca

executarea,

şi marfa
după

legile

țărei

unde

aceasta fiind o chestiune de drept

public, și în privinţa acestor chestiuni nici un Stat suveran nu poate, fără a abdica la independența sa, să se su-

pue legilor unui alt Stat, etc.“ 3).
Vedi

asupra

aceleiaş

controverse

în Francia, Râpert.

Sirey,

Jugement &ranger, 162 urm. Aubry et Rau, VIII, $ 709 ter,
p. 419. Le Bourdelles, Jozrnal Clunet, anul 1882, p. 39,
No. 12. Mass6, Dr. comm., II, 808. Aceşti autori admit că
tormula, executorie trebue în tot-deauna cerută de la tribu-

—

[N

nalul civil, care singur ar fi competent în această
din causa plenitudinei sale de juridicție.

privință,

Inainte de modificarea acestui text, făcută prin legea,
1900, chestiunea era controversată. Vedi decisiile citate
și contră în î. I, partea I a Comentariilor noastre, p.
nota. 3, şi Tratatul nostru francez, p. 391, nota 2. Cpr.

troni, „Journal Clunet, anul 1879, p. 354.
2)

465

din
pro
193,
Pe-

Vedi Alex. Cerban, Dreptul din 1900, No. 3, p. 18, coloana,
2, şi Noul Cod de proced. civilă a lui V. Alexandrescu, Mironescu și Cesărescu, p. 260. Cpr. Repet. Sirey, Jugement
ctranger, “16. Vincent et Pânauă, op. cit., eod. vo, 163. Weiss,
op. cit., p.'3823. Cas. Palermo, Sirey, 95. 4. 21. Sirey, 99.

2) Castor. Bulet. S. 1, 1880, p. 347, şi Dreptul din 1881, No.
1. 7dem, C. Bucureşti şi Trib. Ilfov, Dreptul din 1880 (anul
30
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Numai atunci tribunalele străine ar fi competente când
părțile, fie chiar și pământene, ar fi primit juridicţia străină într'un mod expres, prin o anume clausă, sau macar în
mod tacit, prin rînduirea unui advocat sau unui curator [).
Pâritul care s'a lăsat a fi condamnat în lipsă, nu se
consideră însă că a primit competinţa tribunalului străin 2),
Oposiţie, aO altă chestiune, pe care art. 374 Pr. civ. o lasă în
pol, recurs. îndoială, este acea de a se ști dacă sentința
prin care se
încuviinţează sau se refusă formula executorie, este
sau
nu supusă oposiţiei, apelului și recursului.
Tribunalul dând o adevarată hotărire faţă cu părţile
,
sau în

lipsa

lor,

dacă

ele au

fost

legiuit

chemate,

și pu-

al 8-lea), No. 12, și Dreptul din 1881, No.
76.
secț. IV (14 decembrie 1881), dos, Iţik Fried Trib. Iaşi,
Wilhem. Jdem, 'Trib. Iaşi, Dreptul din 1899, man şi Fr.
No. 32. Chr.
Despagnet, op. cit., 199, p. 417 (ed. a 3-a).
Vince
nt et Penaud, op. cit., Jugement ctranger, 161. Vegi şi Journ
al Clunet, anul 1874, p. 162. Cas. fr. Sirey, 71.
1. 91. Sirey, 33,
1. 260. Cas. austr. Sirey, 96. 4. 25, şi nota
lui A. Wabl.
Acelaş sistem este admis și în Danemarea,
Vedi Folix-Demangeat, Dr. international, II, 345, p. 69.
Vedi şi t. 1, patea IL a Comentariilor noastre, p. 196,
nota 1.

) Cpr. CO. Pocșani şi Trib. Brăila,
şi 83. Vedi

şi Cas. rom.

Dreptul din 1884, No. 32

Dreptul din

1881, No. 1: Bulet.
S. 1, anul 1880, p. 347. Cas. austr. Sirey,
96. 4. 95.—Vegi
cu toate aceste
a,

o altă

decisie a Curţei

tul din 1885, No. 43) şio sentință a Trib.din Focșani (Dre
din Brăila (Dreptul din 1884, No. 59), cari pun în principiu
că persoanele
domiciliate în România nu pot renunța
la competinţa, tribu-

nalelo» pământene

în beneficiul

nale străine, de oare-ce
public a unui Stat, şi a
ar fi a aduce o atingere
va domiciliază. Credem

departe,

căci

dacă este

unor

adevaraț

că nimene

tras de la Judecătorii sei firești (art.

împedică

pe

un

juridicțiuni

competința face parte
renunţa la o asemenea
la suveranitatea Statului
însă că aceste decisiuni

inpricinat

de

a recurg

exeepțio-

din dreptul
competinţă,
unde cinemerg prea

nu poate

fi sus-

14 Constit.), nimic nu

e la justiţia unui alt
Judecător de cât acel pe care i-l
dă legea, fie chiar la un
judecător străin. pr. în acest din
Curtea Bucureşti, Trib. Ilfov şi Covurlurmă sens, Cas. rom.,
ui. Bulet. S. I, 1880,
p. 347, și Dreptul din

1881,
Bulet. anul 1883, p. 1030.
Dretul din 1873, No. 13: dinNo.1.
1890,
No. 6 şi 76: di 1892)
No. 39: Revista juridică din

)

1890,
Sub direcția d-lui C. N. Toneanu). No. 6 (apărută Ia Galaţi
14.—Vedi însă C. Nacu, Dreptul cizil Dreptul din 1893. No. român, I, p. 161, No. 40.
Cas. austri
acă,

Sirey, 96. 4.

95,

COD. CIV.—CART, ML. -—TIT. IU.—CAPIT. 1X.—S-a
IIL.—ART. 374 PR, CIV,

tend

să aprecieze

judecăţei

în mod

greșit

sale, nu vedem

diferitele

pentru

ce

467

chestiuni supuse

aceste hotărîri

ar f

lipsite de garanţiile tuturor hotăririlor în genere. Prin urmare, credem că oposiția, apelul și recursul sunt în principiu

admisibile, conform dreptului comun 1). Aceasta ar lasa, după

unii, a se presupune că suma

prevedută

în hotărirea străină

este susceptibilă de apel, căci altfel, numai recursul în casa--

ție ar îi admisibil.
toate casurile, din

De

şi art.

câtorești

34

pronunțate

Credem însă că apelul este admisibil în
causa chestiilor de drept ce se pot ivi.

nu

în

vorbește

străinătate,

de cât de Hotărârile jude- Executarea
se

înțelege

că

și ac- enti fete în

tele autentificate în țară străină vor putea fi învestite cu străinătate.
formula executorie, de tribunalul unde ele urmează a f

aduse la îndeplinire, judecătorii îndeplinind aceleași forme
ca și pentru hotăririle străine. Art. 12 din convenţia con-

sulară,

încheiată

cu Italia

la

1581,

este

expres în această

privinţă, şi acest text este aplicabil prin analogie tuturor
Statelor cu care România nu are convențiuni speciale, destul este numai ca să existe o reciprocitate de fapt.

Tribunalele,
sunt

însă

datoare

înainte

de a învesti

a examina

dacă

actul

diţiile de autenticitate cerute de legea țărei
fost făcut (art. ? și 1773 C. civ.), precum

exigibil 2).

Judecătorii
putea

învesti

cu

ezeguatov,

el întruneşte toate con-

în care el a
și dacă este

români, observând regulele de mai sus, vor iotăvirile e-

cu formula

executorie

și hotărîrile

emanate mate de 1a

de la arbitri străini, însă, în asemenea caz, compromisul
trebue să fie autentificat, să cuprindă arătarea obiectului
contestațiunei

și numele arbitrilor

(art. 341, 342

Pr.

civ.).

dacă el a fost făcut în ţară 5), sau să fie făcut conform
legei străine, dacă el a fost făcut în străinătate 4).
1)

Cpr. G. G. Mironescu, care admite aceiaş soluţie, propunând însă ca legea să fie ast-tel modificată în cât numai
vecursul în casaţie să fie admisibil.
Vedi Lacunele noulu;
Cod de procedură civilă, p. 55. Vegi şi Lachau, Bullet. de
„Jegisi. comparte, anul 1909, p. 314
o
*) Vegi supră, p. 143 şi 162. Cpr. Em. Cernătescu, Dreptul
din 1901, No. 28. Vedi şi Dachau, Bullet. de lâgisl. coni„pure, loco cit., p. 316.
o
.

2) Cpr. C. București. Dreptul din 1885, No. 60. Cas. rom. Bulet.
%)

Ş. I, 1885, p. 822. Vedi şi Lachau, Bullet. de legisl.: comparte, loco cit, p. 315.
Sa
N
_
Cpr. Carre-Chanveau, Lois de la procedure civile, IV, Quest.

ini,
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pronunțate

de

34 PR. CIV.

instanţele

repre-

cetate dle sive străine, ele nici odată nu pot fi aduse la îndeplinire

ve străine. în România, nici asupra persoanei, nici asupra averei condamnatului, pentru că asemenea executare ar fi contrară
suveranităţei teritoriale; de unde resultă că confiscarea
averei ordonată contra unui străin, prin o decisie pronunțată în țără străină, nu
vința bunurilor ce acest

Incapacită-

17 Constit.).
De asemenea,

art.

va produce nici un efect în pristrăin ar avea în România. (Cpr.

incapacităţile

civile cari ar resulta din

țile civ. “in O condamnare pronunțată de un tribunal represiv străin,
hot. străine, DU Vor produce nici un efect afară din ţara în care
ele

Controversă.au fost pronunţate 9,
Despăgubiri

Core:

Se

admite

însă

în genere că o hotărire

ș Înă ar putea fi învestită
despăgubirilor civile 2).

Extradiţie.
presiv

Dar dacă o
străin
nu

persoanei

cu formula

hotărire pronunțată
poate fi executată

condamnatului,

1900. Repert. Sirey,

precum

represivă stră-

executorie
de
în

am

în privința

un tribunal reRomânia
asupra

v&dut

mai

sus,

Gu-

Jugemeut ctranger, 64 urm. Vincen

Penaud, op. cit., eod. vo, 315 şi 344. Aubry et Rau, t et
VIII,
$ 169 ter, p. 419. Mass, Dr. comm. Il, 315. Le Bourdel
-

les, Journal Clumnet, anul 1882, p. 326. Griolet,

1)

la chose jugte, p. 102.
Bonnier, op. cit., 933, în Jine.— Contră. Bertauld,
tiques et doctrinales de Code Napolton, 1, 159.
Arthuys, op. cit. 326, p. 349 şi p. 494, nota
1.
op. cit., 196.—După această din urmă teorie, un

Autorii de

Quest. praSurville et
Despagnet,
Român lo-

vit de interdicţie legală în România, (art. 13
şi 16 C.pen),
arfi incapabil şi în străinătate ; dacă el
ar fi fost însă con-

damnat în țară străină, decăderea de care
este lovit nul
at urmări în România. Despagnet, op. cit., el 190,
p. 414—
Contră.
Senatul

tu
—

dirigent

din

Rusia

Clunet, 1874, p. 47. Soluţia admisă de
judecând ca curte de apel, este formal
noului Cod penal italian, promulgat la
Vincent et Penaud, op, cit., vo Crimes

gement

ctranger, 129.

IV, p. 487. Peiron,

Le Sellyer,

(Pravitelstouiutşi),

J.

Senatul din Rusia,
admisă prin art. Ta
30 iunie 1889.
et delits, 160, şi Ju-

Frudes sur le doit

criminel,

Effets des jugements râpressifs en droit
international (1885), p. 197 urm. Foelix-Deman
geat, op. cit,

_

II, p. 3117, No. 605, Mangin,

Laction

civile en matitre

Tr. de Paction publique

criminelle,

Sirey, 62. 2. 539. D. P. 61.
Clunet, anul 1896, p. 1037.

2. 69

IL, 70.—Contră.

“si 10,
|
|

Trib.

et de

€. Paris,

Lille,

J.

|

COD. CIV.—CARTEA

II.—TFIT. UI.—CAP. 1X.—8-a IIL—ART,

vernul străin

ar putea

național,

a principiului

sau

dobendească
Țara

noastră

(5 aug.
tanie

1894)

însă,

în temeiul

de la Guvernul român
are,

în

această

1580), cu Belgia

(9 martie

1593),

Rusia

tratat intersă

ceară

extradarea

privință,

(15 au.

convenţii

1330),

cu

Italia

cu Marea Bri(27 sept.

(14 iunie 1901) 2).

şi Bulgaria,

și să

străinului 1).

cu 'Țările de jos (Olanda)

şi cu Austro-Ungaria

cia 5), Germania,

unui

reciprocităţei,

374 PR. CIV.

se admite

Cu Franextradarea

sub reserva reciprocităţei, iar cu Serbia avem o declar
ație de reciprocitate din
18388.
Cu Grecia și cu Imperiul
otoman nu avem până acum nici o convenţie, nici declavație de reciprocitate.
Poliţia turcească procedează
însă

pe calea

expulsărei,

autorităţilor
venţii,

noastre.

refusă

și remite

pe acei expulsați

Singurele

extradarea,

sunt

State

cari,

astă-zi

în mânele

în lipsă de con-

Grecia

şi

Statele-

Unite 4). Sunt însă casuri în care Guvernul american a extradat, chiar în lipsa unei convenţii, pe acei culpabili de
crimes atroces 5). Să sperăm că, în basa acestor precedente,
Statele-Unite vor consimţi la extradarea sau expulsarea
casierului V. Manoliu, care a debarcat de curând în America, sustrăgând o sumă însemnată de bani în dauna casei
Sf. Spiridon din Iași: căci nu este nelegiuire mai mare de
1)
2)

Vedi în privinţa extradărei, Haus, Pr. de dr. penal belge,
II, 951 urm. (ed.a 3-a). Râpert. Sirey, Extradition, ete.
Vedi

Convenţiunile

de extradare

ale

României,

între

Moldova

de

Ştef.

N.

Seriban (Bucureşti, tip. Curierul Judieiar).—In privința, convenţiilor cari existau altă dată, precum acea relativă la, desertori

3)

și vagabondi,

încheiată

şi Austria. la

1838, şi între Muntenia, şi Austria, la 1842, vedi t. 1, partea La Comentariilor noastre, p. 174, nota 3, precum şi colecţia de Tratate a lui M. Mitilineu (București, 1814).
In basa declaraţiunilor de reciprocitate, cari există între
România și Francia, această din urmă ţară, extradează pe
acei culpabili de falş în acte publice, private și comerciale,
de furt, înșelăciune, abus de încredere și bancrută frauduloasă. Vedi Râpert: Sirey, Fzlradition, 1199. Djuvara, /.

Chunet, anul 1889, p. 230. Mai vegi încă J. Clumnet, 1895, p.
235 şi 1901, p. 885 (circul. Minist. justiției din Francia).
*)

5)

Vedi

în privinţa

Greciei,

Djuvara,

/oco cif., p. 232 ;_ Seri-

ban, op. ciț., p. 20: J. Clunet, 1902, p. 430 urm.; iar în privinţa Statelor-Unite, vedi Repert. Sirey, vo cit., 89. Pand.
fr., Extradition, 1633 urm.
_
|
Râpert. Sirey, Extradition, 90.J. Clunet, anul 1895. p. 230.
Wheaton, On fhe conflict of las, $ 94.
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de a râpi pânea

din

gura

374 PR.

bolnavului

CIV.

şi a mo-

ribundului.
Crime

In ori-ce

sau

caz,

România

nu

extradează

pentru

crime

deliete poli sau delicte politice (art. 30 Const.) 1). 'Trebue să menţiotice. Art. 3
Constit.

*)

Vedi Djuvara, op. ciț., p. 228.
Această suluţie este pretutindeni dreptul comun. Veqi Vincent et Penaud, op. cit. v?,
Lztradition, 14. J. Clunet, anul 1881, p. 304 urm.—Convenţia încheiată la 4 iunie 1863 între România şi Serbia (.
Militineu, op. cit., p. 112) pentru extradarea reciprocă a desertorilor și a individilor acusați de crime și delicte grase (art.
1), precum şi acea dintre aceleaşi State, din 17 fevr. 1810
(Mitilineu, op. cit., p. 951), declarase că nu era vorba în specie de emigraţii politici, a căror extradiţie fie care Stat îşi
reservă, dreptul de a o refusa, conform principiilor dreptului public european,
supraveghea.

Art, 9 C. penal italian.

Pelicte politice. Ce se înţelege prin
aceste delicte.

fără

a înceta

pentru

aceasta

de ai

Am dis că această soluţie este pretutindeni dreptul comun. Eată cum se exprimă, în această privință, art. 9 din
Codul penal italian (30 iunie 1889) „Extradarea, unui străin
nu este admisă pentru delicte politice sau infracţiuni conexe acestor delicte€.
In cât priveşte chestiunea, de a se şti ce trebue să înţe-

legem prin delicte politice, vedi interesanta monografie a d-lui

„M.

Suţu,

Despre delictul politie

(lași 1901).—Curtea

de

caSaţie a decis, în unire en conclusiile noastre (14 febr. 1900),

că, pentru calificarea unui fapt ca delict politic, nu este de
ajuns caracterul politic al faptului, adecă inţeresul sau scopul
politic urmărit de deliquent: delicţ politic este numai atunci
când se atinge ordinea publică sau drepturile politice
cetățenilor. Ast-fel, bătăile urmate după alegeri, pentru ale
ȘI resbuna contra adversarilor, cari serbătoreau isbânda aa-

legerilor, nu

presintă

caracterul şi natura unui

delict politic,

ci constitue un delict ordinar, de competinţa, tribunal
elor
corecționale. Bulet. Cas., S. II, anul 1900, p. 221; Curierul
Judiciar din 1900, No. 18, şi Dreptul din acelaş an, No.
20.—
O altă decisie a Curţei de casaţie, în care causă de asemenea
au luat parte, nu însă ca procuror general, ci ca, advocat,
pune
in principiu că caracterul și natura, politică a unui
delict se
determină după intenţiunea. deliquentului : de unde
urmează
că pentru a se şti dacăun fapt delictuos constit
ue sau nu
un delict politic, nu trebue ă se avea în vedere faptul
material comis, ci intenţiunea, deliquentului,
spre
a
se
vedea
dacă, dreptul ce dânsul â âvut de scop
să lovească prin acel delict, era un drept a cărui respectare
interesele de ordine, publică 0 cereau. In consecinţă, s'a
decis
COMIS În persoana magistratului care presida că ultragiul
biuroul electoral, nu constitue un delicț politie de competinţa
eurței cu
Juraţi, ci un delict comun de competinţa instanţelor ordina-
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năm, în această privinţă, art. 7 din legea asupra străinilor (7 aprilie 1881), care dispune că nu se consideră ca

delict politie
Stat străin,
cest atentat,
de otrăvire.
In fine,

atentatul
în contra persoanei capului unui
sau în contra membrilor familiei sale, când aconstitue faptul de omucidere, de asasinat sau
trebue

să

observăm

că

de

câte

ori

Consiliul Condiţia, de

de Miniştri 1) admite extradarea unui făcător de rele, fie în au se apli

basa

unei

convenţiuni,

fie în

basa principiului

ței, el pune ca, condiție ca pedeapsa
cată

acelui

(Cpr.

protocolul final anexat

extradat, în

caz de

cheiată cu Italia (art. 5)
încheiate cu Belgia 3).
Am

vedut

mai

sus

morței

reciprocită- capitală a-

să nu fie apli- celui extra-

condamnarea lui

la

convenţia

de

2), și protocolul
|
că numai

la moarte.

extradare

hotărtrile

pronunțate

jură străină, pot fi aduse la îndeplinire în România.
re, când

diu

împrejurările

de fapt

în-

finalal convenției

se

constată

că

în Hotăririema-

Câtnate
de la un
scopul

urmărit de deliquent, ultragiână pe acel magistrat, nu era
un Scop politic, adecă cu tendință de a, influența pe alegători ca; să voteze cum dorea dânsul, ci ca să "ȘI resbune
contra magistratului, care, în indeplinirea datoriei sale, îl

chemase la ordine. Bulet. Cas.
II, 1895, p. 67 şi Drepul din 1895, No. 11. Cpr. şi Cas, rom. (afacerea BogdanPiteşti), Cuv ierul judiciar din 1901, No. 48. — Vegi însă o
altă decisie a Curţei de casaţie, din 93 octombrie 1895,
care,

de

astă

acel

ce

atinge ordinea publică.

care

însă

dată,

Curtea

pune în principiu

supremă

că

delictul politie este

După

a părăsit-o,

această teorie,
şi pe

care

pe

o susține

d-l M. Şuţu în monografia Sus- citată, ceea ce ar constitui
delictul politic n'ar fi scopul sau intenţia delicuentului, ci
însuş caracterul politic al faptului (Bulet. Cas. S-a II, 1895,
p.

1958

urm.). Cpr.

asupra

Scrieri juridice, IL, p. 329
precum

şi trib.

viașilor. Vedi
din 1902, No.
NO, +42 urm,
3-a): Meitani,

Ilfov

delictelor

politice,

Alex.

Degre,

urm. şi Dreptul din 1881, No. 89,

şi Curtea

Bucureşti

în afacerea

nese-

Curierul judiciar din 1909, No. 27: Dreptul
27, 29 şi 30. 'Thonissen, Constit. belge annotee,
; Haus, Dr. pân. belge, L, No. 343 urm. (ed.a
"Studii. asupra Constit., fasc. XI, p. 163 urm.

1) Art. 6 L.p. împărțirea atrib. cons. de Stat din 12 iulie 1866.
2)

In

Italia,

pedeapsa

cu moarte

nu mai

există

astăzi,

după Codul penal

noul Cod. penal din. 30 iunie 1889. Art. 11 din acest Cod, italian. Fe„care enumeră pedepsele, n'o mencionează în adevăr, de şi Cp
- Senatul votase menţinerea ei, după avisul Curţilor de casaţie din Italia, afară, de acea din Plorenţa. Vedi Annuaire

de legisl. ctrangeve, anul 1889, p. 403 şi Lacointa, Code penal

2

d'Italie, p. 10; nota asupra art. 11, şi Int: oduetion, p. 34 urm.
Cpr. Djuvara, J. Clunet, 1889, p. 297, Seriban, op. eit., p. 20.
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pentru hotăririle pronunțate de un consul
fie chiar între supușii unei Puteri străine,
odată fi învestite cu formula executorie de
mâni, asemenea hotărîri neputând dobândi
crului judecat în România,
de vreme ce
sulară este incompatibilă cu suveranitatea

Juridicţia pe
care abusiv
şi-o arogase
consulii altă
dată în ţara,
noastră.

374 PR. CIV.

în ţara noastră,
ele nu pot nici
judecătorii roautoritatea lujuridicţia conjudecătorească

națională.

Era însă o vreme, și nu este mult de atunci, când,
spre rușinea neamului românese, în contra datinelor și legilor existente, juridicția consulară era în floare în ţara
noastră, și funcţiona alăturea cu instanțele noastre judecătorești, încălcând de multe ori atribuţiunile acestei din
urmă; căci, de și consulilor nu li se acordase, prin toleranță, de cât
re personale

dreptul de a judeca numai acţiunile mobiliadintre supuși sau sudiți, ei năzuiau de a ju-

deca și acţiunile în care
tene.

Mai

mult

încă,

erau

consulii

amestecate interese

abusând

de

pămân-

prerogativa

ce

gheată în pronunţarea hotăririlor sale, se introducea,
urma închiderei desbaterelor,
în camera de chibzuinţă

în
și

față

de

li se acordase într'un mod atât de desinteresat, trimeteau,
de câte ori tribunalele pământene aveau a judeca o causă
în care era: interesat un supus străin, câte un dragoman
sau chiar un caporal, care, sub cuvânt de a asista pe supuşii lor și de a privighea ca drepturile lor să nu fie jignite, ca și cum justiţia ar fi avut nevoe dea fi privi-

stăruea din resputeri ca
pământeanul

cu

care

suditul să nu fie asuprit

se judeca.

Am vedut însă, cu ocasiunea adnotărei ce am facut
însemnatei decisiuni pronunţată în afacerea Collaro î), cum
din îndemnul unei adrese a Curţei apelative din Taşi, Mi-

nisterul dreptăţei a fost silit să protesteze în contra
unei
stări de lucruri atât de anormală și de contrară
nu uumai prestigiului datorit magistraturei, dar și
legilor exis-

tente,

dând

poruncă

viitorime persoane
delibera în secret,

cum

tribunalelor

de a nu mai

îngădui pe

străine în sanctuarul justiţiei, şi de a
în afară de presența uneia din părţi, aşa

glăsuea Regulamentul organic.
Am semnalat de asemenea, tot cu această
ocasiune,
încheierea memorabilă, luată la 1350,
sub presid. dom1)

Vegi Curierul Judiciar din 1901, No.
44. Această decisie a
fost publicată şi adnotată de noi
în Sirey, anul 1902.

COD. CIV.—CARTEA IIL—TIT. UL.—CAP. IR.—S-a
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nească a lui Gr. Ghika
Stat

vasal

al

Vodă, prin care

Turciei,

zeloşi

însă

de

Miniștrii unui mic
a

apăra

demnitatea

și instituţiile ţărei, protestau cu energie în contra preten
țiunei nedrepte a. consulului austriac din laşi de a judeca
și regula falimentele supușilor,
în care erau creditori pă-

mânteni, nefiind
ca vre-o Putere
un

Stat

străin

asemenea

primit,
străină

asupra

concesie

dice această încheiere patriotică,
să aibă dreptul de juridicţie în

supușilor

n'ar fi

acestui

alt-ceva

Stat,

pentru

de cât Stat

Sistemul scuzelor era pe atunci necunoscut.
Ei bine, ceea ce atunci nu puteam spuue

jumetate

de glas,

astă-zi

putem

s'o spunem

că

o

în Stat).
de

cât

cu

sus și tare,

pentru că, graţie jertfelor ce am tăcut, independența Statului român este solemn recunoscută prin tratatul din Bex-

lin. Și tocmai aceasta o spune Curtea din Bucureşti S-a 1
prin frumoasa sa decisiune din 16 fevr. 1901 (af. Nedelcovici și Gheșoff) 2). Curtea proclamă, în adevăr, principiul
de drept public, necontestat și necontestabil, că într'un

Stat

civilisat,

cu seamă

suveranitatea

națională,

care

pe acea judecătorească, se opune

cuprinde

mai

într'un mod ab-

solut coexistenței pe teritoriul stu a unei instanțe judecătorești alta de cât acea emanată dela națiunea suverană.

Această

intransigență,

ței, exclude

inerentă

însăş

noţiunei

suveranită-

posibilitatea funcţionărei unei juridicțiuni stră-

ine în țara noastră, nu numai în privinţa contestaţiilor ce
sar rădica între Români și străini, dar chiar și exclusiv
între străini.
Iu adevăr,
dreptul
ţia ţărei fiind un drept civil, şi

de a recurge
străinii având

la justiîn ţara

noastră, atât după Constituţie cât și după dreptul civil,
exerciţiul tuturor drepturilor civile, mau de cât să se adreseze la justiţia ţărei, care este una și aceiaș pentru toți,
fie Români, fie străini.
Această stare de lucruri a existat în tot-de-auna în
țara noastră, și numai de fapt și în mod abusiv, consulii

şi-au arogat o juridicţie pe care nimic n'o justifică.
In
adever, încă din secolul al 14-lea, după cum „foarte bine
spune o altă decisie
1)
2)
3)

tot

a Curţei de

Bucureşti 3), pe temeiul

Vedi Curierul judiciar, loco cit., p. 359, nota 4.
V. Curierul judiciar din 1909, No. 12, şi Dreptul din 1901,
No. 51.
|
Dreptul din 1989, No. 26.
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tratatelor sau capitulațiunelor încheiate între Poartă şi
foştii Domni români 1), Principatele dunărene s'au bucurat
de o complectă autonomie și de toate prerogativele unui
Stat

suveran.

Cu

ocasia

acestor

capitulațiuni

se

stipulase,

în adever, chiar drepturi excepţionale în favoarea Principatelor. Vom cita un singur exemplu, și anume disposiţia,
cuprinsă în art. 6 a capitulațiunei din 1460, încheiată la
Adrianopol

între

Vlad

V,

Domnul

'Țărei

românești, şi Sul-

tanul Mahomet II, care dispune că, în caz când un musulman ar avea un proces în țara românească cu un indigen, acest proces să se judece de Divanul român, după.
legile ţărei, un Român neputând, după clausele acestei capitulațiuni, să fie obligat a se înfățișa înaintea unui judecător mohametan ?).
Cartea din
O carte din 1774, trimeasă prin boeri la Poartă, şi
1714 trimeasă
Uricarul, t. VI, p. 422, prevede că: „Nimeprin boeri publicată în
la Poartă,

ne

din pământeni

să nu

să "facă

ihdar

la

Țarigrad,

după

obiceiul vechii, pentru ori-ce pricină ar fi, ci dice să se
caute pricina a fiștecăruia cu judecata Domnului.
Și oricare din pământeni va avea judecată cu Turci, să nu să

judece la alte judecăți și cadii, ci numai aice la Domn, şi
mărturiile creștinilor să se ţie în samă la judecată,
căci
aicea nefiind 'Turei trăitori, nu se pot avea marturi 'Turci,

care la aceasta

Regul. organie.

De

Pări dispun că:
sunt supuși

Capitulaţiu-

nile încheie-

te cu Poarta.

1)

este şi fetva

asemenea,

turcească“.

Regulamentele

„toţi locuitorii

rânduelelor

organice

Principatelor,

ale

ambelor

tără osebire,

judecătoreşti a tribunalelor

așezate.

Aceste tratate, recunoscute prin ast. 2 al Convenţiei din
Paris (18583) şi prin mai multe hatişerifuri, mai cu samă.

prin acel din 1834, sunt în număr de patru: 10 tratatul
din anul 1391, încheiat la Nicopoli, între Mircea I, Domnul
Țărei româneşti, şi Sultanul Baiazet 1; 2 tratatul din 1460,
încheiat

la Adr ianopol

între

Vlad

V, "Domnul

Tărei

româ-

neşti, şi Sultanul Mahomet IL: 30 tratatul încheiat la 1511
între” Bogdan, Domnul Moldovei, şi Sultanul Selim I: 40 în
fine, tratatul încheiat la 1529 între Petru Rareş, Domnul
Moldovei, și Sultanul Soliman II. Vedi aceste tratate în
Mitilineu, op. cit. p. 6, 18, 35 şi:5l. Vedi şi Cartea, noastră
„în limba "franceză, p. Î5, nota ].
2) Kată textul la care facem alusie : „Când vre-un mahometan ar avea vre-un proces cu vre-un Român, procesul lui.
să se trateze în Divanul domnesc, după obiceiul ţărei, și
sentința

judecăţei să aibă

putere“.

|
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regulă

se

cuprind

ori-și-căreia

Puteri,

țile ce ar avea

și toţi

în

cu pământeni“ 5,

străinii ce se

toate

pricinile

află sub

Şi Judecă-

Prin urmare, cu drept cuvânt, s'a, decis că hotăririle
tribunalelor consulare, pronunţate chiar între străini, cari
sar fi supus de pună voe unei asemenea juridicțiuni, trebuesc considerate ca inexistente, neputând fi invocate ca
constituind autoritatea lucrului judecat, și neputând fi învestite cu formula executorie de câtre judecătorii români,

acest

privilegiu

nefiind -conferit

de lege de cât hotăririlor

judecătorești date în fară străină (art. 314 Pr. civ. ).
Această chestiune, de o mare însemnătate, s'a ivit de
mai

multe

și la

urma urmei, tot ast-fel a fost decisă.
|
Curtea din ași, și aceasta îi face onoare, este una
cele dintăi care a admis aceste principii, în afacerea

din

ori

înaintea, recunoașterei

Dumanova-Kavatief 2),

şi decisia

suveranităţei

Curţei

era

atât

noastre,

de

juridi-

că, în cât Curtea de casaţie, după ce mai întâi o casase,
a revenit, în secțiuni-unite, la adevăratele principii, consacrând în mod solemn soluția dată de Curtea din Iași și
de acea din Focșani, care,
ca instanţă de trimetere, refusase de a se supune primei jurisprudenţe a Curţei de

casaţie 5).
1)

Ast. 297 Reg.
capit.

6

şi 46 C. Calimach.

noastre,

2)

organic al Moldovei,

VII, Regul. organic
p. 176,

al Tărei

capit. VIII şi art. 250,
românești.

Vegi t. L, partea

nota

I

Cpr.

art.

a Comentariilo,

3.

Voind a reproduce considerentele deciziei Curţei din Iași,
aceasta ne a fost cu neputinţă, atât dosarul cât şi condica
de hotăriri fiind distruse prin focul palatului administativ
de la 1380.

3) Kată considerentele pentu care decisia

Curţei din

Iaşi fuse-

se casată : „Considerând că, tribunalele consulare sunt competente de a judeca procesele civile dintre supușii lor, chiar
pe

teritoriul

străin

lor, întru cât nu

decată interesele vre-unui

se ating

prin

naţional ; că aceasta

acea ju-

reşultă din

art. 13 urm; C. civ., după care un pământean are facultatea, să acţioneze pe “străinul cu care a contractat și înain-

tea, tribunalelor străine ; că, în adever,

hotărîrea

consula-

tului între dou& persoane, supuse aceleiaş protecţii, se consideră, după ficţiunea admisă în dreptul. internaţional public, ca dată, pe. teritoriul Statului ce represintă, adecă în
țară străină :.că sentinţa consulatului. rusesc din Iași, dată

9
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CIV,

D-l Eugeniu Stătescu, într'o adnotaţie publicată în
Dreptul din 1872, No. 11, reproduce considerentele Curţei

de

casație

și le aprobă

în modul

următor:

„De

s'ar

admite

și facem

reservele noastre în privinţa argumentelor cu care sistemul Înaltei Curți se vede susținut în diferitele arefe (sic)
citate mai sus, și care nu ne par din cele mai fundate,
nu vedem pe ce cuvinte juridice s'ar putea dărâma siste-

mul

chiar

și încă

mai

puţin

cum

putea

siste-

mul Curţei apelative, susținut de d-l procuror general (Vioreanu), care face o distinețiune arbitrară și fără nici un

interes

practice

între

sentinţele

consulare

şi cele-lalte

sen-

tințe emanate de la judecătorii străini ; crează în lege proibițiuni care nu există, face forul tribunalelor noastre, din
facultativ ce este, obligator pentru toţi străinii domiciliaţi

în ţară,
mulțime

și are si inconvenientul
de a da naștere lao
de conflicte şi dificultăți diplomatice, pe care nu

știm dacă Guvernul, cu toată autoritatea d-lui procuror
general, va avea puterea să le resolve în sensul opiniei
d-sale.
„Pentru

nu avem

ca să complectăm

de cât un

singur

sistemul

lucru

Curţei de casaţie,

de adăogat:

sentința străină, fie consulară, fie dată afară

condamna vre un pământean,
sar vătăma întrun mod oare
între recurenta
era

legal

Dumanova

învestită

lul respectiv,

prin

în folosul unui străin, sau
care interesele unui pămân-

şi I. Kavatief. ambii supuşi ruşi,

cu formula

de oare ce

când,

din țară, sar

execuțorie

el a constatat

de

în

către

tribuna-

fapt că,

între

Statul român și acel al Rusiei, se respectă princi
piul reciprocităţei asupra executărei unei asemenea
decisiuni ; că
Curtea de apel anulând urmărirea imobiliară
făcută în pu-

terea hotărîrei consulatului, în virtutea căreia recure
nta are
a lua o sumă de bani, pe temeiul că nu posedă o hotărir
e
a tribunalelor române, a făcut o manifestă violare
a
art.
314 Pr. civ. şi a aplicat greşit art. 63 din aceiaş
şi al doilea argument dat de Curte pentru anular lege; că
ea urmăWrei, în baza art. 2 C. civ. nu este întemeiat, pentru
cuvântul că, în specie, nu era vorba de împărţirea
imobilului,
ci de împlinirea unei sume de bani prin punere
a în vânqare a imobilului, conform cu disposiţiunile
din legea de
procedură : în consecință, mijlocul invocat
este bine întemelat, etc.“ (Bulet. Cas. S-a 1, 1871, p.
393, 394).
Tot

în acelaş sens, şi pentru aceleaşi
motive,
Inalta,
Curte a admis aceiaş soluţie prin decisia
No. 543, din 1811
(afacerea Gheorgief-Nedelcovici).

COD.

CIV.—CART. IUI.—TIT. MI. —CAPIT.

IX.:—S-a IIL.—ART. 334 PR. Civ.

tean, recunoaștem tribunalelor române drept
ul de a nu acorda formula executorie de cât după
ce vor fi revisuit
fondul chiar, și se vor fi convins că senti
nţa este bine
dată și condamnarea justă. Cu această reservă,
sistemul adînis până acum de Curtea de casație ne pare,
încă o dată,
conform înturor principiilor și mai presus de
ori ce critică“.
Nu știm dacă d-l Eugeniu Stătescu, recetind
aceste
renduri, scrise cu trei-deci de ani în urmă, ar mai
fi as-

tădi

de

aceiaș

părere.

In

jarisconsult n'au împedicat
veni,

în secțiuni unite,

ori-ce

pe

caz,

Curtea

la adevaratele

cuvintele

de casaţie

distinsului

de a re-

principii, şi de a ad-

mite de astă dată, aşa cum făcuse atât Curtea din
lași
cât şi acea din Focșani 1), că în România, nu poate
să
existe alte juridicțiuni de cât acele instituite de legea
română

și alți judecători

de

cât

acei

numiți

de capul

Sta-

tului român.
Eată considerentele decisiei la care facem
alusie :
„AYVând în vedere că recurenta, obţinând învestirea
cu formula executorie a unei hotăriri a consulului rusesc
din Iași,

prin tribunalul de

Iaşi

S-a, II-a,

și voind

să exe-

cute acea sentință, s'a facut oposiţie la executare, pe motiv că acea sentință a consulului nu poate fi învestită cu
formula executorie, și dar, nu poate fi adusă la îndeplinire ; că astfel, cestiunea, în discuţie este de a se şti dacă
sentința unui consul din România poate, sau nu, fi învestită

cu

formula

executorie.

.

„Considerând că România constitue un Stat a cărui
suveranitate internă absolută este recunoscută, între altele,
prin art. 22 și 25 al tratatului din Paris, apoi, prin art.
1 şi 6 al Convenţiei, și mai cu seamă prin $ 2 al art.2

din

Convenţie ;

că

o emanaţiune

a suveranităţei

interne

este puterea judecătorească ; că, în această, privință, chiar
prin art. 7 al Convenţiei, se declară că puterea, judecătorească, exercitată în numele Domnitorului, va fi încredințată magistraților numiţi de dânsul; că din art. 104 al

Constituţiei

existe

din

1866

în România

resultă

legi ;
3)

Vedi in acelaș sens
reşti,

reprodusă

că

de cât numai

nu

de d-l Eug.

poate

să

unei anumite

şi o altă decisie a Curţei

şi criticaţă

taţia sus menţionată.

o juridicţie

în virtutea

Stătescu

Dreptul din 1872, No. 11.

din

Bucuîn adno-
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„Că așa fiind, după dreptul public inter al Românici, justiția se distribue numai de tribunalele instituite în
virtutea unei anume legi, iar misiunea de a judeca se
exercită numai de judecătorii numiţi de Domnitor; că, afară de aceasta, nu există altă juridicţie;
„Considerând că juridicţia contencioasă,
pe care 'șiau arogat-o consulii diferitelor puteri, este contrară atât
disposiției

exprese

a

art.

104

din

Constituţie

și

textelor

citate mai sus, cât și principiilor dreptului internațional;
căci, după acestea, consulii au numai misiunea de a înlesni pe comercianții naţiunei lor, întru cât exercită co-

merț

în

țara

în

care ei funcționează, și de

care acte de juridicţie
conservare o moștenire
o dată

unu

a exercita oare

gracioasă,
precum: de a lua în
lasată de un naţional al lor; nici

li se recunoaște

însă

dreptul

de juridicţie

coun-

tencioasă, deci dreptul de a judeca; că, de aceea, consulii
ce se află în România, ca atare, nu pot da o hotărire prin
care sar pronunța asupra unor drepturi litigioase, fiind

aceasta.

dit

numai

atributul

judecătorilor

români :

„Considerând că aceasta se confirmă şi prin art. 375,
Pr. civ., cari disting între hotăririle ce se dau de

tribunale şi Curți în ţară și între hotăririle judecătoreşti
date în ţară străină; că de hotărîri date în România
de

o juridicţie străină

aşa

fiind,

actele

ar fi hotărţri,
rea

lor cu

procedura

consulilor

din

civilă nu face menţiune ; că
România,

nu au caracterul unor

formula

cari

s'ar

dice că

hotăriri, şi de învesti-

executorie nu poate să fie vorba, ete.“ 1).

De la această dată memorabilă, nici o decisie
mai pronunțat și nu se va mai pronunţa, credem,
1)

nu sa
în alt

Vegi Bulet. Cas. secţii-unite, anul 1873, p. 273, şi Dreptul
din 1874, No. 7. Bulet. 1872, p. 115, şi Dreptul din 1819,
No. 63. Bulet. S. I, anul 1874, p. 171, şi Dreptul din 1975,

No. 23. C. București, Dreptul din 1875, No. 53, şi din 1889,
No.

26. (Considerentele acestei decisiuni, dată sub presid.
d-lui G. E. Sehina, sunt foarte remarcabile). Vegi și o altă
decisie tot a C. din Bucureşti, Dreptul din 1893, No. 11, consid.
de la p. 85, colona 1, şi Cuierad Judiciar din 1893, No.
40,

p. |. Trib.

Ilfov, Dreptul din 1982,

tul din 1894,
şi decisia,

No. 93. Cc. Iași, Drep-

No. 10 (cu adnotaţia d-lui G. Negulescu).

Curţei din

Bucureşti,

de

care

am

Vedi

vorbit mai sus,

publicată cu 'adnotația noastră în Curierul judicia”
din 1902,
No. 12,

şi în Dreptul din 1901, No. 81. *

|
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. IS.—S-a IIL.—ART. 374 PR.CIV.

sens. Juridicţia consulară
remânea în istoria noastră

mintire
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și-a trăit deci traiul.
Ea va
ca un vis urât, ca o tristă a-

a trecutului.

„Cine a îndrăgit străinii,
Mânca-i-ar inima cânii,

Mânca-i-ar
Dar

rată

nemernicia

hotărîrea

unui

dacă

executorie

împedica

executorie
dacă

casa pustia,

Și neamul

consul

în România,

pe judecătorii

o hotărire

judecata

n'ar

s'a decis însă

români

de

emanată

primei

H

ar

Curte
fi

fi decla-

că nimie n'ar

a învesti

de lao

instanţe

putea
cu

formula

străină, chiar

avut

loc

înaintea

civilă.

Precum

unui consul din România, pentru că, în asemenea
caz, nu
hotărîrea consulului, ci aceea a tribunalului străin
dobândește

puterea

Acesta
vedem,

parte

el este

art.
bogat

judecat

374
în

de a le fi înlăturat

a fost

pănă

că reforma
facă

lucrului

este

în

acum

unei

1).

din

Procedura

controverse,

pe toate,

revisuită

legislațiuni

Numai

instanţele

date

hotăririle

de fond

deși procedura

de două

nu

în

ori.

trebue

pripă.
Totărîri

şi legiuitorul este de-

materie

pronunţate

(tribunale

civilă

Aceasta. dovedește

nici

odată să se

conteneioasă.

pe

calea

contencioasă de

sau curți) 2), pot dobîndi au-

*) GC. Focșani, Dreptul din 1884, No. 32, şi din 1885, No. 27.—
Contră.

*)

'Trib. Ilfov, Dreptul din 1882, No. 23.

Din o decisiune a Curţei de casaţie nu poate deci în ge- Casurile în
nere să resulte autoritatea lucrului judecat, fiind că această care decisiile

Curte sau respinge recursul,

judecat

nu poate

resulta

de

şi atunci

cât

din

autoritatea lucruluiCut
au

hotărîrea,

instanței

fond, care a remas definitivă ; sau casează, trimițând la altă

instanţă,

şi atunci

din

hotărîrea

acestei

instanţe

să resulte autoritatea lucrului judecat. Cas. rom.
1, 1881, p. 929. Bulet. S-a 1, 1883, consid. de
Dreptul din 1883, No, 36. Bulet. S-a 1, 1884, p,
tul din 1884, No. 17.— Pentru ca, decisia Curţei
Să aibă

puterea

lucrului

judecat,

trebue

să

va putea,

Bulet. S-a
la, p. 214.
350. Drepde casaţie

presupunem. o

casare fără trimetere, sau o decisie dată în secţiuni unite
conform art. 74 din legea Curţei de casaţie; căci, în aseme-

nea caz,

instanţa, de

trimetere

prudenţei înaltei Curți,
pretative,

restrânsă

la

trebue

să se

contorme juris-

care are autoritatea,
unei legi intercasul

ce a făcut

obiectul

puterea

de lucrului ju-

judecăţei.

«decat.

-
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toritatea lucrului judecat, nu însă şi acele date în camera de consiliu, pe cale gracioasă sau voluntară 1), fără litigiu contradictor (art. 104 Pr. civ.), pentru că, în acest
din urmă caz, nu există proces, ci este vorba numai de
conservarea

unor

drepturi

necontestate:

„In

cât

privește

lucrul judecat, dice Dl. C. G. Dissescu în expunerea de
motive a noului Cod de procedură civilă (ed. of., p. 16), nu
e cu putință al recunoaște unor asemenea hotăriri, de
oare ce autoritatea lucrului judecat presupune un conflict
de

drept

între

două

sau

mai

multe

părţi

contradictorie“ 2).

Puterea

în-

cheierelor
date pe calea
gracioasă.

)

și o judecată

Opr. Griolet, Autorii de la chose jugte, p. 191. Alex. Degrt,
Ser. Juridice, I, p. 353, şi Dreptul din 1888, No. 46, p. 366.
In fine, în caz de regulare de competinţă, decisia Curţei
de casație leagă, în privinţa competinței, pe instanța de
fond căreia afacerea este trimesă spre a fi judecată. Cas.
rom. Bulet. S-a 1, 1874, consid. de la p. 178.
Din

faptul

ca încheierele

date

pe calea

gracioasă

nu

do-

bendesc autoritatea lucrului judecat, n'ar trebui să conchidem că ele sunt lipsite de ori ce putere, când au devenit definitive. Ele nu au însă adevarata putere a, lucrului

judecat, pe care o are o hotărire propriu disă, pentru
chiar atunci când există desbateri, decisia judecătorului

că
se

mărgineşte a permite sau a opri un lucru, fărăa recunoaşte
sau a tăgădui existența unui drept litigios, şi fără a pronunţa 0 condamnare.
Cu toate acestea, actul judecătorului
işi produce efectele sale faţă
şi 0 obligă în mod irevocabil,

tâma

pe terţii. Cpr. Lacombe,

op. cit., p. 165.

de partea care Ia dobândit,
putându-i fi opus, fără a vă-

op. cit., No. 35, p. 33. Allară,

Ceea ce distinge juridicția gracioasă sau voluntară, zoluntavia, după cum o numeşte L. 2, Pr., Dig., De offcio DrOCONsulis, 1, 10, de acea contencioasă, (contentiosa,
Dig., loco

Deosebire

între juridieţia gracioasă
Şi acea contencioasă.

cit.), este că, în această din urmă,
se intre mai multe persoane
cari

nolentes)

şi pretenţiuni

există conflict de interestau față în faţă (inter

rivale de apreciat ; pe când

în Ju-

ridicţia gracioasă, nu se tinde la stabilirea unui drept
actual faţă cu părţile rivale, ci se statuază cele mai multe ori

în vederea viitorului, împedicându-se lesiunea diferitelor
drepturi. Cpr. Lacombe, op. cit., No. 34, p. 32. Vedi asupra
caracterului juridicţiei contencioase şi racioase, CarrâChauveau, Lois de la proctd., IL, Quest. 318. Poelix-Demanseat, Dr. internat., IL, 316, p. 36 urm. Merlin, Repert.,
v-is
Juridic. gracieuse, t. 9, p. 102 urm. Larombitre,
1391, No. 12. Repert, Sirey, Chose Jugee, 131 urm. V, art.
Pand.
„Pr eod. vo, 53 urm.

*)

„Se

poate,

dice

expunerea

de motive a noului Proiect de re-

COD. CIV.—CĂRT. DI. frr. IL—
CAPIT. IX.—S-a ÎIL.—ART. 1%0j
,
j3i
„Considerând, dice foarte bine
Curtea de casaţie, în unire cu conclusiile noastre
(22 nov. 1399), că prin cuv
intele „cerere în judecată“, înt
rebuințate de art. 1201, se
înțelege o cerere tăcută
pe cale contencioasă,
asupra căreia părţile să poată discut
a în mod contradictor, și instanța judecătorească să se pro
nunţe în ședință publică“ 1),
Astfel, nu pot avea, autoritat
cheierele tribunalelor date pen ea lucrului judecat în- Omolog. avitru omologarea
avisurilor suni cons,
consiliului de familie, în caz
de minoritate sau interdic- conf
irm. unbi
ție 2); hotăririle privitoare

la confirmarea unei adopţiuni adop
ţiuni,

E
—

visuire a procedurei civile, elab
orat de Dl. C.[. Stoicescu,
(p. XIII), ca o cerere de natu
ră gracioasă, de competinţa,
camerei de consiliu a, tribunalului
, să dobândească în urmă
un caracter contencios. Aceasta
se
întâmplă foarte des. Un
exemplu : o cerere de punere
în
veri succesorale făcută de o sing posesiune asupra unei avesolvată, v altă parte sau chia ură parte. Inainte de a fi
r mai multe, fac fie care
cerere de țrimetere în posesiune
cu excluderea, ' celorlalte.
Atunci evident că prima cerere
şi-a
perdut natura gracioasă și a dobândit un caracter cont
encios. Asemenea, cereri nu
se mai cercetează de tribunal
în camera de consiliu, căci,
în această causă, el nu resolvă conf
licte de drepturi sau de
fapte, ci cererile vor fi trimese a
se judecaîn şedinţă publică, de urgenţă, după desbater
i sumare,
1) Bulet. Cas. S-a 1, 1899, p. 1258.
Vedi
p. 136. C. judiciar din 1899, No. 14. şi Bulet. S-a 1, 1899,
1. Dreptul din 1890, No. 13. Bule Bulet. S-a 1, 1890, p.
t. 1875, p. 204. Bulet.
1882, p. 566. Bulet. S-a 1, 1884, p.
401. Bulet. S-a II,
1886, p.82. c. Bucureşti, Dreptul
din 1886, No. 31. C.
Craiova, Dreptul din 1894, No. 9, cons
id. de la p. 67, coloana 1. 'Trib. Ilfov, Dreptul din 1888
,
No. 5. Pana. fr,
Chose jugte, 53 urm, D. Rebapei, Pr.
eie., Il, 32, p. 26. Demolombe, XXX, 286. Laurent, XX, O şi
8. Bonnier, 862.
Aubry et Râu, VIII, $ 767, p. 367. Grio
let,
op. cit., p. 84
urm. Glasson, Pr. civ., 1, p. 196. Allard,
Ptud
Jugte, p. 164 urm. Lacombe, Autorite de la e su la chose
chose jugde, p.
32 urm. Lavombiere, V, art. 1351, No. 12.
Râpest. Sirey,
Chose jugte, 131 urm. Garsonnet, Pr. ci. III
, $ 469,
(ed. l-a). Bertin, Chambre de conseil,_ 36. TD. Huc, p. 258
VIII,
304. Tuozzi, op. cit., 18 urm. Baudry, II, 1985. F.
an,
II, art. 1351, No. 212, şi toţi autorii, — Sa, decis Herm
însă
că
actele de executare, făcute sub legea veche de supl
eantul
delegat de tribunal şi confirmate în urmă de inst
anţe
judecătorești, au între părţi autoritatea lucrului judecat.le
Cas.

rom. C. judieia» din 1899, No. 15, şi Bulet. S-a 1, 1898, p. 136.
Cas.

rom.

Bulet.

S-a 1, 1899, p. 1257

(decisie supră citată,
31
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art. 321 C. civ. și 67 L. Jud. de pace din 1596); de
unde resultă că dacă adopţiunea a fost confirmată în contra disposiţiilor legei, partea în drept va putea timp de
trei-deci de ani ?) să ceară anularea ei, chiar în urma morței adoptătorului 2); hotăririle de trimetere în posesiune
provisorie a averei unui absent
(art.
în privinţa terțiilor, cari ar pretinde

106 urm. Cod. civ.!
mai tărdiu a fi mos-

tenitorii

hotărîrile

—

ko

')

presumtivi

ai absentului 1);

de

trime-

pronunţată în unire cu conclnsiile noastre). Bulet. S-a1.
1890, consid. de la p. 53. Pand. fe., vo eit., 56. Râpert. Sirey, eod vo, 137. T. Huc, VIII, loco cit. kuziev-Hevman,
loco cit., No. 221. Baudry, IE, 1225. Larombitre, loco el.
Allară, op, cit., p. 165, 166. I.acombe, op. cit., 31, p. 34.
Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1899, p. 182. Cas. fr. D.P.
92. 1. 329. Sirey, 68. 1. 338. D. P. 68, 1. 249.
T. Huc, III, 139. Baudry, II. 1985. Aubry et Rau, VI, $
558, p. 129, 130. Beudant, II, 689, n. 3, 4. Trib. Papeete.
D. P. 92. 1. 329 și nota lui (ăarsonnet.— Chestia este însă
controversată, şi unii aplică în specie prescripția de dece ani
(art.

1900), în privinţa nulităţilor

relative (Demolombe,

VI,

203, 219), ear după alţii, acţiunea ar fi imprescriptibilă
(Laurent, ÎV, 235).
Vegi asupra acestei controverse, t. |,
partea 1 a Coment. noastre, p. 384, 385. Dalloz, Nous. Cod.
cie. annote (1900), I, p. 658, No. 41 urm. Râpert. Sirev, 4doptiou, 33 urm. Pand. fr., Adoption, 525 urm.
R&pert. Sirey, Chose jugee, 134, și Adoption, 302 urm. Pand.
fr. Chose jugte, 6î urm. și Adoption, 985. Repert. Dalloz.

Supplem.,

Chose jugee, 17.

"TD. Huc, III,

Griolet, op. cit.. p. 85. Bonnier,

862.

139 şi VIII, 304.

Laurent,

XX,

5.

De-

molombe, XXX, 286. Larombiere, V, art. 1351, No. 12. Beudant,

II, 681. Vigie, I, 615. Mourlon,

I, art. 360, No. ÎL şi

Supplem.

[, 1006.

E. Herman,

par Griffond, IL,

art. 360,

No. 6, şi III, art. 1351, No. 286 um. Aubry et Rau, loco
cit. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1892, p. 782. Cas. fr. C. Caen
şi Trib. Villefranche, D. P. 92. 1. 329. D. P. 8. 1.171.
Sirey, 88, 1. 6î. D. P. 81. 3. 29. Sirey, 68.2 17. DP.
68. 1. 249. Sirey, 68. 1. 338.
Irevoecabili-

tatea'adopţiunei. Deoseb.
între Codul
Calimach şi
Codul actual.

Adopţiunea

însă regulat

făcută

şi înscrisă

în

actele

stă-

rei civile (art. 323 C. civ. şi 67 L. jud. de ocoale din 1896)
este definitivă și nu mai poate fi revocată nici chiar prin
consimţimântul părților. Cpr. Râpert. Sirey, Adoption, 294
mim. Și Chose jugte, 135.—In Codul Calimach (art. 250, 251).
adopţiunea era din contra. revocabilă. Cpr. art. 185 C. austriac, 1768, 1769 C. german. Vedi t. [, partea IL a Co-

ment. noastre, p. 324, nota 1.
|
“) L.arombitre, /oco eit. F. Herman, I, ast. 124, No. 21, şi III,
at. 1851, No. 215.

Râpert. Sirey, Chose Jugee, 136.

Pand.

HL—TIT,

IL —CAPIT.

IX-a

IL—ART.

190].

d

%

tere

CIV.—CARTEA

în

posesiune,

în

privinţa

averei

unei

3

COD.

moşteniri, a unui moștenitor de sânge, cari nu
vor putea fi opuse moştenitorului mai apropiat ce ar recl
ama mai în urmă moștenirea prin o petiție de ereditate 1);
încheierile cari arlusta. fondupermite înstrăinarea fondului dotal (art.
1253, 1254) în hidotal.
afară de casurile permise de lege și
fără îndeplinirea formelor legale?) : acele cari ar ordona
rectificarea unui act

al stărei civile 3);

încheierile privitoare la învestirea sen-

fr. cod. vo, 63. Aubry et Rau, I, $ 152,
p.
5-a). Plasman, Code er tr. des absents (1841 919, 920 (ea.
), 1, p. 953.
Dreptul adevaraţilor moştenitori de a cere
trimiterea, în posesiune a bunurilor absentulni, contra moște
nitorilor presiuntivi cari o obținuse mai întăi, se preserie
însă prin treideci

*)

de

noastre,
cesorale

13
—

ani

de

la

pronunțarea

primei

hotăriri,

Aubry eţ
Rau, Plasman, Zoco cif. C. Grenoble. D. P. 52.
2.
164.
Vegi
şi Baudry et H. Foureade, Des personnes, I, 1178
(ed. a 2-a).
Cpr. 'Trib. Ilfov, Dreptul din 1887, No. 33.
Laurent, IX,
259. Pand. fe. Successious, 1, 1929. Vedi şi t. III
a Coment.
p. 234. Trimeterea în posesiunea unei averi
suceste, în adevăr, o măsură provisorie, pe care
tri-

bunalul o judecă în mod sumar, după actele şi probe
le presentate de părţi, fără ca prin aceasta să prejudece
rile adevaraţilor moştenitori. Există însă luciu judecdreptuat de
câte ori s'a dat o hotărire contradictorie asupra
unei contestaţiuni la, cererea de trimetere în posesiune.
Cpr.
Ilfov, Curierul judiciar din 1900, No. 34. C. Bucur Trib.
eşti,
Dreptul din 1895, No. 97.
Pand. fr, Chose jugte, 13. R&pert. Sirey. cod. v?, 147.
Guillouard, Contrat de mariage, IV, 2015. Laurent, X, 5,
$, şi
XXIII, 534. 7. Huc, VILI, 304 şi IX, 482. Baudry et Surville, Confrat de mariage, III, 1709. 'Proplong, Idem, IV,
3493 urm. Aubry et Rau, V, $ 531, p. 593, 594. Marca
dg,
VI, art. 1558, No. VI. Lacombe, op. cit., 39, p. 35.
C. Agen şi Trib. Lombez, D. P. 99. 2 953. Sirey, 93.
2. 97.—
Jontră. C. Grenoble şi Lyon, Sirey, 40. 2. 209, şi Sirey,
41.
2. 612. Bertin, Chambre 'de conseil, 1149. Odier,
Cont. de
maviage (1841), TIT, 1989. Devilleneuve, nota în Sirey,
42.
Î, p. 1.
Dar dacă

autorisarea, a fost

dată

femeei

legală, ea nu mai poate ataca înstrăinarea,

tatea

faptelor

pe

cari

San

întemeiat

pentru

o causă

susţinând falşi-

judecăţorii,

mai

cu

sâmă dacă terţii au fost de bună credinţă. Râpert. Sirey,
Ve cif., 149. Laurent, Troplong, Aubry et Rau, Mareade,
Bandry et Surville, op. şi /oco supră cit. Demante, VI, 230

bis X. Guillouard, op. cit, IV, 2016. T. Huc, IX, 482. Labbe,

*)

nota în Sirey, 88. 1. 289 urm.
P. 1899. 9. 98.
Larombiăre, loco supră cit.

Cpr. şi Trib.

Perpignan,

D.

484

AUTORITATEA

tinților

delinitive

sau

torie 1), etc.
Incheierile

Cât

pentru

LUCRULUI

actelor

(art.

624

autentice

1201,

cu fornula

execu-

iucheierile prin care justiţia acordă femeei

satire IA măritate o autorisare,
rea capaci- tului

JUDECAT.—ANT.

urm.

în caz de refus din partea

Pr.

civ.

și

GT

L. jud.

de

barba-

ocoale

din

tăţei. femeei 1396), ele făcând parte din juridicţia contencioasă, au
"puterea lucrului judecat ; de unde resultă că barbatul n'ar
putea, invocând iregularitatea autorisărei, să ceară anula-

rea actului făcut de femee?).

Omolog. unei
In privința hotăririlor prin cari se omoloagă o îmîmpărţeli, părțeală, trebue să facem următoarea distincţiune. Dacă
tribunalul s'a mărginit numai a constata, îndeplinirea fumalităților cerute de lege, atunci omologarea, de şi făcută
sub forma unei sentinţe, nefiind în realitate de cât un act
de juridicţie gracioasă, nu poate avea autoritatea lucrului
judecat. Dacă însă sentinţa de omologare ar statua asupra

Pormula

executorie.

1) Cas. rom. Bulet.

S-a 1, 1881, consid. de la p. 227.

Bulet.

S-a II, 1886, consid. de la p. 84. —Art. 132 din noul Proiect
al procedurei civile, adaos de comisiune, prevede că partea

câștigătoare

poate

dobândi o nouă

de perderea, celei d'intăi, dacă
la îndeplinire.

Hotăairi

Trebue să observăm,

pronunţate

pronunțate

sub legile

formulă

executorie, la, caz

hotărirea n'a fost încă adusi

cn această ocasiune,

sub legea veche

erau

că hotărtrile

executorii prin

ele însuși.

când deveneau definitive, fără a mai fi învestite cu formula
executorie,

această formulă fiind o inovaţie a, legei actuale.

Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1899, p. 992 (decizie pronunțată în unire cu conclusiile noastre).
| Cartea, de casaţie a decis de asemenea că, în urmăriri
le

Urmăriri fă-

șute de creditul fonciar.

imobiliare făcute de creditul fonciar, după legea sa specială, nu este nevoe ca actele de ipotecă, în basa cărora
se
face urmărirea, să fie învestite cu formula, execut
orie, această formalitate fiind înlocuită prin încheierea, tribunalului pentru scoaterea imobilului în vândare. Această decisie

recentă (22 martie 1902, S-a, II)

*)

este însă criticată

de DI

S. Cihoski (Curierul judiciar din 1902, No. 38: Dreptul din
1902, No. 46) și aprobată de Dl. Gr. Vulturescu (Dretpu
l
din 1902, No. 49).
Bertin, Chambre de conseil, 35 şi 1392. Repert. Sirey, Au-

torisation de femme marite, 438, şi Chose jugde,
Paris, D. P. 78. 2. 130, Sirey, 19. 1. 258.—Dacă152. Trib.
însă fe-

meea sa judecat fâră a fi autorisată, nu se poate
opune această hotărire barbatului ca având autori
tatea
lucrul
ui judecat, când el ar cere anularea, judecăţei urmate fără
autorisare. Cas. rom. Dreptul din 1891,
No. 13.

COD. CIV.— CART. MI.—TIT,
HI.—CAPIT. IX.—8-a IN.—AR
T. 1201.

unui incident care ar constitu
i o adevarată contestaţie, atunci fiind vorba de o hotărîre
contencioasă, ea va avea,
ca toate hotăririle de asemenea
natură, autoritatea, lucrului judecat 1).
Au de asemenea, puterea lucr
ului judecat hotăririle
prin care se confirmă o transacţie?)
şi chiar însuși transacțiile părţilor (art. +11), din
care ele pot să tragă o
excepție analoagă

condiţiile

prescrise

cu acea care resultă
de acest text sunt

pe

părţile

majoare

și capabile

Confirm.
unei tran-

sacţiuni.

din art. 1201, dacă
îndeplinite 3),

Astfel, au puterea lucrului judecat
hotăririle judecătorilor de ocol, cari, în materie de
împărţeală, parvin a

împaca

485

în

basa

art, 99 din
legea jud. de ocoale. Dacă transacţ
ia părţilor, fără constatarea vre unei autorităţi, are puterea
lucrului judecat (art.
171

Art. 99 L.
Jud. de ocoale.

1),cu atât mai

mult această autoritate trebue s'o aibă,
o transacție constatată de judecător
ul competent.
S'a dis
că asemenea hotărîri nu pot avea pute
rea lucrului judecat,
pentru că ele nu valorează de cât ca acte
autentice 4), Dar
un act
aute

ntic nu are el oare între părţi pute
rea unei
sentinţi neapelabile ? Vedi și Supră, p.
161.
Ordonanțele de adjudecare, date în mate
rie de vândări
voluntare

sau

pentru

eșire

din

indivisiune,

nefi

Ordon. de
adjudecare
p. vendări

ind de
cât niște convenţii făcute între părți sub
privigherea, jus- voluntare
tiției, ear nu niște adevarate hotărtri, nu
eşire din
au puterea lu- sau
indivisiune,
crului judecat şi nu pot fi atacate nici pe calea
apelului 5),

*)

Trib. Ilfov, Drephul din 1888, No. 5. Cpr.
86. 1. 37. 7. Huc, VIII, 304. Pand. fi. Chose Cas. fr. D.pP.
Jugee, 57 urm.
Aubry et Rau, VI, $ 626, p. 986, nota
25. Demolombe,
XVII, 425. Repert. Sirey, Chose Jugec, 140
urm. Glasson,
„nota în D. P. 8. 2. p. 14. Lacombe, op. cif.,
37, p. 34. AlJard, op. cit. p. 166.
_
2) Opr. Cas. rom. Bulet. S-a, I, 1878, p. 196. Bulet
. S-a 1,
p. 311.—Contră. 'T. Huc, VIII, 304. Transacţiile pot 1887,
atacate, în casurile anuine prevedute de lege, pe cale însă fi
principală. Cas. rom. Bulet. S-a. 1, 1988, p. 1045.

5) Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1886, No. 80. a
Vedi

*)
>)

S. R.
C. București
Dreptul din
34, şi Bulet.
tul din 1875,

Scriban, C. judiciar din 1902, No. 17. LL
şi Cas. roi. Dreptul din 1890, „No. 3 şi 15.
1998, No. 72. Curierul Judiciar din 1899, No.
S-a 1, 1899, p. 956.—Goutră. Cas. ron. DrepNo. 23. Bulet. S-a II, 1874, p. 147. Vedi şi î. III

a Coment, noastre, p. 463,

AUTORITATEA

LUCRULUI

JUDECAT.—ARI.

1201.

nici pe acea a recursului în casaţie LI). In lipsa unei disposiții legislative, vândarea nu poate, în asemenea caz,fi anulată, de cât pentru motive grave, pe calea unei acţiuni
principale 2). Această soluție, menținută atât prin procedura

revisuită la, 1900 (art. 689)3) cât și prin noul Proiect de
revisuire (art. 742), lasă însă de dorit din punctul de vedere

legislativ,

căci

acţiunea în anulare

50 de ani (art.

18900.

acest lung

supus

dut de

timp

cuviinţă

preseriindu-se prin

civ.), cumpărătorul va remânea în
acestei

dea sezisa

acţiuni.

Camera,

De

aceea,

deputaților,

am

în

cre-

calitate

de representant al Iașilor, cu un proiect de lege, care ăvea de scop admiterea recursului în casaţie în contra tuturor ordonanţelor de adjudecare, chiar și acelor date în
materie de vângări voluntare pentru eșire din indivisiune?).
Acest proiect de lege, aprobat de Guvernul
de atuuri,

doarme însă și astădi în cartoanele Camerei,
proiectele din iniţiativă parlamentară.
Urduu. de
adjudecare

-

în materie Fe

ca mai toate
|

Cât pentru ordonanţele de adjudecare, date în matede expropriere silită, ele au puterea lucrului judecat,

567)5), fie prin

ce au devenit definitive (art. 564,
de ereexpropri-îndată
silită.
respingerea

legal,

adecă

recursului,
în

fie prin

patru-deci

de

nefacerea

dile

de

la

ordonanţei de adjudecare în registrele
mărire (art. 559 Pr. civ.)6).

*) Cas. rom. Dreptul din 1890,

No.

75;

lui în termenul
data

transerierel

tribunalului
din 1895,

de w-

No. 54, şi

Bulet. S-a II, 1895, p. 939 şi 974. Bulet. Secţii-unite, 1875,
p. Gl. Veqi t. IL al Coment. noastre, p. 212, nota 2 șit.
INI, p. 469, text şi nota 4.—Contră. Cas. rom. Bulet. S-a IL,
1871, p. 358.
|
Cas. rom. Zoco supră cit. Bulet. S-a 1, 1892, p. 35. Dreptul
din 1890, No. 75. Bulet. S-a II, 1895, p. 939 și 974. Drep-

tul din 1875, No. 23 şi 39. Bulet. S-a 1, 1899, p. 761 (deCcIsie pronunțată

în unire

cu conclusiile noastre).

C. Bucu-

veşti, Dreptul din 1888, No. 56, consid. de la p. 453, coloana
|. Dreptul din 1894, No. 49. Veai și Tratatul nostru În

limba. franceză, p. 187.

|

Vedi expunerea de motive a D-lui €. G&. Dissescu, în noul

Cod. de proced. civ. adnotat de V. Alexandrescu, Cesărescil

şi Mironeseu, p. 6
edi

expunerea

de motive

şi textul

|

în Dreptul din 1890, No. 80, p. 643

stui

1899, No.

27.

Cpr. 0. Craiova, Dreptul din

proiect

de lege,

îmi proieat de

le

Art. 614 din noul Proiect reduce acest termen la, trei-zeci de
dile, însă punctul de plecare este acelaş, Acesţ text
mai a-

COD. CIV.—CARTIEA
NI. — TIT. II.— CAP, IX.

Ce

trebue

să

decidem

în

privința

concordat ?

a unui

logare

S-a, II.—ART. 1201.

sentinţilor

de omo-

Curtea de casaţie din "Turin a decis (13 sept.

că tribunalele

pronunță

tință.

Adeverul

e însă

asupra

punctelor

decise

în

că nu

fi făcut de acei interesaţi
casuri,

mera

tribunalul

dă

toate

în

casurile

(art.

856

o sentință

pe

după

oposiția

C. com.).
cale

ori ce caz, concordatul,

de cât
ce

s'ar

In celelalte

graţioasă,

de consiliu (art. 854 C. com.)l).

In

1377):

o adevarată sen-

există lucru judecat

instanță

487

în ca-

chiar omologat de Justiţie,

fiind un contract la formarea căruia justiţia nu intervine
de cât pentru a apara. drepturile minorităţei şi a creditorilor

absenți,
C,

com.)

(art.
de

cărora el este oposabil 2), poate fi anulat (art. 862
sau

resiliat

pentru

563 C. com.) ca'ori
anulare

neîndeplinirea,

ce contract

sau de resiliare

condițiilor

lui

în genere, și sentința

are de astă dată necontestat pu-

terea. lucrului judecat, pentru că ea se pronunţă în mod contradictor, după citarea părților (art. 862, 863 C. com...
Hotărâri definitive.

Scopul
pune

un

presumției

capăt

edictate

contestaţiilor,

de

art.

lucrul

1201

judecat

fiind
va

dea,

resulta, în

toată plenitudinea sa, numai din o hotărîre sau decisie definitivă.
„Res judicata dicătur, que finem
controversiarum
pronunciatione judicis accipil. (uod vel condămnatione, vel

absolutione contingit“ 3).
daogă

încă că cererea de recurs

trebue

copia de pe ordonanța de adjudecare,
îmală şi în acea anterioară nu se cere

să fie însoţită de .

ceea ce în legea ac(epr. Cas. rom. Bulet.

S-a II, 1886, p. 364), de plata taxelor de citaţiuni, precum
şi de motivele de casare, fără a se mai putea în urmă depune altele, toate aceste sub pedeapsă de nulitate a recursului. Se vede că autorul noului Proiect a voit să impedice

ori ce străgăniri
tea

pune

alte

în această

motive

de

privință.

casare,

Ideea de a nu se pu-

în urma

interjetărei

re-

15
—

recursului, nu ni se pare însă prea nemerită.
') Cpr. Calamandrei, Del fallimento, II, 719, p. 151 (ed. din
1883). Thaller, 7. ctement. de droit comn., 18174, p. 1027 (ed.
din 1898). C. din Brescia, Gazz. frib, (qiar ital.), 1875, p. 587.
Cpr. 'Fhaller, op. ciz., 1844, p. 1010.—In cât priveşte natura,
juridică a coneordatului, vedi discuţia la care această chestiune
a .dat, loc în Cesărescu și Dan, Falimentele, p. 198 urm.
3) DL. 1, Dig, De re judicata, 42. 1. Cpr. Pothier, II, 850.
Vedi şi Cas, rom. Bulet. S-a 1, 1870, p. 248. Bulet, Secţii-

Omolog. unui coneordat.
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AUTORITATEA

Producerea
hot. definitive în
instanţă,

Diteritele
sensuri a
cuvintelor
hotărire definitivă,

LUCRULUI

JUDECAT.—ART.

1201.

Hotărirea definitivă trebueşte însă produsă în instanţă de partea care o invoacă, pentru că altfel judecăt
orul,
care trebue neaparat să se pronunţe asupra excepț
iunei
propuse, sub pedeapsă de a comite o omisiune esenția
lă şi
de a da o hotărîre casabilă 1), ar fi în imposibilita
te de a
decide dacă elementele lucrului judecat au sau nu ființă
?|.
Cuvintele hotărire sau decisie definitivă sunt îusă,
precum am vedut p. 453, susceptibile de mai multe
înțelesuri.
Dacă hotărîrea nu mai e susceptibilă de
nici un recurs, fie ordinar, fie extraordinar, sau dacă
oposiţia, apelul, recursul ori revisuirea au fost declarate
perimate după
cererea părței interesate (art. 257 urm.,
329, 376 Pr.
civ.)

5), autoritatea lucrului judecat este irefragabi
lă. (Cpr.
ani. 1788 C. civ.). Este adevarat că art.
258 Pr. civ. pre-

:)

unite, 1883, consid. de la p. 613. Bulet.
1883, p. 935 şi 1180.
Bulet. S-a 1, 1900, p. 161 (decisie pron
unța
tă în unire cu
conclusiile noastre). 'Trib. Iași, Dreptul
din
1883, No. TI.
Jud. ocol Snagov, C. Judiciar din
No. 6.
Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1886, p. 16. 1899,
Cpr.
p. O41, şi Dreptul din 1887, No. 62. BuletBulet. S-a 1, 1887,
Cpr. Cas. rom. C. judiciar din 1893, No. . 1894, p. 505.
1893, consid. de la p. 233. —0 hotărire 48. Bulet. S-a 1,
având puterea luevului judecat, perde deci acest carac
ter
cată de acel interesat la o altă judec dacă nu este invoată, și, în asemenea
caz, cea de a doua hotărire, chiar
dacă
la darea ei sar fi
strecurat vare-eare vicii
puterea lucrului judecat

Perimare.

.

de

formă, dobândeşte la rândul ei

şi remâne

singură executorie, dacă
partea în drept n'a atacat-o în terme
nul prescris de lege.
C. București, Dreptul din 1889,
No.
35.
%) Perimarea curge şi în contra, minorilor, interdişil
or şi celor
puși sub un consiliu judiciar (art.
257 Pr. civ.), şi aceasta
fie că, dreptul a luat naștere în
persoana, minorului, fie că
o parte
s'a sevârşit

moştenitor minor.

din

viaţă.

Garsonnet,

în cursul instanţei, lăsând un

n. 3. Cpr. şi C. Iaşi, C. judiciar Py.din cir.1902,V, $ 1194, p. 898,
No. 28, şi Dreptul din 1902, No. 35.
Cpr. art. 1876, 1908 C. civ., 946
C.
Axt. 262 din noul Proiect de revisuire
al procedurei civile

com., 568
Modificările
aduse prin
noul Proiecţ
de revis. a]
Proced. civile.

adaogă

Pr. civ,,

lusă,

în

ete.

această

privință,

că în caz când representanţii minorilor şi interdișşilor
deced
ează san încetează
de a mai îndeplini funcțiunile
lor,
perim
area este suspendată pănă la înlocuirea acestor
vepre
senta
nţi.
Această disposiţie este foarte nemerită.
Mai este încă de observat
că
noul Proiect reduce termenul perem
i în civil la za an,
ca ȘI in materie comercială (art. ţiune
903 C. com.). 'Termenul
de doi ani este însă mult
măi potrivit,

COD.

vede
țiune,

CIV.—CART. UL.—TUT, UL-—CAPIT.
ÎX.—S-a I1L.-—ART, 1901,

că perimarea nu
dacă

dreptul

nu

împedică de a deschide
este

ție se referă, de bună samă,
cum 0 spune anume art. 269

perimarea

apelului,

revisuirei

prescris,

însă

o nouă ac-

această,

disposi-

la perimarea acţiunei, după
din noul Proiect, ear nu la

sau

recursului, această

solu-

ție fiind singurul mijloc dea împaca art. 258
cu art. 329
(267 din noul Proiect).
Există însă un caz în care autoritatea defin
itivă a
lucrului judecat este independentă de. recursul ce
poate fi
interjetat contra hotărîrei. Acesta este casul
în care o
decisie a fost atacată cu recurs în interesul legei,
de cătiă
minist. public de pe lângă Curtea de casație, care
singur
are acest drept; căci, în asemenea caz, admiterea chia
ra
recursului lasă să subsiste hotărîrea în cât priveşte rapor
turile dintre părți (cpr. art. 444 Pr. pen.) î.
Dacă

hotărîrea,

definitivă

se

află

în

curs

dea

Dacă
pusă

hotărîrea

interesul

legei.

se ju- Art. 317 Pr.

deca în contestaţie sau în urma cererei de revisuire, ea.
are puterea luerului judecat pănă ce se va înlocui prin o

altă hotărire (art. 377

Recurs în

cv,

Pr. civ.).

dată

în prima instanţă

oposiţiei sau apelului, autoritatea

este încă su- Art. 705 Pr.

lucrului judecat este

germ.

numai provisorie 2), şi ea încetează îndată ce sa făcut oposiție sau apel3).
„Apelul sau oposiția făcută în timp
util, dice art. 705 (645 vechiu) din Pr. civ. germană, împe-

dică hotărîrea de a dobândi autoritatea lucrului judecat“ 4).
Din

ruia

cele mai

0 hotărîre

sus expuse

a fost

resultă

pronunţată

)

Cpr. Garsonnet, Pr. cio., III, $
fine (ed. a 2-a). Pand. fe., Chose
*) Cpr. Pothier, Oblig., 11, 852, 853.
Repert. Sirey, cod. vo, 12 urm.,

Demolombe, XXX,

2)

*)

288.

că acela

în prima

contra că-

instanță,

nu

1196, p. 542, nota 12, in
jugte, 1515.
Pand. fi.. Chose Jugie, 101.
18 urm. Baudry, 1], 1285.

Bonnier, 861. Garsonnet,

Pi. ciz,,

JI, p. 239, $ 465 (ed. 1-a), $ 1126, p. 542 (ed.a 2-a).
Marcade, V, art. 1351, No. 1. Larombitre, V, aut. 1351,
No. 2. Aubry et Rau, VIII, $ 769, p. 399. Glasson, Pr. civ.,
I, p. 494. Griolet, op. cit, p. 90 urm. T. Huc, VIII, 306.
Cpr. şi Cas. fr. Paud. Period. 1901. 1. 503.—Contră. Laurent, XX, 17. Duranton, XIII, 454, 455. 'Thiry, III, 163.
Arntz, III, 404.
|
Pa
|
Acest principiu este aplicabil şi hotăririlor pentru care sa
admis executarea provisorie. Cpr. Pothier, Ii, 952. Larom-

biere, loco cit. Repert. Sirey, v cit., 22.
„Der intrii! Aa
der Rechiskraft «tird duvchpivechtzeitige, Einle- Ast. 105 Pr.

gung

des Rechismittels

oder des Binspruchs gehemmt“,

germ,

+90
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LUCRULUI
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1201.

poate, fără a viola autoritatea lucrului judecat, să supue
tribunalelor o pretenţie contrară hotărirei date, cât timp
această hotărire n'a fost atacată pe calea oposiţiei sau

apelului D.
lotăr. prouuuţate în
ultimă instanță.

Art. BT
civ,

Pr,

Hotăririle contradictorii, pronunţate în ultimă instanță, au autoritatea lucrului judecat, pănă la desființa:
rea sau casarea lor, cu toate că ar fi încă supuse reeusului, pentru că recursul. ca şi revisuirea (art. 295 Pr.
civ.) nu suspendă în principiu executarea lor (art. îe L.
C. de casaţie)
2). 'Tribunalul de Ilfov este deci greșit când
pâine în principiu 3) că numai hotărtrile cari n'au fost atacate pe calea recursului, sau cari fiind atacate pe această
cale, au fost menținute prin respingerea recursului, pot fi
iuvocate ca, constituind lucrul judecat. Chiar hotăririle pLonunțate de judecătorul de ocol în ultimă instanță. în privinţa cărora recursul este suspensiv de executare, au o autoritate provisorie pănă la interjetavea recursului. O hotărîre, pronunțată, în prima. instanţă, poate să devie definitivă şi să dobendească puterea lucrului judecat
nu numai prin neexercitarea căilor legale de reformare în
termenul prescris de lege sau prin perimarea apelului, dar
şi prin executarea ei de bună voe, sau prin mulţămirea
înserisă dată asupra ei (acquiescement) (art. 317 Pr. civ. ji).
Primirea unor aconturi asupra unei hotărîri, fără nici o
reservă, constitue necontestat o executare de bună voe 5),

„Art, 2455 0,

)

2)

civ., 98 |.
jud. ocoale,
200 Pr. civ.

Cpr. Cas.

fi. şi C. Riom,

Sirey,

91.

1. 25.

D.P.

90.1. 301.

Pand. Period. 90. 1. 336. D. P. 92. 9. 941. Trib. Brăila și
laşi, Dreptul din 1883, No. 63 şi 71. Vedi şi autorii citați
în
nota precedentă.
Cpr. C. Bucureşti şi Craiova, C. judiciar din 1902. No. 17
și 35.—Art. 245
Ş ultim din Codul civil şi art. 98 din legea
judec. de ocoale aduc o adevarată excepţie la acest principiu, declarând recursul suspensiv atât în materie de divorţ, fie că cererea a, fost admisă sau respinsă (epr. C. Be-

sancon,

Dreptul

din 1885, No. 53),

cât și în privința

cerilor pe care judecătorul de vcol le judecă în ultimă afăinstanță, și cari sunt supuse recursului inaintea tribunalului.
După ant. 560 Pr. civ. (615 din noul Proiect), recuwvsul
făcut în contra unei ordonanţe de adjudecare este de aseme-

5)

nea suspensiv.
Vegi Curierul judiciar din

1896,

No.

*) Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1888. p. 45.340. Pand, fi., Chose
jugce, 106.
|
|
|
2) Opr. Cas, rom, Bulet. S-a TI, 1885,
p. 832.
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Partea care a executat-o numai în parte poate
s'o apeleze pentru capetele din dispositivul hotărirei neexec
utate

(art.

317

Pr. civ. $ 9).

S'a

decis

numera

că

din

cheltuelele

se poate

deduce

cererea

de judecată
renunțarea

adresată

portăreilor

acordate

la apel

sau

părței de a executa o hotărire, trebue

de a se

prin hotărire,

nu

recurs 1). Voința

în adevăr să fie ne-

îndoelnică 2).

|
Hotărâri provisorii.

tibile

Hotăririle provisorii sunt,
de a dobândi autoritatea

tot-deauna fi
țat, cât timp

puse judecăţei
Ast-fel,

retractate de tribunalele
ele n'au fost desezisate

|

hotăririle

alimentele

care

se dau

le reclamă,

cari

în

acordă

Nu

au

de

asemenea

a copiilor.

un

pensie

alimentară Hotăr, cari

(art. 191 C. civ.), pentau că Den

şi cu starea

în timpul divorțului,

provisorii

v

proporţiune

cu

aceluia

întimpine (ar. 190) 4).
cari,

cari le au pronuude contestaţiile su-

lor 2).

pot în tot-deauna fi modificate
că

prin natura, lor, nesusceplucrului judecat, şi pot în

caracter

trebuinţile aceluia

care e dator
irevocabil

tare.

să le

sentinţele Hotăr. cari

au de obiect regularea ținerei eo,

"Tribunalul

este liber

de a-şi modifi- divorţului, ți-

ca sentința sa și de a îneredința copiii unei alte persoana Pro
ne

de

cât

aceia

căreia

fusese

mai

întăi

încredinţaţi,

)
2)
5)

da-

Cas. rom. Bulet. S-a II, 1876, p. 102,
C. Bucureşti, Dreptul, din 1885, No. 62.
Pothier, II, 850. Pand. fi., hose jugee, 149. Repert. Sirey,
eod. v*, 18. Larombisre, V, art. 1351, No. 17. Laurent, XX,
28. Aubry et Rau, VIII, $ 769,p. 369. Fuzier-Herman,
IIl,
art. 1351, No. 142 urm. Duranton, XII, 451. Baudry, II.
1285. Garsonnet, op. cit., III, $ 411, p. 969 (ed. 1-a).
) 'Thiry, I, 323. Baudry, I, 606. Demolombe, IV, 67. P. Puvzzi,
IPautorită della cosa giudicata, 41. Bauâvy et H. Fourcade,
Des personnes, IL, 2098 um. (ed. a 2-a). Lacombe, op. cit,
p. &l, nota 1. Aubry et Rau, VI, $ 553, p. 111. Repert.
Sirey, Chose jugee, 83, şi Alimeuis, 163 urm. T. Huc, II, 207
urm. Pand. fi, vo cit., 161. Laurent, XX, 28. Cas. rom.
Dreptul din 1994, No. 10 şi Bulet. S-a 1, 1894, p.10.C.
Judiciar din 1897, No. 8. Bulet. S-a 1, 1891,p. 1241. Bulet.
1897, p. 47. Bulet. S-a 1, 1878, p. 209. Vedi şi C. Iaşi (în
motivele sale), Dreptul din 1894, No, 10. Vedit, Va Co-

ment. noasţre, p. 306, nota 1,

|

lor.
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s'a schimbat
îl au

de la pronun-

şi hotărîrile

persoane

sau

se

prin

cari

rînduește un

consiliu judiciar, prin care se rădică interdicția,
etc, 2).
In fine, hotăririle prin cari tribunalele regle
mentează
întrebuinț. întrebuinț
area apelor curgătoare între proprietarii mărgin
apelor. Art.
ași,
d82, 583 C, în virtutea art. 582 și 583 C. civ., Du
au
un
caract
er
ireeiv,
Reglem.

vocabil

Materie
electorală.

și pot fi schimbate

sau

vevocate

de câte

ori

această
schimbare sau revocare a devenit neapa
rată prin alte trebuinţe născute din o situație nouă 3).
In materie electorală este de asemenea
de principiu
că sentințele judecătorești nu pot avea
puterea lucrului judecat de cât pentru listele anului
în care ele s'au pro-

nunţat 4).
Materie
de imposite.

De

asemenea,

comisiunilor

hotăririle

comisiunilor

comunale

și ale

de apel, au puterea lucrului judeca
t pentru

periodul la care ele se referă, fie aceste
decisiuni date în favoarea Statului, fie în favoarea
contribuabilului, și prin
1) Râpert. Sirey, Chose Jugee, 84. Baud
ry, 1, 753, Demolombe,
IV, 453 şi 511. Aubry et Rau, V,
et Chauveau, es persomnes, III, $ 494, p. 9202. Baudry
194 (ed. a 2-a, 1902).
Carpentier, Divoree et Stepa.
de corps, I, 1645, 1649. Gr6vin, Zr. du divorce, 230. Pana.
îr., Dicorce, 1817, Planiol,
INI, 619. Vraye et Gode, Divorce,
II, 742,162. Dalloz, Noue.

Code civil annots, I, art. 240, No.
dim. Cas. fi, şi C. Rouen, D. P. 97. 1 și art. 305, No. 46
|. 420 și 1900. 2. 287.
Trib. Ilfov, Dreptul din 1888, No.
49. Cas. rom. Bulet, S-a

2
5)

1, 1997, p. 882.
Cpr. Lacombe, op. cit. D. 44,
nota 1,
Opr. Baudry et Chauveau, Des
bieus, 869 (ea. a 2-a). Baudry, I, 1447. Aubry et Rau, III,
Thiry, 1, 762. 7. Huc, IV, 295. $ 246, p.100 (ed. a 5-a).
Awmtz, Î, 1085. Laurent,
VII, 353. Demolombe, XI, 198.
F. Herman, I, art. 645, No.

125, şi Suppliment par Grijfond
Nouveau Code civ. annoti (1900, ), TI, art. 645, No. 43. Dalloz,
1, ant. 645, No. 7 urm.
Cas. fr._D.P. 67. 1. 359,

Sirey, 67. 1. 300. D. P. 77. 1.78.
Sirey, 76. 1. 304. D.P. 8, 1.
151. Vegi şi t. IIL a Comentariilor noastre, p. 34, 35,
text
şi nota |.
*) Opr. Cas. rom. Bulet. S-a II,
1880, p. 140 şi 266. Bulet.
1887, p. 997. Bulet, 1890, p.
493.
tatea de cetățean român constata — Sa decis însă că calită prin o hotărîre dată în
materie electorală, nu poate
fi rădicată tără o dovadă
diu
partea acelui care contestă calitate
a alegătorului. Cas. rom.
Bulet. S-a II, 1886, p. 312. —
Vedi însă Bulet. S-a civilă,
anul 18685, consid. de la
p DU.

COD, CIV —CARTE.

urmare,

1ir.—rre. NI—CAPIT,

ele nu mai

contestaţie

pot

la executare

fi atacate
|),

IS. —S-a IÂ—ART,

1501.

și reformate pe cale de

| S'a mai decis că, în materie de
administrație de averi, o hotărire nu poate avea pute
rea lucrului judecat,

ori

care

ar

fi faptele

ce

ar interveni

în urma

acelei hotăriri, căci actele de administraţie
fiind varii şi multiple
după timpuri și împrejurări, o hotă
râre judecătorească nu
poate să fixeze felul administraţiei pent
ru tot-deauna *).

Ordonanţe presidențiale (art. 66
Presidenţii de tribunale, pe lângă
țiuni ce au de la lege (art. 330, 331,
li13, 1781, 1782, 1739 Cc. civ., art.
Pr. civ., art. 123 L. jud. de ocoale din

bis Pr.

civ.).

multe alte atribu1259, 1756, l757,
67, 11, 73, 79, 90
1590, etc.), mai au

încă, după procedura revisuită la 1900, și
dreptul, în casuri urgente, de a da ordonanțe provisorii de
câte ori este

vorba

de pastrarea

târdiere, sau de

nea

unui

drept care s'ar primejdui prin în-

înlăturarea

pedicilor ce s'ar

ivi cu

ocasiu-

executărei unui titlu executor (art. 66 bis) 3).
Aceste ordonanţe, cari există de mult în Francia

sub

numele de o;dounances su "€fârds (art. 806 urm. Pr. civ. tr.),

fiind provisorii, de și prin sine executorii, pentru că
altfel w'ar fi de nici un folos practic, ca atare, se aseamănă
cu hotăririle judecătorești, însă nu sunt adevarate hotari
ri,
și deci nu au puterea lucrului judecat, după cum nu au
acest caracter nici sentinţele sau decisiile date în apel de
tribunal sau curte asupra acestor ordonanţe, pentru că
şi
ele sunt de aceiaș natură, adecă resolvă chestiunea în mod
provisor, fără a prejudeca fondul 1.
Art. 24 şi 28 din
noul Proiect sunt formale în această privință.
1)
=)

Cas. rom. Dreptul din 1891, No. 31, și Bulet. S-a 1, 1891,
p. 431.
as, rom. Bulet. S-a 1, 1881, consid. de la p. 491. Dreptul
din 1881, No. 61.

5)

Această

*)

de prin interpretare la alte casuri ce nu s'ar găsi în sus
arătatele condiţii. Cas. rom. Dreptul din 1902, No. 5l, şi
C. judiciar din acelaş an, No. 30).
Vedi Pand. fr., Chose jugte, 257 urm. Moreau, „Juridiction
des refâris, 33. Debelleyme, Ordonn. su refer, IL, p. 493.
Rousseau et Laisney, Dictionu. de proced. civ., vo Reftri,

procedură

excepțională

193

mi se poate

aplica

şi întin-

228. G. G. Mironescu, Revisuivea Cod. de proced. civilă (1901),

Administr.
die avere,
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Verif. ereanNu au de asemenea autoritatea lucrului judecat protelor, Fali- cesele verbale de verificarea creanţelor în materie de fa-

liment 1).

Apel în ma-

e

Unele

ordonanțe presidenţiale fiind, după textul actual,

et supuse apelului, în termen de trei dile

de la data comu-

Conbroversă.nicărei lor, la tribunalul sau Curtea din care face parte
judecătorul care le a pronunțat, iar altele fiind supuse apelului la Curte, s'a ivit controversă în privința ordonanțelor emanate de la. presidentul

tribunalulului,

asupra punc-

tului de a se ști când apelul trebueşte îndreptat la tribunal și când trebuește îndreptat la Curte.
După părerea noastră, numai ordonanţele propriu dise de referes sunt

supuse

apelului

înaintea,

țări

presidenţiale

este

de

exemplu

alcătuește

cari

tribunalului.

nu au

ordonanța

lista apărătorilor

judecătoriile

de ocoale

un

Cele-lalte

presidentulai

meniţi

art.

înenviin-

caracter urgent,

precun

tribunalului

a funcţiona

pe

care

lângă

123 L. jud. de ocoale), sunt

supuse apelului la Curte, conform dreptulni comun 2) Această diseuțiune nu mai este cu putinţă după noul Proiect, care supune toate ordonanţele presidentului tribunalului numai apelului la curte, în termen de trei dile de

la data

lor

(art.

23).

p. 21, 22. B. M. Missir, Dreptul din 1899, No. 11, p. 629.
Cas. belg. Sirey, 91. 1. 14. Cas. fe. Sirey, 95. 1. 155. Sirey,
93. 1. 415.—Contră. Griolet, op. cit., p. 86. Repert. Sirey.

Chose jugee, 112 urm.

Allard, op. cit, p. 179. Î.

N. Cesă-

vescu, Curierul judiciar din 1900, No. 2. (rarsonnet, Pr. io.
IN, $ 469, p. 959, nota 7. Acest din urmă autor dice însă

că asemenea ordonanţe au autoritatea
acest sens, că judecătorul nu poate să

să fi intervenit o schimbare

în

situațiunea părților ; caracterul

lucrului judecat
le modifice, fără

împrejurările

în
ca

causei sau în

lor» provisorle împedică însă

de a fi invocate ca având antoritatea lucrului judecat
întea judecătorilor fondului. Cpr. Cas, fr. Pand. Pâriod. îna1901.
CIA
DC. București, Curierul judiciar din 1900.
No. să
*) Vedi

în acest sens Prib. Neamţu, Curierul judicia+ din 1901,

No. 66

(cu adnotaţia noastră). Î. N. Cesătesea, Ci judiciar

din 1901, No. 45, adnotaţie asupra unei decisii
trar a Curţei din Iaşi. C. Bucureşti, C. judiciarîn sens condin 189,
No.

33;

Botez,

din 1900, No. 13, şi din 1902, So. 48, Cpr. şi C.
de

Codicele

—Contră.

ședință

al judecăt.- de pace,

C. Iaşi şi Bucureşti,

No. 45 şi TI.

p. 581

Curierul judicia din

urm.

1901,
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Ilotărîri

S-a ILARIE. 1201,»

495

condiționate.

n principiu, hotăririle nu pot fi condiţionale Î). Se
poate însă une-ori întâmpla și contrariul 2). Decisiunea, în
asemenea caz, are autoritatea lucrului judecat, însă această
autoritate este subordonată, ca și însuș decisiunea, la îndeplinirea condiţiunei aratate de dânsa 3); de unde resultă
că dacă condiţia nu se îndeplineşte, hotărîrea se consideră
ca neavenită i.
O

cuprinde

hotărîre

de

sul când ea nar
nat. Aceasta se

uatoire),
Asemenea
termenul

asemenea

natură

ar

fi acea

care

arHotăe, comi-

o condamnare contra uneia din părţi pentan ea-

detipt

îndeplini un act întrun termen
nnmește o hotărire cominatorie

decisie

condițională

de judecători

este

este

ea. irevocabilă,

el de

Datorii.

determi(comuni

rigoare ?

şi

Juris-

prudenţa admite revocarea unei atare decisiuni : ca își primește executarea cât timp n'a fost revocată, însă judecă-

torii pot
expirărei

în mod
ma

la

Se

să autorise pe parte a îndeplini
actul în urma
termenului, și să râdice condamnarea pronunţată

condițional,
care

partea

întâmplă

parte la o sumă

sau să micşureze

fusese

adese-ori

cu

ori să mărească

su-

condamnată 5).

că tribunalele

titlu de daune pentru

condamnă

pe o Condamu.

fie-care di de „e caredi

întărdiere, în caz când ea nu va executa un act oare-caredeintărdiere.
întrun termen determinat6). In asemenea caz, este gene1)
>)

*)
+)
5)

Veqi î. VI a Comentariilor noastre,

2.

anume determinat. Cpr. Griolet, op. cit, p. 175.
Râpert. Sirey, Chose jugte, $6. Larombiere, V, art. 1351, No.
23. Griolet, op. cit., p. 175. Lacombe, op. cit., p. 46.
Cas, tr. Repert. Dalloz, Chose jugte, 363, nota 3. Sirev, 61.
1. 850.
Repert, Sirey, vo ciț., 94 urm. Lavombiăre, loco cit. Cas. fi.
Sirey, 32. 1. 669. Sirey, 42. 1. 170. D.P. 83. 1. 243. Sirey.
83. 1. 345. Cpr. şi Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1888, p. 209.—Judecătorii

5

p. 40, nota

Nu se poate însă presupune o condamnare cu termen, menită a nu şi produce efectele sale decât pănă la un timp

pot, în asemenea

caz, să pronunţe

şi o hotărire ire-

vocabilă. Cas. fe. Sirey, 89. 1. 264. Larombiere, Joco cir.
Vedi t. VI, p. 373. Pand. fr., Oblig., 1, 2102 urm. Repert.
Sirey, Chose jugte, 100 urm. — Alta este însă chestiunea.
de a se şti dacă tribunalele pot constrânge pe debitor la
executarea obligaţiei sale prin condamnare la daune. Vedi
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valmente admis, mai cu samă de Jurisprudenţă, că daunele
pot fi fixate atât în mod irevocabil 1) cât si în mod pro-

visoriu 2).

Tlofărtvi
Dreptul
român,

nule,

La Romani, se făcea v deosebire între sentinţele simplu
neîntemeiate şi acele cari violau în mod expres legea.
Cele dintăi singure produceau autoritatea lucrului judecat.
Cât pentru cele de al doilea, ele erau nule de drept.
„Si
expressim sententia contra juris rigorem data fuerit,
valere

non debet“ 3).

Dreptul
actual.

Astădi, ori-ce hotărire, fie că a fost pronunțată
în
contra legei, sau fără competinţă 1). fie că unu s'au obser-

asupra acestei controverse, t. VI, p. 335, text şi
nota 3 și
314 Râpert. Sirey, Chose Jjugte, 104 urm.
*) Repert. Sirey, ve cii., 100, Garsonnet, P». cie.,
III, $ 528,
p. 452 (ed. 1). Laurent, XVI, 300. Demolombe. XXIV.
495
urm. Aubry

„De

*)

et Rau,

IV, $ 299, p. 41, 49.
|
Repert. Sirey, vo ci, 101, şi autorităţile citate |
acolo. Cas.
fr. D. P. 91. 1. 31. D. P.89. 1. 259 și 382.—Contr
ă. Lauvent,
XVI, 301 şi XX, 147.

(ed. 1-a). Demolombe,

XXIV,

Garsonnet, III, $ 528, p. 453
496. Aubry et Rau,

loco cit.
T. Huc, VII, 145. După aceşti din urmă autori,
partea nu
poate fi scutită de daunele la care a fost condamnată
de cât
în caz când executarea actului ordonat ar fi fost
întărd
iată
„Său împedicată prin un caz fortuit
sau de forţă majoră.
î) L. 19, ab initio
, Dig, De appellationibus, 49,

1.—Vedi şi L.
4. $56, Dig, De re judicata, 42, 1, unde
se dice: „Condemnatui accipere debemus eu
qui vite condemnatus est, ut
sententia valeat. Cuterum si aliqua vation
e sententia nullius
momenti sit, dicendum est condemnationis
verbum non tenere“.
Astfel
, hotărîrea dată cu incompetiută

fentiis et intevlocutionibus, 1,45: 1.4, (L. 4, Cod., De senCod., Si a non competente judice judicatum esse dicatur,
1,
48),
sau care calca
un principiu fundamental al dreptului
(contr
a
manifesti Juris Forman data) (L. 2, Cod., Quand
o
cesse, Î, 64), sau care era contrară uneiprovocare non est nehotărîri anterioave

(Quo

1,

Cod.,

venită

>
Hotăr.
emapată de la o

competentă.

contra

res

prius

loco eit.), ete.

(radius

momenti).

era

judicatas

Cpr.

nulă şi
Achill

pronunciatum

se considera

est) (Li.

ca

nea-

del giudicato civile nel diritto modevno e Gatti Dell'auto rită
italiano, 41 (1902).
4
:
aa
.
$) Imerna judecat
există deci . chiar
atunci
mâna

nei,

de la o juridicţie incompetentă

când hotărîrea ar efie din causa, persoa-

fie din causa materiei, chiar în
această incompetință ar fi întemeiată pe un motivcaz decândordine
publică.

COD. CIV.—CARTEA IL—PIT. IE.—
CAPIT. IX. —S-a LII.—ART. 1201.
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vat formele legale, şi dobândită,
după unii, chiar prin manopere frauduloase 1), are puterea
lucrului judecat, dacă
partea în drept, legiuit chemată, m'a
făcut să fie reformată,

usând

de

legea 2).

căile

ordinare

Ea n'ar putea

deci

sau

extraordinare

să ceară

ce'i

anularea unei

conferă

asemenea

Cpr. Laurent, XX, 15. Larombitre,
V,
Tiacombe, op. eit., 55, p. 52 urm. Allară, art. 1351, No. 1].
op. cit. p. 188 um,
Aubry et Bau, VIII, $ 169, p. 369. Bonni
er, 860. Pand. fe.,
Chose jugee, 214 urm. Repert. Sirey, eod.
vo, 193 urm. Garsonnet, Pr. co, TIL, $ 1134, p. 565 (ed.
a 2-a), p.261 (ed.
1). Ricei, Delle prove, 349. P. Tuozzi, //aut
orită della, cosa
giudicata, 35, 36. Puzier-Herman, III, art. 1351,
No. 492 urm.
Mangin, Action publigue, II, 315. 17. Huc,
VIII, 332. Trip.
Reims, Pand. Piriod. 8. 2. 181. Cas. fr. şi
C.
67. 2. 36. Sirey, 67. 2. 953. Cas. fe Sirey, Nancy, D. P.
93. 1. 29. 8.
59. 1. 120. D. P. 89. 1, 976. 8.9.1. 502.
S.
Cas. rom. Bulet. S-a I, 1889, p. 1026. Bulet. S-a 87. 1. 357.
consid. de la p. 309. Trip. Roman, Dreptul din 1899, II, 1873,
No. 20.
Lia Romani, hotărîrea emanată de. la un judecător
incompetent, nu obliga din contra pe părţi : „EL în prica
causis hujusmodi forma serbalur, ne guemguc litig torum
atorum
seute

')

ntia non a suo judice dicta constringat“, L. 4,
Cod,
d non compet
judiceen
judic
atum esse dicutuv, 1, 48,
te

Cas. fi. D. P. 73. 1. 366. Sirey, 73. 1. 398.

Pană.

fr., Chose
Jugee, 288. Laurent, XX, 16. Griolet, op. cit., p. 173.—C
ur-

3

tea noastră supremă a decis însă că autoritatea
judecat nu poate fi opusă când instanța de fond

—

Si

lucrului
constată

că hotărirea, care se invocă ca producând lucrul judecat. este
vesultatul unei conivențe, și nu avusese loc desbateri contradictorii. Bulet. Cas. S-a II, 1899, p. 889.
Cpr. Pothier, II, 883 urm. Thiry, III, 160. Repert. Dalloz,
Supplement, Chose juge, 57 urm. Aubry et Rau, VIII, $ 769,
p. 369. Larombitre, V, art. 1351, No. 11. Garsonnet, Pr.
- cip. LIL, $ 469, p. 261 (ed. 1). Bonnier, 860. Laurent, XX,
10 urm., 15. Repert. Sirey, Chose Jugee, 121 urm. Pand. fr.
cod. VO, 214 urm. P. 'Puozzi, autorită della cosa giudicata,
31 urm. Ricci, Delle prove, 349. Lacombe, op. cit., 52, p. 50.
Allard, op. cit., p. 187. Cpr. Trib. Reims, Pand. Period. 86.

2. 181. C. Rouen, Sirey, 80. 2. 148. D. P. 78. 2. 232. Cas.

fr. D. P. 87. 1. 207. Sirey, 79. 1. 11; Sirey, 73.
P. 13. 1. 366. Cas. belg. Pasicrisie, 79. 1. 201.

1. 19%. D.
Cas. TOM.

Bulet. S-a 1, 1889, p. 1026. Dreptul din 1890, No. 6. Trib,

Roman,
la care
nea în
Efectele

Dreptul din 1889, No. 20.—Acel car
a plătit
e
suma
fusese condamnat prin o hotărîre nulă, are el acţiurepetiție?
Vedi t. VI, p. 12 și 13. Vedi şi înfră,
lucrului judecat.
32

Dreptul

roman,

498

AUTORITATEA

hotăriri

pe

LUCRULUI

JUDECAT.—ART.

1201,

calea unei acţiuni principale 1), nici pe calea de

*) Râpert. Sirey, Chose jugte, 121. Solon,

Thcorie de la nullitt

des conventions et des actes en tout genre, I, 417 (ed. din 1835).

Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1883, p. 171. Bulet. S-a 1, 1890,p.

Acţiunea în
anulare a
femeei neautorisate,
sau a barbatului.

461. Bulet. S-a 1, 1892, p. 954.
Nici femeea, măritată nu poate cere anularea unei hotăriri,
după ce a remas definitivă, măcar că cererea ei s'ar întemeia
pe lipsa de autorisare din partea soţului de a sta în judecată.

Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1883, p. 171.—S'a decis că nici bar-

batul nu poate cere nulitatea hotărirei date contra femeei
sale, pentru lipsă de autorisare, dacă hotărîrea, a remas definitivă, el neputând propune nulitatea de cât în cursul procesului, pe cât timp hotărîrea nu a remas încă definitivă. Cas.
vom. Balet. S-a 1, 1889, p. 411 şi 413. Soluţia, contrară, admisă de Curtea din Bucureşti şi din Craiova, precum și de
Curtea, de casaţie, în secțiuni-unite, în aceiaș afacere, este
însă mult mai juridică. Vei Dreptul din 1889, No. 15, și din
1890, No. 43. Bulet. Cas. 1890, p. 623 urm. „Considerând,

dice

această

din

urmă

decisie,

că ori cine are un drept, tre-

bue să aibă și o acţiune ca sancțiune a lui; că dar, întru
cât art. 207 0. civ. recunoaște barbatului dreptul de a cere
anularea tocmeleror sau a pornirilor de judecată făcute de
soţia sa fără autorisare, apoi de sigur că urmează să "i se
dea şi mijlocul pentru a, putea ajunge la această anulare
;
că, în ipotesa când soțul n'a fost pus în causă spre
a putea

apara pe soţie,

el nu este în măsură de a, uza de dreptul

cei conferă art. 207 C. civ. de cât numai în momentul când
actul judecătoresc, dobândind puterea lucrului judecat,
se

pune în executare prin urmărirea averei soţiei, şi singura
cale ce'i este deschisă de art. 399 Pr. civ., că şi pentru ori-

care al treilea interesat, este aceea a contestațiunei
; că
argumentul ce se trage din cuvintele „pornirilor de judecată“ din citatul art. 207, pentru a se deduce că nu este
vorba de cât de nulitatea acțiunilor intentate de femee, iar

nu şi de acelea ce sar intenta contra femeei, nu este înte-

meiat, căci şi art. 197 vorbind de autorisarea, ce se
cere
femeea să aibă de la barbat, întrebuinţează aceleași cuvinteca

de pornire în judecată,

și din

înțeles să ceară autorisarea,

femeea
Vântul

este reclamantă,

de

pornire

axt. 198 num.

barbatului nu numai

dar şi când

în judecată,

se vedea fi
în caz când

este pârită, şi dar cu-

însemnează a sta în judecată

(stare în judicio), fără, distincţiune de este reclamantă
sau
pârită ;— Considerând că, de asemenea, este neîntemeiat
aSumentul ce se trage din aceleaşi cuvinte
pentru a se dice
că nu este vorba în acest articol de cât deo
acţiune pendinte, iar nu de casul când asupra acţiunei intentate
ar fi intervenit o hotărire definitivă, căci nu se concepe
cum s0țul ar putea să se prevaleze, pendente lite, de
dreptul ce'i

COD. CIV.—CARTEA UL—TIT. IIL—
CAPIT.

IX.—S-a HL—ART, 1201.

contestare, afară de casul când
ar fi existat dol sau fraudă 1). Pârâtul ar putea, cel mult
, după cum vom vedea.
mai la vale, să ceară îndreptarea
unei erori materiale,
care s'ar fi strecurat în hotărire,
dacă ea n'ar face însuș
obiectul acelei hotăriîri 2). Procesel
e n'ar mai avea, în a-
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dever, nici odată sfârşit (nallius erit
litiu

finis), dacă ar
fi putut fi reîncepute pentru o simp
lă eroare 3).
Soluţia, de mai sus se aplică numai hotă
ririlor nule,
" Du însă şi acelor inexistente, cari au
numai aparenţa unei
hotăriri. Astfel, mar avea autoritatea,
lucrului judecat, o
hotărîre neînvestită cu semnătura judecăto
rilor cari au pronunțat-o €);

o hotărîre

reclamantului
prinde

care

ar

condamna,

pe

pârit

Iotăriri

inexistente.

a plăti

tot ce'i datorește 2); o hotărire care ar
cu-

disposiţii

contrarii

și contradictorii 6);

ete.

Tot asemenea, soartă ar avea și hotărîrea
care, din im- Hotăriri cari
posibilitate materială, n'ar putea să fie adusă
la, îndeplinire, nudusepot la fi în-aconferă

art.

207

altfel

de

cât

deplinire.

numai

prin

intervenţiune

la

prima instanță, ceea ce nu-i este posibil de
cât
casul
când a avut cunoștință de judecată mai înaințe de înpronun
țarea unei hotăriri ; că hotărîrea primei instanţe
odată
nunţată, dânsul n'a» putea s'o atace nici prin oposiţi procate ce nu fusese chemat în instanță, nici prin apel, e, de
de oare
ce nu figurase la prima instanță, și astfel s'ar ajunge
la,

resultatul că, cele mai multe ori, barbatul nu va putea,

*)
*)
5%)
*)

să
useze de dreptul seu, măcar că legea “i-l recunoaşte
formal, iar pe de alta, s'ar da, nașteve la posibilitate
a unei
conivenţe între femee şi partea prigonitoare pentru a se
putea înlătura, autoritatea, maritală, ne făcându-i cunoscut procesul ce mijloceşte între dânșii, ete.“
Cpr. Trib. Roman, Dreptul din 1902, No. 48.
Cpr. Grioleţ, op. eit., p. (71. Demolombe, XXX, 390. Allard,
op. cit., p. S4T, 348. Vedi şi înfră, p. 512, nota 2,
Cpr. L. 2, Cod, De re Judicata, 1, 52.
|
Cpr. Cas. fr. D. P. 74. 1. 308. Gavsonnet, op. cit, III, $

469, p. 258 (ed. 1). Râpert.

—

o

p. 187 urm. Pand. fe.,
sententia, omnem debiti
sole, judicati actionem
Cod., De sententia gua

5)

Cpr. Pothier, II, 866.
54,
p. 51.
Pcultier II, 871.

Sirey, vocit., 199. Allară, op. cit.

ve cit., 290. Laurent, Xă, 4 „klee
gquantitaten cum usuris competentibus
prestare non potest“. L. 3, ab initio,
sine certa guantitate profertur, 7, 46.

Laurent, XX, 11. Lacombe,

Laurent,

loco cit.

Pand.

f.,

op. cit.,

5
Chose jugte,

293, 294. Allară, op. cit., p. 188, text şi nota 1. Lacombe,
op. cit., 54, p. 52.
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precum ar fi de exemplu acea care ar condamna pe un copil

să remâe la, părinţii săi, iar aceștia w'ar voi să'l primească 1).
Hotăniri cari
In fine, credem că w'ar putea dobândi autoritatea lucru-

ar odata pui judecat hotăririle
un lueru ili- lucru

ilicit sau

cari ar

condamna

contrar ordinei

pe cineva

publice 2). Cum

la un

sar putea,

sade; în adever, aduce la îndeplinire o hotărîre care ar valida o
publice.

convenție

Conbrovenă.Jată 2...
pănă

lovită

acolo,

li0 3) se

de nulitate

și ar face ca legea să fie vio-

Autoritatea lucrului judecat nu poate să meargă
căci principiul

aplică

și la

împossibilium

obligațiile

care

nulla

resultă

judecătorești.

Hotărîri preparatorii

est obliga-

din

hotăririle

(premergătoare).

Hotăririle preparatorii sau pregătitoare (art. 159 Pr.
civ.) €), premergătoare, după cum se exprimă art. 323 din
Procedura, revisuită 5), cari au de scop instrucțiunea causei
și cari tind a pune procesul în stare dea primi 0 soluţie
definitivă, nu au și nu au avut nici-odată autoritatea
lucrului judecat 6). „Non oz omis judicis, judicati contine
ductoritatem“ 1),

to
ST

)

Cpe. Pothier,
dit impossibile
Pr., Dig., Que
Tacombe, op.

II, 869. Pana. fe, vo cit, 295. „Puulus vesponpreeceptum judicis mullius esse momenti“. Lu. 5,
sentenlice sine „appellatione rescindantur, 49, Ș.
cit., 54, p. 52. Pand. fe, vw cit., 301.—Coutră.

Cas. fr. Repert.

Laurent,

XX,

Dalloz,

16.

rbitrage, 997,

p. 64,

ad nota.

*) LD. 185, Dig, De regulis juris antiqaui, 50, 17. Cpr. Pothier,
+)
5)

II, 870. Veqi t. VI a Comentariilor noastre, p. 813, 817.
Cpr. art. 153—160 din noul Proiect de proced. civ.
Expunerea

cuvântul
torii

*)

-x

propriu

dis,

cât

a

d-lui

C.

G.

Dissescu

dice

că prin

se înțelege atât hotărtrile prepara-

şi acele

sntevloculorii.

Art.

305

din

noul Proiect vorbeşte
de hotăriri preparatorii de ori ce natură.
Ş
Cas. rom. Bulet. S-a civ., 1867, p. 987. Bulet. S-a 1, 1883, p.
668 şi 1182. Bulet. S-a 1, 1887, p. 57. Cas. fr. Sirey, 75.1. 398.
Sirey, 89. 1. 302. Sirey, 90. 1. 344. Pană. fr., Chose jugee.
164 nm. Repert. Dalloz, Supplem., Chose jugte, 25 urm. Repert. Sirey, eod. vo, 27 urm. Larombiăre, V, art. 1351, No.

15.

-—

de motive

premevgetoare

Laurent, XX, 23. Griolet,

op. cit.

p. 118.

Gaxsonnet,

Pr. civ, III, $ 471, p. 268 (ea. 1), $ 1138, p. 572 (ed.a
2-a). Bonnier, 300. Aubry et Rau, VIII, $ 1769, p..368. T.
Huc, VIII, 307. Lacombe, op. cit., 46, p. 492, Allard, op.cit,
p. 113. Gatti, op. cif., 98.
L. LA în medio, Cod., De sententiis et interlocitionihus omni-

su judicum, 1, 45. Vedi şi infră, p. 509, nota,
1.

COD. CIV.—CART. II.—TIT, II.—CAP. IX.—S
-a II.—ART. 1201,

Aceste

dată

hotăriri

nu

cu fondul (art. 323

pot fi atacate

Pr. civ.),

în apel

pentru

501

de cât o- Art. 323 Pr,

că admiterea

€iv.

imediată a apelului n'ar fi fost de cât o măsur
ă care ar
fi prelungit procesul, pe lângă că ar fi fost
oneroasă Şi
inutilă 1);

și această,

soluţie, jurisprudenţa,

o aplică

nu nu-

mai la hotăririle cari ordonă o procedură preparator
ie propriu disă, în sensul art. 159 Pr. civ, ci și la ori ce
hotărtri
asupra
ori-cărui fel de incidente, cari nu au de efect
curmarea acțiunei tribunalului şi desezisarea, lui, precu
m

ar

fi de

exemplu

în

caz

când

sar

fi invocat

prescripția,

autoritatea lucrului judecat, etc., pe care tribunalul le-ar
fi respins. Deci, dacă tribunalul se declară competent, sau
respinge prescripţia invocată, ori excepția lucrului judecat,
și continuă judecarea fondului, apelul nu poate fi interjetat de cât o dată cu fondul. Art. 323 Pr. civ. nu mai
este însă aplicabil atunci când este vorba de o hotărire
prin care tribunalul se declară necompetent, sau când, asupra unei chestiuni prejudiciale, suspendă judecata fondului, sau declară că există lucru judecat, etc. In asemenea
casuri nu mai suntem în termenii art. 323 Pr. civ., și apelul urmează a fi făcut de îndată, pentru că admiterea
incidentului a avut de efect curmarea acţiunei tribunalului și desezisarea lui 2).

Am dis că hotăririle preparatorii nu au puterea lu- Hotăririle
crului judecat. Astfel, nu au puterea lucrului judecat: ho-PreParatorii

tăririle

cari ordonă

să 4); o cercetare la
1)

fața

de scripte 3),

.

locului 5),

sau

o experti- puterea lu.

chemarea

ca

o mulțămire

dată pe

dânsa“.

Cpr. Cas. rom. Dreptul din 1901, No. 21. C. Iaşi, C. judiciar din 1900, No. 19. Cpr. şi o altă decisie a Curţei de
casaţie S-a II, din 9 octombrie 1900, la care am luat şi noi
parte,

remănând

5.—Contră.
ceastă din

însă

în

minoritate.

Dreptul

din

1901,

No.

C. Iaşi, C. judiciar din 1900, No. 43 şi 44. (Aurmă

decisie

a fost

casată).

Cpr.

asupra

chestiuni și Alex. Degre, Dreptul din 1890, No. 31.
3)
*)

crului

j

unei “" ui jude

Cpr. Cas. rom. Dreptul din 1901, No. 5.—In contra hotări- Art. 305 din
rilor preparatorii de ori ce natură, dice noul Proiect al Pro- Iroieotul
cedurei civile (art. 305), nu se va putea face apel de cât nou a tr
o dată cu hotărîrea asupra fondului. Şi acest text adaogă:
”
„haecutarea fără reservă a unor asemenea hotăriri nu va
putea fi considerată

=)

o verificare

Cas. rom. Bulet. S-a, Î, 1890, p. 257.
Pand. fi., Chose jugee, 114 urm. Laurent,
rom. Bulet. S-a 1, 1885, p. 7.
,

acestei

oa
ap
XX, 23, 27. Cas.

5) Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1885,p.4 și 7. Bulet. 1898, p. 991.

.
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1201;

la interogator 1); comunicarea
respingerea

probei

de acte 2), admiterea

testimoniale, etc.;

resultă din modul cum sunt redactate art.
noul Proiect, căci atât sub legea actuală,

anterioară, chestiunea este și era,
privință, controversată 3).

cel puţin

aceasta

158 și 159 din
cât şi sub acea

în această

din

urmă

Nu au de asemenea puterea lucrului judecat incheietribunalelor sau curților prin cari se deferă un jurământ supletoriu, fie el supletoriu propriu dis sau estimatoriu (în litem) €).
Jurământul estimatoriu, despre care am vorbit supră,
p. 439 urm. era admis și în pravila lui Vasile Lupu: „Ce-

Jurământ sui .
pletoriu.

rile

Prav. lui V.
Lupu.

luia

ce'și

va

piarde

lucrul

i-se va da jurământ să dică câte

lucruri i-au furat și cât le-au fost preţul, și încă câtă pagubă
au avut dintr'aceste lucruri, și cât au cheltuit umblând în-

trebându-le“. (Capit. pentru semnele furtușagului, pricina 16).

Tot astfel, nu au puterea lucrului judecat, hotăririle
cari, după vechia lege a Moldovei, se pronunțau numai în
țate în drit. drit, de oare ce prin acele hotărîri nu se făcea alt ceva
de cât să se deschidă dreptul părților de a se judeca, fără
ca acele hotărîri să poată avea vre o înriurire asupra fondului, care se trimetea, instanțelor judecătorești spre al

Dreptul vechit. Hotărîri pronun-

examina

și judeca 5).

') Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1883, p. 939, ultimul -considerent.
Pand.

Ancheta in
futurum.
Art. 66 Pr.
civ.

fr., Chose jugee,

111.

%) Vedi supră, p. 293, text şi nota 2.—Niei încheierile cari
admit ceea ce se numeşte anchetă

in futurum

(axt. 66 Pr.

civ.) nu au autoritatea lucrului judecat. Arţ. 20 şi 24
din
noul Proiect o spun anume. Acest Proiect dispune de ase-

menea, că aceste ordonanţe nu sunt supuse nici unei căi
reformare (art. 21). După textul actual, chestiunea este con-de

troversată. Vedi supră, p. 114, ad notam.
Vedi supră, p. +35 urmn. și 444. —Nu tot astfel este însă pentru
Jurământul decisoriu, care fiind o specie de transacţie, leagă

Jurământul
decisoriu,.

—

o

atât pe partea care la deferit sau

căreia el s'a referit,

cât
ŞI pe judecătorii cari lau admis. Vedi supră,
p. 4371. Opr.
Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1885, p.7 şi 8.
Cas. rom. Decisia S-a 1, No. 33 din 1871 (nepublicată).
Vedi şi Bulet. Cas. S-a 1, 1875, consid. de la p. 89 și
350.

—0O hotărîre pronunţată de desfiinţata Inaltă Curte are însă
autoritatea, lucrului judecat, chiar când a fost dată
primul Şi ultimul resort. Cas. rom. S-civ., Bulet. 1869, p.în 208.

—Dobândiau, de asemenea, puterea lucrului judecat hotăririle pronunţate de Divanul domnesc, cari n'au fost atacate

COD. CIV.—CARTEA II.—TIT, MI.—C
AP. 1X.— 8-a IIL—ART, 1901,

Incheierile

însă o încheiere

prin

care se face aplicarea

preparatorie

asupra

503

art. 151 nu este Apl. art. 151

căreia judecătorii

să Priv.
poată reveni 1).
Hotăririle date asupra, incidentelor de incompetinţă 2)
Incidente de
sau asupra excepțiunei lucrului judecat 3), nu sunt de
a- dinti 20
semenea
preparatorii,

pentru

că ele nu

pregătesc întru ni-

mic judecarea fondului, nici nu sunt măsuri de
instrucţie
a fondului, ci din contra, înlăturează .cu totul judec
ata fondului procesului. Ceea, ce este supus discuțiunei este
numai

modul de apelare a acestor hotăriri. (Vegi supră, p. 501).

Art. 160 din Procedura actuală (159 din noul Pro- Art.
160 Pr.
iect, care suprimă cu drept cuvânt Ş 2 al art. 160ac
tuO?
al) prevădând că judecătorii pu sunt legați prin încuvi
ințările pregătitoare și urmările lor, naște întrebarea: care
este sensul acestor cuvinte ? Unii ar voi ca judecătorii să,
aibă numai facultatea de a nu ţinea samă de resultatele
dobândite prin măsura pregătitoare ordonată de dânșii, fără
a avea însă pe acea de a reveni asupra măsurei ordonate
în mod preparator 4).
Este necontestat că ei au acest drept 5); însă trebue

să le recunoaștem

chiar

facultatea

de a revoca

donată, fie din oficii, fie după cererea, părților,
în urmă, găsesc alte mijloace de convingere 6),

măsura or-

dacă

ei,

cu recurs în termenul de trei luni de la comunicarea, lor.
Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1872, p. 1.— Tot ast-fel, un hrisov
domnesc prin care s'a întărit o hotărîre, sub Regul. organic, constitue autoritatea lucrului judecat (cpr. art. 8 L.
C. cas.). Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1877, p. 61. Cpr. şi Bulet.
S-a civ. 1866, p. 315.—0O hotărire definitivă şi irevocabilă

din

1)
2).
3
*)
5)

timpul

legei

vechi

nu

poate

însă

fi supusă

căilor

de

reformare înființate de legea, nouă, dacă vechia legiuire nu
le prevedea, anume, pentru că prin aceasta s'ar viola antoritatea, Iucrului judecat. Cas. rom. Bulet. S-a civ., 1868, p. 199.
'Trib. Râmnicu-Vâlcea, C. judiciar din 1894, No. 20.
C. Iaşi, C. judiciar din 1900, No. 43 şi 44. Cas. rom. Bulet.

S-a 1, 1882, p. 4.

Pand. fr., Chose jugte, 172.
j
Cpr. T. Huc, VIII, 307. Griolet, op. cit., p. 118. Carr6Chauveau, Lois de la procâd., IV, Quest. 1616, p. 82 urm.
Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1885, consid. dela p. 4. Bulet.

S-a 1, 1887, consid. de la p. 112.
%) Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1885, p. 6. Bulet. 1887, p. 45. Bulet.
„S-a 1, 1883, p. 1182. Bulet. S-a 1, 1882, consid, de la p.
6. Bulet. 1895, p. 599. Bulet. 1898, p. 991. 'Trib. Putna,
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Hotărâri cuprindând veserve.
A

reserva

o chestiune,

însemnează

a nu

se pronunţa,

asupra ei, a nu o judeca. Prin urmare, o hotărîre, de orice natură ar fi, nu poate dobândi autoritatea lucrului judecat în privinţa punctelor reservate ID).
Nu trebue să confundăm ipotesa în care sar fi făcut
0 anume reservă cu acea în care justiția ar fi respins v
cerere sau 0 excepţie în lipsă de probe; căci, în asemenea,
caz, există o sentință, care poate dobândi autoritatea, lu-

cralui judecat 2).

Hotăriri pronunțate de arbitri.
Arbitrii sunt niște adevaraţi judecători aleși de
părți,
după cum a declarat în expunerea de motive Dl
Ministru

al justiţiei C. G. Dissescu 3), cu această deosebire că
ei pot
Dreptul din 1895, No. 42. Cas. fi. Sirey, 40. 1. 939.

Ber-

riat St. Prix, Procdd. cio., p. 233, nota 40.
Repert. Dalloz, Supplâm., Chose jugte, 95. Laurent, XX, 23.
„Pr. cip., ITI, $ 471, p. 268 (ea. 1-a), $ 1138, p. Garsonnet,
573 (ed. a

2-a). Repert. Sirey, Chose jugte, 31 urm. — Contră
(în pritestimoniale), Cas. rom. Bulet. S-a 1, 189,
p.
1179. Dreptul din 1899, No. 46. Curierul Judicia
r
din
189%,
No.
vința probei

D

5)

39. Vedi și supră, p. 293, nota 2.
Le
VL 309. Pand. fr, Chose jugte, 255 urm.
Laurent,
2DP
„_2h
et
fine.
Lacombe,
„ op.0p cit. 49, p. „i. 47. Ca
Cas. s.
fr. D.P
îr.
D.P.

"P. Huc, loco cit. Toullier

Chose jugte, 156.

Lacombe,

D. V, partea II, 121. Pand. fr,

op. şi loco
cu. R&pert,
Sirey, eod. vo, 112 urm. Larombitre, V, supră
art.
1351,
No. 24.
Aubry et Rau, VIII, $ 169, p.
ceste,

Curtea

de

casaţie

din

369, nota, 13.—Cu

Francia

a decis

toate a-

că se

poate
readuce în Judecată o cerere sau o excepţi
e respinsă în lipsă
de probe, dacă judecătorul & manifestat
intențiunea, expresă sau tacită de a nu statua, asupra
chestiunei de cât pen-

tru present (guant ă present

Vedi D. P. 71. 1.
411. Sirey, fă. 1. 435. D. P. ou 86,en 1.âtat).
75,
Sirey, 85. 1, 493.
Nimic nu este însă

mai arbitrar de câţ
jurisprudență, pentru că judecătorul nu poate, prin această
formula decisiunei
sale, să restrângă şi să nimicească efectele
lucrului judecat.
3) De aici resultă că arbitrii nu
pot fi urmăriţi, în principiu,
pentru prejudiciul adus părţilor prin
prim acţiunea recursorie civilă (art. 308judecata, lor, de cât
dapă dreptul comun. Judec. ocol. Vaslui, Pr. civ.), iar nu
C. judiciar din
1901, No. 36.—In

privinţa actelor încredințate lor de părţi,

COD. CIV.— CARTEA

fi și străini

III.—TIT.

(art. 341

NI.—CAPIT, IĂ.—S-a IIIL.—ART, 1201,

Pr. civ.)!) şi pot judeca nu numai

de cât după legi, ca ceilalţi judecători, ci și după cugetul
Și chibzuirea lor, când compromisul este expres în această

privinţă

(art.

367

355

Pr.

civ.),

disposiție

menţinută, prin

art.

din noul Proiect.
Arbitrii pronunțând o adevarată hotărîre 2), neaparat
că această hotărire poate să dobândească autoritatea lu-

crului

judecat

din

causa

puterei

ce

le conferă

convențiu-

nea părților, însă numai învestindu-se cu formula executorie prin încheierea tribunalului la care s'a depus hotă-

rirea (art. 358 P. civ.)5).
Hotărîri

emanate

de la comisiunile

rurală din 1964.

instituite prin legea

Lmerările comisiunilor de plasă, instituite conform legei
rurale, ca și hotăririle desființatului comitet permanent, cari
le confirmă sau le reformă, constituesc

un

titlu

pentru părți,

dacă n'au fost atacate în termenul util și pe căile prescrise de legea rurală. In asemenea caz, ele au dobândit
autoritatea lucrului judecat între proprietar și partea împroprietărită, așa că locuitorii împroprietăriți nu mai pot
cere înaintea instanțelor ordinare complinirea părților de
pământ, chiar dacă comisiunea, prin hotărirea sa, remasă,
definitivă, li-ar fi dat mai puțin pământ de cât li se cuvinea 4).
Instanţele ordinare nu mai pot, de asemenea, să judece
arbitrii fiind însă nişte simpli depositari, pot şi trebue chiar
să fie acţionaţi înaintea tribunalelor ordinare conform dreptului comun. Vedi cartea de judecată supră cit., publicată;şi
adnotaţă de noi în C. judiciar, loco supră cit.
1) Art. 352 din noul Proiect opreşte pe femei de a fi arbitri,
2) Hotărirea arbitrilor, odată pronunţată de dânşii, nu mai
poate fi retrasă şi înlocuită prin alta. Cpr. Cas. rom. Bulet.
S-a 1, 137, p. 38.
ag
,
3 Cpr. Laurent, XX, 6. Pand. fi, Chose jugde, 261 urm. Repert. Sirey, eod. v0, 204 urm. Aubry et Rau, VIII, $ 769,
p. 368. Larombitre, V, art. 1351, No. 5. Allarăd, op. cit, p.

170. Lacombe, op.cit, 86 urm. p. 92.

*)

|

'Trib, Dolj, Dreptul din 1893, No. 56. Vedi şi alte decisiuni, citate în Codul lui Christescu, la art. 1201, No. 01

urm. Cpr. şi C. Bucureşti, Dreptul din 1902, No. 17.—In
cât privește competinţa, comisiunei de plasă, instituită prin
art. 24 din legea rurală,
1889, No. 35.

vedi

C. București,

Dreptul

din

05
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și călcările. de lege ce comitetul per-

ar fi comis cu ocasiunea 'dărei hotărirei sale1).

O hotărîre

pronunţată

de

tribunal,

în

limitele

com-

petinţei sale, după legea din 9 fevr. 1579, asupra anulăvei actelor de înstrăinarea pământurilor date foștilor clăeași împroprietăriți, însușind caracterele unei adevarate
hotărîri judecătorești, poate fi invocată spre a se dovedi
existența lucrului judecat, întru cât n'a fost reformată sau

anulată

prin

vre-una

din

căile

prevedute

de

lege 2).

Hotăvîri de expedienl.
Hotărîrea de expedient este acea prin care justiţia
consfințeşte învoiala sau contractul Wintre părți 5).
Art. 29 L,
Procesul verbal încheiat de judecătoria comunală, care
Jud. de ocoape părţile litigante, este o. adevarată
le din 1896. parvine a împaca
hotărire de expedient.
„Dacă părțile primesc împăcarea,
dice art. 29 din legea judecătoriilor de ocoale
de la 1896,
atunci primarul împreună cu juraţii vor încheia
un procesverbal constatând aceasta, în care se va arata
deslușit chipul (adecă modul) cum părțile Sau împăciuit.
Acest proces verbal va ţinea loc de carte de împăciuire
,
ete.“
Art, 260, 82
Hotărtrile de expedient, afară de acele de care am
Y. civ,

vorbit mai sus,

sunt ele admise

în legislația

noastră

4) ?
La aceasta, respuude art. 260 $ 2 din procedura
revisuită
la 1900, pastrat și în noul Proiect (art. 271):
„Părţile vor
putea cere, dice acest text, ca judecata să
treacă în dispositivul hotărîrei, care dispune închiderea
dosarului și
stângerea
procesului,

cuprinsul

învoelei

(noul

Proiect

dice
transacţiunei) lor“; şi Ministrul justiţiei, Dl.
C. G.. Dissescu,
adaogă în această privinţă, în expunerea de
motive : „In $

2 sa admis hotărîrile de expedient, cum e adi
în practicăt.
)
*)
*)
*)

Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1892, p. 548.
Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1892, p. 970.
Vedi Repert, Sirey, Chose Jugee, 163. Al. Degre
,

Dreptul din
1988, No. 20, şi Ser. Juridice, II, p. 109.
Sub procedura, veche, chestiunea, era controve
rsată. . Unii,
in adevăr, admiteau existenţa lor. (v. Al.
Degrâ
,
1888, No. 20 şi Sex. Juridice, TI, p. 109 urm. 3. Dreptul din
Nănoveanu,
Pr.

civ., p. 316. Tocilescu, Pr. civ., II, partea III,
No. 113,
D. 287 urm.), iar alţii o tăgăduiau. Cpr. în acest
din urmă
sens, Al. C. Şendrea, Pr. civ., p. 195.

COD. CIV.—CARTEA MI.—TIT. II.—CAPIT.
IX.—S-a LIL.—ART. 1901.

Va

să dică avem

necontestat

501

hotărîri de expedient, nu nu-

mai la tribunale și curți, dar chiar și la judecătoriil
e de ocoale, textul fiind aplicabil la toate instanţele judecă
toreşti !).

Aceasta

nu poate

în mod

decătoriile de ocoale, mai

serios fi contestat pentru ju- Art. 89, 91

cu samă faţă

cu art.

89 şi 91 din

consimţimântul lor
expresă în această

prin un act
privinţă.

legea lor organică, care pune îndatorire judecătorilor de a
propune împacarea părţilor 2). Părţile vor trebui însă în

toate
scris,

casurile să constate
de și legea nu este

Aceste hotărîri
că chestiunea

toate

au ele puterea lucrului judecat ? Cu
este controversată în Francia, unde

nici un text nu reglementează
nu

poate

dă, în

fi de cât afirmativ

specie,

o adevarată

1. Jud. de ocoale din
1896.

Puterea hotărîrilor de
expedient.

această materie, respunsul Coniroversă.

la noi,

pentru

că judecătorul

hotărire

prin care constată

în

tuturor

con-

tractul părților 5). Asemenea hotăriri nu pot deci fi atacate pe calea principală, ci pe căile ordinare și extraordinare

de reformare

lor în genere 4).

admise

privinţa

hotărâri-

|

Se susține însă că calea apelului n'ar fi admisibilă
în contra lor, pentru că adoptarea din partea judecătorilora conclusiilor părţilor, ar echivala din partea, acestora,
cari au dobândit tot ce au cerut, cu o mulțămire anticipată dată asupra hotărirei (acguiescement). Or, hotărtrile a1)
>)

2)

Vedi C. Botez, Codicele de ședință al Judec. de pace (Botoşani, 1902), p. 442 şi 528.
Aa
Nepropunerea împăciuirei ar atrage casarea cărței de judecaţă. Trib. Iaşi și Fălciu, Dreptul din 1885, No. 2; C. judiciar din 1896, No. 8. C. Botez, op.cit., p. 14 şi 354.—
Contră. Cas. rom. Bulet. 1888, p. 940.
Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1894, p. 964— In asemenea,
caz, dispositivul redactat de părţi şi omologatde judecători
constitue lucrul judecat, şi el nu poate fi nici explicat nici
modificat prin considerentele lor. Cas. rom.
Dreptul din
1896,No. 34.—Contră, C. Bucureşti (decisie casată), Dreptul
loco cit.

1)

,

Vedi în acest sens, Repert. Sirey,

op. cit., p. 89. Troplong,
şi XII, 284.

Chose jugee, 166. Griolet,

Transactions, 31. T. Huc, VIII, 304

Carr6-Chauveau,

Lois de

„Quest. 1631, p. 106 urm. Aubry et Rau,

la proctd. civ.,

IV,

IV, $ 419, p. 658.

Glasson, nota în D. P. 86. 2. 73. Şt. R. Scriban, Curierul
judiciar din 1902, No. 17.—Contră. 'Trib. Ilfov, C. judiciar

din 1894, No. 33, şi Dreptul din 1894, No. 58.

Apel.
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s'a dat o mulţămire înscrisă nu mai sunt sus-

ceptibile de apel (art. 317

Pr. civ.)!),

Hotăriri pronunțate în lipsă.
Dacă recunoaștem
ririlor

de

expedient,

autoritatea
cu

atât

mai

lucrului

judecat

hotă-

mult trebue să recunoaş-

tem această autoritate hotărîrilor pronunțate atât în lipsa
pâritului cât și a reclamantului (jugements par defaut congt),
„de și, în această din urmă privință, chestiunea este
con-

iuoversată

în Francia 2).

La noi, în adever,

art. 376 $

ultim din procedura revisuită prevede că hotărtrile
pronunțate.în lipsă, se înţelege fie în privinţa pâritului,
fiea

reclamantului,

pot deveni definitive

prin neatacarea, lor;

de unde resultă că reclamantul, a cărui acţiune
a, fost respinsă, nu poate s'o reînoiască, ci poate numai
să facă oposiţie sau

apel.

Dacă el nu

usează

de

aceste

căi ordinare

în termenele legale, hotărîrea, pronunțată în
contra lui va
avea, puterea lucrului judecat, cu toate că fondul
n'a fost
atins 3).

Părțile hotărîrei cari produc lucrul judecat.
Unde stă autoritatea lucrului judecat ? In dispos
itiv

sau în considerentele hotărirei ? Curtea, din Craio
va, prino
decisiune recentă, aprobată de amicul nostru
Dl. C. G. Dis-

sescu, respunde : atât în dispositiv cât și în consi
derente 4),
) Allară, op. cit, p. 167, 168. Opr. L. 1,
$ 3, Dig., A guibus
appelavi non licet, 49, 9.
|
2) Vegi Râpen
5)

Această

t.

Sirey, Chose jugte,

soluţie

este

93.

generalmente

admis

Cpr. Cas. fr. Sirey, 81. 1. 347. D. P. 80. ă1. şi în Francia.
57. Pana. fi,
Chose jugte, 198. Laurent, XX, 19. —
Contra, Griolet, op.
ct. p. 126 urm. Allard, op. cit, p. 169. Vegi
în acest din
urmă sens, L. 73, ş 2, Dig., De judici
is,
5,
d.
*) Dreptul din 1901, No. 12. Cpr. şi c. Bucur
eşti, C. judiciar
din 1902, No. 17. „Motivele unei hotărî
ri, dice Curtea din
Bucureşti, au puterea lucrului judecat când
ele sunţ determinante şi se leagă în mod strâns cu
dispositivul ei“. Dreptul din 1891, No. 17, şi din 1894, No.
Cpr. şi Cas. rom.
Dreptul din 1891, No. 47, şi Bulet. S-a 40.1,189
7, p. 562. Mai
vedi încă 'Trib. Iaşi, Dreptul din 1892,
No.
82. Cas. fr. Sirey, 1900. 1. 264. Pand. Period. 1900.
Proiectul Codului japonez este forma 1. 159. Art. 1421 din
l în această privinţă.

COD. CIV.—CARTEA

IIL.—TI. I1.—GAPIT. IX.—S-a HI—ART. 1301,

Această soluție este însă, după noi, prea absolută. Este,
în adevăr, de principiu că nu toate enunţările cuprinse
într'o hotărire au puterea lucrului judecat 1), şi că. această autoritate stă numai în dispositivul hotărirei.
In adever, dacă motivele cu care judecătorul este neaparat
dator să sprijinească astădi 2) soluţia ce dă litigiului (art.
125 Pr. civ.) pot, când ele sunt de acord cu dispositivul
să lumineze întru cât-va, totuși acest din urmă remâne

509

-

în genere singur legea contestaţiei 3). „C'est une notion vul-

give, dice 'T. Huc, que Pautorite de la chose juge sattache
uniguement aux dispositifs des jugements et ne doit pas ctre
vechevehce dans les motifs. Done, quelle que soit la nettet€
cvec laquelle les motifs dun jugement îndiquent dans sjuels
sens doit &lre congue la solution A intervenir, cette solution
ne pourra pas passer en force de chose jugce si elle ma pas
)

„Non omnis voz judicis judicati continet auctoritalemt.

Ii. TI, în

miedio, Cod., De sententiis et înterlocutionibus omnim judicui,
7, 45.—De aceea, nici nu se poate face apel sau recurs nu-

mai contra motivelor unei decisiuni. Pand. fi., Chose jugte,
321, și Cassation civ., 112 și 940. Repert. Sirey, Cassation,
3062 urm. Cas. fr. D. P. 90. 1. 9257. Art. 410 Pr. pen. cuVedi însă Allard, op.
prinde o aplicare a acestui principiu.-—
NI
,
rit., p. 201 urm.
)

2)

La

Romani,

judecătorul nu

era în principiu

obligat a'şi mo-

tiva decisia sa, de şi mai multe texte ne arată că, în unele
casuri, hotărîrea cuprindea şi motive (Cpr. L. 7, $ 1, Dig.
De compensatiouibus, 16, 2; 1.8, $ 2, Dig., De negotiis gestis,
3, 5; D. 1, $ 29, Dig., Que sententice sine appellutione vesciudautur, 49. 8; L. 9, Cod., Quando provocare non est necesse,
7, 44, etc.). Censorii erau însă obligaţi a da motive în hotăririle ce pronunțau în materie penală. Cpr. Allară, op. cif.,
|
p. 52 şi p. 105, 10.

Cas. rom., S-a civ. Bulet. 1869, p. 65. Bulet.

S-a 1, 188,

p. 385, şi Dreptul din 1882, No. 60. Bulet. S-a 1, 189%, p.
431. Trib. Ilfov, Dreptul din 1890, No. 19. C. Bucureşti,
Dreptul din 1882, No. 60. Cpr. şi C. Iaşi, C. judiciar din
1900, No. 19, şi din 1902, No. 48. Trib. Mehedinţi și Gorj,
Dreptul din 1896, No. 9 şi 82. Cas. fr. D.P. 9. i. 15 şi
206. Sirey, 91. 1. 248. D. P. 93. 1. 316. D. P. 95. 1. 312.
Pand. Period.

1901. 1. 492. C. Biom, Douai şi Pau,

D. P. 9.9.

133. Sirey, 96. 2. 148. Sirey, 1900. 2. 36. Trib. Paris, Pand.
Ptriod.

90. 2. 210.

D.

P. 94. 9. 465.

Cpr.

și C. Dijon

luţie implicită), D. P. 1901. 2. 10. Trib. St. Etienne,
Ptriod, 1902, 9, i consid. de la p. 30, col. 1.

(8o-

Pund,

Dreptul
roman.

510
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fait Vobjet bune decision vtritable, et si le dispositif est vâste
muet d cet cgard“ |).
Tot

„La

în acest

sens

sentenza contiene

se pronunţă

și doctrina

due parti, dice Francesco

italiană:

Ricci 2):

quella -in cui si decide la lite; Valtra nella quale si
svolgono î motivi di fatto e di divitto sui quali d giudice
ha
fondato la sua decisione. Di vegola, il giudicato sta nel
dispositivo della sentenza, non nelle ragioni che lo hanno motivato
t.
Așa dar, o chestiune nu poate fi considerată
ca judecată prin faptul că a fost examinată numai
în motivele sentinţei, dacă ea n'a fost resolvită cel putin
în mod
implicit 3) și prin dispositivul ei 4). „1 est certain, dice
T.
Huc, que toutes les restrictions ou temperaments,
comme on
le dit par euphemisine, apportes A la vegle que
la chose jugte

reside seulement dans le dispositif, sont la complite
negation

de la vâgle elle-meme. Declarev que bautovitt
de la chose jugte
apparlient seulement au dispositif, et admettre
en meme temps
que ce dispositif peut ître delair€, înterpâtă et
complete par
les molifs, west pas autre chose que confere»
cette autovitt
auz motifs euz-memes.
Pourguoi done, des lors, cre une
vâgle en thforie, pourla dementirA chaque
pas dans la pra-

tique 2 * 5),

)'P. Huc, VIII, 310. Cpr. Planiol, II,
161. Repert. Sirey,
Chose jugte, 214 urm. Pand. fr. eod. vo,
320. Laurent, XX,
29. Larombitre, V, art. 1351, No. 18.
Aubry et Rau, VIII,
$ 769, p. 369. Garsonnet, op. cit., INI, $ 465,
p. 239 (ed.
l-a), $ 1126, p. 543 (ed.a 2-a). Griolet,
op. cit., p. 8 urm.
122 urm. F. Herman, INI, axt. 1351, No.
Pr. cio. (Pichon, 1902), 1, p. 196. Baudr 855 urm. Glasson,
y, II, 1286. Marcadă, V, art. 1351, No. II.
|
*) Delle prove,

Decisie împlicită.

*)

350, și decisiile citate de
Tuozzi, L/autorită, della cosa giudicata, 50 acest autor. Cpr. P.
urm. Gatti, DelPautorită del giudicato
civile nej diritto moderuo italiano, 12 arm.
Imerul judecat poate deci să vesulte
o decisie implieită, dacă această decisie este urmarea din
neaparată a unei dis-

posiţii exprese. Cpr. Aubry et Rau,
VIII, $ 769, p. 371.
Repert. Sirey, Chose juge, 237 urm.
Demo
lombe, XXX, 294.
Larombiăre, V, ant. 1351, No. 27,
'Tuozzi, 0p. cit, 60, Gatti, op. cit, Laurent, XX, 34. P.
9 um.
C. București,
Dreptul din 1895, No. 27. Cas. fi.
D. P. 95. 1. 319.
1) Cas. fr. Sirey, 99. 1. 307,
Pand.
"din

%

1896, No. 95.

'T. Huc, VIII, 310, p. 394, 395,

Ptpiod.

96.

1. 78.

Dreptul
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Priu urmăre, principiul trebue ast-fel formulat : Autoritatea lucrului judecat stă numai în dispositivul
hotărirei, în privința punctelor decise printr'6nsul, iar
nu numai indicate sub forma de simplă enunciare 1),
NE

Art. 322 din procedura

civilă germană

(293 vechii) Axt. 322 Pr.

prevede că: „hotăririle judecătorești nu vor fi susceptibile 5%
de a dobândi autoritatea lucrului judecat de căt atunci
când vor cuprinde o decisiune asupra reclamaţiunei care

face

obiectul

cererei

principale sau reconvenţionale“ 2).

Va,

să dică, în această legislație, motivele de fapt sau de
drept, pe care se întemeiază judecătorii pentru a'și pronunţa,
hotărîrea lor, și cari w'au fost obiectul unei decisiuni speciale, nu pot fi invocate ca lucru judecat, și nu împedică
o cerere ulterioară asupra punctelor decise prin acele mo-

tive. S'a înlăturat deci cu totul teoria lui Savigny și distincțiunea între motivele subiective sau simplele motive de

determinare ale judecătorului şi motivele obiective, cari, în
această teorie abstractă și subtilă, admisă astădi și de
alţi autori 3), singure ar avea puterea lucrului judecat,
pentru

că

sunt

așa

dicând

sufletul

şi nervul

sentinţei,

a-

nima et quasi nervus sententie, după expresia, lui Bohmer,
a cărui teorie este în totul adoptată și sprijinită de Sa-

viony î).

Credem că procedura germană face o bună aplicaţie a
principiilor în materie de lucru judecat, și că aceleași principii sunt admisibile și la noi.
Atât doctrina, cât și jurisprudența admit însă, cu toate Iterpretaa
.
.
.
.
._
rea disposiacestea, că de câte
ori dispositivul
unei hotărîmai
ri este aîntivalui prin
DR

t9
n

1)

5)
1)

N

Cpr. Baudry, II, 1286. Aubry et Rau, VIII, $ 769, p. 370.
Larombiăre, V, art. 1351, No. 29. Lacombe, cp. cit., 58, p.
56, şi 18, p. 78. Laurent, XX, 32. T. Huc, VIII, 310, în fine.
Cas. rom. Bulet. S-a civ., anul 1869, p. 63 şi 263. Bulet. S-a
1, anul 1872, p. 138.
„Urtheile sind der Rechiskraft nur insoiecit făhig, als îibev
den durch die _Klage oder durch die Widerhlage evhobentu
Anspruch entschieden ist“.
Demolombe, XXX, 291. Bonnier, 863. Cas. Turin, Giurispru- .
denea ital. 1883, p. 113. Cpr. Allard, op. cit., p. 202 urm.
Vedi și Lacombe, op. cit., p. 66 urm. şi p. 78, nota 2.
Savieny, System des heutigen vămischen Rechts, VI, Ş 291,
Ep
nota e şi $ 293, p. 389, nota f (ed. germ., Berlin,

motive.

pm
—
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doelnic, judecătorii pot să recurgă la motive spre a intevpreta, dispositivul și a determina întinderea lui (cpr.

art. 400 Pr. civ.) 1), fără însă a-i denatura sau a-i schimba sensul

pe cale de contestaţie,

a viola autoritatea
:) Planiol,

căci aceasta

lucrului judecat 2).

II, 161 (ed. 1-a)

și 1, 362

ar însemna

Se violează de a(ed. a 2-a).

Aubryet

Rau, VIII, $ 1769, p. 370. Griolet, op. cit., p. 193. Cas. fe.
Sirey, 93. 1. 316, Cas. rom. Dreptul din 1993, No. 3] şi

29
=—

Bulet. S-a 1, 1893, p. 224. 'Trib. Teleorman, C!. judiciar din
1895, No. 21. Cpr. şi Cas. vom. Bulet. S-a 1, 1897, p. 334
şi 885 : „Considerentele unei hotărîri, dic aceste din urmă
decisiuni, servesc a complecta dispositivul și fac parte integrantă din acest dispositiv“.

Îndreptarea
unei

erori

materiale
sau decalcul.
Art. 292 Pr,
civ,

Cas. fi. Sirey, 99. 1.136 şi 176. Cas. rom. Dreptul din 1886,

No. 31. Bulet. S-a 1, 1873, p. 197. Bulet. 1899, p. 118.
Bulet. 1887, p. 24. Cas. fr. și C. Liege, Sirey, 90. 1. 127 și
399. Pand. Period. 81. 5. 17. Pand. Ptviod. 88. 1. 254 şi 550.
F. Herman, III, art. 1351, No. 1565 urm., 1585. Râpert.
Sirey, Chose jugie, 191. Pană. fr., eod. vo, 1419 urm., 145.
Larombiere, V, art. 1351, No. 161. Aubry et Rau, VIII, $
169, p. 404. Griolet, op. cit, p. 174. Laurent, XX, 148 urm.
Joecoton, De Pinterpritation des Jugements, Revue pratique,
t. VII, anul 1859, p. 553 urm. Demolombe, XXX, 391 urm.
“Judecătorii pot însă, în urma unei simple cereria părților,

să rectifice o eroare materială de redacţie asupra numelor,

calităţei şi conclusiilor părţilor, sau o eroare de calcul stre-

- curată în dispositiv (art. 292
civ.). Cas. rom. Dreptul din

Pr. civ. epr. şi art. 1717 C.

1899, No. 62 şi Bulet. Cas. S-a

IL, 1899, p. 1029. Repert. Sirey, vo cit, 199. Laurent, XX,
152, 153. Demolombe, XXX, 390. Aubey et Rau, loco
ei.
Cpr. L. unică Cod., De errore caleuli, 2, 5, unde se dice:

pace hrrovem calculi veritati non afferve prejudiciu scepe constitulum est“. Art. 292 Pr. civ., care permite judecătorilor

de a îndrepta o eroare

de calcul după o simplă

cerere a
părței interesate, se aplică numai hotăririlor definitive,
nu
insă ȘI acelor supuse apelului. C. București, C. judiciar din
1901, No. 6.—Eroarea de calcul

n'ar putea însă fi rectifi-

cată, dacă, în loc de a figura numai în hotărire,
Puterea su-

verană a judecătorilor
de fund.

fi fost
ea îusus obiectul judecăței. Griolet, op. cit., p. 17. ar Allaxd,
op. cit. p. 347, 348. Demolombe, loco cit. Veqi şi supră, p. 499.

Decisiunea prin care o curte interpretă una din decisiile
sale anterioare, fără a modifica dispositivul ei,
scapă de controlul Curţei supreme, pentru că judecătorii
fondului sunt
suverani întru a interpreta și precisa, dispositivul
hotăririlor ce au pronunțat, arătând care este adevaratul
lor
înţeles.
Cas. fr. Pand. Period. 1901. 1. 440. Cas.
rom.
Bulet.
S-a
1, 1999, p. 314. Bulet, 1896, p. 1013.

COD. CIV.—CARTEA JII.—TIT. UL.—CAP, IX.—S-a HI—A
RT, 1201,

513

semenea autoritatea lucrului judecat,
când prin executarea,
unei hotăriri definitive se modifică disp
ositivul ei 1).
Va să dică, după teoria generalmente
admisă,
hotărirei pot câte-o-dată complecta,
și lumina,

vele

sitivul
ce

ei, determinând

e dreptul,

n'au

lucrului judecat,

prin

înţelesul și întinderea lui. Motivele,

nici-odată

prin

însă ajung

combinarea

moti- Combinarea
motivelor
diSpo- dispositivulcu.

:

ele

adesea-ori

înșile

autoritatea

la acelaș

lor cu dispositivul 2),

resultat

Toate părţile unei hotăriri luminându-se
și complectându-se unele prin altele, pot deci servi a
determina sensul și întinderea, dispositivului, precum și punct
ele cari au
fost judecate şi cari, ca atare, nu mai pot fi
puse în discuţie.

Dacă

dispositivul

lasă

dispositivul

şi mărginindu-l

loc

lâ

nedumeriri,

pentru

a

se şti ce s'a judecat, judecătorii vor consulta
nu atât motivele decisiunei lor, cât mai cu samă conelusiile
părților 3),

restrângând

sate. prin
între

conclusiile

părți.

In

acest

lor, fie orale,
sens

Tantum judicatum, quantum

interpretare
)

Cpr.

este

deci

Cas. rom.

se

poate

la

cu

drept

aplicabilă

cuvânt

dice:

autoritatea

stabilite prin

de

și astădi5).
lucrului judecat când,

terie de hotărnicii, judecătorii fondului
ze între doi vecini conform posesiunei
hotarele

vi-

litigatuim 4). Această regulă

Bulet. S-a civ., anul 1867, p. 917.—8e

lează, de asemenea,

pă

chestiunile

fie scrise, şi desbătute

hotărîrea

viov-

în ma-

dispun să se urmeactuale, iar nu du-,

anterioară,

remasă

de-

finitivă” şi executată. Cas. vom. Bulet. S-a 1, 1890, p. 599.
— Când însă este vorba de executarea unei hotăriri, care
vegulează,

linia

a se determina
torii fondului,

despărţitoare

în mod
sezisaţi

între

clar semnele

două

proprietăţi,

despărţitoare,

de o contestaţie

fără

judecă-

la executare,

sunţ

în drept ca, interpretându-şi hotărîrea, să stabilească această

linie

pe

urmele

posesiunei

în fiinţă, fără

ca

prin aceasta să

se calce. autoritatea lucrului judecat. Cas. rom. Bulet. S-a
„1, 1814, p. 166,
|
2). Cpr. Cas. fr. şi Trib. Iași, Pand. Ptriod. 93. 1. 923. Pand,
Period. 1900. 1. 159. Sirey, 1900. 1. 204. Sirey, 1902. 1. 92.
Dreptul din 1892, No. 82. Vedi şi Pand. fr., vo cit., 364 urm.
3) Cpr. C. Galaţi, Dreptul din 1890, No. 83, consid. de la p. 665.
$) Cpr., L. 21, Dig., De exceptione rei judicate, 44, 2.
5) Cpr. Pand. fr., Chose jugte, 360 urm., 1490. Laurent, XX,
32, 31. Demolombe, XXX, 290, 295. Aubry et Rau, VIII,
$ 769, p. 311. Larombisre, V, art. 1351, No. 30. Pabon, Zr.

îh. et pratigue

Riom,

des justices de paiz

D. P. 94. 2. 69. Cas.

(1902),

I, 14.

Cpr. C.

rom. Dreptul din 1895, No. 73,

consid. de la p. 602, coloana 1.

2
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Asttel, hotărîrea, care a acordat alimente reclamantului, în calitate de fiu, sau de părinte a pâritului, nu are
autoritatea lucrului judecat în privinţa. filiaţiunei sau paternităței, dacă această chestie n'a făcut obiectul conclusiilor părților și n'a fost desbătută în instanţă !). 'Trebue
să observăm, dice v lege romană, că. hotărîrea care condamnă pe pârit a da alimente reclamantului, nu prejudecă
întru nimic adevărul, pentru-că judecătorul n'a judecat
în specie chestia filiațiunei, ci a dispus numai ca pâritul
să dea alimente reclamantului: „Nec enim hoc pronuneid-

tur, filiuim esse, sed ali debere“ 2).

Imterpretarea dispositivului și combinarea lui cu motivele decisiei presupun, bine înţeles, că acest dispositiv
este în perfectă armonie cu motivele, şi că există numai
oare-care îndoeală asupra sensului și întinderei Ii ș căci
dacă ar exista contradicere între motive și dispositiv, nicio interpretare war mai fi cu putinţă, dispositivul singur avEnd, în asemenea caz, autoritatea lucrului judecat 5).
Contradicerea între motive și dispositiv ar echivala
chiar

cu

tărirei

o

nemotivare,

4).

şi

ar

putea

|

Elementele

constitutive
cerute

Pentru

aduce

ho-

ale lucrului judeeat.— Condiţiile

în această

privinţă.

ca să existe lucru judecat,

îreită identitate

desfiinţarea

între decisia

dată

și

legea
acea

cere o în-

care

urmează

) Cpr. Aubry et Rau, VIII, $'769, p. 310. Larombitre, V, art.
1351,
—De

No. 29. Lacombe, op, cit, 59, p. 56. Laurent, XX,
32.;,
hotărîrea, care

asemenea,

procentelor cerute de reclamant,

în privința

capitalului,

care

condamnă pe debitor la plata

nu constitue lucru judecat

n'a făcut obiectul

litigiului, de

ŞI suma datorită ca capital ar fi fost enunciată
tivul sentinței şi de şi procentele sunt un accesoriuîn disposial capitalului.
Laurent.

Zoco cit. Cas. fr. Repert.

Dalloz,

Chose

24, nota 1. Sirey, XI (anii 1828-—1830), 1, 364, col. jugee,
3.
2 5, $ 9, Dig, De agnoscendis et alendis
liberis,

3)

Cas. rom. Bulet. S-a
S-a 1, 1889, p. 758.

25, 3.

1, 1888, consid. de la p.. 211. Bulet.
Trib. Mehedinţi şi Gorj,. Dreptul din

1896, No. 9 şi 82. C. Galaţi,

Dreptul din 1895,

No. 9..C.

Bourges şi Cas. fi. Sirey, 32. 9 qiş, Sirey,
41. 1. 45.
Pand. tr. Chose jugte, 322 și 368. Râpert.
Sirey, eod. v?,
217. Jarombitre, V, art. 1351, No. 18. P. Tuozzi, op.cit,

*)

58. Lacombe, op. ciț., 73, p. 73.

Cas. fr. Sirev. 97. 1. 108.

|
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a interveni după o nouă cerere: identitate
a de obiect (eadem res), de causă (eaden causa petendi).
şi de părți (eadem conditio personarum). Cu alte cuvinte,
trebue ca ace-

iaș chestie (eadem qucestio) să fie agita
tă între aceleași
părți, având aceiaș calitate 1). Dacă toate
aceste condițiuni
nu se găsese întrunite la un loc, nu exist
ă lucru judecat:

„(Duce nisi omnia

întrunite

concurrunt,

uliu ves est“ 2). Dacă

la un loc, există lucru judecat,

ele sunt

adecă o presumţie

legală de adever (art. 1200, $ ultim). ori cât
de greșită
și de nedreaptă ar fi hotărîrea
3). Prin urmare, chiar dacă

judecătorul

ar fi comis

o violare

flagrantă

a legei sau

un exces de putere, statuând de exemplu fra petita
4),
partea chemată de aceiaș persoană și pentru acelaș
lucru

din

nou

în judecată,

inexactă

are,

spre

a întrebuința

a doctrinei 5), o excepţie

(exceptio

pentru a respinge această nouă acţiune.
Autoritatea lucrului judecat poate să

ce hotărire,
pe calea

executare,
1)

fie ea dată pe calea

N

14,

idem

corpus

%

sit, guantitas

et cadem

initio, Dig.,

De

noceat
cade,

ori-Hotăriri
date

fie eee end

contestaţiuni la, cale de cou-

constitutive test la ue

necne : inspiciendum. est
idem jus,

coudilio personarum€.

erceptione

din

vei judicate,

et an

eadem

Li, 19, 13 şi
44,

2.

1. 14, Dig, loco supră cit.
Prestunţia de adever, cuprinsă în art. 1201, acopere deci erorile cele mai grosolane, îndată ce ele au făcut obiectul
unei hotăriri remase definitivă (LL. unică. Cod., De errore
caleuli, 2, 5; L. 2, Cod., De re judicata, 1, 52; Tu. 55, Dig.
De re judicata 42. 1; 1. 65, $ 9. Dig, Ad. S. Consult. Tre.
bellianaum, 36, 1). Cpr. Pand. fr., Chose juqte, 1386. Repert.
Sirey, eod. v%, 2. Allard, op. cit, p. 349. Griolet, op. cit., p.
111. Krug-Basse, Office du juge, 447. Laurent, XA, 151

urm.

*)
5)

ab

a unei

destul numai să existe elementele

causa petendi,
>)
*)

resulte

acţiunei principale,

incidentală 6), fie pe acea

„Ciâtm qucevitur, heee exceptio
an

terminologia,

vei judicatee)

Demolombe,

XXX,

387 uim.

Anbry et Rau, VIII, $

769, p. 404. Larombitre, V, art. 1351, No. 161. Baudry,
II, 1284. Vedi supră, p. 497, text şi nota 2, și p. 449, text
şi nota 5.
i
Opr. Pand. în. ve ciţ., 984 urm. şi autorităţile citate acolo.
Vedi supră, p. 456, nota 1.
o
,

Vedi

supră,

p. 457,

text și nota 1.— Este indiferent dacă

punctul asupra căruia judecata a statuat a fost „Supus Justiţiei de: reclamant pe calea principală, sau de pârit pe ca-

lea de excepţie. Cas. rom.

Bulet. S-a 1, 1892,

p. 970.
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ale acestei presumţiuni stabilită de lege, şi să fie
cată, definitivă anterioară asupra lucrului supus
judecăţei !). Imprejurarea că hotărîrea, anterioară
dut forţa executorie nu rădică hotărirei caracterul

ver judecătoresc 2).
Necesitatea

întrunirei

proclamată de nenumarate

îxu aceasta nu
1201 3).

10

fac de

acestor

trei

condițiuni

hotărtri judecătorești,

cât a aplica

textul

Identitatea de obiect (eadem

o judedin nou
și-a perde adea fost

cari în-

expres

al art.

ves, idem jus).

Obiectul unei acţiuni în justiție este beneficiul juridic imediat ce se reclamă, scopul imediat ce se
urmărește
prin proces î). Ori ce petiție introductivă
de instanță trebue, pe lângă celelalte deslușiri, să cuprindă
obiectul ce-

rerei (art. 69, lit. b, Pr. civ.) 5). Pentru a se ști dacă există lucru judecat,
trebue să
se vadă dacă
obiectul este acelaș,
corp cert (idem corpus),

de acelaș

dem

gquantitas),

adecă dacă este vorba
de aceiaș cantitate (ea-

de acelaș drept (idem jus).

Lmerul cerut

prin & doua acţiune este el acel cerut prin
acțiunea anterioară, ambele acţiuni au acelaș obiect și,
prin urmare,
*) Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1890, p. 148.
„aţi, Dreptul din 1889, No.
46 şi 33.
=) Trib.
3

V.

c. Bucureşti și Ga-

Fălciu, Dreptul din 1891, No. 48.

numeroasele

decisii

citate

Pand. fr. Chose jugee, 443.
Cpr. Cas. rom. și fr. C. judiciarîn din
1901, No.
Î. 47. C. Iaşi, C. Judiciar din 1900, No. 45, 16. D.P.%.
No, 48. Mai veqi și alte decisii în Bulet. Cas., şi din 1902,
S-a civ., 1869,
p. 263 şi 315; Bulet.

No. 12;

S-a 1, 1873, p. 226. Dreptul din 1882,

din 1883, No. 44;

din 1884, No. 82; din 188,
No. 28: din 1891, No. 48 şi 74: din
diciar din 1893, No. 53 și 80 ; Dreptu1893, No. 37; C. ju-

din 1895,

din 1896,

1899,

l din 1894, No. 56;

No. 38; c. Judiciar din 1895,

No. 30, 58 și 82:

No. 20 și 27, consid.

No. 33;

Dreptu

in 1897, No. 58 şi 65; dinl

de la p. 294, ete.
5) Cpr. Mourlon, II, 1621. 7. Huc,
319. Baudry, 11, 1989.
*) Petiţia întroductivă de instanţă, VIII,
nefixâ
nd în mod irevocabil
obiectul cererei, reclamantul poate
clusiile sale înaintea, primilor judecăsă o modifice prin contori (epr. 'Trib. Ilfov,
Dreptul din 1889, No. 8), pâritul având însă,
în asemenea
caz,
rarea.

dreptul de a cere un termen pentru
a-și pregăti apaCas. rom. Bulet. S-a 1, 1892,
p. 1077.
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iar în caz contrar, lucrul judecat nu'și

în această

privință, câte-va,

exemple

|
asupra, Exemple îm-

cărora jurisprudenţa a avut ocasia de a se pronunța.
dela ju
Astfel, când prima acţiune a avut de
obiect anula- prudenă, în
rea unui act de vândare a unui imobil, iar cea de a do
areua
obiectul
tinde la reven

dicarea, aceluiaș imobil, nu există lucru ju- este
acelaș.
decat, ambele acţiuni neavând acelaș obiect, de
și au avut loc între aceleași părţi 1). Aceiaș soluţie este
admisibilă când prima acţiune avea de obiect scoaterea
unui imobil de sub urmărire, iar cea dea doua, readucerea
imobilului în patrimoniul reclamantului 2),
Nu se violează, de asemenea, autoritatea lucrului
judecat, când instanţa de fond respinge o acţiune pentr
u restituirea venitului unui imobil, de și, prin o altă hotăr
ire,

sa

admis

mai

în urmă

acţiunea

în petiție

sa ordonat restituirea acelui imobil 3),

de

ereditate

Și

Împrejurarea că proprietarul unui imobil a cerut, prin
o primă acțiune, ca vecinul să fie obligat la deşertarea
unei private și repararea zidului despărțitor, pentru-că aducea o vătămare proprietăței sale, nu-i închide dreptul, sub
cuvânt de lucru judecat, de a exercita mai în urmă o nouă
acţiune, care ar avea de obiect desființarea, disei latrine,
pentru-că, cu toată lucrarea făcută în urma acelei executări, ea i-a adus o nouă vătămare proprietăţei sale €).
Nu există, de asemenea, lucru judecat, nefiind identitate de obiect, când prin cea d'intăi acţiune se cerea condamnarea pâritului la daunele causate proprietăței vecine
1)

Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1893, p.575. C. Judiciar din 1893,
No. '10.—0 hotărire, dată în materie de împărţeală, nu poate,
de asemenea, fi opusă ca lucru judecat unei acțiuni în revendicare, ambele cereri neavând acelaş obiect. Trib. Covurlui, Dreptul din 1897, No. 58.— Hotărirea, care admite ac-

ţiunea în revendicare a unui imobil, nu constitue lucru
judecat, şi nu închide proprietarului dreptul de a cere mai

2)
2)
*)

în urmă și venitul acelui imobil, pe tot timpul cât el a fost
stăpânit pe nedrept de detentor, dacă prima cerere n'a avut
de obiect și restituirea acelui venit. Cas. rom. Bulet. S-a,
civ., 1865, p. 87. Bulet. S-a 1, 1890, p. 1395. Vedi şi Bulet. S-a 1, 1883, p. 658.
C. București, C. judiciar: din 1892, No. 34.
|
Cas. rom. Dreptul din 1887, No. 14, şi Bulet. S-a 1, 1886,
p. 926. Dreptul din 1883, No. 66.
_
_
Cas. rom. Balet. S-a 1, 1878, p. 214. Bulet, 1879, p. 519.
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prin veaua construcțiune a unei private, iar prin cea dea,
doua, se cere de a se tace reparațiunile necesare acelei
private, spre a nu se mai aduce vătămare zidului vecin 1).
Nu există lucru judecat, din causa deosebirei de obiect, între cererea făcută de proprietar spre a se obliga pe
intimat la îndeplinirea unor angajamente, resultând din an
contract

în

de

urmă,

de

construcțiuui,

a se

obliga

şi

pe

cererea

ce

acesta ar face mai

reclamantul

primitiv

să-i plă-

tească costul reparaţiunilor, ce a făcut în plus peste acest
contract 2); nici între cererea făcută de un legatar contra
moștenitorului, pentru plata legatului, și cererea ce acesta

ar tace

Separarea
de patrimo-

nii între

în urmă

contra

legatarului

pentru

anularea testa-

inentului 5) ; nici între cererea de anulare a, unui testament
Şi acea, de trimitere în posesiunea, averei lăsate de defunct!)
Hotărirea,
Târea

de

care

patrimonii,

pronunţă
asigurând

între

femee

femeei

în

şi barbat
averea

sepa-

barbatu-

baxbat şi lui seu plata valorei unui imobil dotal, înstrăinat fără
temee.
îndeplinirea formelor legale, nu poate fi invocată, ca constituind. autoritatea lucrului judecat, contra acţiunei ce ea
ar îndrepta mai în urmă contra cumpărătorului acelui
imobil, pentru anularea vândărei și revendicarea disului

imobil 5).

|

') Cas. rom. Bulet.,
ca lucru

judecat

S-a 1, 1891, p. 208.—Nu
hotărirea,

nite din exproprierea

care

a acordat

unei proprietăţi pentru

se poate opune
daune

prove-

causă de uti-

—
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litate publică, contra unei cereri posterioare în daune resultând din neexecntarea unei convenţiuni.
'Trib. Ilfov, C.

judiciar din 1896, No. 5.
Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1889, p. S31.
Cas. rom. Bulet. S-a, 1, 1983, p. 930.— Moștenitorul, care ar
îi cerut anularea testamentului pentru incapacitatea legatarului, ar putea foarte bine să ceară mai în urmă ca, legatul să fie redus la partea disponibilă, fără ca să i se poată
opune

autoritatea

lucrului judecat,

pentru că a, doua

acţiune

nu are nici causa, nici obiectul pe care îl avea, cea d'intăi.
Pand. îi-., Chose jugte, 519. Tribunalul de Ilfova decis, deci,
cu drept cuvânt, că cererea în anulare a, testamentului, pentru vicii de forme, nu poate fi opusă, ca având puterea, lucrului judecat, cererei posterioare, prin care s'ar urmări de
acelaş persoană anularea testamentului pentru incapacitate
a

legatarului. Dreptul din 1892, No. 59.

“) C. Ioeşani, Dreptul din 1884, No. 24. Cpr. şi C. Bucureşti,
C. judiciar din 1895, No. 55.
|
%) Cas. rom. Bulet. S-a 1, 18390, p. 1371.
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Hotărirea, care anulează hotărnicia
depusă de proprietarul
unei moșii, după contestaţia unuia
din vecini,
contestaţie ce se baza pe motiv că, prin acea hotărnicie, i

se lua

din stăpânire o întindere de pământ

oare-care, fără

ea depunâtorul ei să fi intentat o acţiune în revendicare
regulată, nu se poate opune, ca constituind autoritatea
lucrului judecat, contra noui hotărnicii făcută de acelas
proprietar și acţiunei în revendicare, ce de astă dată dânsul a făcut în mod regulat pentru pământul pretins încă]-

cat

seu 1).

de vecinul

Nu se poate invoca, ca având autoritatea lucrului jJUdecat, hotărîrea ce wa făcut de cât să se pronunţe asupra
cererei, care avea, de obiect eşșirea din indivisiune a unor
comoștenitori, contra unei a doua acțiuni, care are de obiect fixarea, quantumului de moştenire cuvenit fie-cărui
moștenitor, pentru-că nu există identitate de obiect între

ambele

cereri 2)

Hotărîrea, prin

care

se recunoaște,

proprietarului unui

loc înfundat, dreptul de trecere pe locul vecinului seu. nu
constitue lucra judecat faţă de acţiunea ce acesta ax înivoduce

mai

despăgubi,

în urmă

contra

conform art.

616

disului

proprietar

C. civ., de

pentru

pagubele

a-l

ce i sar

aduce priu exerciţiul acestui drept de trecere, dacă, prin acea hotărire, nu s'a judecat chestiunea acestor despăgubiri 5)
3

Nu există, de asemenea, lucru judecat când la prima,
judecată s'a invocat un raport juridic, ca resultând dintro
deposedare nedreaptă și din călcarea unei pretinse convențiuni, iar la judecata de a doua, s'a invocat un raport
născut din gestiunea unei averi străine ;. în asemenea caz

iipsind

—

ja

Tot

atât identitatea
pentru

Cas. rom.

aceleași

4)

fi sta-

Bulet. S-a 1, 1884, p. 796.—Se, violează însă au-

actuale, iar nu după

3)

de causă 4).

motive, o hotărire, care ar

toritatea lucrului judecat, când; în materie de
instanţa de fond dispune să se urmeze conform

terioară, definitivă

2)

de obiect cât și acea

hotarele prevedute

şi adusă

hotărnicie,
posesiunei

prin o hotărire an-

la îndeplinire.

Câs, ron,

Drep-

tul din 1890, No. al
Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1887, p. 103. Drept din 1887,
No. 25.
Cas. rom. Bulet. S-a1, 1892, p. 560. Cpr. şi Bulet. Ș-a1,
1399, p. 994.
_
C. laşi, Dreptul din 1896, No. 27

Art. 616 C.
civ.
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timp oare-care,

nu împedică o altă hotărîre posterioară de a statua asupra
drepturilor devenite exigibile în urma acestui timp 1).
S'a decis, de asemenea, că sentinţa dată, asupra unei
contestaţiuni la tabloul de ordine a creditorilor unui falit,
nu poate fi invocată și opusă ca Ineru judecat vândetorului, care cere să i se constate privilegiul seu asupra mărturilor vândute falitului și neplătite, și aflate încă în posesiunea lui, pentru-că, în această ipoteză, ar lipsi atât
identitatea de obiect cât și acea de causă 2),
_ Lmerul poate să fie acelaș, cu-toate-că el a suterit

o schimbare,
materială 3).

o pretacere,

şi nu

mai

are

aceiaş

identitate

Astfel, dacă prin prima, acțiune, care a fost respinsă,
am cerut un cârd de boi sau o turmă de 0i, mi se va
putea opune autoritatea lucrului judecat, când, prin
o a
doua

acţiune,

numai
1)

2)
5)

un

aș

cere

acelaș

cârd

sau

animal din ele, cu-toate-că

aceiaș

animalele,

turmă,

sau

cari com-

Cas. fr. D. P. 1901.41. 550.— Astfel, respingerea unei
acţiuni, având de obiect plata unor câştiuri, nu împedecă o nouă
cerere avend de obiect plata altor câştinri. Cas. fr.
D.P.
83. 1. 451. Planiol, 1, 367 (ed. a 2-a).
C. Bucureşti (decisie casată), C. judiciar din 1899, No.
32.
—Contră. Cas. rom. C. judiciar din 1901, No.
96.
De exemplu: Pădurea reclamată a putut fi transformată
în

pământ

arabil

prin

scoaterea

putut fi distrusă prin
ceste

prefaceri

rădăcinilor

copăcilor ; casa a

foc san alte împrejurări,

să împedece

opunerea

fără ca a-

lucrului judecat.

La-

combe, op. cit., 120, p. 123, 194. — Materialul unei case poate
însă fi revendicat. după ce acţiunea în revendicare a casei
a fost respinsă, fără a se putea opune. autoritatea lucrulu
i

judecat,

dacă

revendicarea

materialului

nu

se cere,

ca provenind din dăriîmarea, edificiului şi în virtutea dreptul
ui de
proprietate pretins asupra lui: însă, în asemenea
caz, lucru

judecat

nu există mai mult din lipsa, de identitate
de cât a obiectului. Cpr. Lacombe. op. cit. 124, a p.causei
129.
Pand. fi, vo cit, 513. Vedi şi L. 7. $2, Dig., De
excepti
one vei judica

te, 44. 2.—După ce sa revendicat fără
un imobil, se poate cere recunoaşterea asupra aceluia succes
ş imobil a unui drept de proprietate comună, nu
însă a unui
drept de proprietate indivisă, presupunându-se,
bine
că proprietatea indivisă este cerută în basa aceleia înţeles,
ș cause.
“Lacombe, op. cit, 195, p. 130. Bonnier, 872.
— Veqi însă
Marcad6, V, art, 1351, No. IV, p.165
.
Sa

COD. CIV.—CARTEA

puneau

acest

aceleași 1).
Dacă,

respinsă,

INL.—TIT.

cârd

după

UL.—CAPIT, IX.—S-a III.—ART.

san această

ce

totalitatea

am

turmă,

cerut

prin

n'ar

mai

o acțiune,

unui lucru, aş cere
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a fost Cererea to-

în urmă

p tităței și a

parte din acelaș lucru, pâritul îmi va putea, opune iarăş ! lueru.
cu succes antoritarea lucrului judecat, pentru că partea
este cuprinsă în totul 2). A doua acţiune, având de obiect

un

lucru

care

fusese

cuprins

în prima

acțiune,

se

decide

în genere că, în specie, există lucru judecat 3).
In cât privește ipoteza inversă, unii decid că, după ce

sa reclamat o parte din un lucru, se poate cere, în urma gpâță, după
respingerei primei reclamaţiuni, totalitatea, aceluiaș lucru, parte din
tără a se putea opune cu succes autoritatea lucrului jude- un Jueru, se
cat, pentru-că partea nu cuprinde totalitatea (fotaum non cere totalita-

est în parte) 4).

Adeverul este însă că și întrun caz și în tea aceluia

altul, dificultatea provine mai mult din întinderea
sul ce trebue să se dea dispositivului hotărirei, de
identitatea între ambele reclamaţiuni. Prin urmare,
bele ipoteze, se va combina dispositivul hotărîrei
*)

și
cât
în
cu

sen- Controversă,
din
amcon-

Cpr. Pothier, II, 889. Baudry, 11. 1988. 'Thiry, III, 164.
Aubry et Rau, VIII, $ 769, p. 389. Marcade, V, art. 1351,
No. III, p. 162. Duranton, XIII, 462.—,„Si petiero gregem,
et cel aucto,

vel minuto

nuimero gregis,

iterum

gem petam, obstabit mihi exceptio (vei judicate).
ciale corpus

ex

grege petum,

si adfuit

eumdem

gre-

Sed et si spe-

in eo grege,. puto

ob-

stuturam erceptionem“. L. 2l, $ 1, Dig, De exceptione vei
judicate, 44, 2. Cpr. şi L. 14, Pr, Dig., loco cit.
2) „Pars est in toto, sau în toto et pas continetur“. L. 113, Dig.,
De repulis juris, 50, 11, şi L. 1, Pr., Dig., De except. vei
judicate, 44. 2. Vedi asupra acestor texte, Saviguy, System
des heutig. rămischen Rechis, VI, $ 299, p. 448 (ed. germ.),
p. 442 urm. a traducerei Guenoux.
3) Gpr. Aubry et Ran, loco eif., p. 389, text şi nota 80, şi p.
390. Phiry, III, 164. Griolet, op. cit., p. 136. Demolombe,
XXĂ. 303 urm. Larombiere, V, art. 1351, No. 36. Demante,
V, 328 bis VIII. Planiol, II, 166 (ed. 1) şi 1, 367 (ed.a
2-a). Lacombe, op. cit., 121, p. 194. T. Huc, VIII, 392.
Laurent, XX, 56 um. Pand. fr. vo cit, T41 urm. Râpert.
Sirey, eod. vO, 261. urm. Arntz, INI. 406.—Contră. Maread$,
V, art. 1351, No. III urm, p. 163 urm. Cpr. Gatti, Del?
Autorită del qiudicato civile nel diritto moderno-italiano, 99.

*)

'Ponllier D. V, partea II, 153 urm.

Pand. fr., ve cit. 754.—Contră.
XX, 62. Marcad6, Zoco cit.

Arntz, II, 406.
164.

'Thiry, LII,
|

Cpr. |

Laurent,
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clusiile puse de părţi. Dacă primul proces, care avea de
obiect parte din un lucru, sa perdut din cansă că s'a de-

cis

cesoriului

si a principalului.

reclamantul

nu

avea

nici-un

drept

asupra

totalită-

acelaș

timp

atât

principalul

cât

şi accesoriul, și,

cu-toate-

acestea, să nu producă nici-o înrîurire asupra
soluțiunei
unei chestiuni speciale privitoare la dreptul accesori
u. Astfel, hotărîrea, care ar condamna pe debitorul
principal și
pe fidejusor, în această calitate, a, plăti o datorie,
n'ar avea autoritatea lucrului judecat în privinţa excepții
lor de
discuțiune și de divisiune, pe care fidejusorul
remâne liber să le opue şi în urma acestei hotăriri
€).

)

Vedi T. Huc, VIII, 3%. Planiol, II, 167 (ed.
şi 1, 365
(ed. a 2-a). Griolet, op. cit, p. 136. Demolombe, 1)XXX,
316.
Larombiăre
305.

tu
=

Cererea ac-

că

ţei lui, se înțelege că el nu va mai putea în urmă cereo
parte din acelaș lucru. In casul contrar, el va putea cere
din nou totalitatea lucrului, deducându-se
partea pentru
care sa dat o hotărire de respingere 1).
După ce s'a cerut accesoriile unui lucru, de exemplu,
dobânda, unei creanţe, și s'a dat o hotărire de respinge
re,
se poate cere principalul, adecă capitalul 2); însă, după
respingerea acţiunei privitoare la lucrul principal, nu
se mai
poate în genere cere accesoriul 5).
Se poate întâmpla ca o hotărire să aibă de obiect în

,
Repert.

YV, art. 1351, No. 49, 50. Ricci, Delle prote,
Dalloz, Supplement, Chose jugte, 61 urm., 63.

Cpr. Lacombe, op. cit, 138, p. 143 urm, Gatti,
op. şi loco cit.
II, 802. Tniry, III, 164. Arntz, III, 406.
Li, 1288. Pand. fe. Chose jugte, 161. Răpert. Sirey, Baudry,
281. Demolombe, NXX, 305. Aubry et Rau, VIII, cod. v?,
$ 769, p.
358, Garsonnet, op. eil., III, $ 467, p. 250
(ed. 1). T. Hu,
Pothier,

VIII, 323. Cpr. Allard, op. cit., p. 233, 934.
L,. 93, Dig,
De ercept. vei judicatu, 44, 2.— Dacă însă disposVedi
itivul hotărirei
declară. după o excepţie propusă, de pârit, că
însăş creanța,
este

stânsă, nulă sau inexistentă, există lucru
judecat şi în
privinta capitalului. Pand. fr. yo cit. 163,
şi autorii supră,

citaţi.— Când

este vorba de o plată ce

tărirea definitivă, dată cu ocasiunea unei se face periodic, hosingur
stitue lucru judecat şi pentru ratele ulterioare, e rate, contărit.în principiu că nu se datoria, plata reclamdacă s'a hoată. Cas.

„TOD.
5)

Bulet. S-a 1, 1890, p. 56. Dreptul din
Pothier, II, 892.7. Huc, VIII, 323. 'Phirv, 1890, No. 17.
molombe, XXX, 306, Repert. Sirey, vo cir. TIE, 164. De988, Gatti, op.
rit. 103. 104,

*) Cpr. Aubry et Ran, /oco cit...

a

p. 888, 889, text şi nota 77.

COD. CIV.—CART:

Se

poate,
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de asemenea,

întâmpla

ca mai

multe acţiuni

să fie relative la acelaș lucru, şi, cu toate acestea, să nu
aibă autoritatea lucrului judecat.
Astfel, după ce am reclamat o servitute asupra unui Servituţi de
imobil, pot, în urma, respingerei acestei cereri, să reclan trecere,
o ser vitute de o altă specie asupra aceluiaș imobil. Obiec-

iul cererei a doua fiind altul de cât acel
ani, nu poate să existe lucru judecat 1).

Tot

astfel,

după

ce mi s'a respins

cere, ce ceream pe locul vecinului,
anei portiţe la zaplazul despărțitor

al primei

servitutea

acţi-

de tre-

pot să cer deschiderea
pentru facerea, unor re-

parațiuni 2).
Dar, după ce mi s'a limitat un drept de trecere pe
proprietatea vecinului, pe o anume porţiune de teren, nu pot

cere ca acel drept de trecere să fie absolut, adeca pe întreaga sa proprietate 3). De asemenea, după ce am reclamat
o servitute de trecere pe toată întinderea unei proprietăţi,
n'aș putea cere aceiaș servitute pe o parte numai a aces-

tei proprietăţi, sau pe o întindere mai mică 4).
Presupunând, însă, că mi s'a respins acţiunea prin care
ceream un drept de trecere pe jos (fer), pot să cer un
drept de trecere pe acelaș fond pentru animalele mele (aczus),
sau dreptul de a trece pe fond cu trăsura (zic), pentru-că
cele trei servituţi, deosebindu-se prin însăș natura rapor-

tului juridic ce ele crează 5), se poate întâmpla ca lucrul
judecat în prima acțiune să nu aibă nici-o înriurire asupra
Repert. Sirey, vo cit., 289. Larombiere, V, art..1351, No.
Hp şi 80. Lacombe, op. cit 141, p. 147. Pand. te. "Chose
Îngee, 681. Demolombe, XXX, E
“Laurent, NXĂ, 19. Cas.
fr. Sivey, 43. 1. 155 și R&pert. Dalloz, Cautionnement, 334,
p. 599, coloana. 2, ad notam.
,
1) Cpr. Thiry, loco.cit. Baudry, II, 1288. Repert, Sirey, vo
cit., 216. Demolombe, XXX, 314. Lavombiere, V, art. 1351,
No. 4. Aubry et Rau, VIII, $ 769, p. 398. Pand. fr, vo
eit., 483.
2) Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1890, p. 5%.
3) Cas. rom. Bulet. S-a 1,1987, p. 311.

)

Griolet, op. cit. p. 134.

5)

„SE quis

iter petierit; deinde

a
actum

petat, puto Jortiies defen-

dendiun, aliud videri tune petitum, aliud - nunc; alque ide
__erceptionem vei judicate cessare“. Î. 11, $ 6, Dig., De except.
ei judicate, 44, 2.
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celei de a doua). Se poate însă întâ
mpla ca să existe
lucru judecat în specie. Pentru aceasta
trebue să se examineze conelusiile reclamantului 2).
_
Soluţia ar fi aceiaş, dacă în loc de
a cere prin acţiunea confesorieo servitute asupra unui
fond, reclamantul ar
pretinde prin acţiunea, negatorie că
fondul seu este liber

de

cutare

servitute.

In

asemenea

caz,

acțiuni nu lar împedeca dea preti
nde
a încetat de a greva fondul seu 3)
Dreptul de
Ce trebue să decidem în caz când
a scoate apă
îi
recla
mat, fără a isbuti, dreptul de
din o fântănă, iaz, ete. fântână,
iaz, hazna, pârâu, ete. (aguce
Controversă,
un

Dreptul de
pășune,

timp

oare-care,

ar

reclama

apoi

respingerea

primei

că o altă servitute

cine-va, după ce ar
a scoate apă din o
haustus)4), pentru

aceia

ș servitute spre
a 0 utilisa în alt mod şi pent
ru un alt timp de cât acel prevedut în prima reclamaţie
? După unii 5), ar exista,
în specie lucru judecat, de-oarece „este vorba de acelaș
drept. In ori-ce caz, lucrul jude
cat ar fi indiscutabil, dacă
prin prima hotărire sar fi
tăgăduit reclamantului ori-ce
drept de a scoate apă din fântâna
sau pârâul în chestiune.
Tot lucru judecat ar fi și atunc
i când un proprietar,
care ar fi pretins, fără a isbut
i, uu drept de pășune pe
fondul altuia (jus pascendi) 6)
pentru toate animalele sale,
ar veni pe urmă și ar reclama
de la aceiaș persoană acelaș drept, însă, de astă dată,
numai pentru o specie de
animale 7).
tuţi,

Cererea proprietăței unui
lucru și acea a unei servi
sau a altui drept real asup
ra aceluiaș lucru, neavând

obiecte identice, se înțelege
că hotărirea dată asupra
uneia din ele w'ar avea puterea
lucrului judecat în privinţa
celeilalte 8).

DN
i) Cpr.

AI
Pothier,

II, 993.

Aubry et Rau, /oco cit.,
molombe, XĂX, 314. Gri
ole
ŞI loco supră cif.. Repert. t, 0p. cit. p. 134.
Sirey, yo cit., Dif.
cit... 123, p. 196
Larombitre, V, art. 1351,
2) Cpr. PT. Huc, VIIIurm, . 323,

nota 75. De-

Pand. fe. vo

Lacombe,

op.

No. 44 și 32:

5) Râpert. Sirey, vo ciţ, 218.
9 L.I1, $ 1, Dig, De serv
*) Larombitre, V, art. 135 itartibus prcediorum rusticovum, 8, 3.
1, No. 46. — Contră. Răpert
Chose jugte, 989.
. Sirey,
|
LD. 1, $1, Dig., loco
cit., Cpr. art. 623 lit. b,
650, 651 c.
Calimach.
) Larombitre, loco cit., 46.
|
5) Cor. 'Thiry, III, 164. în —Contyă, Râpert. Sirey, vo cir. 283,
fine. Ala

ra, op. cit., p. 233. nota 2,
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Reclamantul, care n'a isbutit în cererea de revendi- Revendica.
cate a proprietăţei unui imobil, ar putea, deci, mai târdiu, re Și
usu-

să ceară, în virtutea aceluiaș titlu, usufructul formalis al
acestui imobil ?), şi vice-versa; după cum acela, care a v&dut acţiunea sa respinsă pentru usufructul unui imobil, va
putea cere mai tărdiu usul lui, şi vice-versa, fără ca să i

să

poată

opune

şi usufructul

autoritatea

sunt dou

Tot astfel,

lucrului judecat, pentru-că

drepturi

hotărîrile

usul

deosebite 2),

pronunțate

în petitoriu

nu au a- Acţiuni pro-

utoritatea lucrului judecat în privința acțiunilor posesorii, pate în

pentru-că, pe lângă că ambele acţiuni au o causă deose-în posesoriu.
bită, apoi, una este privitoare la proprietate, iar cealaltă,

la posesiune.

judecat

Baudry,
Se

1)

Obiectul

acțiunei

nu există în specie3).
poate

II, 1288.

nefiind

Cas. rom. Bulet.

deci revendica

un

deci

acelaș,

lucrul

„Si quis interdicto egerit de
fond,

S-a 1, 1891, p. 1210.—
după

ce s'a

perdut

un

drept de serviiute exercitat asupra aceluiaș fond, şi viceversa, Cpr. Pand. fr., vo ciț., 4176. Lacombe, op. cit., 141,
p. 147.
'P. Huc, VIII, 323. Arntz, III, 406. Baudry, II, 1988. Duvanton, XIII, 466. Râpert. Dalloz, Chose jugee, 116. Allard,
op. cit. p. 233. Pand, fe., vo cit. 4175. Râpert. Sirey, voci.
213. Demolombe, XXX, 311. Aubry et Rau, VIII, $ 769,
p. 388. Bonnier, 872.—După ce s'a revendicat, fără succes,

proprietatea, plină a unui imobil, nu se poate însă cere folosința aceluiaş imobil cu titlu de proprietar (usufructus

causalis), pentru-că usufructul causal era cuprins în prima,
cerere, relativă la proprietate. Repert, Sirey, vo cit., 219, şi
amtorii supră citați.
2) "T. Hue, loco cit. Allard, op. cit., p. 232. Repert. Sirey, op.
cit., 214.—Vedi însă Duranton, XIII, 467.
3) 'T. Huc, VIII, 393, in fine. Allard, op. cit., p. 234 urm. R6pert. Sirey, v* cif., 284 urm. Bonnier, 868. Aubry et Rau,
II, $ 186, în fine, p. 222 (ed. a 5-a), şi VIII, $ 769, p. 395.
Larombiăre, V, art. 1351, No. 41. Garsonnet, op. cif., III,
$ 401, p. 250 (ed. 1), $ 1129, p. 554 (ed.a 2-a). Tuozzi,
op. cit., 151. Lacombe, op. cif., 140, p. 146. Pand. fr., Chose
jugee, 491 urm., şi Action possessoire, 986. Laurent, XX, 77.
Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1888, p. 329, şi anul 1889, p. 592 şi
1371. Dreptul din 1888, No. 31, şi din 1589, No. 69. Dreptul
din 1900, No. 14, şi Bulet. S-a 1, 1899, p. 958. C. judiciar
din 1899, No. 21. C. Galatz, Dreptul din 1899, No. 17. Jud.

ocol Brăila, Dreptul din 1884,

No. 80.

1. 230. Sirey, 89. 1. 309. Pand. Ptriod.
Art. 25 din Codul de proced. civ. fr.

Cas. fr.

D. P. 89.

89. 1. 60.
prevede anume

căCumul. petit.
cu poses.

AUTORITATEA

Resumarea

principiilor
de mai sus.
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possessione, postea în vem agens non vepelliti per exrceptionem, qhoniam în înterdicto possessio, în actione proprietas
vertitur“ (L. 14, Ş 3, Dig., De exceptione rei judicate, 44, 2),
Pentru a nu inmulţi din cale afară exemplele pe cară
ni le dă jurisprudenţa, vom dice întrun cuvânt că a doua
cerere va trebui să fie respinsă, de câte ori ea tinde, prin
obiectul seu a pune pe judecător în alternativa, sau de a
se contradice, sau de a confirma pur și simplu sentinţa
pronunțată mai înainte 1); judecătorii fondului fiind suverani de a aprecia, prin interpretarea actelor şi a propunerilor părţilor dacă prima acţiune are, sau nu, acelaş o-

hiect pe care îl avea a doua).
posesorul

nu

poate

nici-odată

fi cumulat

cu petitorul,

Acest

text n'a mai fost reprodus în procedura noastră. Trinează
oare de aici că judecătorul, chemat a judeca o acţiune posesorie, ar putea. să statueze asupra, dreptului de proprietate
?

Art. GL din legea judec. de ocoale vespunde că de
câte-ori
se va contesta dreptul de proprietate sau titlul constitu
tiv

Ant. 61 L.
„Jud. de o-

coale.

al servituței, judecătorul nu va statua de cât asupra acţiunei «le posesiune, fără ca aceasta să prejudece fondul
chiar
al dreptului,

care

remâne

a se judeca

pe

cale principală,

acest text se aplică nu numai la casurile prevedute de şi
art.
61, dar şi la acele prevedute de art. 60. Cpr. Cas. rom.
Bulet. S-a 1, 1888. p. 1. Vedi şi C. Botez, op. eit., p. 205
urm.

—Vedi însă A.C. Şendrea, Pr. ese., p. 350 urm,și Trib.

—

12

')

Dorohoi. Dreptul din 1891, No. 25.—In privinţa cumulul
ui posesornlui și a petitorului în dreptul francez. vedi
Pand. fr.
„Act. possessoire, 332 urm. Miroy, Thtorie des actions
POssessoires (1853), p. 328 urm. Aubry et Rau. IE,
$ 186, p.210
urm. (ed
a 5-a).
.
Cpr. şi art. 239 $ ultim din Pr. civ, germ.
Baudry, II, 1988, în fine. 'Trib. Făleia. Dreptul
din 1891,
No. 48, consid. de la p. 381, coloana 2. C. Bucures

tul din 1881, No. 28.— Pentru ca să existe identita ti, Drepte de obiect, este, deci, indispensabil ca a doua cerere
să fie incompatibilă și să nu poată coexista cu chestiunea
judecată prin
hotărirea anterioară. Cas. rom. Bulet. S-a 1,
187, p. 319.
Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1839, p. 899. — De şi
constatările

ȘI aprecierile,

cari se referă la excepţiunea lucrului

judecat,
sunt de domeniul judecătorului de fapt (epr.
Cas.
rom.
Dreptul din 1881, No. 18), totuşi aceste aprecier
i
casaţie toată latitudinea de a examina, dacă, lasă Curţei de
cerului judecat au fost, sau nu, bine aplicate elementele lude instanța de
fond ; căci violarea acestor elemente este
o chestie de drept
şi de ordine publică, care cade sub controlu
l Curţei supreme. Cas. rom. S-a civ. Bulet. 1869, p.
63. Chr. şi Cas. fi.
D. P. 1902. 1. 964.—Nu se poate deci pretind
e că s'a violat

COD.CIV.—CARTEA

20

Identitatea de causă

Pentru
tului
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cerut

ca să existe
nu ajunge;

(eadem

causa

lucru judecat,
mai

trebue

petendi) *).

identitatea

încă,

597

obiee-

în al doilea,

loc,

pe lângă a treia condiţie, care va fi examinată mai la
vale.
să existe și identitate de causă. „Oporteț ut sit eadem causa petendi“.
|
Prin causă se înţelege, în materie de lucru judecat 2), Ce
se înţe-

faptul juridic sau material,

care constitue temeiul legal al

amtoritatea, lucrului judecat, când instanța de fond
că nu există elementele cerute de lege, și când

lege prin

constată
înaintea

Curţei de casaţie, recurentul nu dovedeşte contrariul. Cas.
vom. Dreptul din 1882, No. 73 (decisie nereprodusă în
s.

—

Bulet.).

Teoria causei,

cuvent

în materie

de lucru judecat,

este cn

drept Critică la a

criticată de unii autori, şi mai cu samă de Planiol dresa legiui-

(|, 369, 370, ed. a 2-a, şi II, 168, 169, ed. 1), penteu-că, a.

desea-ori, causa se confunda cu obiectul acțiunei.
„Nella
prutica, dice un scriitor italian, P. Tuozzi (op. cit, 153, p.
250), si imcontrano talvolta difficoltă gravissime per deteviinave

quale

sia Voggetto

di un giudizio

e guale

torului.

la causut.

Regula modernă, care prescrie identitatea de causă între
ambele acţiuni, admisă nu numai în Codul francez, dar încă
în Codul italian (art. 1351), în Codul spaniol (art. 1252), în
„acel portughez (art. 2503). olandez (art. 1954). în Proiectul
Codului japonez (art. 1417), în Ante-proiectul de revisuire
alui Laurent (art. 1380), şi în alte legislațiuni străine, este
împrumutată de la [.. 12 şi 13, Dig.. „De ezceptione:rei judicate, 44, 2 (v. supră, p.515, nota 1), cari se referiau numai

la acţiunile

reale,

unde

ea este

foarte

raţională.

Le-

giuitorul modern a generalizat însă această regulă, aplicână0, fără nici-un cuvânt, şi la acțiunile personale. Drept vorDind, identitatea de causă ar fi trebuit să fie eliminată, şi
elementele

lucrului judecat

să fie reduse

la două : identita-

tea de obiect (eadem ves). şi identitatea. juridică de persoane (edem persone). Cu alte cuvinte, lucrul judecat ar
exista de câte ori procesul de al doilea ar avea de obiect
aceiaş chestie, eadem giestio, după cum se exprimă L. 7, $
4, Dig. loco eit., unde se dice: „Et generaliter exceptio vei
Judicate obstat, quotiens inter easdem pevsonas eadem quzestio
revocatur, vel alto genere judicii“. Cu această formulă, foarte
2)

simplă,

sar

fi înlăturat

o mulţime

de dificultăţi.

In cât priveşte semnificarea cuvântului

causă în materie de sensul cu.

contracte, vedi t. V a Comentariilor noastre, p. 127 urm.—
Teoria causei, astfel cum o concepe legea actuală, este cri-

vântului
| Ne

ticată de unii autori şi în materie de contracte.
- Vedi Pla-qe cocteaete.
niol, 11. 1078 urm. (ed. 1), şi 1037 urm. (ed. a 2-a). Cpr.și
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sau dreptului cerut, ori a excepţiunei propuse 1),

şi sorgintea,

lui,

origo pelitionis,

după

expresia

lui

Ulpian 2). „Causa, dice art. 13830 din Ante-proiectul
de revisuire a lui Laurent, este faptul juridic care consti
tue
temeiul dreptului ; de câte ori ea este identică, există
lucru
judecat, chiar când ar fi stabilită prin alte mijloa
ce, adecă

prin

alte

dovedi

de

fapt

şi de

drept,

Pothier

dice

cari

servesc

a

dovedi temeiul cererei sau excepţiunei*.
Deci, dacă presupunem că-ți cer un cal, pretex
tând
mai întăi un schimb și apoi o vendare, în ambele
reclamațiuni acţiunea, mea are de obiect acelaș lucru
; causa ei

este

însă

deosebită.

De

aceea

că

acelaş lucru

poate să fie datorit în virtutea mai multor
cause deosebite,
și că există atâtea acțiuni deosebite contra
debitorului, câte

și cause de obligaţuni sunt 3).

Or, este evident că

lucrul
judecat în privinţa vândărei, nu poate
avea nici-o înriurire asupra, soluțiunei, ce urmează a
se da în privința
schimbului.
Când deci pretind că mi-ai vândut calul,
de
care vorhbiam mai sus, dreptul de propri
etate ce cer asupra, lui
este

causa ei t). Cu

obiectul

acţiunei mele,

alte cuvinte, de câte

iar

vândarea

este

ori procesul va avea de

T. Huc, VII, 17. De aceea, atât Codul
federal al obligaţiilor (art. 70 urm.), cât Şi Codul german
(art. 81), nu vorbese
de causă de cât atunci când este vorba
de o înavuţire nedreaptă, condictio ob injustam causam.
reală a obligaţiilor, art. 17 din Cudul In cât priveşte causa
federal se mulțămeşte
a dice că: „un contract nu poate
avea de obiect un lucru
imposibil, ilicit sau contrar bunelor
moravuri“.
') Cpr. Baud»y, II, 1889. Arntz, III,
407. Bugnet asupra lui
Pothier, II, p. 472, nota 2. Thiry, III,
165. Mourlon, II, 1692.
Vigi6, II, 1648. Demolombe, XXX, 320.
Demante, V, 325
bis IX. Planiol, II, 170 (ed. 1), şi 1,
371
(ed.
a 2-a). Ricci.
Delle prove, 361. Aubry et Rau, VIII,
$ 769, p. 399. Marcade, V, art. 1351, No. VI. 'Trib.
Mehedinţi, Dreptul din
1696, No. 9. c. Iaşi, C. judiciar din
1900, No. 45. T. Huc,
VIII, 325 dice că: „causa, în mater
ie de lucru judecat, este
faptul invocat de reclamant ca const
ituind basa dreptului
seu“. „Pentru ca să existe autoritate
a lucrului judecat, dice
Curtea, de casaţie din Francia,
trebue ca causa, cererei să
tie identică, adecă ca acelaş fapt
să
„mant ca constituind temeiul dreptului fie invocat de reclaseu“. Sirey, 89. 1. 23.
5) „Eamdem causam Jacit etiam
origo petitionis“.
“|. 11, $ 4.
Dig, De exceptione rei Judicate,
44, >.
|
*) Pothier, II, 894 urm.
|
% Cpr. Mourlon, II, 1622.
Vigie, II, 1648.
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obiect constatarea unei creanţe, în folosul recla
mantului,
causa cererei va fi faptul juridic din care ea s'a
născut:
(contract,

quasi-contract,

delict, quasi-delict,

sau legea) ; și .

dacă, în dou procese succesive, faptul juridic invoca
t este
acelaș, există lucru judecat. In asemenea caz, deci, a
doua
cerere va fi respinsă, fără a se mai judeca încă o
dată

fondul,

pentru-că

altfel

Dacă, din contra, în
a doua, cerere nu va
va putea fi opus cu
Aceste principii

procesele

n'ar

mai

avea

sfirşii.

ambele acțiuni, causa este deosebită,
putea fi respinsă, și lucrul judecat nu
succes.
se aplică nu numai acţiunilor perso-

nale, dar și acelor reale, pentru-că legea nu obligă
pe
reclamant a întroduce, într'o singură instanţă și printi
'un
singur proces, toate causele de achisițiune ce el poate
să

Acţiuni
reale.

invoace în sprijinirea revendicărei unui lucru 1).
Astfel, dacă revendicând imobilul A, în basa unui tes-

tament, acțiunea mea a fost
vendic acelaş imobil în basa

de şi obiectul ambelor
dobândirei

acestei

respinsă,
unui alt

voii putea să retestament, fiind-că

cereri este acelaș,

proprietăţi,

sunt

causa lor, titlul

deosebite.

Este adevarat că, la Romani, lucrurile se petreceau
altfel, cel puţin în casurile în care acţiunea fusese întrodusă fără arătarea causei, adecă a titlului de achisițiune 2);
însă, în dreptul actual, aceasta se va putea rare-ori întâmpla, fiind-că, după art. 69 din Pr. civ., petiția introduetivă de instanţă trebue să arăte obiectul cererei, și faptele
pe care ea se sprijineşte, prin urmare, și causa pretinsă 3),
Dar chiar dacă, contrar legei, acţiunea n'ar arăta causa, ar fi de ajuns ca motivele primei hotărîri să arăte

prima

causă,

causă,

să fie primită 4). Codul actual nefăcând, în adevăr,

pentru-ca a doua

cerere,

Dreptul
roman.

întemeiată pe o altă

1) Art. 1196 nu este, deci, aplicabil în specie.
2) DL. 14, $ 2, Dig., De exceptione rei judicate, 44, 2. Vedi şi
L. 11, $ 2, Dig. loco cit.; Ii. 159, Dig., De reg. juris, 50,
17. Cpr. Acearias, Pr. de dr. rom., II, 915, p. 1121 (ed. a
4-a). Maynz, Dr. vom., I, $ 69, p. 582, text şi note (ed. a,
5-a, 1891). Rambaud, Dr. romain, II, p. 740. Aubry et Rau,
VIII, $ 769, p. 397, nota 107. Duranton, XIII, 412. Demolombe, SXX, 323. Pothier, II, 894. Larombitre, V, art.
1351, Ne. 66. Prouâhon, Usufruit, III, 1974 (ed. din 1836).
3) Vegi supră, p. 516, text și nota 5.

+)

Dacă, însă, am exercitat acțiunea în revendicare în termeni Nearătarea
generali,

fără a arăta nici-o causă, şi această causă nu re-

34

nici unei
cause.

tu

2
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cerere

va fi

sultă nici din motivele hotărirei, nu voii mai putea revendica acelaş lucru a doua oară, întemeindu-m& pe 0 causă
specială, şi mi se va opune cu drept cuvânt lucru judecat,
fiind-că prima revendicare, având de obiect proprietatea în

genere, tără arătarea vre-unei cause speciale, cererea mea
se întemeia pe toate causele posibile ce puteam să am. Deci,
dacă, in asemenea caz, aş revendica din nou aceeaş propri-

[ Arătarea

Î unei cause
?

speciale.
a

N

DE

etate, în virtutea unei cause oare-care, aș pune din nou
în chestiune lucrul care a mai tost judecat odată.
Dacă, prima mea cerere s'ar întemeia pe 0 causă specială,
nimic nu m'ar împedeca de a exercita aceeaş acţiune, întemeindu-me de astă-dată pe o altă causă. De exemplu, revendicând un lucru cu titlu de vândare şi perdend procesul. pot,

pe uimă să-l mai revendice cu
în ambele reclamaţiuni,
causa
Casul în care
aceeaş acțiune produce două arţiuni deosebite.

titlu de donaţiune, fiind-că,
este cu totul alta. Cpr. Po-

thier, II, 894, 895. Thiry, II1, 165. Allard, op. şi loco supră cit.
Dacă aceiaș causă produce dvue acţiuni deosebite, nu se

poate,

după

ce s'a exercitat

fără

succes

una

din

ele, să se

exercite şi a dona : în asemenea caz, sar opune cu drept cuvânt autoritatea lucrului judecat. Așa, de exemplu, după ce
am cerut resiliarea vendărei, pentru-că lucrul vendut
avea
vicii ascunse (actio redhibitoria), şi a, intervenit, în această
privinţă, o hotărire de respingere, nu mai pot, respectân
d
vândarea, să cer o scădere din preţ, conform art.
1355
Civ. (actio cestinatoria sau guanti minoris). In acest sens seC.
poate dice şi astă-di: [lecta una viu, non dahw recursus
ad
altera. sau electa una via, excludituy altera, de
şi această

regulă, formulată de presidentul Favre (Faber), n'a
existat
nici-o dată şi nu este înscrisă nici într'un text din
legea ac-

tuală.

Cpr.

Pothier,

tr., Chose jugte, STI

II, 898.

urm.

Thiry,

Laurent,

III, 165 şi 586. Pand.

XX,

81,

şi XXIV,

290.
T. Huc, VIII, 328, și X, 151. Duranton. XIII,
480,
şi
XVI,
528. Demolombe, XXX, 342. Aubry et Rau, IV, $ 355 bis,
p. 389, şi VIII, $ 769, p. 396. Lacombe, op.
cit, 111, p.
121, 192. F.

Herman.

1V,

art.

1644,

No. 1. Guillouard,
Vente, I, 458. Duvergier, Idem, 1, 409. Troplong,
den, II,
581. Baudry

et Saignat,
Veute, 433. Larombiăre, V, aut.
1351, No, 72. Cas. fe., Sirey, 56. 1. 665. Aceeaş soluţie
era
admisă și la Romani:
„Quotiens concurrunt plures actiones
ejusdem vei „Roimine, una quis experiri
debete. |. 43, $ 1, Dig,
De regulis Jiris antigui, 50, 17. Vegi
şi L. 25, $ 1, Dig,

De except. vei judicata, 44, 2.—Dacă, însă, diversele acţiuni
avea

ar

cause

deosebite,

ele

ar

putea

fi exercitate

în mod
„Sucecesiv, fără ca să existe lucru judec
at. Vei asupra, maximei flecta una via, ete. înfră, rubrica : Autoritatea sau în-

Jluenţa,

Ce- versa,

în materie

penală,

a lucrului judecat

în civil.

și ti-

respinsă numai
care

atunci

când

a mai făcut obiectul
Aceste principii sunt

ea sar întemeia

o

[IL]
_

COD. CIV.—CART. II.—TIT. I.—CAPIT. IX.—S-a IE.—A RT. 1901.

pe o causă,

unei judecăţi anterioare 1).
aplicabile atât în casul când am- Casulîn care

bele cause ale acţiunei, invocate succesiv, ar fi avut ființă a dona ca
în persoana reclamantului, în momentul întroducerei primei naştere în

acțiuni, cât și în casul când a doua causă n'a luat naștere "pen pai
de cât în urma respingerei primei acţiuni.
Astfel, dacămei acţiuni.
presupunem că AX a vândut de dou ori acelaş imobil, p Controversă,

dată

tatălui

şi că

devenind

meu,

în 1900,

şi a doua

moștenitorul

oară,

părintelui

mie,

meu

în

în 1901,
1902,

ani

urmărit pe vândetor, în basa vândărei ce el îmi facuse în
1901, voii putea, dacă am perdut acest proces, să cer din
nou imobilul de la acelaş vândetor, în basa vângărei făcută tatălui meu la 1900. Causa acestei din urmă acțiuni,

nefiind

acea

judecat.

In

a acțiunei d'intăi, nu există,
din

adevăr,

lucru

în specie,

împrejurarea că vândarea

din 1901

nu este validă, nu resultă nevaliditatea și acelei din 1900,
care n'a fost încă judecată 2).
Acestea, fiind. expuse, vom da câte-va exemple de ga- Exemple de

Cer

use deosebite, împrumutate de la jurisprudență.
o femee,

pe

care declară

hotărîrea,

Astfel,

după ce- mutate dela

rerea ei, moștenitoarea barbatului seu, și ca atare, proprietară

a bunurilor

lăsate de dânsul,

adversarului femeei,
de proprietate asu-

nouă instanţă, întrodusă după cererea
acest din urmă să pretindă un drept
Tot

în basa

acestor

printr'un fapt delictuos,
acţiunea,

principii,

fie înaintea, juridicţiei
exereite

se decide

că

partea

lesată

care are alegerea de a-și întroduce

bunalelor civile (art. 8 Pr. pen.),
cale, să-şi

În

se opune, ca într'o

nu

represive,

fie înaintea

nu poate.

acţiunea înaintea

unei

tri-

când a ales o

alte juridicţii, de

câte ori acţiunea ei a fost respinsă ca neîntemeiată. Vedi
infră, rubrica : Autoritate . sau influența, în materie penală,
a lucrului judecat în civil, și vice-versa.

')

2)

Cpr. Vigi6, II, 1649. Bonnier, 874. Demolombe, XXX, 324.
Larombiere, V, art. 1351, No. 67. F. Huc, VIII, 326. Marcade, V, art. 1351,:No. IX. Aubry et Rau, VIII, $ 169, p.
397. Pand. fr. Chose jugte, 113 um. Repert. Sirey, eod. vo,
PI. Demante. V, 328 bis XI. Allard, op. cit, p. 948. Cas.
tr. Sireyv, 89. Î. 465 şi nota.
_
,
a
Mareade, V. art. 1351, No. IX p. Li9.urm., şi desvoltările
date de acest autor. T. Huc, VIII, 327. Allard, op. cit, p.
257 urm.— Contră. Toullier D. V, partea, II, 169 şi 214. Cpr.
1.110; Dig., De actionibus empti et venditi, 19, 1.

>
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pra acelora-și bunuri,
succesive

causă 1).

urmărite

în basa

între

JUDECAT.-——ART,

1201.

prescripţiei, ambele

părţi

nefiind

intemeiate

instanţe
pe aceeaş.

De asemenea, nu există identitate de causă și prin
urmare nici lucru judecat, când în prima cerere, acţiunea în petiție de ereditate se întemeia pe nulitatea, testamentului, iar în cea de a doua acțiune, moștenirea se reclamă pe motiv că testamentul, de și valid, a fost
însă
revocat prin altul posterior 2); nici în caz când, prin
prima acțiune, testamentul se ataca pentru vicii de
forme,
iar prin a doua, se pretinde că el este falș 3).
Tot astfel, hotărîrea dată asupra unei acţiuni
în anularea unui contract, pentru dol sau incapacitate,
nu se
poate invoca, ca având autoritatea lucrului judecat,
contra
unei acţiuni posterioare în simulaţie 4).
|
)

Cas. fr. Sirey, 89. 1. 294 D.P. 86.5. 12,
No.
„Tot astfel, identitatea de causă, neaparată pentru7. ca lucrul

Judecat

să poată

fi opus cu succes, nu există

de

primul proces, femeea măritată cere restituirea, câte-ori, în
dotei, invocând presumpţia statornicită de art. 1277 C.
civ.,
iar în al
doilea proces, cealaltă parte, în calitate de
moștenita or
barbatului, cere de la aceeaş femee, considerat
ă de astă-dată,
ca moștenitoare a părintelui seu, plata dotei,
ând dreptul, care aparţine barbatului de a cere timp invoc
de trei-deci de
anl executarea obligaţiei luată de consti
tuitor
asemenea caz, nu există nici identitate juridi ul dotei. In
că de per'soane. Cpr. T. Huc,

%)

VIII, 312, şi IX, 498: Cas. fr. Sirey, 90.
|. 296. D. P. 91. 1. 316. Mai vedi încă
D. P. 93 1 407.
Cpr. C. Bucureşti,

legatarul,

a cărui

Dreptul din

cerere

de

1890, No. 19.—De asemenea,

punere

în posesiune

întemeiată
pe un testament, a fost respinsă, poate să
întro
aceeaş cerere în instanță, dacă, de astă-dată, ducă din nou
el o întemeiază
pe

un alt testament:

căci, în

asemenea

caz, ambele acțiuni
au cause deosebite. Cas. fr. Sirey,
41.
1.
790.
5) Cas. rom. C. judiciar din 1894, No. 2,
şi Bulet. S-a 1. 1893,
p. 1119.—Nu există, de asemenea, autoritatea,
lucrului judecat, atunci când legatul universal
face cerere de eşire din
indivisiune, în basa unui testament, după ce mai
întăi făcuse
această cerere în basa numai a puner
ei în posesie, fără să
se fi discutat validitatea testamentului.
Cas. rom. C. judiciar
din 1901, No. 7.—Veqi însă C. Iaşi
(decisie casată), C. judiciar din 1900, No. 45.

|
*) Cas. rom. Dreptul din 1885, No.
49, și Bulet. S-a 1, 1885,
p. 394, Cpr. C. Iași, Drept
Chose jugee, 997.—Se

ul din 1897, No. 36. Pand. fr,
poate, însă, opune antoritatea lucrului

COD.

CIV.—CART.

Se poate

III.—TIT. IL.—CAPIT, 1X.—S-a IIL—A
RT,

ca cine-va să fi fost respins

când a invocat prescripţia, achisitivă,
stanţă, să invoace pentru acelaș lucru

rie,

fără

ca să i se poată

decat |).

opune

1201,

în excepţia sa,

și apoi, în altă inprescripția, liberato-

autoritatea

lucrului ju-

Hotărirea, prin care se respinge contestaţia râdic
ată
de garant contra unei urmăriri făcută în averea,
sa, con-

testaţie

care avea de causă încetarea urmaărirei : 10 pentr
u-

533
Prescripţie
achisitivă,
şi liberatorie.

Debitor
principai şi
garant.

că debitorul principal era solvabil, și 20 pentru că
sa operat o novaţie între garant și creditor, care l-a, desca
r-

cat de garanţie, nu poate fi opusă, ca având puter
ea lucrului judecat, contra unei nouă contestațiuni ce
sar râ-.
dica, de garant, prin care s'ar invoca, stângerea urmărir
ei

prin plata făcută de cătră debitorul principal ; căci fie-care
contestaţie are o altă causă 2).
Hotărirea, care respinge cererea făcută de debitor de

a se

anula

un seguestru,

pentru-că

n'ar

fi datorind

Sequestru.

nimie

creditorului sequestrant, nu pune obstacol la râdicarea unei
nou€ contestaţiuni din parte-i, având de obiect anularea

aceluiaș

sequestru, pe motiv că averea sequestrată n'ar pu-

tea fi urmărită; căci, şi în acest caz, nu există identitate
de causă între prima și a doua cerere 3).
O nouă cerere de divorţ nu poate fi respiusă prin
excepţiunea lucrului judecat, chiar când ea s'ar întemeia

pe

fapte

rere.

de aceeaş

Reclamantul
judecat,

natură

ca

cele

articulate

în prima

ce-

se poate

chiar servi, în sprijinirea, aces-

când s'a judecat

cererea de anulare a unei vângări,

pentru-că nu sar fi numerat preţul şi că vendarea n'ar fi
avut ființă, dacă în urmă, se exercită între aceleași persoa-

ne și pentru acelaș lucru, o nouă acţiune, pe motiv că vândarea a fost simulată, fiind-că inexistența şi simulatia, în
specie,

sunt

unul

şi

acelaş

lueru.

Cas.

rom.

Dreptul

din

1591, No. 41 (decisie nereprodusă în Buletin).—S'a decis, de
asemenea, că după ce un act de vândaare
fost declarat nul,
ca, simulat, prin

o hotărire

viola

autorităţei

definitivă,

nu

se

mai poate pune

în discuţie validitatea lui, ca o donaţie ascunsă sub forma,
unui contract cu titlu oneros, pentru-că prin aceasta sar

1)

principiul

lucrului

judecat.

Dreptul din 1890, No. 31. Cpr. şi Cas. rom.
1892, p. 342.
Cpr. C. Besancon, D. P. 65. 2.p.2.

2)

Cas.

3)

Cas. rom. Bulet. S-a II, 1877, p. 981.

rom.

Buleţ.

S-a

1,

1884,

p. 678.

C.

Bucureşti,

Bulet. S-a 1,

Art. 248 C.
civ,
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tei nou acţiuni, de faptele pe care se întemeia cererea
primitivă (art. 248).1),
Imprumut,
Dar dacă, după ce am reclamat o sumă de bani cu
vndare de-titlu de împrumut, bună oară, și am perdut definitiv procesul, reclam aceeaș sumă sau numai o parte din ea, în basa aceluiaș titlu, mi se va opune cu drept cuvânt autoritatea lucrului judecat.
Pentru ca o a doua cerere să nu
fie respinsă,

trebue

ca

ea să se întemeieze

pe

o altă causă,

de exemplu, peo vândare, pe un deposit, etc. Judecătorii, de
câte ori vor admite că există lucru judecat, trebue să conState nu numai existența identităţei de causă între ambele

_Deosebire

reclamațiuni,
dar şi celelalte
cat ; căci altfel hotărîrea lor

Nu

ne

causă autori,

!

"tul?

trebue

causa

să

Respundând

cererei;

pe

confundăm,

acţiunei
ce

cu

elemente ale lucrului judear fi casabilă 2).

după

obiectul

cum

ei.

Ce

fac

mai

cere

reclaman-

la această întrebare, determinăm
își întemeiază

el reclamaţia

sa ?

mulţi

obiectul
Respun-

dend la această întrebare, determinăm causa reclamaţiunei *).
Câte-odată este, însă, ereu de a se distinge obiectul de
causă. (Vedi supră, p. 525, nota 1).

Deoseb. în
| T'rebue să deosebim, de asemenea, causa unei
acţiuni
scopul
ac. ÎN Justiţie, de scopul (le but) ce ea, urmărește. Astfel,
pro-

ținnei.

prietarul
iaz vecin

ȘI care

Deoseh.
l. în:
înmijloace.

unui iaz superior, care ceruse scoborirea unui
inferior, în scop de a, putea pă&scui în iazul seu,

perduse

procesul,

n'a

fost

admis

mai

tărdiu

a cere

scoborirea aceluiaș iaz inferior, în scop de a-și seca
iazul
seu; căci, ori-care ar fi fost intenţiile reclamantului, causa
era în specie aceeaș, și deci, exista lucru judecat în
toată
puterea cuvântului 4).

In fine, , trebue să disti
ting
no em

loacele

(les moyens) menite

a stabili

causa acțiuiunei
nei,

existenţa ei 5),

') Cas. rom. Bulet. S-a civ,, 1868, p. 345. Cpr.
Râper
t.

Sirey, Chose Jugee,

438. Pană.

de mijij

Vigie, 1, 50.

fr. eod. vo, 951 urm.

Baudry, 1, 810, Aubry et Rau, V, $ 492, p. 186,
187. Vei
ŞI Allard, op. cit., p.

245 urm,
Opr. Cas. rom. Bulet. S-a I, 1870, p. 123.
Vedi şi Repet.
Digest. p. 488.
”
5 Cpr. Marcad6, V, art. 1351, No.
VIII, p. 178.
) Cpr. Pand. fr. Chose jugde, 993. Laurent,
XX, 66. Cas. îi.
„Sirey, 32. 1.854, și Repet. Dalloz,
Chose
jugee,
910, nota 1.
>) Causa cererei, causa prozima actionis,
după cum se exprimă
*)

L. 27, Dig, De except. vei judicater, 44,2, este,
precum am
vedut, principiul gener
ator al acţiunei sau al cererei : pe când

COD.

titlu

Asttel, dacă având
de împrumut, am

fapt

nu

CIV.—CART, DI.—FIT. II.—CAPIT, IN.—S-a NI—AR
T.

juridic

voii

dese

prin

a lua de la d-ta
voit să stabilese

martori, şi n'am parvenit

putea. mai în urmă, într'o nouă

împrumutul

prin

un

act

1201.
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150 lei vechi, cu
existența acestui
a face

dovada,

acțiune, să dove-

scris, care

fusese perdut și pe

care acum laş fi regăsit, și cu drept cuvânt, în asemen
ea
caz, mi se va opune lucrul judecat, pentru-că, în ambele
procese, causa este aceeaș, adecă împrumutul, și numai
mijloacele de probaţiune diferă 1). Or, pentru ca să existe
lucru judecat, nu se cere ca, în ambele acțiuni, mijloacele
să fie aceleași, ci numai causa. Reclamantul trebue să in-

voace toate mijloacele și argumentele de drept ce el avea în susținerea pretenţiei sale 2); dacă el a neglijat, sau
nitat pe unele din ele, cu atât mai reu pentru dinsul ; el

va

suferi

consecințele

periculos,

tinian,

după

cum

de a reîncepe

mijloacele

negligenţei

se

(cause

o afacere
vemote)

cari justifică causa.
:)

Descoperirea,

batorii,

—

19

o forţă

sale 3),

exprimă o lege

în urma

sunt

din

terminată,
raţiunile

pentru-că
Codul

sub

de fapt

ar fi

lui Jus-

cuvânt
şi de

judecărei procesului, a unor

că
drept

acte pro- Art. 290 Pr.

cari ar fi fost reținute de partea adversă, sau prin

majoră,

ar putea

da loc numai

la revisuirea

jude-

căţei (art. 290 Pr. civ.). Cpr. C. Iaşi, Dreptul din 1887,
No. 30, Laurent, XX, 65. Pand. fe. Chose jugte, 932. Allax4, op. cit, p. 269. P. 'TPuozzi, op. cit., 156.
,
Cpr. Cas. în. D. P. 46. 1. 285.—Argumentele de drept şi
chiar noue mijloace de aparare pot, însă, fi invocate pentru
prima,

oară

în apel,

numai

cererea trebue

să percurgă done

grade de juridicţie (art. 327 Pr. civ.). Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1889, p. 589. Râpert. Sirey, Ohose jugte, 391.
Demolombe, XXX, 319.
5) Vedi în acest sens, Thiry, III, 165. T. Huc, VIII, 329.
Mourlon, II, 1622. Laurent, XX, 65. Aubry et Rau, VIII,
$ 169, p. 392. Pană. fr, Chose jugte, 926 urm. Repert. Sirey, cod. v%, 390. Larombiere, V, art. 1351, No. 63. Baudry,
II, 1290. Demolombe. XXX, 319, 327, 329. Vigi6, II, 1651.
Griolet, op. cit., p. 110. Demante, V, 328 bis X. Lacombe,
op. cit., 112, p. 115. Tuozzi, op. eie., 154 urm. Marcad6, V.
art. 1351, No. VI. C. Iaşi, Dreptul din 1887, No. 30, şi C.
judicia» din 1900, No. 45. Trib. Vâlcea, Dreptul din 1884,

"No. 24.

Cas. fr. Sirey, 39. 1.119.

except. vei judicate,

Chr. şi L. 27, Dig., De

44. 2, unde se dice : „Nec jam

să quis, posteaquăm contra etuu judicatuin
menta cause sue reperisset“.

esse,

nota

CIV,

interest
instru=

Art. 321 Pr,
civ.
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descoperit acte nouă, sub specie novorum instrumentopostea repertorum ş).
Alta este, însă, chestiunea de a se ști, dacă în urma,

„ Învocarea unei

hotăriri,

"de libe. & declarat-o

rare, găsită mai

în urmă

să

pronunțărei 0 chitanță,
hotărirei.0 uitase,

carea

recunoscut

validă,

existența

unei

debitorul condamnat

invoace

o

causă

de liberare,

care exista din capul locului,

sau

nu

putea

atunci

Controversă.ge exemplu, ratăcită.

obligaţii

la plată

s'0

de

și

poate

exemplu,

însă pe care el

arâte,

pentru-că

era,

In părerea generală se face următoarea, distincţiune
:
sau în procesul în care debitorul a fost condam
nat, el a
invocat o causă de liberare, și atunci el nu mai
poate so
invoace din nou, fiind, în această privinţă, lucru
judecat;

sau

debitorul

n'a

invocat

nici

0 causă

de

liberare,

şi, în
asemenea caz, nimic nu-l impedecă dea se pretinde
întrun
nou proces liberat, fie prin plată, fie
prin emitere de
datorie, novaţiune, compensație, etc., pentru-că,
în primul
proces, contestându-se validitatea obligaţiunei,
iar în al doilea, invocându-se stongerea și inexistenţa
ei actuală, ca

Mijloacele

esa

usa nu este aceeaș 2).
Mijloacele

nous

n'ar putea

A propuse

lea proces, pentru a dărâma autoritatea

area publică, înt”o

acţiune

““teresa

„Inalienab.

anterioară,

ordinea

publică.

chiar

când

Astfel,

după

într'un al doi-

lucrului judecat,

aceste mijloace ar ince am

fost

condam-

nat a plăti o sumă de bani, n'aș
putea să redeschid procesul, sub cuvânt că suma, la care am
fost condamnat, ar fi
0 clausă penală

deghisată 3).

Autoritatea lucrului judecat șterge,
_

imob. dotal.

o?

de asemenea,

1) DL. 4, Cod., De re Judicata, 1, 52.
2) Cpr. Repert. Sirey, vo cit, 413. Pand.

Huc, VIII, 331.
molombe, XXX,

Bonnier, 875.

viciul
i

fr. cod. vo, 912.1.

Duranton,

338 urm. Laurent, XX,

XIII,

154. Aubry

474.

De-

et Rau,

VIIT, $ 169, p. 402. Garsounet, Po. ci, III,
$ 468, p. 252
(ed. 1), $ 1132. p. 560 urm. (ed.

urm.

a

2-a). Larombitre,
V, art. 1951, No. 169. Cas. fe. Sirey,
61.
1.
846. D.P. 61.1.
419. Sirey, 74. 1. 364. D. P_ 74 P 410.—Co
ntră. Griolet,
op.

cit, p. 108, 109 și 172 urm.
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2

Cpr.

D.P. 64.1. 37.

Pand.

Larombiere,

fr., v? cit., 945.

Repert.

Sirey,

loco cit., 147. Demolombe, XXX,

Să C. Paris, D. P. 54. 2. 923
veservă).

Cpr. şi Cas fr. Sirey, 63.

Allard, op. cit. p. 271,

eod.

5

v9, 419urm.

341.—Vedi în-

(decisie dată în materie
279.

de

COD. CIV.—CART.

UI.—TIT. IL.—CAPIT. IX.—8-a II—ART.

1201.
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care ar resulta, din inalienabilita tea unui imobilul dotal, fie
că hotărîrea a declarat că imobilul, care a făcut obiectul

litigiului, nu era dotal, fie chiar că s'a admis,
legei, alienabilitatea unui tond dotal!).

în contra

Nu este în totdeauna ușor de a se distinge causa de Acţiune
în
mijloacele întrebuințate spre a o demonstra, mai cu samă piulare,

în materie de
exemplu, dacă

pentru

causă

acţiuni în anulare sau reseisiune. Asttel, de eroare, dol.
presupunem că am cerut anularea unui act Coutroversă.

de violență

(vis, metus)

(art.

955-959),

şi

că acțiunea mea a fost respinsă prin o hotărîre definitivă.
chestiunea este de a se şti dacă voiu putea ataca acelaş
act pentru un alt vicii de consimțimânt, dol (art. 960),
sau eroare iart. 954)?
Unii susțin că, în asemenea caz,
există lucru judecat, causa, în specie, fiind viciul consimţimântului, iar eroarea și dolul nefiind de cât mijloace noue2?).
Alţii însă respund, și cu drept cuvânt, că nu există lucru
judecat, eroarea și dolul constituind o causă nouă, dacă,
bine înţeles, ele n'au făcut obiectul primei judecăţi. După
acest sistem, care ni se pare cel mai juridic, fie-care viciu
al consimțimântului constitue o causă deosebită de anulare
(art. 954—961);
şi lucrul este așa de adevarat, în cât
punctul de plecare al prescripţiei acţiunei în anulare, pentru diferitele vicii de consimţimânt, nu este acelaș: 5),
Autorii sunt, însă, de acord pentru a decide că, dacă vicii de conacțiunea întemeiată pe un viciu de consimțimânt a fost simţinCut,
respinsă, reclamantul va putea cere anularea aceluiaș act, de formă.
întemeindu-se pe un vicii de formă, sau pe incapacitatea
sa, și pice-versa ; pentru-că viciul de consimțimânt și inca)
2)

Larombiere, Joco cit. Demolombe, XXX, 341 bis.
Aubry et Rau, VIII, $ 769, p. 393. Lavombiăre, V, art. 1351,
No.

81.

Marcadă,

V, art,

1351,

No.

VI,

p. 171

urm.

'Poul-

lier D.,V, partea II, 165. Taulier, Th. vaisonnte du Code
civil, IV, p. 555. Delsol, Feplic. clment. du C. Napolton, II,
p. 603, 604. Rolland de Villargues, Râpert., Chose jugte, No.
52. Lacombe, op. cit, 113, 114, p. "116 urm. Pabon, Tr. ti.
et pratiqne des justices de puiz (1902), I,
i
3) 'Thiry, III, 165. Bauâry, II, 1289. T. Hu VIII, 330. Plapiol, ÎI, 171 (ed. 1), şi 1, 312 (ed. a 2-a). Laurent, XX, 74.
Demolombe, XAX, 331 Urn. Garsonnet, Pr. cic. III, $ 465,
p. 256 (ed. 1), Ș 1131, p. 559, 360 (ed. a 9-a). Repert.
Sirey, Chose fugie, 400 urm. Pană. fr., eod. vo, 960 urm.
Vigiă, n 1650. Arntz, III, 408. Mounlon, II, 1624. Allard.
op. cit, p. 259 urm.
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pacitatea, de a contracta sunt două cause deosebite, pe
care
însuș legiuitorul le deosebeşte lart. 950, 955),
Vicii de conDe asemenea, dacă acţiunea mea, întemeiată pe un
piete viciu de consimţimânt, a fost respinsă, voii
putea cere anuusă, causă larea obligaţiei pentru lipsă de causă, sau
causă ilicită (art.
ilicit,
966); căci din faptul că consimțimântul meu
a fost liber,
nu resultă neapărat că obligaţia mea are
o causă, sau o

causă licită 2).

Art. 967, ş2,

Deoseb.
de usa
a unei

Causa

este,

(art.

Şolizsi xe- de unde resultă
vesolvisa 9

însă,

presupusă

pănă

la

dovada

contrară

967, ş 2)3),
Causa de anulare, care afectează o obligaţie
în momentul naşterei sale, nu trebue să fie confundată
cu revocarea sau resoluțiunea, care derivă diu un
fapt posterior;

că, dacă acțiunea mea în anulare

a

fost
respinsă, voii putea mai în urmă să cer
resolvirea, obligaţiei, sau să invoce resoluţia îndeplinită
1).

Resumarea
Așa dar, în vesumat, obiectul, causa şi mijlo
acele acţiui n sus. DEI, sunt trei lucruri, cari nu trebu
esc confundate. Obiectul

este dreptul reclamat în justiţie (quid petitur)
; causa, este

faptul generator, material sau jurid
ic,
dreptului (cur petitur) ; iar mijloacele
adlecă faptele cari-i servesc de
temeiu

50 Identitatea

care
sunt
5).

a dat naștere
causele causei,

de părți sau de calitate (eadem. cond
itio perS0na a).

Ultima condiţie, cerută pentru ca să
existe lucru judecat, este identitatea de persoane,
însă, bine înţeles, iden-

titatea. lor juridică,

1420 din Proiectul
condițio) 6).
Aceasta

după

cam

prescriu

anume

art. L417şi

Codului japonez
(eaden personarun
resultă din ultimele cuvinte ale art.

1) Mourlon, II, 1624. Delsol, op. şi Zoco
cit. T. Huc, VIII, 330,
p. 495.

)
%)

9)
5)
*)

Rolland de V ilargues, Repert., Chose
Acelaș sistem este generalmente admi Jugte, No. 51.
toate-că acolo textul nu este form s Și în Francia, cual în această privință.
Vedi Sirey, 1901, 2. 39. Vedi și
t. V a Coment. noastre, p. 155, text şi nota 1.
T. Huc, VIII, 330, p. 426. Griolet,
lombe, XXX, 336. Bonnier, 376, p. 716 op. cif., p. 113. Demo(ea. Larnaude). Pan.
tr... Chose jugte, 1003. Cas. fe. D.
P.
86.
1. 163.
Cpr.. Mourlon, II, 1624.
Cpr. Trib. Iaşi, Dreptul din 1900,
No. 43. Pand. tr., Chose:
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1201, care, pentru ca să existe lucru judecat, prescrie ca
a doua cerere să fie între aceleași părţi, făcută de ele, şi

calitate 1).

în contra, lor, în aceea
Așa

dar,

chiar

dacă

în ambele

procese,

ar exista,

i-

dentitate de obiect și de causă, totuşi nu există lucru judecat, dacă părțile nu sunt, juridiceşte vorbind, aceleași 2).
„Hotăririle, ca și convențiile (art. 973), nu-și produc în adever

efectele

lor,

de

cât

între

părțile

litigante;

ele nici

nu folosesc, nici nu strică terţiilor persoane 3), și aceasta
din causa quasi-contractului judiciar intervenit între părţi.
(Vedi supra, p. 453, text şi nota 4). „Nec inter alios ves
Judicata alii prodesse aut nocere solet“ t). De aceea, autoritatea,

lucrului

judecat

nu

poate

fi propusă

de acela, care

wa fost parte în procesul, în care s'a pronunțat hotărîrea,
ce se invoacă 5). Hotăririle judecătoreşti au, deci, un caracjugee, 1033. Repert. Dalloz, Supplem., eod. vo, 186. Laurent,
NS, 126. Baudry, II, 1291. Mouvlon, II, 1625. 'T. Huc, VIII,
312. Maread6, V, art. 1351, No. XI. Demolombe, XXX, 343.
Griolet, op. cif., p. 155. Larombiere, V, art. 1351, No. 141.
Allard, op. cit., p. 213. Lacombe, op. cit., 142, p. 149. Pabon, op. cit, I, 61. Em. Dan, Curierul judiciar din 1900,
No. 69.
1) L. 14, Dig., De except. vei judieate, 44. 2.—Identitatea de
calitate nu este o condiţie specială pentru existenţa lucrului judecat, căci ea se confundă cu identitatea de persoane.
Cpr. C. Bucureşti şi Cas. rom. Dreptul din 1891, No. 17

şi 47. Cpr. şi Trib. Gorj, Dreptul din 1896, No. 82.

2)
5)
4)

şi autorii citați în nota
Cpr. Pothier, II, 997.
Cpr. Cas. rom. S-a civ.
Uriolet, op. cit., p. 138.
L. 16, în ine, Dig., (Jui
şi L. 63, ab initio, Dig.,
„Scepă constitutuun

Vedi

precedentă.
Bulet.

1866,

consid.

de la p. 318.

potiores in pignore, ete., 20, 4. Vedi
De re judicata, 42, 1, unde se dice:

est, res înter alios judicatas aliis nou pra-

judicare“. L. 2, Cod., (uibus res judicata non nocet, 1, 56,
exprimă aceeaș idee, când dice: „les inter alios judicatee,
negue emolumentum afjerre his, qui judicio non interfuerunt,
neque prejudicum

buch des Pundekhten
-

5)

din

1900).

Cas. tr, Sirey, 90.
oposabil

unei

solent

irvogare“.

Cpr. Windscheid,

Rechts, |, Ş$ 139,
1. 21.—Pentru

persoane

Lehr-

p. 582 urm. (ed. Ripp
,

ca lucrul judecat

şi să poată fi opus de dinsa,

să fie

Dacă

este

nevoe ca

trebue, e

oa

în genere, ca acea persoană să fi luat o parte activă la pro- varte lao
ces, adecă, să fi luat conclusiuni, fie în fond, fie asupra unor judecată, să
excepțiuni, sau cel puţin, să fi primit conclusiile adversaru- fi pus couClUsiI

in

causă.
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ter individual și relativ; ca și convențiile, ele
nu legă
de cât pe părţile, cari au figurat în causă, nu
însă și pe

acele

pentru

care

Necesitatea

ele

acestei

sunt

res

inter

condițiuni

alios

acta 1).

cc SERE Parte

a fost proclamată de.
,
A:
4
i
nenumerate
decisiuni, asupra cărora
nu vom insista, pentru- ;

Efectele, în
privinţa, tertiilor, a hotărirei care
stabilește
un drep de
proprietate.

')

lui. Se admite, însă, cu toate acestea, că lucru
chiar atunci când partea pusă în causă n'a l judecat există
luat conelusiuni,
pentru-că ea este în culpă dea nu-şi fi
aparat drepturile
sale. Cpr. Pand. fr., Chose Jugte, 1018
urm. Laurent, XX,
92. T. Huc, VIII, 312. Cas fe D. P.
56. 1. 258. „Sunt
părți în proces, dice Allard (op. cit., p.
213),
toți acei, cari
figurând într'o instanţă comună, fie
ca reclamanţi, fie ca
pâriți. au avut dreptul de a lua concl
usii asupra fondului,
sau excepțiilor, cari au făcut obiec
tul litigiului“.
Vegi
— însă. în sens contrar, Larombitre, V,
art. 1351, No.14%.P.
Tuozzi, op. cit, 164. Em. Dan, C. judic
iar din 1900, No. 69,
care critică o decisie contrară a
Curţei din Craiova, din
1897, No. 89, pe care n'am găsit-o
însă nicăiri publicată.—
Remâne, însă, bine înțeles că, pentru
ca să existe lucru Judecat în privinţa unei persoane,
nu
fi întervenit în instanță, ci mai trebueste de ajuns ca ea să
e încă o decisie definitivă, pronunțată contra. sau
în favoarea acelei persoane.
Cpr. Pand. fe, yo cit... 1022 urm,
Opr. C. Iaşi, C. judiciar din 1901,
No. 5l.—âAstfel, hotărirea, care declară că cineva esţe
proprietar, nu este oposabilă terţiilor, şi toți acei cari,
n'au figurat în proces, pot să
dovedească că acel declaraţ proprietar
nu are acest titlu.
Asemenea, hotărire face, însă,
credință despre existenţa sa,
erga omnes, şi acel care a dobân
dit-o, poate so invoace, ca
fapt, contra, acelora, cari n'au
luat parte la proces, aceștia
putend numai s'o atace în falş,
sau să invoace o posesiune
care-l conduce la prescripţie.
Din cele mai sus expuse resultă că hotărirea, care stabileşte
vinţa celor de al treilea, o autovitateproprietatea, are, în pride fapt, iar nu acea a
lucrului judecat ; autoritate pe
care o are ori-ce act în genere. Cpr. Garsonnet, Pr. cio.,
III, $ 466, p. 244, ad notam
(ed. D, $ 1128, p. 548, nota (ed.
a 2-a). Demolombe, XXX,
315. Ricci, Delte prose, 314.
Bonnier, 508 bis.— Astfel, dacă
hotărirea, care, asupra unei
acţiuni în revendicare, a declarat că reclamantul este proprietar
ul imobilului revendicat,
nu poate fi opusă, ca avend
puterea lucrului judecat, terţiilor ce nau luat parte la proces,
ea li poate fi opusă ca constituind, în folosul aceluia ce
a
doben
dit-o, o dovadă a dreptului seu de proprietate, dovad
ă
a
cărei efect nu poate
distrus. de cât prin proba contr
ară a unui drept mai bunfi
sau mai probabil. Cpr. Aubry
et Rau, VIII, $ 69, p. 386
.
şi 387. Cas. fe. Sirey, 66.
1. 205. p. p. 66. 1.5
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că ele nu fac, în această privință, de cât a aplica textul
formal al art. 12011).
Din împrejurarea, că în art. 1201, nu este, după cum Conseein-

am

vedut, vorba de identitatea fisică a părţilor, ci de ca- tele carire-

litatea sau identitatea lor juridică, resultă următoarele doue
consecinţe, pe care o să le examinăm mai la, vale, și anume : 10 Se poate întâmpla ca să existe lucru judecat în
privința unor persoane, cari de și, juridiceşte vorbind, n'au
figurat în instanță, totuși au fost representate de alții;
20 și din contra, 0 persoană care, fisicește vorbind, a figurat

într'o

instanță,

poate

să pue

din

nou

aceeaş

faptul că, în
carte 20
de identitaa uta
lor.

chestie

in desbaterea judecăţei, dacă ea intervine, de astă-dată, în
o altă calitate, de cât aceea în care
figurase în primul
proces 2). Rămâne însă bine înțeles că de câte ori părțile,
cari se judecă în al doilea proces, nu sunt nici fisicește,
nici juridiceşte acelea cari au figurat în prima hotărîre, nu
poate să fie vorba de lucru judecat 3).
Am

dis

că

lucrul judecat

poate

să

existe

în

privinţa

persoanelor, cari de și wau figurat personal în instanță,
totuși au fost representate de alţii.
Representarea, de care este vorba în specie, poate să
resulte sau din mandat, fie el legal, judiciar, sau convențional, și după unii, chiar din gestiunea de afaceri; sau,
fine,

în

din

principiul

moștenirilor.

Moştenire.—Representanţi

In

cât

privește, mai

univereali

întăi,

şi cu

principiul

titlu

particular.

moștenirei,

știm. Moștenitori

că moștenitorii universali și acei cu titlu universal, precum guniversali,
succesorii, donatarii, sau legatarii universali, ori cu titlu universal,
universal,

represintă. pe

autorul lor);

de

unde .resultă

că

1)

Vedi decisiile citate în Pand. fi., Chose jugte, 1017, şi supră,
p. 516, nota 3. Cpr. Trib. Teleorman și Râmnicu-Sarat, C.
Judiciar din 1895, No. 25 şi 33. Cas. rom. S-a 1, Dreptul
din 1881, No. 18; din 1882, No. 80, şi C. judiciar din 1893,
No. 82.
2) Hotărirea pronunţată față de o persoană, care a procedat
întv'o calitate oare-care, i se poate opune ca lucru judecat
contra unei noue acţiuni ce ea. porneşte, având acelaş obi-

ect şi aceeaş causă, cu-toate-că
dacă

2)
1)

se consțată

că

ea

avea

ea invoacă
ambele

calităţi

o altă calitate,
în momentul

primei judecăţi. C. Bucureşti, Dreptul din 1891, No. 17.
Cpr. Pand. fr., Chose jugee, 1034.
|
Vedi supră, p. 182 urm. Cpr.şi Cas. rom. Dreptul din 1887,
No. 45. Bulet. S-a 1, 1887, p. 320.
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lucrul judecat în favoarea sau contra lui de cujus, este
oposabil, atât în mod activ cât şi pasiv, tuturor representanților sei universali sau cu titlu universal, pentru-că cu
toţii represintă persoana autorului lor, personam defuncti

susti nent, şi

Acest

Moștenitori

beneficiari. cu această
suferi

moștenesc atât drepturile cât şi obligaţiile sale.
principiu se aplică și moștenitorilor beneficiari,

restricție

condamnările

că ei nu

sunt, în acest caz,

obligaţia

pronunţate contra autorului lor, de

cât

în proporțiune cu emolumentul lor 1). Vom aplica deci,
în
specie, principiile de la convenţiuni : „ Laden enim
debet esse
ratio judiciorum în gquibus videmur Quasi contrahere,
ac con-

venti onum*

Dacă

2).

moștenitorii

universali

au

drepturi, cari

le sunt

personale, ei vor putea să le exercite, fără
ca să li să
poată opune hotărîrile pronunţate față cu
defunctul 5)
Creditorii
Creditorii chirografari ai defunctului sunt necont
estat,
chirografari, repr
esentanții debitorului lor, causam auctoris
habent, și,
în această calitate, lucrul judecai faţă de
dînsul, li este
oposabil și lor, chiar dacă creanța lor ar avea
o dată certă
anterioară hotărirei (art. 1182).
Ei neavând, în adever,
de cât un drept general de gagii asupra
bunurilor dobitorului lor (art. 1718, 1719), sunt în culpă
dea nu fi ceruţ
o siguranță reală, precum : o ipotecă,
ete. 4),

') Cpr. Pothier, II, 901 urm. Pand. fr... Chose jugee, 1036 urm.
Repert. Sirey, cod.
vo, 482 urm. Mourlon, II, 1626. '7. Huc,
Thiry, III, 166. Baudry, II, 1292. Aubry et
Rau,
VIII, $ 1769, p. 383. Larombiere, V, art.
1351,
VIII, 313.

No. 103.
Duranton, XIII, 502. Demante, V, 398 bis
XV.
Vigi6,
II,
1653. Griolet, op. cit., p. 167. Garsonnet,
Pr. civ., III, $ 456,
p. 244, 245 (ed. l-a),

$ 1128, p. 548, text şi nota 3 (ed. a
2-a). Lacombe, op. cit. 174, p. 172,
173. Allard, op. cit, p.
288 urm. Laurent, XX, 94 urm.
Avntz, III, 419. Demolombe, XXX, 347, şi toţi autorii. Cas. fi
D..P. 85. 1.3.
Sirey, 86. 1. 360.—In câ privește, însă,
drepturile personale
ale autorului, netransmisibile moștenitor
ilor, lucrul judecat
faţă
cu

leorman,

autorul

nu

este

C. judiciar din

*) Cpr. Pothier, II, 903.

102, 103.

3

oposabil

1895,

moştenitorilor,

No. 21.

Vedi şi t. Va

Trib.

'Te-

Coment. noastre. p.

|
T. Huc, VIII, 313. Lacombe, op.
cit,, 175, p. 173, 194.
Vedi supră, p. 183, text şi nota 1.
Cpr. Pand. fr.. Chose
““Jugee, 1061; Râpert, Sirey, eod.
VO, 516. Râpert. Dalloz, eod.,
vo 115. Marcadă, V, art. 1351,'-N
o. 12, p. 187. Demante,
V, 328 bis XVI. Aubry et Rau,
7oco cit. p. 314. Bonnier,
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In basa acestor principii, Curtea, din București a deAcţiunea în
cis că hotărirea definitivă, obținută, față cu debitorul,
care simulație.
invoaca simulaţia unui act, și prin care i s'a respins cere-

rea,

constitue

acțiunea

lucru judecat,

ce şi dînşii

ar

în privinţa creditorilor sti, în

intenta

în

urmă,

pentru

dovedi-

rea simulațiunei aceluiaș act 1). Am vedut, însă (t. V,p.
265 urm. nota 2), că această soluție este inadmisibilă, pen-

tru-că creditorii pot exercita, acțiunea în simulaţie în numele lor propriu,
independent de aceea pe care ei o pot
exercita în numele debitorului lor.
Cu-toate-că creditorii chirografari sunt representaţi de Dreptul ere-

debitorul lor, ei pot, în numele acestui debitor (art. 974), să le

exercite

debitorul

căile

de

neglijă
5

reformare

în

contra

de a le exercita

hotăririlor,

el însuș, adecă:

pe

cari ţie,apel, etc.

să facă debitorulu
în numelei

oposiție,
apel, recurs, etc. 2); putând chiar să atace, pe
calea acţiunei pauliane, hotărîrea pronunţată în urma unei
colusiuni frauduloase între autorul lor și un al treilea
(art. 9r5)5).
584. Laurent, XX, 102. 7. Huc, VIII. 314, in fine. Demolombe, SAX, 357. 'Thiry, III, 169. Griolet, op. şi loco cit.
Larombiere, V, art. 1351, No.115. Mourlon, II, 1697. Arntz,.
III, 414. Vigi€, II, 1654. Lacombe, op. cit., 181, 182, p. 180,
181. Allard, op. est., p. 203. Valette, MElanges, I, p. 229.
arsonnet, op. cif., III, $ 466, p. 246, nota 7 (ed. i-a), p.
550 (ed. a 2-a). P. Tuozzi, op. eit., 187. Ricci, Delle prote,
310. Gatti, Del Autorită del giudicato civile nel diritio moderno italiano, 145. Pabon, Tr. th. et pratique des justices,
de paiz, I, 68. C. Alger, D. P. 93. 2. 511. Cas. rom. şi C.
Focşani, Bulet. S-a 1, 1881, p. 29. Dreptul din 1881, No. 28.
Decisiunea dată, faţă de moștenitorul beneficiar, ca representant al moștenirei, se consideră, de asemenea, ca avend
puterea lcrului judecat faţă cu creditorii chirografari ai moştenirei şi legatarii, a căror mandatar el este, sub reserva bine

înţeles a drepturilor, cari ar putea să aparţie atât moştenitorilor cât și legatarilor, în numele lor personal. Cpr. T. Huc,
V, 232. Bauâry et Wahl, Successions, II, 1254. Demolombe,
NV, 262. Laurent, X, 130 urm. Aubry et Rau, VI, $ 618,
p. 454. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, II, 621. Vedi şi t.
III a Coment. noastre, p. 398.—Hotărîrea dată faţă cu moştenitorul,

5)
2)

3)

nu

constitue,

însă, lucru judecat

privilegiați, sau ipotecari ai
op. Şi loco cit. Cas. fr. D. P.
Vedi Dreptul din 1886, No.
Cpr. Pand. fe., ve cit., 1068.
p. 203 şi 247, nota 4.

faţă cu creditorii

moştenirei. Baudry et Wanl,
52. 1. 131. Sirey, 52.1. 511.
63,
Vegi t. V a Coment. noastre,

Pand. în. voit, 1069. Râpert. Sivey. eod vo, 517. Lacombe,

dp. cit. 183, p. 181,

182. Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1883,

lor.

.
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Dar, dacă creditorii chirografari sunt, în principiu, representați de debitorul lor, pentru-că ei, având încredere
Controversiîntr'ânsul, au ratificat de mai 'nainte toate actele
lui, cu
excepție, bine înțeles, în privinţa acelor frauduloase, pe
cari ei pot să le atace (art. 975); hotărîrea pronunțată faţă
de debitor, în privinţa imobilelor ipotecate sau supuse unui
privilegii, nu este oposabilă creditorilor sei ipotecari sau
Creditorii
privilegiați
şi ipotecari,

privilegiați,

cel puţin

atunci

când

ipoteca

sau

privilegiul

a lat naștere înainte de pronunţarea, hotărîrei, pentrucă creditorii ipotecari sau privilegiați, având un drept
real

asupra

imobilului

nu poate

afectat

fi nimicit

la

aceste

garanţii,

de debitorul lor 1), nici prin

acest

drept

convenţie,

p. 144. Vedi şi t. Va Coment. noastre, p. 204, 247,
text şi nota, 1.—Creditorii chirografari sunt ei represen 248,
taţi
de debitorul lor în procesele, cari au de obiect un
privilegiii sau o ipotecă asupra bunurilor sale ? Chestiunea
este

Creditoriă
chirorgrafari sunt ei
vepresentaţi
de debitoxul lor în
procesele
cari au de
obiect un
privilegiii
san o ipotecă asupra
bunurilor
sale ?
Controversă,

controversată.

Vedi

diversele

sisteme

în Râpert.

Sirey. v?
cit., 518 urm. Aubry et Rau, VIII, $ 769, p.
375, text şi
nota 37. Laurent, NN, 104. Demolombe, XXX,
Larombi&re, V, art. 1351, No. 116. Repert. Dalloz, 358 urm.
Supplem.,
Chose jugte, 181 urm. — Curtea de Casaţie
a decis ca, hotărirea, definitivă, care recunoaște un drept
de privilegii, sau
de ipotecă pentru creanța ce constată,

nu este

ditorilor chirografari ai debitorului, cari nu au oposabilă creluat parte la
judecarea afacerei, de oare-ce privilegiile
şi ipotecile sunt
niște drepturi acordate de lege contra, creditorilor,
şi numai
în

raport

cu

dânşii

se

poate

discuta

existenţa lor. Cas.
vom. Dreptul din 1881, No. 28 şi 55. Bulet.
S-a 1, 1816, p.
15. Bulet.

1)

S-unite, 1881, p. 29. — Veqi însă C.
Focșani şi
Bucureşti, Dreptul din 1881, No. 55
(decisiuni casate).
Pothier, ÎI, 904. Thiry, III, 168. Mareadă,
V, art. 1351,

No. XII, p. 187 urm. Arntz, III, 413. Duranto
n, XIII, 507.

Demante, V, 328 bis SIX.

Aubry et Rau, VIII, $
p.
Griolet, op. cir. p. 160. 769,
Mau

315, 316. Bonnier, 880.

lon, II, 1626. Allard,

222 urm,

p. 219 urm.

op. cit. p. 293 urm.

'Puozzi,

Privil. et ypoth., III, 961.

lombe, XXX,

363.

Delsol,

Lacombe.

op. cit.,

II, 647.

Denw-

op. cit., 188 urm. Martou,

P. Pont, Jdem,
op. cit., II,

p. 605

(ed. a 2-a).

Valette, J/f/langes, I, p. 225 urm. Laurent,
XX, 105. Pand.
fr... Chose jugte, 1075. Repert. Dalloz,
Supplen.
, eod. vo, 117
urm. Repert, Sirey, eod. Y9,

530 urm. Garsonnet. Pr, cio.,
III, $ 466, p. 246, nota 7. (ed. 1), p.
550 (ed. a: 2-a). T.
Huc, VIII, 314. Cpr. Cas. rom.
şi
i. 1884, p. 690, şi Dreptul din C. Bucureşti, Bulet. S-a
1882, No. 61. — Contră.
Merlin, Guest, 'Tierce opposition,
$
1. Larombiăre, V, art.
1351, No.

117. Proudhon, U'safruit, III, 1300
şi 1310. Bugnet

COD. CIV.—CARTEA JIL.—TIT. II.—CAP, IX.—Sa INL.—ART. 1201.

nici
man

prin judecatţă.
Această, soluție, admisă în dreptul ro1), este admisibilă și astă-di,
Cât pentru representanţii cu titlu particular, precu
m

este cumpărătorul unui lucru determinat,

545

Represen-

cesionarul unei aut cu titlu

creanţe 2), donatarul cu titlu particular (singulavrum rerum),
ete. 5), ei fiind într'o situaţie identică cu acea a credit
orilor ipotecari, hotărîrea, dată faţă cu autorul lor, nu li
este oposabilă, de cât atunci când este anterioară dobândirei drepturilor lor, sau îndeplinirei formalităţei transerierei,
dacă este vorba de un imobil, ori de un drept real imobiliar $).

Asupra

asupra lui
Berriat St.
şi decisiile
Pand. f.,
Bulet. S-a
Partisanii

acestui

punct

nu

există

nici-o

îndoeală.

Pothier, II, 904, nota 1. Ricci, Delle prove, 310.
Prix, Pr. cip, p. 444, nota 11 (ed.a 5-a). Veqi
citate în R&pert. Sirey, Chose Jugte, 532, şi în
cod. vo, 1074. Cpr. Cas. rom. şi C. Bucureşti,
1, 1882, p. 1155, şi Dreptul din 1884, No. BT.
acestui din urmă sistem recunosc, însă, că credi-

torii ipotecari nu sunt representaţi de debitorul lor, când ei
invoacă un drept care li este propriu, sau atacă o hotă-

1)

vire dată în frauda drepturilor lor, Cpr. Larombitre, V,
Art. 1351, No. 116 urm. Râpert. Sirey, vo cit, B41 urm.
Pand. fi. eod v*, No. 1076 urm.
UL. 11, $ 10 și L. 29, $ 1, Dig, Da exceptione rei judicate,
44, 2;—L. 3, Pr. și $ 1, Dig, De pignoribus et Iypothecis,
20, 1.—L. 5. Cod., De pignoribus et hypothecis, 8, 14. Vedi

—

t

asupra

dreptului

stituind

3)

roman,

Lacombe,

ciz., 295,

p. 294, 995.

lucrul judecat

contra nulităţilor râdicate

de debitor,

dacă acesta n'a participat la ea. Cas. rom. Bulet. S-a 1
1819, p. 198.
,
Vedi supră, p. 168, şit. V, p. 195.—In cazde donațiune cu Donaţie cu
termen,

dreptul de administraţie remânând dăruitorului pănă

la, împlinirea termenului,
dînsul, în privința

*)

op.

Hotărirea, pronunțată” între cedente şi cesionar, prin care
se declară valabil actul de cesiune, nu poate fi opusă ca con-

judecăţile

urmate

pănă, atunci cu

despăgubirilor resultând din arderea imo-

bilului dăruit, sunt oposabile donatarului. Cas. rom. Bulet.
S-a, 1, 1887, p. 892.
,
|
Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1871, consid. de la p. 223.
Prib. Ilfov, Dreptul din 1891, No. 23. Astfel, sentința, prin
care

se ordonă

împărțeala

averei

unui

defunct

între moşte-

nitorii sei, nu poate fi opusă ca lucru judecat cumpărătorului unui imobil, ce face parte din averea, succesorală, când
dînsul

a cumparat acest

tei sentințe,
și unde

judecată

el, ca simplu

imobil

înainte de pronunţarea aces-

la care dinsul n'a fost citat personal

succesor

cu titlu particular, n'a putut

ti vepresentat prin autorul seu, vîndetorul
Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1898, p. 1045.

susdisului imobil.
59

termen.
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Deci, dacă representantul cu titlu particular, de exemplu,

cumpărătorul, a dobândit

dreptul seu

înaintea

cererei în Ju-

decată, întrodusă de vîndetor, sau în contra lui, hotărîrea
ce s'ar fi pronunţat mai în urmă nu-i este oposabilă sub niciun cuvânt, după cum nu i-ar fi oposabilă nici înstrăinarea,
sau constituirea vre-unui drept real, ce vîndătorul ar fi
consimţit, în privinţa lucrului vîndut, în urma unei prime
instrăinări valide. Astfel, dacă "mi-ai vîndut imobilul d-tale
A, și eu am transcris actul de cumpărătură, poţi în urmă
să vindi acelaş imobil unei alte persoane, sau să perdi pro-

prietatea lui prin o hotărîre definitivă : aceste acte nu-mi
vor fi oposabile, ci vor fi pentru mine ves inte» alios acta,

pentru-că, în urma
tatea

Casul când

represent

de

Ce

a mă

trebue

înstrăinărei

representa

să

în

lucrului, nu mai aveai cali-

privința

decidem în

caz

acestui

când

lucru 1).

representantul cu

titiu particular ar fi devenit proprietar, în urma întrodu-

particular arcerei acțiunei în contra
proprietar înt€i hotărîrei? După un

autorului, însă înaintea pronunțăsistem, hotărîrea ar fi, în aseme-

urma întro nea caz, oposabilă representantului cu
titlu particular. Astţiunei, însă fel, dacă presupunem că revendicând de la
mine cutare i-

înaintea pro-mobil determinat, ai dobândit o hotărîre
câștigătoare și că,
hotărirei. în Urma întroducerei acțiunei, însă înainte
de a se da I0Controvexsă.tărîrea, eu am vîndut acest imobil lui
A... d-ta vei putea
opune hotărirea ce ai dobândit, cumpărătorului
A... penîru-că, în această hotărîre, el a, fost vepresentat de
mine.
In adevăr, el trebuind să primească lucrul în
starea în
care

se găsia

când

l-a

cumparat,

în acest

moment

exista

acţiunea în revendicare, şi hotărîrea, de şi a, fost
pronunțată mai în urmă, are efect retroactiv pănă în
diua întroducerei reclamaţiunei 2). Or, eu n'am putut să-i
transmit
1)

Vedi t. V a Coment. noastre, p. 105
şi 195. Cpr. T. Hue,
VIII, 314. Lacombe, op. cit, 176,
p. 16. Duranton, XIII,
501, Pand. fr.,
vo cit,

1047 urm.

Bonnier, 879. Demolombe,

Laurent,

XX.

XXX, 351. Aubry et Rau,

97 um.

VIII,

$ 169, p. 373. Larombiere, V, art.
No. 105. Ricei, Op.
cit... 369. Tuozzi, op. cit., 182. Gatti, 1351.
op. cit., 142. 'Thiry, IL,
167. Cas. vom.
Bulet.

to

—

Efectul deplozatiy al
otăririlor.

S-a 1, 1894,

119. Bulet. S-a,
1893, p. 29. Trib. Ilfov, Dreptul din p.1886,
No. 115. Cpr. L,
1, $ 10; L. 29, $ 1,

Dig, De exceptione vei judicata, 44. 2.
Vedi in privința efectului declavativ
toreşti (principiu incontestabil), t. VI. a] notăririlor judecăp. 663, text şi nota
6. Cpr. Cas. rom. Dreptul din 1882,
No. 81. şi Bulet. S-a],

COD. CIV.—CARTEA IIL.—TIT. III.—
CA PIT. TĂ.—S-a IL.—ART. 1201,

mai multe drepturi de cât aveam, adecă acele
a ce mi le-a recunoscut hotărîrea. Deci, hotărîrea, ce ai dobân
dit în conN
tva
mea, este oposabilă cumpărătorului 1).
Aceeaș soluție ar fi admisibilă dacă vîndarea
ar fi a-

vut loc înainte de începerea, instanței, însă cumpă
rătorul
n'ar fi transcris titlul seu de cât în urmă 2),
|
Părerea contrară își are, însă, și ea partisanii ei,
şi se
întemeiază atât pe autoritatea lui Papinian (L.
29, $ 1,

Dig.,

De

principiu:

except.

vei judicate,

dreptul

dobândit

înaintea

44.

real transmis
pronunțărei

2),

cât

și pe

următorul

cu titlu particular,

hotărirei,

fiind

este independent

de faptul persoanei care l-a constituit, şi acel care
a dobândit asemenea drept nu este vepresentat de autoru
l stu,

și nici

terioare,

este representantul acestuia în privința hotărîrei pos-

ci vine cu propriul seu titlu 3). In acest din urmă

1982, p. 1155. Bulet. S-a 1. 1892, p. 599. C. Iași şi Bucureşti, Dreptul din 1881, No. 16 şi 51. C. Judiciar din 1895,
No. 21. 0. Craiova, Dreptul din 1893, No. 24. Griolet, op.
cit. p. 115. Garsounet, op. eit., II, p. 262 urm, şi III, p.
216 urm. (ed. 1-a), $ 1161, p. 610 (ed. a, 2-a).—Glasson,
Pr. de proctd. cio. (Pichon, 1902), 1, p. 126 urm. Vom ve.
dea, însă, mai la vale că, în materie de stat civil, unele ho-

tărîri

nu

declară

drepturi

existente,

ci înfiinţează

o stare

nou€, dând părţilor o altă soluţie juridică. Aceste hotăriri,
cari se numesc constitutive de drepturi, prin oposiţie la acele
declarative, sunt oposabile tuturor, chiar şi acelor cari n'au
fost parte în proces. Vegi infră, p. 563, 565 urm.
*) Cpr. Thiry, III, 167. T. Huc, VIII, 314. Marcad6, V, art.
1351, No. XI, p.186. Duranton, XIII, 506. Arntz, III, 413.
Aubry et Rau, VIII, $ 769, p. 313. Demante, V, 328 bis
XVII şi XIX. Carre-Chauveau,
Lois de la proctd., IV,
Quest. 1110 ter, p. 213 urm. Valette, M/langes, L, p. 927,
Griolet, op. cif., p. 167. Cas. rom. Bulet. S-a1, 1882, p.
1155, şi Dreptul din 1983, No. 14. C. lași și Bucureşti,
Dreptul din 1881, No. 16; din 1883, No. 4, şi din 1890, No.
65. Cpr. L. 11, $ 9 şi 10, Dig., De cxrceptione vei Judicatae,

4. 2.

2)
2)

Cpr. C. Craiova, Dreptul din 1892, No. 21. (Vedi însă, în sens
conitar, părerea d-lui judecător Alex. Capitolin). Pand. f,,
ve cit. 1051 urm. Cpr. Laurent, XX, 98. Gatti, op. cit., 144.
Vedi în acest sens, Garsonnet, /oco cit. Demolombe, SAN,

352. Larombiâre, V, art. 1351, No. 106. Bonnier, 881. Tis-

sie,

1.

et pratique de la tierce opposition. 101. Repet.

Si-

rey, vo cif., 488. Tuozzi. op. cit., 182, p. 999. Gatti, op. cit,
143. Allard, op. cit., p. 289 urm.

Lacombe,

op. cif., 216 urm,,
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sistem, care ni se pare cel mai juridic, nu se face
nici-o
deosebire între casul când succesorul cu titlu particular
a do-

bendit

dreptul

seu

înaintea

întroducerei acţiunei, și acel în

care el lar fi dobândit pendente lite, adecă în urma
întroducerei acțiunei, însă înaintea pronunțărei hotărirei.
In ambele casuri, hotărîrea pronunțată în contra, autoru
lui este

res enter

alios judiata

faţă

de

succesorul seu cu

titlu par-

ticular, îndată ce hotărîrea
este posterioară
dobândirei
dreptului personal din partea succesorului, sau
îndeplinirei
formalităţei transcrierei, dacă este vorba de
un imobil. sau
de un drept real

imobiliar ; şi aceasta,

fie că terţiul

revendicant a avut, sau n'a avut cunoștință de
înstrăinarea efectuată. „Considerând, dice Curtea noastr
ă supremă, că
cumpărătorul fiind un succesor cu titlu partic
ular, acesta,
nu poate fi representat de autor, în cât
privește hotărirea definitivă ce se pronunță în contra lui,
după transmiterea dreptului real, fiind-că, după transmitere,
succesorul
având drept asupra lucrului şi interes în
privinţa conservărei lui, acest drept și interes nu pot
fi atinse sau compromise prin hotărîrea definitivă pronunțață
în urma transmiterei ;. că astfel, hotărîrea dată contra
autorului, în urma transmiterei, este pentru succesor,
res înter alioş judicata; Considerând că soluția rămâne
aceeaş când procesul
început contra autorului era pendent
la epoca transmiterei,

aşa că nu se poate ecunoaşte autoritatea
lucrului judecat,
de cât hotâririlo definitive pronunțate
înaintea transmitere
dreptului cătră autor, astfet că nici
întrun fel succesorul

cu titlu particular nu poate i consid
erat ca vepresentat de
autor pentru ceea ce sa judecat cont
ra acestui din urmă, postertor transimitere
i,

p, 213

um.

Tot

ete, 1).7

în acest

Sens

se pron

unță şi jurisprudenţa.
Cpr. Cas, rom. Secţii unite, Drep
tul din 1883, No. 63 şi
Bulet. 1883, p. 610. Cas. rom. S-a
Dreptul din 1893, No. 16. c. Judic 1, Bulet. 1885, p. 3%;
iar Gin 1893, No. 45, și
Bulet. S-a 1, 1893, p. 29. Dreptul
din 1897, No. 6 şi Bulet. S-a 1, 1896, p. 670. c. Bucureşt
din 1890, No. 11, şi din 1892, No. i şi Craiova, Dreptul
21. 'Trib. Ilfov, Dreptul
din 1890, No. 11. Cas. fe. Sivey,
38. 1. 757. €. Bordeaux,
Sirey, 41. 2. 7. Vegi și alte decis
ii citate în Pand. fr. vo
cit... 1052, şi în Repert, Sirey,
vo
cit, 488.
*) Drephul. din 1893, No. 16 şi
Bulet. 'S-a 1, 189%, p. 29.
„Judiciar din 1893, No. 43. în
acelaş sens, Cas. rom. Secţii-

COD. CIV.—CARTEA

UI.—TIT. MI.—CAP.

LX.

S-a III.--ART. 1201,
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Dar dacă lucrul judecat în favoarea, sau
în contra Lucrul judeautorului, este oposabil representantului seu
cu titlu parti Cat în contră
cular,

4
a
atunci i când
drept
i
ul acestui i dini urmă 3 a luat naștere tului
cu 1 titlun
în urma pronunţărei hotărîrei, lucrul judecat în
contra a-Particularnu
.
a
a
,
este oposacestui îirepresentant
nu este în
principiu
oposabil autoru- bit autoru.

lui seu 1).

In acest sens, Ulpian dicea foarte bine după Julia
n:
„Julianus scribit exceptionem vei Judicate a persona aucto-

ris

ad

emptorem

transire

soleve ;

retro

autem

ab

lui său.

emptore

ad auctoreni reverti non deberet 2).
Prin aplicarea acestui principiu, sa decis, cu drept cu- Locatar
și
vânt, că lucrul judecat în contra locatarului, care este un locator, ce

representant

cu

titlu

particular

a, locatorului5),

nu

este o-

posabil acestui din urmă 4), după cum, în materie de cesiune de creanță, nu se poate opune cedentului hotărîrea

pronunțată

contra

cesionarului

Mandanţi

şi

și a

debitorului

sionăr.

cedat 5).

menâatari.

Hotărirea dată în favoarea, sau contra unui mandatar, ori-care ar fi natura mandatului, fie el legal, judiciar, sau convenţional, este oposabilă mandantelui, dacă. bine
înţeles, mandatarul n'a, depășit limitele mandatului seu.
Astfel,

hotăririle

administratorilor
stabiliment

Statului,

pronunțate

Statului,

public, au

în

favoarea,

comunelor,

puterea

lucrului

sau

judeţelor,
judecat

contra Stat, comu-

sau unui „ai judet

în privinţa publice, ete,

comunelor 6), judeţelor, sau stabilimentului public.

unite, Dreptul din 1883, No. 63 şi Bulet. 1883,_p. 610,
Dreptul din 1891, No. 6, şi Bulet. S-a 1, 1996, p. 670. Vegi
şi alte

')

decisii

române

şi străine

citate

în nota precedentă.

Pothier, II, 905. Pand. fr, voeiț., 1089 urm. Repert. Sirey,
vo cit., 559. Demolombe, XXX, 359. Bonnier, 882. Larom-

bire,V, art. 1351, No. 124. Laurent, XX, 107. Aubyet
Rau, loco cit., p. 311. Garsonnet, op. ciț., III, $ 1128, p. 551,
nota 8, în fine (ed. a 2-a). T. Huc, VIII, 314.
P. 90. 1. 276. Sirey, 90. 1. 9260. Pand. Priod.,
21. 9, $2, Dis. De except. rei judicate 44, 2.
Vedi supră,
p.
18, şi t. V,p.19%.

Cas. fe. D.
89. 1. 495.

:) Cas. fe DOE. 45, 1140, Paid. Păriod. 89.1. 461.
6)

Cas. fi. Sirey, 36. 1. 960. S., 41. 1.609. Pand. fi., voeiz., 1095.
O hotărire, pronunțată față de primarul unei comuni, este
oposabilă comunei, chiar dacă ea n'ar fi fost autorisată R
sta în judecată. Cas. fr. Râpert. Dalloz, Chose Jugde. 2032,
nota 3. Pand. fr., eod. vo, 1091.—Lmuerul judecat tăţă de re-
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Societăţile

In privința societăţilor comerciale,
care sunt declaeu iPetvate de lege persoane morale (art.
78, ultim C. com. D,
vale. — hotăririle

au, pentru

Societăţile

ete
morale,

date faţă de administratorul
afacerile sociale, autoritatea

în privința asociaţilor 2).
Societăţile

sau

asociaţiunile

(art.

DU sunt persoane juridice, remân sub

Ce

însemnează

că numai

membrii

sau gerantul lor
lucrului judecat

253

C.

dreptul

cari au figurat

sunt legaţi prin hotărîrea dată SL
Proprietar
Intr'o tulburare de drept, proprietarul
silocatar.

com.),

care

comun,

ceea

în imstanță,

nu poate fi
valabil representat înaintea, justiţiei de
cătră locatar, sau
arendaș şi,
deci, hotărîrea pronunțată contra
acestui din
este oposabilă proprietarului 4).
presentantul legal al comunei poate
fi opus ori-cărui locuitor a acelei comuni, care ar voi
să aducă din nou aceeaş
chestiune în desbateri, afară de casul
în care ar fi vorba
de nişte drepturi particulare, pe care
comu
na nu le poate
vepresenta. T. Huc, VIII, 315, în fine.
Cas.
fr. D.P. 14.1.
22.—'Trebue să observăm, cu aceas
tă,
represintă pe locuitorii si în privi ocasiune, ca comuna nu
nţa drepturilor lor pr'oprii și particulare. Pand. fe. yo cit.,
1103, şi decisiile citate
acolo. Allard, op. cit., p. 303, 304.
1). Şi Codul Calimach face să, figureze
între persoanele morqlicești tovărăşiile neguţitoreşti
(art, 319, conrespundător cu
art. 286 din Codul austriac).
2) Cpr. Pana. fr., vo cit, 1148
urm,
combe, op. cit, 154, p. 59. Aubry Laurent, XX, 112. La318.—Une-ori lichidatorii societăţei et Rau, VIII, $ 769, p.
represintă pe acţionari.
Cas. fr. D. P. 93. 1. 352.
5) Laurent, loco cit. Gatti, Della
autor
diritto moderno italiano, 136 (1902 ită del giudicato civile nel
). G. Giorgi, Delle persone
giur., IL, 64—Tn cât priveşte
societăţile comerciale neregulat constituite, vedi Gatti, op.
Nu este locul de a examina, cit, 137.
aici chestiunea, foarte desbătută dacă persoanele morale
străine, pentru a exercita,
drepturi în România, au nevo
e de a fi recunoscute prin
lege, sau Numai printrun
0
act al puterei executive (decret)

urmă

Art. 379 0.
Calimaeh.

Persoane
morale străine, Neoesilegi spree
putea. func-

ționaîn Ro-

mânia. Con-

nu

. Această chestie cont
rsată a fost discutată de noi
alurea în toate amenuntele rove
sale. Vedi Curierul judiciar din
1902, No. 2 şi 6. Cpr. în

sens
de noi, C.N. Buzdugan: Condiţiucontrar opiniunei susținută
nea juridică a persoanelor
morale străine în România
(Buc
-din Revista de drept şi soci urești, 1902), Studiu extras
ologie. C. N. Toneanu, C.
diciar din 1902, No. 16.
ju„ Ceastă chestiune a râdicat In cât privește discuțiunea, ce aîn Italia, vedi Gatti, op.
) Cpr. 'Trib. Iaşi, Dreptul
din 1893, No. 22, consid. cit,, 138.
115, coloana 1.
de la p.
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Dar, dacă în o acţiune posesorie, ce s'ar inten
ta con- Art, 1498,
tra locatarului sau arendaşului, relativ
la imobilul închi-

riat sau

arendat,

dînsul

nu

tar, și astfel hotăririle
ceastă

privinţă,

regulă

nu

încetează

când

cercetărei

unei

sunt

să

represinte pe proprie-

pronunța

oposabile

contra

proprietarului,

sa, în aaceastă

locatarul sau arendașul, cu ocasiunea,

asemenea

causă, conform art.

poate

ce sar

1428

acţiuni,

C. civ.;

a pus

pe proprietar

în

căci, în acest caz, o dată

ce proprietarul figurează în causă și desbaterea
acţiunei
posesorie are loc faţă şi cu dînsul, hotărîrea care
ar con-

damna
parte,

pe locatar

sau arendaș

a imobilului

închiriat

la delăsarea

sau

arendat,

în totul, sau în
însuşește

și în

privința proprietarului toate elementele lucrului judecat,
și ca atare, efectul ce această hotărire trebue să producă,
se resfrenge neaparat și asupra persoanei lui .
Minorii și interdișii, fiind representaţi în justiție de
cătră epitropul lor (art. 390 și 454), lucrul judecat faţă
de acest din urmă le este în principiu oposabil, dacă tu-

'Tutori.

torul a fost regulat rânduit 2), şi citat în regulă 3), chiar

când

ei ar avea

interese

pupille %).

contrare.

Factura

Hotărirea pronunţată contra unui
capacitate legală, precum este femeea,

alți ascendenți

lucru judecat,

terțiul, care a câștigat

procesul,

incapacitate 2),
Cas. rom.

tutor isbit de o in- Hot, pronunafară de mamă, și tată contra

(art. 383), nu este însă oposabilă minoru- isbit de-oîn-

lui, ca constituind

1)

tutoris, factum

Bulet.

S-a 1,

dacă

este

constatat

că pete

avea cunoștință despre acea

1891, p. 1116.

,

> Cas. fr. D. P. 87. 1. 412. Sivey, 87. 1. 97. Pand. Period.
ST. 1. 193. Cpr. și C. Iaşi,

Dreptul din 1882,

No. 1.—Un

tutor ar putea, însă, după ce a perdut procesul în numele
minorului, să-l reînceapă în numele seu personal, şi ziceversa, pentru-că,

în al doilea

proces

el întervine în

altă ca-

litate. Planiol, II, p. 51, nota 1. (ed. 1), și TI, p. 190, nota |
(ed. a 2-a). Lacombe, op. cit. 163, p.165. Mourlon, II, 1625.
Phiry, III, 166, şi toți autorii. Cpr. şi Cas. fr. D.P. 50,
i. 5î. Sirey, 50. 1. 49.— Tot astfel, barbatul, care a fi perdat un proces în calitate de representant al femeei sale
(art. 1242), ar putea să-l reînceapă în numele seu propriu,
şi vice-versa.

Toullier

D.,

V,

partea

I],

213.

5) Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1890, p. 490. LL
*) Cpr. L. 1], $ 1, Dig, De ezceptione rei judicutee, 4,
% Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1889, p. 557.

p
2.

,
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curatorul

unui

minor

emancipat nu este, însă, oposabilă acestui din urmă,
pentrucă curatorul nu represintă pe minor, ci 71 asistă
numai în
privinţa unor acte (art. 428) 1). Aceeaş soluţie
este admisibilă și în privința consiliului judiciar (art. 458
urm.).
Hotărirea dată faţă de barbat, exercitând în
limitele
legei acţiunile femeei sale, în calitate de admin
istrator al
bunurilor dotale (art. 1242), sunt oposabile femeei
, sau moştenitorilor ei, cu-toate-că ea n'a fost pusă
în causă 2), soluţie
care

Sindic.

dată

LUCRULUI

era

admisă

și sub

Codul

Caragea 3).

In materie de faliment, atât falitul cât
și creditorii
fiind representaţi de sindie (art. 717, 713
vechiu C. com.) 4),

în

principiu,

tele puterei
închiderea

hotărirea

pronunţată faţă

sale, din diua declarărei

lui, este

oposabilă

rilor sei, întru cât acești din
contrare masei creditorilor 5),
2)
*)

*)

*)

falitului

urmă

sindic,

nu

cât

ar avea

în

limi-

pănă

la

și credito-

interese

Cpr. Allară, op. cit, p. 303.
Pand. fr. vo cit, 114 um, Laurent,
XIII, 503. Guillouard, Contrat de mariaXX, 110. Duranton,
ge, IV, 1181, 1783.
Troplong, Idem, IV, 3105. Aubry et
Rau, V, ş 535, p. 511.
Baudry, Le Courtois et Surville,
Contrat de mariage, III,
1623. Mareads, VI, art. 1549, No.
IL.
Odier, Contiat de mariage, III, 1180. 7. Huc, VIII, 315.
Gatti, op. cit., 120.
Roditre et Pont, Contrat de mariage,
MIL,
1760. Jouitou, Du
regime dotal, IL, 40, p. 58. Cas. rom.
Bulet. S-a 1, 1878, p.
399; Bulet. 1886, p. 12 ; Balet,
1888, p. 147: Bulet. 1895,
p. 585: Dreptul din 1393, No. 58.—
Hotărirea, dată față cu
barbatul, în calitate de mandatar
legal al temeei, ar fi oposabilă acestei din urmă, chiar dacă
ar fi existat colusiune
şi traudă între barbaţ

în asemenea

5)

atât

de

falimentului

caz, recurs

Și pretinsul lui adversar, r&mă
nând,
femeei contra barbatului seu.
Cyr.

Guillouard, op. cit, IE, 818 şi IV,
et Pont, op. şi loco supră cit. Duran 1783. —Contră : Rodiere
ton, XV, 399.
Vegi decisiile Cas,

Cas rom.
p.

995.

rom.

citate în nota

Bulet. S-a cir. 1869, p. 20.

precedentă.

—Contvă :

Bulet. S-a 1, 1870,

Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1892,
p. 226 şi 668. CN. rToneanu, Fulimentele, LI, No. 106.
Vedi și supră, p. 181, nota
3.— Vedi, însă, Cas, rom. C. judic
iar din 1893, No. 59, şi
Bulet. S-a II, 1893, p. 507. Aceas
tă din urmă decisie pune
în principiu că creditorii falitu
lui pot să se constituească,
parte civilă în numele lor personal,
fără ajutorul Sindicului,
in acţiunea, publică pentru baner
ută frauduloasă, îndreptată
contra complicilor faliţului.
Cpr. T. Huc, VIII, 315. Pana,
fr., vo ciț., 1193 urm. La-
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Starea falimentului încetând,
însă, prin omologarea
concordatului, din acel moment încetează și mandatul sin|
dicului 1).
In materie de absență, hotărîrile date în favoarea
sau, în contra acelor trimeși în posesiunea provisorie a bunurilor

unui

absent,

în

limitele

tea lucrului judecat în privința

puterei

lor,

au

tăriri vor fi oposabile

Absenţă.

autorita-

absentului 2).

Aceeaș soluție este admisibilă în privința hotărîrilor
faţă de curatorul unei moșteniri vacante. Aceste ho-

date

Concordat.

moștenitorilor,

cari sar

ivi

mai

Moştenire
vacantă.

în

și chiar creditorilor moștenirei 3).
Cât pentru executorii testamentari, ei nerepresentând
hotărîrea dată faţă
nici pe moștenitori, nici pe legatari,
cu dinșii n'ar fi oposabilă nici moștenitorilor, nici legatarilor €).
urmă,

dată

Hotărirea
sal,

nu

față de un legatar,

asemenea

este de

fie el chiar univernici

oposabilă celor-l-alți legatari,

combe, op. eif., 155, p. 1600. Gatti, op. cif., 121. Cas. fr. Sirey, 92. 1. 397. Vedi şi Sirey, 91. 1. 241. Cas. rom. Bulet.
S-a 1, 1881, consid. de la p. 569.—Hotărirea dată într'un
proces, început de debitor, inaintea falimentului seu şi continuat de sindic, constitue lucru judecat în privinţa falitului.
Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1811, p. 368. — Hotăririle pronunţate în contra falitului pănă în momentul declărărei falimentului sunt, de asemenea, oposabile creditorilor sei chirografari, representaţi în urmă prin sindic. C. Galaţi, C. ju-

a

diciar din 1894, No. 19.

5

Cas

rom.

S-a

1, 5 mai

1892

(decisie

nepublicată).—Starea,

2)

de faliment nu încetează, însă, de cât după ce sentința de
omologare a concordatului a remas definitivă. C. București,
N
_
C. judiciar din 1901, No. 35.
Repert. Sirey, Chose jugee, 5Tl. Aubry et Rau, VIII, $ 169,
p. 878. Baudry, 1, 359. T. Huc, 1, 434. Demolombe, XXX,
366. Larombiere, V, art. 1351, No.971. Proudhon, Usufrait,

3)

Ni
cit., p. 303. Gatti, op. cit., 125.
Cpr. Demolombe, Larombiăre, Aubry et Rau, /oco supră cit.
Lacombe, op. cit., 157, p. 161. Pand. fi. ve cir, 1144. Cpr.
şi Gatti, op. ciț.. 192. Veqi şi t. III a Coment. noastre, p.

III, 1315. Lacombe, op. eit., 156, p. 160. Cpr. şi Allard, op.

125, nota 1.

,

+) Cao 7. Huc, VI, 363. Lanrenţ, XIV. 362. Bayle-Mouillard

asupra lui Grenier, Donatious et feslaments, III, No. 381; p.
15 nota e (ed. din 1841). Pand. fr.. Chose pugee. 114, şi
Don. et testaments, 9915. Veqi şi t. IV a Coment. noastre,
p. 620 urm.

Executor
testamentar,

Legatar.

o
Si
Re
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după cum nici hotărîrea

dată faţă

moștenitorul, nu este oposabilă legatarilor 1).
Hotărirea dată faţă cu un moștenitor, nu este

Moștenitor.

Coabâient

LUCRULUI

oposa-

bilă celorlalți moștenitori, lipsind în specie atât identitatea
de părți, cât și chiar acea de obiect, fiind-că fie-care MOŞtenitor nu se judecă de cât pentru partea sa 2),
Ce

trebue

să

decidem

în privinţa

moștenitorului apa-

vent ? Este el representantul legal al adevaratului

moște-

nitor, așa că hotăririle date faţă de dinsul să fie 0posabile acestui din urmă?
Chestiunea este controversată,
după cum am vedut în î. VI, p. 4175, 414 text şi nota 1,
unde am mai atins odată această chestiune.
Majoritatea
autorilor și jurisprudenţa răspund afirmativ, afară de casul,
bine înţeles, în care ar fi existat fraudă sau colusiune,

pentru-că

procesele

sunt

nişte

acte

de administraţie

și de

gestiune, de vreme ce conservarea bunurilor atârnă adeseaori de curmarea lor întrun sens, sau altul 3). Procesele, fi')
Deoseb. între dreptul

La Romani, dreptul legatarilor, atârnând de acel al OȘtenitorului instituit, hotărîrea pronunțată contra acestui
din

voman şi

urmă,

dreptul ac-

neni.

care ar fi declarat testamentul

oposabilă

tual.

Cetedemoş-

Cpr. 'Poullier D. V, partea II, 212. Repert. Dalloz. Supplem.,
Chose jugte, 161. P. 'Tuozzi, op. cit., 118. Laurent, XX, 116.
Demolombe, XXX, 349.

legatarilor,

pe

când

nul,

hotărirea,

era din

pronunțată

contra
faţă de

un legatar, nu era oposabilă celorlalţi legatari (L. 1,

Dig.,
De except. rei judicatee, 44. 9), pentru-că, dreptul legataril
or
nu atârna de dreptul colegatarului, contra căruia hoțărirea
fusese pronunțată, pe când el atârna de dreptul
moștenitorului instituit.
192, p. 187.

2)

3)

Cpr. Pothier, II, 909.

Lacombe,

op. cit.,

Râpert.

Dalloz, Supplem., Chose Jugte, 160. C. Bucureşti,
Dreptul din 1893, No. 58, consid. de Ia p. 467, coloana
2,
ultimul

considerent.—Hotăririle date în procesele cu cete
de
moșneni, în cari nici citațiile, nici hotăririle nau
gal comunicate, nu sunt oposabile cetei, ci numai fost lemoşnenilor cari au figurat în proces, fie personal, fi
prin procura
tor. C. Bucureşti, Dreptul din 1886, No. 96.
Vedi Demolombe, II, 238. Arntz, II, 1671. Laromb
itre, V,

ant. 1351, No. 9î. Aubry et Rau, VIII, $
p. 378.
lard, op. cit., p. 296. Bonnier, 883, p. 722. 769,
Proud
Fruit, III, 1919 (ed. din 1836). Demante, 1, 176hon,bis
Vigie, II, 471, p. 242. Lacombe, op. cit., 194, p.
189,
Pigeau, Pr.

AlUsu-

IV.

190.

ci. 1, p. 686. „Solon, Titorie
-des. conventions et. des actes en tout genre en de la nullite
matiere civile,
ÎI, 179, p. 161, 162 (ea. ain 1835). — Contră
: Mareade,

COD. CIV.—CARTEA

o
Sr
Gu

III.—TIT. TII.-—CAPIT. 1X.—S-a IIL.—ART,
1901.

ind adesea-ori niște acte necesare, fără de care
averea de
moștenire ar fi compromisă, se poate foarte bine,
deci, ca,

hotărîrile pronunţate

față

de

moștenitorul aparent, să fie o-

V, art. 1351, No. XIV, p. 196 urm. Bonnier, 883. Griolet
, op.
cit. p. 159. Laurent, IX, 559. Vedi şi T. Huc, V,
213, care
restrenge dreptul moştenitorului aparent la acțiunile
personale, relative la un drept de ereanță activ, sau pasiv.
Cât pentru validitatea sau nevaliditatea înstrăinărilor
i- Nevaliditamobili

are consimțite de moștenitorul aparent, chestiunea este tea înstrăi-

şi mai discutată.

Curtea, noastră supremă a decis

de curând nărilor imo(v. Dreptul din 1902, No. 32) că instrăinările consim
țite de Piliae conmoștenitorul
de bună
care

aparent sunt valide, dacă dobânditorul a, fost moştenitocredinţă. Curtea, pentru a ajunge la acest resultat, zul aparent,

sacrifică

interesele

adevaratului

proprietar,

spre

a, g- Controvezsă.

eroti numai pe acele ale terțiului de bună credință, se întemeiează pe art. 117 C. civ., care este o excepţie statornicită de legiuitor numai în materie de absență (cpr. 'T. Huc,
V, 210; Laurent, IX, 564), şi pe consideraţii de echitate.
Tot

în

acest

sens

se pronunță

atât jurisprudența

franceză,

(cpr. Cas. fr. Pand. Ptriod. 1901. 1..209. D. P. 1900. 1. 33.
Sirey, 97. 1. 313. D. P. 99. 1. 13D,cât și o mare parte din

doctrină.

(Vegi

t. VI

a acestor

Comentarii,

p. 411,

nota

4

și autorităţile citate în Nowe. C. civ. annott de Dalloz, t. 11
(1901), p. 87, No. 54. R&mânem, cu-toate-acestea, nestrămutat
în convingerea noastră că înstrăinările consimţite de MOȘtenitorul aparent sunt absolut nule, chiar când atât el cât
şi cumpărătorul

ar fi fost de

bună

credință,

pentru-că

el

ne fiind proprietar, n'a putut să transmită nişte drepturi, pe
care nu le avea. Este, deci, loc de a se aplica în specie regulele cunoscute : Nemo plus juris ad alium transferre_po-

test guam ipse habet (art. 1803 C. civ.), şi Resoluto jure dan-

tis, solvitur jus accipientis (art. 169, 830, 1380, 11710). Vedi
în acest din urmă sens autoritățile citate în f. VI a Comentariilor noastre, p. 415, nota 3,la care trebue să adăogăm nota lui IL. Sarut, în D.P. 1900. 1. p. 33 urm. şi
nota, anonimă din Sirey, 97. 1. 313. Vedi şi adnotaţia, noastră din Curierul judiciar, No. 60 (1902). Cpr. asupra acestei controverse, celebră după expresia, autorilor, Pand. fr,
Successions, I, 2123 urm. ; Repert. Dalloz, Supplem., Suocessions, 410 urm. Repet. Sirey, Heritier apparent, 43 mm
Baudiy et Wahl, Suecessions, I, 936 urm. : Planiol, III, 2054
urm. (ed. 1); Vigi6, II, 4173; Acollas, UI, p. 182
Art. 933 din Codul italian
curmă această gravă

în sensul

urm., etc.
chestiune Art. 988 C.

validităței actelor consimţite de bună credinţă de

moștenitorul aparent. Veqi t. VI, p. 4/1, nota 5, unde acest
text este tradus, şi cpr. asupra lui, P. Tuozzi, op. cit.,
;
Gatti, op. cert., 123.

italian.
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posabile adevaratului moștenitor, fără a se admite, că consecința, nulitatea înstrăinărilor făcute de cel dintăi, căci aMandat con-

vențional.

ceste înstrăinări sunt niște acte voluntare, iar nu necesare 1),

fără

țeles,

Lucrul judecat față de mandatarul convențional este
nici-o îndoială oposabil mandantelui dacă, bine înmandatarul

a lucrat

îna limitele

puterilor

sale.

Qi

mandat îpse fecisse videtur
2).
Hotăririle pronunţate în contra, sau în favoarea mandantelui nu pot, însă, în principii, fi opuse ca lucru judecat mandatarului 5), afară de casul când ele ar fi fost date

cu ocasiunea actelor emanate de la mandatar.
dacă mandatarul represintă pe mandante de câte

In adevăr,
ori cel din-

tăi execută mandatul, şi mandantele represintă pe mandatar
de câte ori ela ratificat actele mandatarului ; mandantele,
ca

Gestiune de
afaceri.

Art. 94 Pr.
Civ.

atare,

putând să invoace

mijloacele de aparare

ale man-

datarului, este just ca ele să folosească și acestui din
urmă, ca și cum el însuș le ar f întrebuințat +).
La Romani, hotărîrile date faţă de un negotiovrum
gestor, profitau stăpânului (dominus) ; el putea, însă,
să le
respingă. de câte-ori îi erau defavorabile 5).
Astă-di,

gerantul

de

afaceri

nu mai

poate

proces în numele altuia 6), căci pentru aceasta
aparat o procură legalisată ( art. 94 Pr. civ.).
7

')
i)

susține

trebue

un

ne-

Cpr. Larnaude, nota asupra lui Bonnier, 883, p.
122, nota
1. Lacombe, op. cit., 194, p. 190
Vedi asupra acestui adagiii, supră, p. 18Î, nota
3 t. VI, p.
439, 1. 3 şi p. +56.-— Mandatarul, însă, care ar
exerci
ta aciunea născută din mandat, exercitată mai înaint
e
de
mandante contra aceleeaş persoane, pentru aceeaş
causă şi acelaș
obiect,

ar fi respius,

prin

excepţia

lucrului

judecat. C.
Rennes, Pand. Piriod. 90. 9. 1.
Pand, fr. Chose jugte, 11174 urm.
Cpr. Pand. fr. vo cit, 1177, Laurent, XX,
108. Bonnier,
818. Larombiăre, V, art. 1351, No. 94.
Cas. fe. Sirey, 37.
1. 285. D. P. 55.1. 161.
|
LD. 95, $ 2, Dig, De exceptione vei judicate,
44, 2.
Un gerant de afaceri ar putea, însă, face în
numele stăpânului

oposiţie,

apel

sau

tecurs,

şi asemene

acte vor profita
acestui din urmă, dacă au fost ratificate
de dinsul, în lăuntrul termenului (art. 316 Pr. civ.). Aceeaş
soluţie era admisă

de jurisprudență

şi înaintea revisuirei
civilă. Cpr. C. Iaşi şi Craiova, C. judiciarCodului de proced.
şi Dreptul din acelaş an, No. 61. Dreptu din 1896, No. 98,
l din 1898, No. 12.

COD. CIV.—CARTEA IIl.—TIT. I1.—CAPIT. IX. —S-a IIL.—ART. 1201,
Se

poate, însă,

chisitor

sub

întâmpla

condiţie

ca un usufructuar,

resolutorie,

un proces, fie ca reclamant,
lui supus

usufructului,

să

fie nevoit

fie ca pârit,

sau

condiţiei
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sau un a- Teoria mana

susţinea

datului re-

în privinţa lueru-Controversă.

resolutorie.

Ei

bine,

se admite de unii, în asemenea casuri, că hotărtrile favo„bîile, nu însă și acele defavorabile usufructuarului, sau

proprietarului

terioare,
nirei

a cărui

sunt,

condiţiei,

soanei

care

drept

în urma

oposabile

a redobândit

diției 1).
Această

este

încetărei

soluţie,

supus unei

uudului

lucrul

întemeiată

desfiinţări ul-

usufructului, său îndepliproprietar,

în basa
pe

sau

per-

îndeplinirei

con-

o pretinsă

necesitate

practică, cunoscută sub numele de teoria mandatului restrîns sau represeutațiunei imperfecte, pe care am mencionat-o în î. VI, p.63, ad notam, este însă inadmisibilă. In
adevăr, sau persoana, care n'a figurat în instanță, a fost representată de acel care a figurat, și în asemenea caz,
hotărirea

pronunţată

faţă

cu

acest

din

urmă

trebue

să-i

fie oposabilă în toate casurile, fie că-i era hotărîrea favorabilă, sau defavorabilă ; sau ea n'a fost legalmente representată, și în asemenea caz, lucrul judecat este pentru
dinsa

res înfev

alios judicata.

perfecte sau a mandatului
nu poate, deci, fi admisă

'Teoria

representațiunei

im-

restrîns, născocită de unii autori,
sub nici un cuvânt 2).

Tot inadmisibilă este și teoria contradictorului legi- Teoria contim5), în materie de chestiuni de stat. Se susține, în ade- egitim.
i

1)

Controversă.

Cpr. şi Cas. rom. Dreptul din 1893, No. 66. Vedi şit. Va
acestor Comentarii, p. 314, 315, ad notaan.
Cpr. Marcad6, V, art. 1351, No. XIII, p. 192 urm, Proudhon, Usufruit, |, 37 urm. şi III, 1303 (ed. din 1839). Aubry et Rau, II, $ 230, p. 699, 700 (ed. a 5-a), p. 49 din
ed. a 4-a, şi VIII, $ 169, p. 379 um. Duranton, XIII, 309
urm. Larombiăre, V, art. 1351, No. 101, 10, 112, 113.
Lacombe, op. cit., 1î1, p. 171. Allard, op. cit, p. 308 urm.

2) Vedi în acest sens: Demolombe,

3)

XXX,

310. TD. Huc, VIII,

317. Laurent, XX, 118, 124. Râpert. Sirey, Chose jugee, 588,
Pand. fr., cod. vo, 1119, 1181. Demante, V, 320 bis XS şi
XXIII. Fuzier-Herman, III, art. 1351, No. 1299. Griolet,
op. cit. p, 158. Repert. Dalloz, Supplem., Chose „jugte, 165.
xpresiunea contradietor legitim („Justus contradietor) este
împrumutată de la un fragment a lui Calistrat (L. 3, Dig.

De

collusione

detegenda,

40,

16).
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autori 1) că, prin derogare de la dreptul

comun,

în materie de chestiuni de stat, un singur membru al familiei, acel care are interesul cel mai mare, represintă întreaga familie, așa că lucrul judecat faţă cu dînsul trebue
să

fie considerat

ca judecat

față

de toţi acei, cărora

acțiunea,

ar putea să aparție. Aceasta este teoria, așa disă a
contradictorului legitim. Ea se întemeiează pe presumţia
unei specie de mandat, în basa căruia unii membri ai
familiei ar

representa

pe toţi

legi romane 2),

ceilalți,

pe

și mai cu samă

o falșă

civile a persoanelor 3).
Această

Merlin,

care

teorie a fost, însă, foarte
a dovedit

cu

interpretare

a unor

pe indivisibilitatea

prisosință

bine

combătută

că legile

citate nu au sensul ce li se atribue 4),
Osebit de aceasta, art. 85 și 1201

stărei

din

romane

Codul

de
sus

civil

dispun în termeni expreși că hotăririle
judecătoreşti nu
au putere de cât în privința, acelora, cari
au figurat în contestaţie, iar nu în privința altor persoane,
și nici-un text

nu face excepție
civilă.

re
1)

de la această

regulă

în materie

de sta-

Veqi în acest sens: 'Toullier D.. V, partea
II, 217 urm.
Bonnier, 889. Proudhon, Fat des personn
es, II, p. 109, 110
(ed. Valette, din

1848). Rodiere, Solidaritt et Indizisibilite,
401. Rauter, Pr. cie., 147, p. 156 (ea.
din 1834). Roberti,
Trattato delle azioni e delle eccezioni,
TI,
Cowso di diritto civile, 1, 212, No. 3. Borsari p. 150. Bianchi,
, Conan. al Cod.
civile, TIT, 1328. Pescatore, Filosofia
e dottrine giuridiche, I,
282. Gianturco, Isf. di diritto civile
(parte generale), 83. Coviello, Dei giudicati di stato (Archie.
giurid., vol. 41, p. 149
urm.). Viti, Ist. di diritto giud., I, 139,
ete. Cpr. C. Bordeaux
și Paris, Sirey,

64. 2. 179. D. P. 1900, 2. 57.
*) Cpr. L. 25, Dig., De statu hominu
m, 1, 5;—L. 1, $ 16: L.
2 și 3, Dig, De agnosce

ndis et alendiş
30 și 39, $ 1, Dig, De liberali causa, libevis, 25, 3;—L. 9 ,
40, 19;—1L, 2 şi 4,
Cod., Quibus res judicata non nocet,
î,
56; — 1. 30 şi 42,
Cod., De liberal; causa, î, 16, ete.
3) „On est citoyen tout ă fait, dice
Roditre (Solidavite et Indivisibilite, $ 401), ou on ne lest
pas. On m'est point £pouz,
pere, fils, ete. pour une moifi€, pour
un tiers, pot un guart.
On test ou on ne Lest Pas, Sans
divisiun ni fiaction possible“,
% Vedi şi R. Bufnoir, Autor.
de la chose jugte (thesă p. doctorat, 1893), p. 78 urm. Pand.
fr., vo cit. 1316. Lacombe
dp. cit, 235,

p. 286, 237. Allard,

Delle prose, 368. Tuozzi, op. cit., op. cit, p.
201, ete.

139 tu Rit
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Apoi,

argumentul

indivisibilităţei nu
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este concludent.

In adever, de și starea civilă a persoanelor este indivis
ibilă, sau mai bine dis universală, după observaţia lui La-

rombiere (V, art. 1351,
nu

poate

fi în acelaș

No. 132), în acest sens că cine-va

timp

copil

legitim şi natural,

copilul

mai multor mame sau mai multor taţi, etc., totuși nimic nu
împedică pe o persoană de a fi tratată față de unii ca avEnd cutare stare determinată, iar față de alţii, o stare

deosebită 1).

Această pretinsă indivisibilitate nu conduce la ideea
neaparaită a existenţei unui contradictor legitim, care să
represinte interesele tuturor în chestiile de stat, atunci
când legea n'a statornicit nici unul în această privință.
Aceasta este atât de adevarat, în cât autorii cari au născocit asemenea teorie, nu se înțeleg asupra persoanei care
este și trebue să fie acel pretins contradictor legitim.
Se poate, ce e dreptul, ca să resulte oare-care inconveniente

din

facultatea

ce au

cei

de

al treilea de

a pune

din nou în discuţie starea civilă a unei persoane 2), după
ce ea a mai fost o dată judecată, însă doctrina opusă, care
conferă unei hotărîri autoritatea,
persoanele ce n'au luat parte în

lucrului judecat. faţă cu
proces, aduce inconveni-

ente mult mai grave. Cu adevarat, ea nu face să dispară
inconvenientul, care ar resulta din posibilitatea unor hotă-

rîri contradictorii, date asupra stărei civile a aceluiaș individ, de vreme-ce, chiar în această teorie, poate să existe
mai mulți contradictori legitimi; în care caz, hotărirea,
dată faţă cu unul n'ar putea fi opusă celuilalt.
Prin urmare, părţile interesate la soluţiunea unei
1)

Lucrul e aşa de adevărat în cât Bonnier (889, in fine), singurul autor modern, care mai susține teoria ruginită a contradictorului legitim, căci atât Duranton cât și Proudhon
au revenit asupra primei lor opiniuni, respinge argumentul in-

divisibilităţei, admițând că se poate .foaste bine întâmpla ca
cine-va să fie copilul legitim a unei femei, fără a fi în mod
legal

2)

fiul

barbatului

seu, şi vice-versa.

_

,

Autorii observă, însă, cu drept cuvânt, că aceasta a-rare-ori
se va întâmpla în practică, căci prima hotărire, ce sa dat
asupra stărei civile a unei persoane, de şi nu este oposabilă
tuturor, va forma un fel de jurisprudență, care cu greu se
va, putea răsturna, şi care, cele mai multe ori, va opri pe
părţile interesate de a exercita o a doua acţiune având î

„celaș obiect.

Cpr. Planiol, I, 419. Demolombe, V,

321, p. 340.
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chestiuni de stat, precum ar fi: acţiunea în contestare a legitimităţei (art. 289, 291), acţiunea în reclamaţie de stat,
întrodusă de acei, cari s'ar pretinde a fi membrii unei familii
determinate, din causa filiațiunei lor (art. 292—303), ete !),

sunt

învestite

de

un

drept

individual,

şi hotărirea

dobân-

dită în această privinţă, nu poate să-și producă efecte de
cât în privința acelora, cari sau judecat, saua moștenitorilor lor universali ori cu titlu universal 2).
Aceste sunt
Aceleași regule sunt aplicabile în materie de filiaţiune na“twală. Cpr. Bufnoir, op. eif., p. 103 urm.
*) Vedi în acest sens: Thiry, IL, 441. Arntz, 1, 542, 571. 7.
Huc, III, 60, și VIII, 316. Valette sur Proudhon, op. cit,
II, observ. p. 112 urm. Demolombe, V, 307 urm. Laurent,
III, 458, 488 urm.; IX, 391, şi XX, 91. Beudant, II, 643.
Planiol, I, 479 (ed. a 2-a). Aubry et Rau, VI, $ 544 bis,p.
24, text şi nota 27, şi $ 545 bis, p. 63, 64, text şi nota 52.
Richefort, tat des familles, I, p. 130. Bufnoir, op. cit. p.
31 urm. Baudry et Châneaux, Des personnes, III, 603 urm.
(ed. din 1902). Griolet, op. eit., p. 141 urm. Merlin, Râpert.
Vo Quest. d'âtat, $ 3, aut. 1, No. 2 uim. şi art. 9, No.2.
Pand. fi., Chose jugte, 1305, 1317. Repert. Sirey, cod.
v0,
113 urm. Repert. Dalloz, Supplem., eod. vo, 130. Lavombitre,
V, art. 1351, No. 131 urm. Proudhon, care revine asupra
primei sale opiniuni, Usufruit, III, 1357, 1358. Duranton,
care, de asemenea, revine asupra primei sale opiniuni,
XIII,
521. Allard, op. cit., p. 315—398, Lacombe, Autoritt
de
(a chose jugie, 196, p. 191, şi 996 urm. p.
925 urm.
Tuozzi, op. cit., 202. Pacifici Mazzoni, Istituz. di
diritto cit.
II, 211. Ricci, Corso feorico pratico di diritto civile,
I, 188.
i)

Vedi de acelaş autor:

Delle prove,

368,

şi decisiile

'italiene citate de dinsul. Mattirolo, “rattato di diritto
giudiziario civile, V, 6L urm. ete.: Achille Gatti,
del giudicato civile nel divitto moderno italiană Del/aatorită,
(1902), 110,
p. 119 urm.
Vedi şi t. 1 partea II a acestor Coment,
p. 217. Cpr. şi C. Bordeaux. D. P. 37. 5.
434. vo Tierce

opbosition.

„Considerând,

dice această decisie,

că se obieetează că starea civilă a persoanelor este
indivisibilă : că,
după această, doctrină, lucrul judecat
în privința stărei civile a persoanelor, în loc de a fi un
adever relativ. ar fi
un adever
insă,

absolut şi universal;
că această doctrină, este,
contrară atât spiritului general al
legislației noastre

catȘI reeulei de ordine publică, şi de
interes general edietată de art. 1351 (al nostru 1201);
că, de şi starea unei
persoane este abstract

vorbind indivisibilă, totuşi luerul
e
cu totul alttel când ea este considerată
în raport cu efectele
hotărirei care declară această, stare,
etc.“ De și aceste considerente

sunt foarte juridice, tutuşi aplicarea pe
care Curtea,

COD. CIV.—CARTEA III.—TIT. HL.—CAPIT. IS.—S-a IIL—ART.1201,

adevaratele

principii,

clarative de drepturi,
307

din

dispune

cel puţin

Ante-proiectul
că:

în

privinţa

și ele au fost
la

de-

Art. 307

consacrate prin art, Ante proiee-

de revisuire

„decisiunile relative

hotăririlor
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a lui Laurent,
starea

civilă

care suire
a lui

sunt

su-

Laurent.

puse regulelor generale ce cârmuesc efectele lucrului judecat“ 1). Cu-toate-acestea, Codul portughez din 1867, și
acel spaniol din 1889, admit soluția contrară.
„Lucrul judecat asupra unei chestiuni de capacitate, Art. 2502 C.
de filiațiune, sau de căsătorie, contradictor cu partea legal- portughez,
mente interesată, dice art. 2502 $ ultim din Codul portughez, va face dovadă în privința tuturor“.
Cât

pentru

spaniol,

Codul

el are

următoarea

ție: „In chestiunile relative la starea

disposi- Art. 1252 0.

Sbaniol.

civilă și la validi-

tatea sau nulitatea disposițiilor testamentare,

presumţia care

resultă din lucrul judecat este oposabilă terţiilor, chiar
dacă ei n'au luat parte la desbateri“ (art. 1252, $ 2).
Tot

cam

în asemenea

termeni se exprimă

o- Axt. 1957 C.

și Codul

olandez.

landez : „Hotăririle relative la starea persoanelor, pronunțate contra, aceluia, care legalmente avea calitatea de a
contesta, cererea, sunt oposabile terțiilor“, dice art. 1957
din acest Cod 2).
Poate că soluția admisă de aceste legislaţiuni să fie
preferabilă, din punct de vedere legislativ, acelei admisă
de Laurent în Ante-proiectul de revisuire, însă, față cu
tevmenii art. 35 şi mai cu samă ai art. 1201, ea nu poate
fi susținută cu sueces în starea legislațiunei noastre.

1)

o face la interdicţie nu este exactă, fiind că hotărîrea de
interdicţie se bucură de o autoritate absolută. Cpr. Bufnoir,
,
op. cit., p. 59, nota 1.
După proiectul Codului german (art. 192), autoritatea lucrului judecat era în mod general ata la părți Şi Le
representanții

lor,

cu

oare-care

excepţii

in

privinţa

Căsă-

din
totiei si a Bliaţiunei (art. 1256, 1269, 1971, 1477, 1632
din Co-

2)

proieetul
Cod. civil
&

.

Proiect). Aceste disposiţii au fost, însă, eliminate
Vedi
dul definitiv, ca făcând parte din procedura civilă.
însă art. 1344 C. civ.
1951 C.
„Vonnissen betrekheljil: den staat van personen, geiwezen tegen Axt,olandez.
sprete
tegen
„€
eisch
den
om
2oas
bevoegt
1:
lengenen die mwettigli
72 Cu
lene zijntau pracii “rege eik en een iegelijh“. — Cu toate â- Ar.
olandez.
recde
ea
hotărir
că
e
preved
Cod
cestea, art. 12 din acelaș

lucru
tificare a actelor stărei civile nu produce autoritatea,
care
sau
t-o,
provoca
au
lui judecat, de cât între părţile care

au fost puse în causă, Conform:
C. fr.), 402 C. italian, etc.

art. 85 C. civ. rom, (dU
ae
|
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Pcepții

la principiul

velativităței lucrului judecat.

Principiul relativităţei lucrului judecat suferă, însă,
oare-care excepţii.
Materie elecAstfel este, de exemplu, în materie electorală.
Acel
torală.
Acţiune
po- Câte cere ștergerea sau înscrierea cui-va în listele electopulară,
vale, nelucrând întrun interes privat, ci într'un interes
public (acţiunea populară) 1), lucrul judecat faţă cu dînsul
este judecat erga omnes2), însă numai pentru lista, anuală
5).
Dacă chestiunea naţionalităţei unui individ ar fi făcut, însă, obiectul unei judecăţi înaintea tribunalelor, pe
căile ordinare, se va aplica principiul relativităţei
lucrului judecat: „O persoană, căreia i sar fi tăgăduit
naţionalitatea, dice Bonnier, și care ar fi dobândit
o hotărire,
prin care sar fi decis că are cutare naționalitat
e, ar fi
obligată, să pledeze din nou contra fiului advers
arului seu,
dacă acesta, i-ar contesta naționalitatea întrun
alt proces“ 4),

19

—

1)

„Fam popularem actionemn dicimus, que suum
jus populi tuetur“ (L. 1, Dig, De popularibus actionibus,
41, 23).
Vedi
asupra acţiunilor populare, în dreptul
roman, P. Tuozzi, op.
cit., 194 urm., p. 321 urm.
T. Huc, VIII, 316. P. Tuozzi, op. cit.,
200, p. 330. Cas. fe.
Sirey, 93. 1. 527. Sirey, 92. 1. 9178,
Alegătorii

At. 134 [.
electorală.

mai

exercită încă acțiunea popul

urmăresc un delict comis în timpul aleger ară atunci când
ilor, conform art.
134 din legea electorală. In asemenea
caz, cei dece alegători, cari pun în mișcare acţiunea public
ă,
tribuţiile Ministerului public, și au drept se îmbracă cu araţii în locul procurorului, care nu mai ul de a recusa Juface parte din conStituirea, Curţei. Cas. rom. C. judiciar
din
1895, No. 5, şi
Bulet. S-a II, 1895, p. 52. —S'a decis
de
din judeţul Mehedinţi că acţiunea publi Curtea cu jurați
că intentată de cei
dece alegători, conform art. 134 din
legea electorală, urmează
a fi respinsă ca, nesusținută, dacă, la
qiua înfățişărei, nu se
presintă spre a o susținea, câteși
dece
petiția. de intentare (Dreptul din 1891, alegători semnaţi în
N. 11) ; însă această
decisie este cu drept

cuvânt criticată
căci numărul de dece alegători nu estede Dl. |. Tanoviceanu
prescris de lege de
cât pentru punerea acţiunei în mişca
re,
nu însă şi pentru
susținerea ei. Cpr. Cas. rom. Bulet.
S-a TI, 1887, p. 299.
5) Vedi supră, p. 492.

*)

Bonnier,
Griolet,

889, ab înitio, p. 129, Bufnoir,

op. cit,p. 14

..„Nimene,

dice

op. cit., p. 75 urm,

acest

autor, n'a susținutcă lucrul judecat asupra
„individ, ar fi oposabil unei personaţionalităței, pretinsă de un
ane care n'ar fi fost parte

COD. CIV.—CARTEA UI.—TIT. II.—CAPIT. IX.—S-a UI—ART. 121.
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Un caz, care are analogie cu acel al ştergerei din
Ar.31,
liste a unui alegetor, după contestaţia altui alegâtor,
este “lin puuie
acel prevedut de art. 3 din legea dela * iunie L3R3,
pen”
tru complectarea legei din 1564. relativă
la constituirea
corpului advocaţilor. Acest text. conferind ori-cărui advoca
t
înseris întrun tablou dreptul de a contesta, la Curtea de
apel, înscrierea unui alt advocat şi de a cere radiarea lui
din tablou, se înţelege ca radiarea, operată în urma unei
asemenea contestaţiuni, are puterea lucrului judecat nu numai faţă cu contestator, ci era omnes.
Principiul relativităţei lucrului judecat mai suferă încă Alte excep:

oare-care excepții, une-ori din causa persoanelor cărora ae- ti! înprinci:

țiunea, este

încredinţată,

iar alte-ori

din causa caracterutâţei lucrului

lui excepțional al hotărîrei, care, in loc de a constata sta-

rea civilă a unei persoane şi a consacra o stare de drept
existentă, însă supusă discuțiunei (hotăriri declarative de
drepturi), înfiinţează o stare nouă. modificând pe acea veche (hotăriri constitutive de drepturi).
Prima

esxcepfie.— clc/iunea

în

lăaăcduive

Julecat.

de pafernitate Ae „ln tăgă-

(at. 256 urm.) Barbatul este presupus tatăl copilului za- te iapa”
mislit în timpul căsătoriei, însă cu-toate-acestea, el poate, Art. 2; una.
-în unele casuri,;
A
as
; e de pater, € civ,
să dărâme
această presumţiun
nitate, dovedind că n'a putut să fie tatal copilului; în care
in proces.
Cine, cu adevărat. ar fi fost,
contradictorul legitim ?...*.
Asemenea

chestiuni

se puteau

nea cauţiunei judicatum solei,

în asemenea

radica alta-data

caz.
,

cu ocasitt» Deafinţarea

ce erau datori să depue, in pai

procesele civile, străinii reclamanţi lipsiţi de avere imobiliară
(art. 15 C. civ. şi 106 Pr. veche). Cauţiunea judicalum solri,
care figura în Proiectul de revisuire a proced. civile, a fost
desființată de Senat in urma propunerei D-lui Missir, ceea
ce este

foarte

logic,

gresul de la Haga,

fiind-ca

țara

noastra

care exprimase

a aderat

la con-

această dorință. (Vegi

desbat. Senatului. ed. of. p. 364).
In
că această cauţiane
nu sa desfiinţat,

Francia, nu numai
dar incao lege re-

centă, din 5 martie 1895, a intins-o şi la materiile comerciale. Tribunalele franceze, cu-toate-acestea, scuteac asta-gi
pe

toți supuşii

Statelor

de la Haga, de cauţiunea
J.

Clunet.

anul

1902.

p.

au aderat Ia convenţia

străine.

cari

353,

Pterista

judicatum solri. V. Trib. Șt. Ftie nne,
şi

gie. anul 1902, p. 15î.—In cât priveşte

«de drepi „gi auciolo-

dificultațile la care

această materie a dat loc sub legea anterioară.
partea

II a Coment.

noastre,

p. 181

arm.

vegi t.

|,

wi.
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sumția

pater

este natural,
îst est...

tinde

a râdica unui

mește
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în nerecunoaștere

(desaveu).

1201.

folosi

prin

de pre-

care

barbatul

de fiu legitim,

sau

în

tăgăduire

se nude pa-

Cât timp barbatul trăește, această acţiune nu-i aparde cât lui. Dacă el a exercitat-o în termenele scurte

prescrise de art. 290, hotărîrea dobândită în favoarea, sau
în contra lui, este oposabilă tuturor. Barbatul, pe de o parte,
și copilul pe de alta, represintă interesele tuturor ș ei sunt
contradictorii

legitimi

și

vepresentanții

tuturor

teresaţi. In asemenea caz, toţi acei interesați
“sentați în proces, hotărîrea dobândită facit jus
Acest principiu nu este înscris nicăiri, însă el
testabil și necontestat ; căci copilul neputând, în
vinţă,

să

se judece

cu

altă

persoană,

starea

acelor

in-

fiind repreerga omnes.
este inconaceastă prilui

de

copil

legitim sau natural este dobândită în mod universal,
și
hotărîrea, oposabilă întregei familii1). „Placet enim ejus
vei

Judicem jus facere“, dice legea romană 2,
mod

In urma morţei barbatului, moștenitorii sei, luaţi
în
colectiv, îl represintă. "Toţi moștenitorii, pe de o
parte,

şi copilul

Acţ, în contest. de legitimitate.

pe

de

alta,

represintă

interesul

colectiv

al fa-

miliei. Deci, ceea ce s'a decis față de toţi
moștenitorii,
este lucru judecat erga Omnes, chiar în privinț
a rudelor
de pe mamă. Dacă, însă, numai unii din moșten
itori au figurat în proces, lucru judecat nu există de
cât în privința,
lor 5), în cât, în asemenea caz numai, se pot
întâmpla hotăriri contradictorii.
In cât privește, însă, acțiunile în contestaţie
de leî)

Planiol, IL, 481, şi 2805. Beudant, II, 642.
'T. Huc, INI, 32, şi
60. Mourlon, 1, 897, nota 1. Laurent,
III, 458. Phiry, I,
419. Baudry, 1, 847. Baudry et Cheneaux
, Des personnes,
1II, 568. Demolombe, V, 175 urm. Arntz
,
I, 542. Valette
sur Proudhon, II, p. 67. Demante, II,
43 bis IX. Aubry et
Rau, VI, $ 545 bis, p. 61. Lacombe,
op. cit., 188, p. i85.
Bufnoir, op. cit., p. 10. Pand. fr., Chose
Jugte, 1323. Griolet,
op. cit, p. 14], Duranton, III, 100.
Larombiere, V, art.
1351, No. 131, şi toţi autorii. Vedi şi t. I, parte
a, II a, Comentariilor noastre, p. 250.
2. 3, Dig., De agnoscendis et alendis
liberis, 25, 3.
*) Plamiol, 1, 2805, nota 1. Pana.
fe, vo ciț., 1324 urm. Beudant, Zoco cit, și autor
ii

citați

în nota

precedență.
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gitimitate, caracterul relativ al lucrului judecat își
reia,
aplicaţia, după părerea unanimă a autorilor.
Acţiunea putând, în adever, de astă dată, să fie exer-

citată

de

toţi

acei

interesaţi,

hotărîrea

nu-și

va

produce

efectele sale de cât între părţile care s'au judecat !).
A doua excepție.—- Hotărîri constitutive de stat.—'Toate Hotărtri de-

hotăririle, privitoare la starea civilă a unei

au

acelaș

efect

sacră

o stare

unor

drepturi

şi acelaș

de drept

resultat:

unele

existentă

preexistente),

persoane, nu elarative și

constată

(hotărîri

iar altele

ȘI con-

declarative

crează

a

de stat,

|

o stare nouă

și modifică pe acea primitivă (hotărîri constitutive de stat).
Acele d'intăi au un efect relativ, și nu sunt oposabile de

cât persoanelor care au fost părţi în proces; pe când cele
de al doilea au un efect absolut și sunt oposabile tuturor
acelor interesaţi, fie că au figurat, sau nu, în proces, pen-

tru-că altfel ar fi lipsite
Astfel, hotărîrile

de ori-ce

efecte 2).

care pronunță

divorţul,

separația

de Hotăriri care

patrimonii d'intre barbat și femee, acele care pronunţă in- Sa
terdicţia

unui

smintit,

și care

rânduese un consiliu judiciar avea de pa-

unui râsipitor, sau unui slab de minte, își produc

efectul, crăicţia etc,

lor

aseme-

nu

numai

față

cu persoanele

care au

provocat

nea măsuri, dar faţă cu toată lumea, pentru-că ele modifică starea anterioară a unei persoane.
Persoana despărțită, separată de bunuri, pusă sub interdicție sau sub consiliu judiciar,

va avea

această

calitate faţă

de toată lumea.

De asemenea, declararea în stare de faliment, de și Declararea
pronunțată numai după cererea unuia sau a unor din cre- faliment,
ditori, constitue, în privinţa debitorului, o stare de care
toţi creditorii se vor putea folosi, pentru-că legiuitorul a
organisat

o procedură

torilor. De aceea,
noştinţa

şi 943

1

:)

tuturor

colectivă

hotărîrea
acelor

în

interesul

de faliment

tuturor

credi-

este adusă

la cu-

interesaţi prin publicitate

(art.

710

C. com.)5).

Pa
Pana.

rent,

fe,vo cit.,

III,

463.

1322. Thiry, 1, 441 şi 449, in fine. Lau-

Demolombe,

V, 184.

Duranton, III, 101.

jriolet, op. cit. p. 141. Vedi și supră, p. 541, text şi nota
2) Ga Melia, Rălert. vo Quest. d'etat, $ 3, art. 1. Bufnoir,
op. cit., p. 5t urm. Bonnier, 877. Planiol, |, 482, şi III, 425.
op. cit.
Demolombe. V, 320, 321, şi XXX, 372 urm. Griolet,
, Py.
Garsonnet
urm.
701
cit.,
vo
Sirey,
Repert.
140.
p. 139,
civ., III, $ 466, p. 944, nota 1 (ed. 1), $ 1129, p. 548, nota

1

3)

(ed. a 2-a).

Lea-Oaen

et Renault,

,

7. de dr. comn.,

VII, 11.
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Hot. prin

Hotărîrea, însă, prin

care s'ar fi respins

res ar i faliment, în urma cererei unui
rea în decla-pe alți creditori de a reînoi
n'ar avea

vința, altor creditori 2),

declararea de

ar

împedica

asemenea cerere 1), după cum

mare ce ali hotărîrea, care ar fi recunoscut
comerciant,

creditor, nu

autoritatea

debitorului

calitatea

lucrului judecat

de

în pri-

Controversa
Aceeaș soluţie este, după părerea, noastră, admisi
bilă
la carea datși în privința hotărirei care ar fi conda
mnat
pe un suclog art. 711 cesibil, în calitate de moştenitor pur
și simplu, faţă de un

cv.

creditor (ast. 711). Această hotărire nu-și va produc
e efectele sale de cât între părţile care au figurat
în instanță ;
faţă cu alte persoane, succesibilul remâne
liber de a accepta moștenirea sub beneficii de inventar,
sau de a renunța

chiar la dânsa 3).

1)

Bonnier, 817. Bufnoir, op. cit., p. 55. Lyon
-Cae
op. cit., VII, 107. C. N. Toneanu, Falimentel n et Renault,
e (Galaţi, 1899),
I, p. 61, 62, No. 41 bis.—Contră,: Brava
rd-Veyriăres et De-

mangeat, Dr. comm., V, p. 59, nota
3. Această din urmă
părere este, însă, inadmisibilă, pentr
u-că, de şi hotărîrea, în
declarare de faliment îşi produce
efectele sale erga ones,
totuși

motivele care justifică această
cipiul general, în privinţa caracteruluiderogare de la prinrelativ al lucrului
judecat, nu-și primesc aplicare, în
casurile când tribunalul
comercial a respins cererea în
declarare de falimenţ.
lată însă un creditor, care cerând
a unui comerciant, a, vedut cererea declararea de faliment
tribunalului remasă definitivă, fie sa respinsă. Hotărirea
prin
respingerea apelului, are ea, autoritate neapelare, fie prin
a lucrului judecat în
acest sens ca acelaş creditor să
nu
ceeaș cerere ? Trebue să distingem mai poată introduce a: sau creditorul invoacă
aceleaşi fapte, şi atunci exisţă,
lucru judecaţ în toată puterea cuvântului, chiar dacă el ar
produce justificări nou€, pe
care nu le ar fi invocat în prima
cerere
, causa in asemenea
caz fiind aceeaş, numai motivele
fiind deosebite (vegi supră,
p. 534); sau el invoacă fapte
posterioare, din care resulţă
încetarea de plăţi, Şi chiar

fapte anterioare primei sale
ceveri, pe care nu le invocase
atunci, pentru că-i erau necunoscute, și în asemenea caz,
lucrul judecat nu-și are fiinţă,
Cpr. Lyon-

2
5)

Caen et Renault,
Toneanu, op. și loco supră cit, op. cit., VII, 106, 107. C.N.
“
Cpr. Demolombe,

XXX, 371.
p. 384. Pand. fr, Chose Jugee, Aubry et Rau, VIII, $ 769,
Pothier, Successions, VIII, p. 1301.
149, şi nota 3 a lui Bugnet.
Thiry, II, 139. 7. Huc, V,
218. Planiol, III, 2024, Baudry,
II, 196. Baudry et Wahl, Succes
sions, Il, 1'775 (ed. a 2-a).
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Ce trebue să decidem în privinţa hotăririlor care proHotăririle
anularea unei căsătorii? Atât doctrina câţsi juris“Are
Pronunpd
tă anulare
a
prude

nunță

nța asimilează anularea căsătoriei cu desfacerea
ei prin

Bonnier, 888, in fine. „Fuzier-Herman, II, art. 800, No.
16.
Repert. Sirey, Chose jugte, 112, şi Acceptation de succession
362 urm. Râpert. Dalloz, Supplem., Successions, 114. Nou
O. iv. annott de Dalloz, TI, art. 800, No. 118 urm. Pand.
fr., Chose jugie, 1302, şi Successions, IL, 4510 urm. Lacombe.
op. cit. 331 urm., p. 238 urm. Acollas, II, p. 299. Griolet,
op. cit. p. 147 urm. Tambour, Bengfice d'inventaire, 31. Bioche, Dietioun. de proced., vo Bendfice d'inventaire, 31. Bil-

hard, Bendf. inventaive, 436. Demolombe, XV, 148 urm. și

XXX, 371. Laurent, IX, 391. Dueaurroy, Bonnier et Roustain, II, 610 urm. Duranton, VII, 95. Demante, III, 199

bis 1 urm. Arntz, II], 1449. Aubry et Rau, VI $ 612, p.

403, nota 25; $ 613, p. 421, nota 57, şi VIII, $ 769, p. 385.

Chauveau sur Carrâ, Lois de la procâd. civ., ÎL, Quest. 163
p. 252. Garsonnet, Pr. cio., III, p. 553, ad notam (ed. a 2-a),

p. 249 (ed. 1). Chabot,

Successions, II, art. 800,

No. 3, p.

162 urm. (ed. Belost-Jolimont din 1839). Poujol, Successions,
art.. 800, No. 2, p. 487 urm. (ed. din 1837). Le Sellyer,
Comment. hist. et pratique sur le titre des successions, II, 862,
863 (1892). Tissier, 7. de la tierce opposition, Tl. Mourlon,
II, 285. Petrescu, Succesiunile, II, p. 56. C. Bucureşti, Dreptul din 1888, No. 2. Cas. fr. D. P. 65. 1. 434 Sirey,65.1.
210. D. P. 85. 1. 283. Sirey, 86. 1. 173. Vedi și t. Illa
acestor Comentarii, p. 387, text şi nota 5.
Cu-toate-acestea, chestiunea
este foarte controversată.
„Exista altă dată la Facultatea de drept, dice Hureaux
(Revue pratigue, anul 1864, t. 18, p. 21, nota 1), atâtea interpretări ale art. Tli, câte şi catedre de drept civil“. Boitard dice că această chestiune este celebră (Pr. cio,, I, 313,
p. 425,

ed.

a

15-a).

Vedi diversele sisteme expuse de Mour-

lon (II, 285 urm.) şi de Valette (Mâ/anges de dr., de jurisprudence et de legisi., Ip. 1617 urm., ed. din 1880). Vedi şi
Demolombe,

149 urm.

XV,

Vom

expune pe scurt,

combătân-

du-le în acelaş timp, sistemele principale.
După un sistem, se susține că hotărîrea remasă definitivă,
prin care se condamnă pe cine-va ca moștenitor pur și simplu. își produce efectele sale erga omnes, fiind-că asemenea
hotărire

este

pusă

pe

nirei, fie ea expresă,
efectele sale față de
Laurent, IX, 387, şi
p. 545. Demolombe,
VII, 95. Planiol, II,
tarii, p. 387, nota 1).
se întemeiază

pe

aceeaş

treaptă

cu

acceptarea

moște-

fie tacită, care necontestat își produce
(Cpr. Mourlon, II, 283.
toată lumea.
Avant-projel, de revision du C. cie., III,
XIV, 362 fer, şi XV, 147. Duranton,
209. Vedi şi t. III a acestor ComenAceastă opinie, inadmisibilă după noi,

însuși

termenii

art.

111,

pe

indivisibilita-

unei căsătorii.
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regulă, fiind-că, atât în urma
căsătoriei prin

pot contracta

divorţ,

o

a-

soţii sau

a doua

căsă-

tea calităţei de moştenitor şi pe consideraţia cu totul falşă,
că art, 711 var constitui o aplicare a art. 1901, ci din contra o excepţie de la acest principii.
(Vedi în acest sens :
Vigi€, II, 181. Hureaux, 7r. du dr. de successions, Î, 84, şi
II, 121, precum şi Revue pratigue, t. 18, anul 1864, No.
283 urm., p. 125 urm. Taulier, Ziforie vaisonte du C. civil,
III, p. 256 urm. Vazeille, Successions, axt. 800, No. 2. Maleville, Analyse du C. civil, p. 981 urm. Malpel, Suecessions
ab întestat, 194 (ed. din 1826). Masse-Vergă, II, $ 379,
p.
311, 312, nota 18. Merlin, Râpert. Successious, S-a, 1,
$ 5,
No. 4, și Quest. de droit, vo Heritier, Ş 8. Carr6, Pr.
cir.

II, Quest. 1763, p. 251 (Chauveau

nu împărtăşeşte

însă

ceastă părere, foco cit., p. 952). Vedi şi Carr6-Chauveau,aSupplem., VII, p. 316, No. 110, vo Bencf. d'inventaive).
A

doua

opinie

consideră hotărirea, pronunţată contra

moştenitoralui ca un termen ad quem, care. închide
sorocul, în
cursul căruia, acceptarea, beneficiară poate să aibă
loc. După
acest sistem, care a remas cu totul isolat, şi
care
se întemeiază pe lucrările pregătitoare ale Codului
fr.,
această
hotărîre, nu-şi va produce efectele sale erga
Ontnes; succe-

sibilul condamnat, ca moștenitor pur şi
simplu, nu va avea această calitate de cât faţă cu creditorul care
a dobândit hotărirea:

faţă cu ceilalţi creditori el are încă alegerea
a accepta moștenirea pur şi Simplu, sau
dinsa, însă el nu mai poate so primească de a renunța
sub beneficii
inventar, pentru-că termenul în care
el putea să facă
ceastă acceptare
lui o hotărire

este expirat, de-vreme ce există în
contra,
având puterea lucrului judecat, (Vedi
în acest

sens Valette, monografie,

tăi în Revue

dtrangere

scrisă în 1842, publicată

de legisl., de jarisprudence

mie politique, şi reprodusă în Melanges
dence et de legisl., î. L, p. 163 urm.).
După

de
la
de
a-

Marcade

(III,

de dr.,

mai în-

et d'Econo-

de Jurispru-

253), hotăririle

pronunțate în ultimă
instanță n'ar împedeca acceptarea moștenire
i sub benficiit de
inventar, ci numai acele remase definitive
prin neoposare sau
nedpelare, passtes en force de chose
Jaqce, după cum se exprimă art. 800 din Codul fancez,
şi de Muraire în consiliul de Stat părere care a fost emisă
(epr. Demolombe. XV,

150. Valette, op. cit, p. 173, nota 2),
şi care, în ori-ce caz,
inadmisibilă faţă

este

cu

textul

hotărîri desăvârșite. Vei combatereanostru, care vorbeşte de
dreptul francez, în Duranton, VII, acestui Sistem chiar în
„In fine, după ultimul sistem, care 25, p. 75 urm,
este cel mai răspândit
ŞI în acelaş
moștenitor

timp cel mai juridic, suecesibilul
condamnat ca
pur şi simplu, faţă de un creditor,
nu este con-
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unei

căsătorii, atât în caz de nulitate absolută,
cât şi în caz de
nulitate relativă, îşi va produce efectele sale erga: omnes 1).
siderat ca atare, de căt faţă cu acest creditor, el remănând
liber, faţă cu acei cari n'au figurat în instanţă, să primească

moştenirea

sub

beneficiii

la dînsa.

In adever,

cat, este

că hotăririle

de inventar,

principiul,
nu-şi

şi chiar să renunţe

în materie de lucru jude-

produc efectul

lor

părţile care le au dobândit (art. 85 şi 1201).
se admite o excepţie la un principiu atât de
trebui un text expres de lege, căci art. Til,
finală, nu are de scop de a deroga de la aut.
contra

din

a face

a acestui

o aplicare

de cât

între

Or, pentru a
esențial, ar
în partea sa
1901, ci de
aceea,

De

principiu.

partea finală a acestui text a fost eliminată din art. 1076 a
Codului olandez, care cu adevărat devine inutilă, Codul italian a eliminat chiar cu desăvârşire art. 711, ceea ce face că,
în

Italia,

controversa

nu

cu putință.

este

mai

solu-

Aceeaş

ție s'a admis şi de Laurent în Ante-proiectul de revisuire.
Argumentul tras din indivisibilitatea calităţei de moştenitor nu este concludent, după cum am vedut când ne am
ocupat despre lucrul judecat în materie de chestiuni de stat
(Vedi supră, p. 559). Cât pentru părerea fostului nostru protesor Valette, care consideră hotărirea ca formând un terîn lăuntrul căruia acceptarea

men

loc, şi care se
intea

de

consiliului

contrară
se

însuş

întemeiază,

numai

întemeiază

ea

Stat,

textului art. 711;
este

atât

de

beneficiară

pe
este

iar

confusă

aibă

să

poate

discuţia urmată

îna-

ca

fiind

inadmisibilă

discuţia, pe
şi de

care ea

întunecoasă,

în

cât fie-care părere recurge la dinsa şi crede să găsească
In
în ea argumente. (Cpr. Demolombe, XV, 152, p. 155).
fine, este de observat că părerea dominantăîn doctrină și
în juvisprudenţă era aceea a lui Pothier (Successions, VIIL
159, p. 149), de la care probabil autorii Codului francez n'au
înţeles a se departa.
Pentru a termina această

grea

,
,
materie, vom mal observaCasul în care

încă, că condamnarea pronunţată contra unui moştenitor, un moșteni2 co
numai sub această denumire, se referă la calitatea luată deo
dînsul, şi nu-l face moştenitor pur şi simplu, dacă el este „ai în calibeneficiar.

mostenitor

(Cpr.

Cas.

rom.

C. judiciar

din

1902, tate de moş-

No. 56. C. Alger, D.P. 90. 2. 106. Sirey, 92. 2.13. T. Huc,

V, 218, in fine. Planiol, III, 2024, in Jiue).— Pe de altă parte,
hotărîrea dată faţă de o persoană, care na figurat în instanță ca moştenitor beneficiar, nu poate să aibă autoritatea, lucrului judecat, în privința acestei calități, dacă ea n'a
făcut obiectul judecăţei. (PT. Huc, V, Zoco cit. C. Douai, D.
9

5)

9;

.

__LaLa2-0, IL, 493, tex t şi nota 1, şi III, 493—498.
E Planiol
Cpr.
şi
153,
2
91.
P.
D.
Agen,
come, 0p. cit. 190, p. 186. C.

tenitor.
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sus se aplică

anularea unei căsătorii.

care

se respinge

numai

hotărîrilor

Cât pentru

acțiunea, trebue

1201,

care

decisiunile

să distingem :

sau

persoana, care a introdus acţiunea, o avea, singură (de exem-

plu: soțula cărui consimţimânt a fost viciat), şi atunci
totul s'a sfârșit ; căsătoria nu mai poate fi atacată,
fiind-că
singura persoană, care putea, s'o atace, n'a, isbutit,
în acţi-

unea

Miuoritate,

sa;

sau

acţiunea

aparţinea

mai

multor

persoane,

şi

în asemenea caz, hotărîrea de respingere, dată
faţă cu unul din interesaţi, nu poate, fără un anume text
de lege,
să oprească exerciţiul acţiunei celorlalţi 1).
In

cât

privește

hotărîrea privitoare

la minoritatea, sau
majoritate. pajoritatea, unui individ, ea fiind pur declar
ativă, iar nu
constitutivă

Emancipare,

ani

nau

de drepturi, nu este oposabilă
terţiilor cari
figurat în proces?)
Emanciparea, act extra-judiciar, produce
din contra

un efect absolut, ca și râdicarea beneficiului

ei, Hotărîrile
ete. " prin care se declară absenţa, se
confirmă o adopţiune, etc.
au de asemenea un caracter constitutiv,
însă ele fiind mai
mult niște acte de juridicţie gracioasă
3), știm că numai
hotăririle

pronun

ţate pe calea contenţioasă au
efectul lucrului judecat. (Vedi supră, p. 479
urm.),
adobe privi
Hotărîrile privitoare la numele de famil
ie 4) au dat
mele de fa. loc la oare-car
A

'

Nu-

e

milie.

Numele co-

piilor legifimi și na-

1)
2)
2)
$)

.

discuţii.
..

nota Ini P. de Loynes. — Vedi însă
R. Bufnoir,
5T urm,
Cpr. Planiol, III, 429 (ed. 1).
Cpr. R. Bufnoir, op. cit., p. 56.
Cpr. R. Bufnoir, 0p. cit., p. 56,
nota 1.
Copii

op. cit., p.

legitimi poartă numele tatălui
anume : art. 192 din Codul Calimach, lor, după cum preved
146 din Codul austriac, axt. 1801 din Codul Saxon, art.
art. 1616 din Codul
serm

an, ete. „Das Kind evhâlt den
Pamiliennamen des Vaters“, ice acest din urmă text,
Copii
i naturali poartă numele mamei lor, dacă ea este
cuno
pii, dice art. 220 din Codul Cali scută. „Cei nelegiuiţi cototul se depărtează de drituril mach (165 C. austriac), cu
e
cum şi de numele familiei tatălui, familiei şi a vudeniei, premului, cum şi de alte părintești de evghenia, de marca, neaprivilegii ; ei dobândesc numai numele familiei de pe mamă
“.
Cpr. art. 1801 din Codul saxon, 1706 Coa Serman,
etc.
Aces
t din urmă Cod prevede anume că nici o înrudire
tural şi tatăl seu: „Ein unehelic nu există între copilul nahes Kind und dessen Ț ater: gel-

COD. CIV.—CARTEA IIL.—TIT. IIL.—CAP.
IX.—$-a III.—ART. 1201,

dl

Se susține că principiul ordinar al relativită
ţei lucrului judecat nu se mai aplică în această privi
nţă și că, nu-

mele find indivisibil, hotărîrea, trebue
să'și
tele sale chiar în privinţa membrilor famil
iei

producă efeccari w'au luaţ

parte la judecată 1).

Această soluție este, însă, prea absolută şi nu
poate fi
admisă de cât sub oare-care reserve, asupra căror
a nu vom
insista, chestiunea, fiind prea specială 2).

S'a decis de Curtea din București, singură comp
etentă
în toată ţara, prin o stranie anomalie, după legea
din 18

martie

1895

sar râdica

(art.

10), de a statua asupra contestaţiilor ce

cu ocasia schimbărei

proprietatea numelui
nu este în comerciu,

unei transacțiuni 3),

numelui

unei persoane, că

fiind inalienabilă și impreseriptibilă,
şi ca, atare, nu poate face obiectul

Sa mai decis, tot de această Curte, că descendentul
unei familii cu nume istoric, poate cere pe calea judecăten nicht als verwandt“,

dice art. 1589 din acest Cod.

S'a, decis, cu drept cuvânt,
lor este proprietatea lor, ce nu
altă persoană (Cpr. art. 12 C.
deci un bun făcând parte din
pot

să fie legate

amintiri

că numele patronimic al familii- se poate lua fără regulă de o
civ. german). Numele constitue
patrimoniul familiilor, de care

de stimă,

onoare

şi familie,

în

ordinea socială, şi familia ne putând a se constitui în mod
legal de cât prin instituţia căsătoriei, nimene nu se poate
bucura de un nume, de cât în virtutea, filiațiunei sale : de
unde resultă că numele patronimic de familie nu poate fi
purtat de cât de acela ce-l moștenește în mod legal. —Astfel, copiii naturali nu pot pretinde că au dreptulde a purta,
numele de familie al taţălui lor natural, prin simplul fapt
al toleranței, şi nu

1)
2)

5)

pot

invoca

nici

posesia de

stat, nici Vo-

inţa manifestă a tatălui lor natural resultând din acte Tăcute de dinsul, precum ar fi, de exemplu: declarația de
naștere la ofiţerul stărei civile, sau înscrierea unui copil
sub numele seu în școalele publice şi particulare. Deci, numai legitimarea, sau adopţiunea conferă unui copil natural
dreptul de a, purta numele de familie al tatălui seu.
C. Bucureşti, Curierul judiciar din 1900, No. 80. 105. Duraniton
Cpr. Demolombe, V, 310. Rodiăre, op. cif.,
409.
a
,
527, în fine.
,
|
aa
privinţă, distincțiunile făcute de Baudry e

Châneaux, op. cit., 609 urm., p. 528 urm.

melui pătronimic, t. V a acestor Comentarii,
lor, vo Nume patronimic.

Dreptul din 1898, No. &.

|

edi asupra nu
tabla matei
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1201,

torească, schimbarea numelui. unei persoane, ce se poate
confunda cu al seu şi pe care acesta l-a adoptat posterior
punerei în aplicare a Codului civil 1),
Ne-a: mai rămas, pentru a termina
materia relativă
la identitatea de persoane, să cercetăm dacă debitorul represintă pe fidejusor, dacă debitorii şi creditorii solidari se
represintă între ei, şi care sunt efectele lucrului judecat
în
materie de obligaţii indivisibile.
Raporturile

între debi- dată
“torul prineipalşifide- să

Îusorul...

In

cât

faţă

privește

distingem:

Dacă

de

a se

principal leagă

ști

pe

hotărîrea a declarat

dacă hotărîrea

fidejusor, trebue

datoria

stensă sau

inexistentă, nu mai remâne nici-o îndoială că ea
folosește
fidejusorului, pentru-că nu poate să existe fidejusiune
fără
o obligaţie principală validă (axt. 1653). Afară de
aceasta,
dacă fidejusorul ar putea fi obligat la, plată,
cu toată hotărîrea favorabilă debitorului, el ar avea recurs
contra

debitorului principal

“Casul în care

chestiunea

cu debitorul

(art.

1669),

care,

cu modul acesta,

nu sar folosi de hotărîrea dată în favoarea
acestui punct toţi autorii sunt de acord 2).

sa.

Asupra

Chestiunea este însă controversată atunc
i când hotăhotări
rea
ârea,
este defavorabilă debitorului. In quo jura et
este dedoctores
favorabilă videntur varii, dice Marsili (citat
de Troplong). După unii,
ebitorului. Dotărirea

Controversă..

ar

judecat
D

față

avea, şi în asemenea

de fidejusor 3);

Dreptul din 1896,

No.

caz, autoritatea

părerea

contrară

lucrului

este,

însă,

42.

:) Cpr. Pothier, II, 908. Thiry, III, 170. Aubry et Rau, VIII,
$ 169, p. 319, nota 50.

Arntz, III, 415. Moarlon, II, 1629.
Duranton, XIII, 317.
Allarăd, op. cit., p. 310. Troplong, 958.
Cauti
combe, op.cit., 198, p. 192, 193, şi toți onnement, 510. Laautorii. Cpr. L. 21,
Ș 4, Dig., De exceptione rei Judicatee,
44,
9.
*) Cpr. 'Troplong, Cautionnement, 511 urm. Laro
mbie
Pand.

fe., Caution-Cautionnement,

re, V, art.

1351, No. 100. P. 'Puozzi, op. cit, 193,
p. 319 urm. Toullier D. V, partea II, 211. Bonnier,
886.
Reper
t. Sirey, Chose
Jugee, 625 urm., şi Caut

ionnement,
nement, 363, 365 (ed. din 1844). 445 urm. Ponsot, CautionVedi şi decisiile citate în
Pand. fr. Cautionnement, 960. Cpr.
C. Focşani, Dreptul din
1886

, No. 21. 0. Bucureşti, Drep
ȘI Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1878, tuip. 5.din — 1881, No. 99. Vedi
Partisanii acestui
Sistem sunt,

însă, obligaţi a recunoaşte fidejuso
rului dreptul
de a face apel sau recurs cont
ra hotărîrei
ce
i se opune,
cu-toate-că debitorul ar fi
renunţat la aceste mijloace
de
apărare, fie în

mod

expres, fie tacitamente.

Cpr.

Pand. fe.

COD. CIV.—CARTEA

IIL—TIT. IIL.—CAPIT.

IX.—S-a

IIL.—ART. 1201.

573.

mult mai juridică ; căci, după cum foarte bine dice
Curtea
noastră supremă în secțiuni-unite 1), așa precum o conven
ție sau o transacţie, făcută între debitorul principal și
cre-

ditorul
tărirea

seu, n'ar fi oposabilă fidejusorului, tot ast-fel hointervenită între aceste persoane este res inter a-

lios judicata. faţă cu acest din urmă 2).
Cât pentru hotărirea, intervenită în favoarea fidejuso- Hotăr. inter-

rului și contra creditorului, ea poate fi invocată de debito- venită în faDE
A
2“ voarea, sau
rul principal, dacă are de obiect însăș existența datoriei, în contra fi-

iar nu numai

existența fidejusiunei, sau o excepțiune per- (0usorului-

sonală. fidejusorului 3). Hotărîrea pronunţată coutra fidejusorului nu poate, însă, fi opusă debitorului principal€).
Din cele mai sus expuse resultă că co-fidejusorii pot,
fie în numele lor, fie în numele debitorului principal, să

Cautionnement, 961. Ponsot, op. cit., 363 urm. 'Troplong, op.
cit. 514, 515. Vegi şi P. Pont, op. cit., 413. Cpr. L.5, Pr. Dig,,
De appellationibus, etc. 49, 1, unde se dice: „Item fidejussoves pro co pro guo intervenerunt (appellare possunt). Igitur et
venditoris fidejussor emptore victo appellabit: licei emptor et venditor adquiescant“.
) Vedi Bulet. 1890, consid. de la p. 1216, 1217.
Arntz, 'TPhiry, loco cit. Laurent, XX, 119. Demante, V, 328
bis XXĂIX şi XXX. Aubry et Rau, Joco cit. Marcade, V,
art. 1351, No. XIII, p. 195 urm. Griolet, op. cit, p. 163.
Vigi6, II, 1655.. Mourlon, II, 1628, 1629. Pand. fr., CautionCautionnement, 959. Allard, op. cit., p. 310. P. Pont, Petits
contrats, II, 348 urm. și 419. Lacombe, op. cit., 199 urm.
p. 193 urm. Gatti, op. cit., 155. Cpr. Demolombe, XXVI,
314, p. 314. Cpr. şi Cas. rom. secţiuni-unite. Bulet. 1883,
" consid. de la p.985. Bulet. 1890, consid. de la p. 1216, 1217.
*) În basa acestor principii ştim că jurământul dat fidejusorului, asupra însăş existenţei datoriei, şi prestat de acest din
urmă, foloseşte debitorului principal (art. 1218). Vedi supră,
p. 418. Fidejusorul fiind, în adever, considerat ca mandatarul debitorului, de câte ori este vorba de liberarea, lui,
fie prin o plată reală, fie prin alte mijloace echivalente, a-

“)

urmă

cest

din

ard,

loco cit.

a fost

representat

în

instanţă

prin

îidejusor.

Cpr. Pothier, II, 918. Larombiere, II, art. 1208, No. 16.
,
,
Guillouard, Cautionnement, 223.
CautionneCautionfr.,
Pand.
886.
Bonnier,
Atutz, loco cit.
ment, 814. Allard, op. cit., p. 31]. Lacombe, op: cita 202,
203. Gatti, op. cit., 155. Larombiere, II, art. 12 A o
şi 17. Troplong, Cautionnement, 449 um., 454 urm. Guillou-

Art, 1218,
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dată față cu unul

sa, asupra fondului datoriei 1),
Principiile

Fidejusor

solidar.
“Controversă.- osebire,

mai

sus

expuse

1204,

din ei și în favoarea

se aplică,

fără

atât fidejusorilor ordinari, cât şi acelor

cu-toate-că

aceștia

din

urmă sunt

nici-o de-

solidari,

obligaţi într'un

mod mai

energic și nu pot opune creditorului excepţiunea de divisiune și discuțiune 2).
In cât privește dificultăţile la care lucrul judecat a
Efectele lucrului jude- dat loc în materie de obligaţii solidare, ele
au fost exacat în mate
vie de oblig. „minate în t. VI, p. 169 urm.
şi 190 urm., unde am vedut,
solidare.. cu toată controversa ce există în aceas
tă privință, că luControversă,
crul judecat

față

cu

unul

din co-debitori,

care

ar fi câști-

gat, iar nu perdut procesul în contra, creditorului, în
unei excepțiuni
basă
comună tuturor debitorilor (art.
1047), este oposabil tuturor debitorilor ; de-oare-ce,
după
1056,

art.

mandat

întw'o

numai

obligaţie

solidară,

pentru -a stânge

fie-care

sau a, împuţina

nu, însă, și pentru a face posiţia co-debitorilor

după

cum

în o creanță

principii mandat pentru

solidară,

fie-care

a îmbunătăți

debitor

are

obligaţia,

sei mai rea 3);

creditor

are în

soarta, co-creditorilor

sei (art. 1038); de unde resultă că numai hotărî
rile favovabile unuia din co-creditori, nu însă și acele
defavo
rabile,
y

sunt

oposabile

celorlalți

creditori 4

Poate că acest sistem nu este tocmai logic,
de le ge ferenda, însă el este
singur juridic față

2

Larombitre,

Lacombe,

II, art. 1208, No. 16.

op. cit., 204, p. 198.

Larombiere, II,

No. 17. Ponsot, Cautionnement, 512.
ment, 224. P. Pont, Petite contrats,

long, Cautionnement, 459, Prondhon,

)

, +)

vorbind
cu art.

art. 1908,

Guillouard, CautionneII, 353.—Contră: 'Prop-

Usufr

pert. Dalloz, Caationnement, 315, în fine. uit, III, 1325. R&Roditre, Solidarite
et Indivisibilite, 166.
Vedi t. VI, p. 190 urm., şi la autorităţi
le citate acolo, adde,
in sensul acestei păreri, Allară, op,
cit., p. 311, 312.—Contră :
Baudry et Barde, Oblig., II, 1231.—Da
că, însă, toţi co-debitorii au fost puşi în causă, fie-care
el însuş căile de reformare deschise trebue să exercite prin
de lege; alt-fel hotăvivea, dobândeşte în contra lui
puterea lucrului judecat, ea
neputând fi reformată de. cât în
usat de căile legale în termenul favoarea, debitorului, care a
prescris de lege. Cas. fe.
Pand. Period. 1901. 1. 449 şi
nota lui P. Henry.
Vegi t. VI, p. 169 urm. şi Alla
rd,
Baudry et Barde, Oblig., II, 1159 op. cit., p. 312. —Contyă :
.

COD. CIV.—CARTEA

III.—TIT. HI.—CAPIT. IX.—S-a IIL.—
ART. 1201,

575

1035 și 1056, care nu există în Codul franc
ez, și sunt adaose de legiuitorul nostru 1),
Care sunt, în materie de obligații indivisibi
le, efec- Efectele Iu.
tele lucrului judecat între unul din creditori şi
debitorul, exului judesau între
unul

viu discutată,

din

debitori

și creditorul ? Chestiunea

și întâlnim și de astă dată

controversa

este se de oblig

pe andivis

ibile,
care am semnalat-o în materie de obligaţii solidare. Aceas
tă ONOversă.
chestiune a fost studiată în t. VI, p. 251 urm., și am vtdut că sistemul cel mai juridic este acela, care pune
în
principii că hotărîrea pronunţată între unul din creditori
şi

debitorul,

sau

unul

din

debitori

și creditorul,

nu

poate

nici întrun caz fi opusă celorlalți creditori sau debitori,
cari n'au luat parte la judecată, fie că procesul s'a câștigat, fie că el s'a perdut.
Nici-un mandat neexistând, în
adever, între creditorii sau debitorii unui lucru indivisibil, |
unul nu poate să represinte pe cei-lalţi 2),
1)

Această soluţie a fost, în adevăr, criticată de unii autori. Critica legei
„Singuliers mandataires, dice unul din ei, gui auraient pou- Codul germ.
zoir pour gagner,

voir

et non

pour perdre

et gui ne pourraient sq-

guw'apres coup si, en prenant part A V'actiou, île estaient

ou non

dans

les limites de leur

mandat“.

Saleilles, Etude sur

la thcorie gentrale de Vobligation d'apres le I-er projet de
Cod. civil pour V'Empire allemand (ed. a 2-a, Pichon, 1901),
118, p. 116. 'Tot cam în asemenea termeni se exprimă şi
Merlin (Quest., vo Chose jugte, $ 18, 1 şi 2): „Il est impossible guwils aieni couru la chance de profiter du jugemnent qui
cit absous leur cooblige, sans courir en mâme temps celle d'ttre compris dans la condamnation qui serait prononce contre
lui“. Un autor italian, P. Tuozzi (op. cit, 191, p. 315) se
exprimă de asemenea în termenii următori : „Non si pu
suppovve che il condebitore abbia dato allaliro condebitore î
solo mandato di vincere la causa, e non guellodi perdere“.
Cpr. şi Demolombe, XXVI, 191, în fine, p. 155. De aceea,
după art. 425 şi 429 din Codul german, co-debitorii şi cocreditorii,
presentaţi

cari au remas străini de, judecată, nu sunt rede acela care a urmărit instanța, sau care a fost

urmărit. In această teorie, admisă de unii şi în Francia
(Lacombe, op. cit., 206 urm., p. 200 urm. Laurent, XX, 120),
_
Ă
fie-care nu se represintă de cât pe sine.
2) Vedi şi alte argumente în favoarea acestui sistem, în t. VI,
V edi, în
p. 252. Cpr, Repert. Sirey, Chose jugee, 64 urm.
317, unde
să, Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1873, consid. de la p.
se dice că „s'ar putea foarte bine susţinea că un co-interesat vepresintă legalmente nu numai în folos, ci încă Și în
pagubă, pe celalalt co-interesat“. Tot acolo se arată siste-

e ase
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Raporturile
Lucrul judecat în favoarea, sau. contra unuia, ori mai
„dintre 00- multor din co-moștenitori, co-proprietari, co-debitori, ete. este
co-proprie- în privința celorlalți res înter alios judicata, de câte ori oca) aie. biectul contestaţiunei este divisibil, căci nici-un mandat nu
tul contesta-există în această privinţă între ei. Pothier observă chiar
șiei este di- cu drept cuvânt că, în specie, lucrul cerut nu este acelaş
"din

causa

divisiunei

datoriilor

tori (art. 777 şi 1060)1).

și creanţelor

între moșteni-

Sugestiune,
In basa acestor principii s'a decis, cu drept cuvânt, că
Captaţiune. poţărîrea, prin care se anulează un testament, fie chiar pentru sugestiune sau captațiune, după cererea unuia din moştenitori, nu foloseşte de cât acestui moștenitor, și nu poate
fi invocată ca având autoritatea lucrului judecat de alți
moștenitori, cari w'au luat parte la proces 2),
Copartași.

De

este

asemenea,

lucrul

judecat

oposabil altui copartaş 3).

contra

unui

copartaș

nu

Efectele principiului autorităței lucrului judecat în materie civilă.

Am
nărei

vedut

că, în interesul

contestațiunilor,

legea

ordinei publice și a termi-

presupune

că

tot

ce

cuprinde

19

—

mele care există în această privinţă. Vedi asupra diverselor
sisteme, P. Tuozzi, op. cit., 199, p. 317 urm.
1) Cpr. Pothier, II, 906, în fine. Demolombe, XXX, 367. Duvanton, XIII, 515. Aubry et Rau, VIII, $ 769, p. 372. 'Toullier D., V, partea II, 195.
|
Cas. tr. Sirey, 59. 1. 37. D. P. 58.1.359._S'a decis, însă,
de curând (1 iunie 1902), ae Curtea noastră supremă, că de
câte

ori rudele

tul seu

de

în nulitate

sânge

ale

şi obţin

unui

defunct

câştig de causă

atacă

testamen-

la prima

in-

stanţă, dacă apelul făcut de legatar contra hotărîrei tribunalului se perimă, după cererea unuia din moştenitori,
acest

apel se perimă faţă de toţi intimaţii, adecă faţă de
toţi moşde sânge, cari figureză în proces; căci, de şi
întevesele lor între ei pot fi contrarii, excludendu-se
unii pe alţii de la moştenire, după gradul lor de înrudire, cu toţii au un
interes comun faţă de legatar, adecă anularea, testamentului
;
ȘI este de principi, adaugă Curtea, că de câte-ori
există
o
comunitate de interese
între mai multe persoane,
din ele este presupusă a avea un mandat tacit din fie-care
partea
celor-lalte pentru a le face condiţia mai bună. V.
C. judiciav din 1902, No. 50.
tenitorii

5)

Cas. te. Sirey, 90. 1. 260. D.P. 90.1. 216.—In
cât priveşte
în privinţa co-proprietarilor în indivisiune, vei infră, p. 580, nota 1.
efectele lucrului judecat
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dispositivul unei hotărîri definitive este adevarat și drept.
Res judicata pro veritate accipitur, dice un fragment a, lui
Ulpian, reprodus de două ori în Digeste D).
Această

nu admite

presumţie

legală

nici o dovadă

este

atât

contrară 2).

Hotărirea, care recunoaște

un

de

absolută, în cât

|

drept

şi pronunță 0 con- Art. 404 Pr,

damnare, se întinde la tot ce este o consecință imediată şi
neapărată a acestui drept3).
Ea dă naștere la o acţiune
(actio judicați), care are de obiect executarea condamnațiunei, executare care se poate aduce la îndeplinire timp de

trei-deci
)

de

ani)

din

diua

de

când

hotărîrea

a

O

deve-

L. 25, Dig,
De statu hominun, 1, 5; și L. 201, Dig, De
regulis juris antigui, 50, 11. Vedi supră, p. 448. Un jurisconsult spaniol din secolul al XVI-le, Cavarruvias a dis că
autoritatea lucrului judecat este mai tare de cât însuş adeverul : Auctoritas rei judicate prevalet verituti.

*) Vedi supră, p. 311 şi 317.—Alta este însă chestiunea de a Lucrul judese şti dacă
unei

de plată prin opunerea

debitorul, care ar scăpa

obligat

ar remânea

nedrepte,

hotărîri

cătră

natuvaliter. După opinia generală, pe care am admis-o şi noi
(t. VI, p. 12, text
să

subsiste

turală?

lucrul judecat poate să leseControversă.

şi nota 4),

o obligație

catlasă el

creditor Casete

naturală

în sarcina

pârţei

a

care

câştigat procesul. Vegi Pothier, II, 196. Bigot-Preameneu, în
expun. de motive (Locr6, Legisi. cie., XII, p. 364. No. 113).
Vigi€, II, 1493. Demante, V, 174 bis IV. Aubry et Rau,
IV, $297, p.8 (ed. a5-a). Baudry et Barde, 0Odlig., II, 1669
a 2-a, 1902). Duranton, X, 41. Demolombe, XĂVIT, 39.
(ed.
Pană. fi., Oblig., I, 65. —Contră : Massol, Oblig. naturelle en
dr._rom, et en dr. francais (ed. ], din 1858), p. 104 urm. şi
p. 260, 261. 'P. Huc, VII, 236, p. 317, şi VIII, 334, p. 430.
După aceşti din urmă autori, autoritatea lucrului judecat ar
lasa intactă numai o obligaţie morală san de conştiinţă, nu
însă

o obligaţie

naturală.

Vedi

și Laurent,

XVII, 12, după

care renunţarea la lucrul judecat ar face ca obligaţia
_
r&mâe tot ceea ce era, adecă civilă.

să,

Această chestiune era controversată şi în dreptul roman.
I, $ 129,
Vedi Windscheid, Lehrbuch des Pandelitenrechis,

3)

text și nota 7. Vedi şi autorii
noastre, p. 13, nota |.
Arntz, III, 418.

citați în t. VI

a Coment.
E

SR

,

Dreptul
roman.

4) Art. 404 Pr. civ., care în noul Proiect a devenit art. 41”. Executarea
Remâne, însă, bine înțeles

se

aplică numai

că prescripția de

hotăririlor

trei-deci de ani hot. dată n

pronunţate în materie civilă, o reserie oria

40 ani )
nu însă şi acelor pronunţate in materie comercială, unde”
Controversă.
ani
dece
de
ci
ani,
de
trei-deci
de
este
mai
nu
prescripţia
(art.

941

C.

com.).

Hotărirea

nefăcând, în adevăr,

de cât să
31
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.

nit definitivă și a dobândit autoritatea lucrului judecat 1).
Pentru viitor, efectele lucrului judecat sunt perpetue,
qeci de ani ? declarațiunile cuprinse în hotărire nefiind supuse nici-unei

Ce se prescrie prin trei-

prescripţii. Numai
țiune a dreptului

Novaţie.

dreptul creat prin hotărîre, ca 0 sancdeclarat, se prescrie prin trei-deci de

ani 2). Art. 404 din Pr. civ.
care s'a strecurat și în noul
că o hotărire judecătorească,
de 30 de ani, perde puterea
Se decide în genere de

clară

existenţa unui

drept

cuprinde, deci, o inexactitate,
Proiect (art. 417), când dice
care nu sa executat în timp
hicrului Judecat.
autori că hotărîrea, care de-

sau

unei

obligaţii,

operea

ză o
novaţie în acest sens, că pentru viitor, lucrul
judecat înlocuește causa obligaţiei 3). Novara, judicati
actione prior
contractus €).
declare dreptul preexistent, care era de
natură comercială
şi care, ca atare, se prescria prin 10
ani,
nu se poate aplica o altă prescripţie hotărirei de cât
sfinţit printr'însa, Vedi în acest sens, însuş dreptului conGatti, Detla autorită
del giudicato civile nel divitto moderno
italiano,
188, p. 361
urm. Cu-toate-acestea, chestiunea
este controversată în Italia.
Vedi autorii citați întrun sens şi în
altul de Gatti, /oco cit.
Din cele mai sus expuse resultă că
terie cambială, nu se va putea aduce o hotărîre, dată în maîn timp de cinei ami, de când hotărîrea, la. -îndeplinire, de cât
a devenit definitivă
(art. 949 C. com.), pentru-că acest
text
materie cambială, o adevaraţă prescripţie statorniceşte, în
liberatorie, lăsând
a se presupune

Art. 949 C.
com.

că datoria

a tos

Cpr. asupra acestei prescripţii,

comercial

actual,

contrar

celor

ce

plătită.

Veqi

statornicită

supră,

de

p.

Codul

contrar art. 184 din vechiul Cod se petrec în Codul fe. şi
de comerţ, C. Bucureşti,
Dreptul din 1902, No. 40, şi C.
judiciar
din acelaş an, No.
40 (cu adn. D-lui CN. Toneanu)
;
Judec.
ocol, Slatina şi
Galaţi C. judiciar din 1902, No.
13 (cu adn. noastră), și
No.
40.
Ant. 950 C.
com.

ea a r&mas definitivă (art. 950
C. com.).
Gatti, op. cit., 189, p. 370.
Cpr. „Griolet, op. cit., p. 115.—P
rescripţia, odată îndeplinită,
desființează întreaga hotărire,
atât în privința disposiţiunilor
susceptibile de executare, cât
şi a acelor care nu necesitau
NICI-0 executare.
Cas. fi. Sirey, 64. 1. 499. Aub
r
, VIII, ş 169, p. 401. Pand
et Rau
. fr, Chose jugez, 1336.
) Cpr. Larombicre, V, art,
, 384. Aubry et Rau, loco cit. 1351, No. 144. Demolombe, XXX,
) L. 3, Cod, De usuris rei Lacombe, op. cit., 251, p: 263 urm.
judicate, 1, 54. Vedi și L.
3,$11,
1)
2
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de la dreptul

este însă fericită, după cum observă

519

roman, nu Critica ideei

cu drept cuvânt Lau- de novaţie.

rent (XX, 134), pentru-că, pe deo parte, obligaţiunea
nu este stinsă, după cum se întâmplă în materie de novaţie, ci din contra, confirmată prin hotărîre 1), iar pe de alta,

judecătorii

aceste

nefăcând

drepturi

de

rămân

Autoritatea

cât

să declare

ceea

lucrului

drepturile

părților,

ce erau înainte.

judecat este, după cum

am

vedut, Irevocabili-

irevocabilă 2), şi o hotărire, ori cât de greșită ar fi în fapt, gatea lueru-

sau

în

drept,

nu

mai

poate

fi modificată

nici

de una

din

părți, nici de judecător 5), nici chiar de lege 4), dacă, însă,
bine

înțeles,

partea

condamnată

a

fost

legiuit

!

chemată

spre a se apăra și n'a venii; sau venind, nu s'a apărat în
mod complect 5).
Judecătorii, cari au încuviinţat formula executorie, pot, Iuterpretarea unui disînsă, fi chemaţi a interpreta dispositivul hotărîrei lor, dacă positiv înel este întunecos sau îndoelnic, în cât priveşte înţelesul, tunecos.
întinderea, și aplicarea lui (art. 400 Pr. civ.), fără, însă, a-l
schimba sau denatura: căci aceasta ar însemna a viola
autoritatea lucrului judecat 6).
Un alt efect al autorităţei lucrului judecat este, după Relativitatea
.

Dig... De peculio,
judicii

1)

4)
5)
)

se qice:

ipsam judicati

actionem

„... Nou

celut

Paulus,

exercentes,

sed

originem

obligationem . . ;

|
dezeriorem causam

meliorem“.

(LL. 29,

in fine, Dig., De novationibus et delegationibus, 46, 2).
Vedi asupra acestui principiu, Pand. fe., v? ci. 1341 urm. —
In

3)

sed

que ex causa jndicati descendit“.
„Negue enim, dicea juriseonsultul

nostram facimus

:)

15, Î, unde

spectandam,

”

cât

priveşte

îndreptarea

unei

erori

materiale

de redac-

ție asupra numelui, calităţei, conclusiilor părților, sau o evoare de calcul (art. 292 Pr. civ., 1717 C. civ.), vedi supră,
N
|
p. 499 şi 512, nota 2.
„Judez, posteaguam semel sententiam dit, postea Jude esse
desinit ... semel enim male seu benă officio functus est“. |. 55,
N
,
Dig., De re judicata, 42. 1.
julucrului
puterea
atinge
pot
nu
Nici legile interpretative

decat. Cas. rom. Dreptul din 1883, No. 36, și Bulet. S-a 1,

1883, p. 213, în fine.
Vegi supră,'p. 191.
Vedi supră, p. 5Il, 5 192.
poate, deci, fi reforma tă
ve, ci numai pe căile de
nare. Cas. rom. și Trib.
şi Dreptul din 1891. No.

—O hotărire remasă definitivă nu
pe calea de contestare la executareformare ordinare său extraordiIalomiţa, Bulet. S-a 1, 1873, p. 127,
35.

lucrului judecat.
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cum am vedut, de a fi relativ. Ca și convențiile (art. 973),

hotărîrile

nu-și

produc

în

adever

efectul

lor,

de

cât între

părțile care sau judecat şi representanţii lor, universali;
ele nici nu folosesc nici nu strică terțiilor 1). Res nter

alios judicata alteri nec nocet, nec prodest 2).
piu este
ceză,

Acest princi-

mai lămurit în legea, noastră de cât în acea,
căci noi nu avem terţia oposiţie propriu disă,

francare

există în Codul francez (art. 474 urm. Pr. civ.
£r.). Este
adevărat că, dacă în basa, unei hotărtri definitive
ce ai contra unei persoane, îmi urmăreşti avere
a mea,
voii putea
să contest acea urmărire și să distrag avere
a, urmărită,
însă această contestaţie, pe care legea îmi dă
drept s'o fac
(art. 400 Pr. civ.), nu este o terţie oposi
ție în sensul acelei pe care o conferă legea franceză.
Excepţiile
Am vedut, însă, că principiul relativităţei
Iuerului judecat
aduse prineipiului
relati- Suferă, în anume casuri oare-care
excepţii : une-ori din causa
vităţei lucru-persoanelor : cărora, acțiunea,
este încredinţată (acţiune în
lui judecat.
tăgăduire
de paternitate), iar alte-ori din caus
a caracterului excepțional al hotărirei, care,
în loc de a constata starea civilă a unei persoane Și a cons
acra o stare de drept

existentă, înființează o stare nouă,
modificând pe acea
veche (hotăririle prin care se pronunță
divorţul, separaţia
de patr

imonii,

interdicţia unui smintit,

etc.)3),

Excepţiunea trasă din autoritatea
lucrului judecat nelucrul ju- fiind de ordine publică,
de aici resultă că, părţile pot să
decat,
renunțe la dînsa, fie în mod expr
es, fie implicitamente 4).
Renunţarea trebue, însă, să fie
dovedită în mod formal.
Ea nu poate să resulte din o simp
lă presumţie, ci
numai din un fapt, care nu se
poate explica de cât prin
voinţa. de a. renunţa 5).

Renunţ. la

:) Vedi supră, p. 539.—In baza acestor principii
s'a, decis că
hotăririle dobîndite contra, unui
co-proprietar în indivisiune,
nu sunt oposabile celorlalţi co-propr
ietari ; căci ei nu au mandat legal de a se representa
unii pe alţii pentru a-si face
posițiunea lor mai rea. Cas. rom.
Acest principiu era admis Și sub Bulet, S-a 1, 1890, p. 283.
Bulet. S-a 1, 1873, p. 316 arm. Codul Caragea. Cas. rom.
Vedi legile citate supră, p. 539,
nota 4.
pedi supră, p. 563 urm.
and. tr., vo cit, 1502 urm.
Laurent, XX, 136. Larombiăre,Griolet, op. cit., p. 168. în fine.
V, ante 1351, SS 150. Vai
ȘI supră, p. 455.
Pand. fr., yo cit, 1511.
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Excepţiunea trasă din autoritatea, lucru
lui judecat, ne- Neinvoc. lufiind de ordine publică, trebue să fie propu
să de partea in- orului jude.
teresată

înaintea judecătorilor fondului : tribunal, sau
curte;
judecătorii neputând s'o invoace din oficiu
1).
Ea

trebue

să

fie formulată

întrun

mod

clar

sii.

și

precis; nu însă numai în treacăt, ca un mod de argu
mentare 2),
Dacă lucrul judecat a fost propus înaintea judec
ătorilor fondului, şi ei l-au respins, cu-toate-că exist
au elementele prescrise de lege ; decisia. ar fi casabilă pentr
u vio-

larea art. 19015).

In caz dea admite excepţia lucrului judecat, judecătorii
fondului nu trebue să se mărginească a dice
numai că există
lucru judecat;

ei fiind

datori

tările decisiei anterioare,

de

care,

a, precisa,

în ochii

toate

lor,

împreju-

au dobândit

autoritatea lucrului judecat, pentru ca Curtea de casaţie
să poată verifica dacă cu adevarat există lucru judecat

în specie; căci, în fie care specie, Curtea supremă are
căderea de a verifica dacă toate condiţiile juridice ale lu-

crului judecat își au, sau nu, ființă 4).
II. Autoritatea

lucrului judecat

în materie

represivă 3),

Regule generale.
Dacă autoritatea lucrului judecat este neapărată în
materie civilă, ea se impune și mai mult în materie rei) Vedi supră, p. 455, text şi nota
*) Cas. rom. Dreptul din 1883, No.
Bulet. S-a 1, 1883, consid. de la
No. 53 şi Bulet. S-a 1, 1891, p.

3,
o
Lu
37, consid. de la p.295, şi
p. 274. Dreptul din 1891,
759. C. judiciar din 1894,

No. 42, şi Bulet. 1894, p. 839. Cas. fr. D. P. 18. 1. 48%.

Sirey, 119. 1. 269. D. P. 69. 1. 92. Pand. fr., ve cit, 1530.
2)

Laurent, XX, 139. Demolombe, XXX, 380. Aubry
VIII, $ 769, p. 403. Pand. fr, vo ciț., 1533 urm.

D.P. 82. 1. 361. Sirey, 73. 1. 80.
*) Cas. fr. D. P. 1902. 1. 264. ,Cpr. şi Cas. rom.
„___civ,

1869, p. 63. Vedi şi supră, p. 526,

5) Vedi asupra acestei materii, P. Tuozzi,
giudicata,

101

urm.;

Haus,

n. 2

et Rau,
Cas. fr.

Bulet.

S-a

|

.

L'autorită della cosa pipliografie.

Pr. gintraux de dr. penul belge,

TI, 1270 urm (ed. a 3-a); H. Laurens, L'auitorite de la chose
jugăe considerde comme mode d'eztinction de action publique

(thesă p. doctorat, 1885) ; Le Sellyer, Zr. de Vezercice d de

Peztinction des actions publique el privee, II, 034 urna

urm. (1870) ; F. Hâlie,

Pr. dinstrue. crimânelle, IL,

918 urm. ;
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presivă, adecă : în materie de crime, delicte și contravenţii
polițienești. Siguranţa publică, rațiunea, și chiar umanitatea
cer, în adever, că acel care a fost recunoscut odată culpabil
sau nevinovat de un fapt, să nu mai aibă a respunde de.
acelaș fapt. De aceea, regulă Non bis în idem, cunoscută la
popoarele cele mai vechi 1), există în toate legislaţiunile
Garraud,

Legis], Indiej. Codul
îni Mani,

Pr.

Legisl. Egiptenilor.

criminel,

619

se

a nu

urm.

(ed.

a 1-a,

1901):

(IX,

233,

231),

care

crede

fi opera

unui singur om

şi care, după Châzy (Journ. des savants din 1931), ar fi din
secolul al XIII-lea înainte de Hristos: „Ori-ce afacere, condusă pănă la sfârșit şi judecată, se consideră ca, terminată,
dacă legea a fost aplicată în mod echitabil. Dacă ea a fost,

însă, nedrept

Legisl. Evveilor.

de dr.

Mangin, 7. de (action publigue et de Pact. civile en matiive
cviminelle, II, 310 urm. Lacombe, op. eit., 263 urm.; Larombiere,
V, art. 1351, No. 163 urm. Bonnier, 390 urm. Pand. fr. Chose
jugee, 1543 urm. ; Repert. Sirey, cod. vo, 802 urm. ; Repert.
Palais, vo Non bis în idem, şi Chose jugte, 632 urm. R&pert.
Dalloz, Supplem., Chose jugte, 934 urm. Trâbutien, Cours
Elâment. de dr. criminel (ed. a 2-a, revedută de Laisn6-Deshayes şi Guillouard), II, 75 urm. Griolet, op. cit., p. 298 urm,
Iată ce găsim, în această privință, în legislaţia lui Mani

decisă

de judecători,

Regele

o cerceteazi

din

nou şi-i condamnă la amendă“.
După legislaţia Evreilor, ast-fel cum ea ne este cunoscută
prin mai multe texte din vechiul testament, ori-ce sentință
de achitare devenea, de îndată definitivă, şi prevenitul nu

mai putea fi urmărit pentru acelaş fapt.
In privinţa, Egiptenilor, cu toată descoperirea

vea caracterelor ieroglifice, tot
că Justiția se dădea de preoţi,
memoriu din partea acusatorului
judecătorii să nu fie influenţaţi

şi tălmăci-

ce se știe mai positiv este
cărora, se 'vemitea câte un
și a acusatului; pentru ca
prin talentul oratorilor. In

urma terminărei desbaterilor, presidentul
punea imagina Adeverului pe capul părţei câştigătoare.
Faţă cu aceste forme solemne și religioas6, se presupune
că hotăririle aveau
intru câţ-vă

caracterul unui oracul şi autoritate

tine divine. Veqi H. Lauvens, Autor. de la chosea unei sensiderte comme mode dMertinction de V'action publigue”Jugte, con(1885),

Legisl. Greci-

lor, Solon.

p. 14, 85.
i Dar dacă vechia legiuire a Egiptenilor
remasă in intuneric, în privința Grecilor este întru cât-va
se ştie în mod sigur că o lege

a lui Solon permitea celui achitat
de a respinge o nouă acusațiune prin hotărîrea
dobândită mai înainte, ne ves acta apud judices repeteretur,
qice Samuel Petit,

(Leges Attica, lib. IV, tit. 4, No. 14,
p.
Aceasta se
confirmă. şi de alţi autori, precum : Platon, 429).
Pollux,
Pfeiffer,
etc. Iată cum se exprimă acest din urmă
autor (Antigait.

COD. CIV.—CARTEA

in

care

libertatea

IIL.—TIF, II.—CAP. 1X.—S-a IIL.— ART. 1201,

individului

n'a

Gireee., lib. 2, capit. 27, p. 255).

slatio

festium

dicitur :

cin

fost

confiscată

în
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folosul

„»bceptio, quce cadein et tran-

quis judiciuin

non

solemne

gitimumgue esse causatur, veluti jam ante judieatus , leaut
absolutus“. Opr. Laurens, op. cit., p. 16 urm. Le Sellyer,
Ir. de Vexercice et de Vextinction des actions publique et eicile, IL, 631, p. 293 urm. (ed. a 2-a, 1870).
La Rumani, mai multe texte consacră autoritatea lucru
Legis]. xolui judecat în materie criminală. Vedi L. 3, $ 1, Dig, De
mană.
prevaricatione, 4i, 15; L. 1, $ 2, Dig, De accusationibus et
inscriptionibus, 48, 2; Li. 3, $ 13, Dig., De homine libero eahibendo, 43, 29, etc.
Cu-toate-că autorii romani, precum : Plinius, Sueton, ete.
citează mai multe exemple, în care Imparaţii au ordonat urmăriri nou€ pentru aceeaș crimă contra unor acusaţi achitaţi,

Diocliţian şi Maximian proclamă principiul că acusatul odată achitat nu mai poate fi urmărit pentru acelaş fapt :
nui de crimene publico în uccusationem deductus est, ab alio

„Super eodem crimine «deferri non potest“. L. 9, ab initio, Cod.,
De accusationibus et inseriptionibus, 9, 2. Vedi şi L. 11, Cod.,
loco cit. Vedi, în această privinţă, desvoltările istorice pe
care

le fac

unii autori, precum : Griolet,

op. cit. p. 182 urm.;

H. Laurens, op. cit., p. 21 urm.; P. Puozzi, op. cit, 61: F.
Helie, Instruc. criminelle, II, 99 urm. ; Trebutien, op. cit.,
II, 77, ete.
Aceleaşi principii erau admise în dreptul canonic (Decretalele Papei Grigore al IX-lea şi capitularele lui Carol Magnus (vedi asupra Dreptului canonic, P. Tuozzi, op. eit., 62),
şi în vechia, jurisprudenţă franceză. Vedi Le Sellyer, op. cit.,
II, 639, 640. Mangin, Pr. de Pact. publigue et de Vact. civile
en matieve criminelle, II, 310. „La sagesse de cette maxime
(non bis în idem), dice un criminalist francez din secolul al
18-lea, Muyart de Vauglans (Justit. au droit criminel, p. 81),

Dreptul
canonie,

fondâe sur cesdeux raisons particulieres, Pune de ne point
compromettre trop souvent la vie d'un citoyen; Vautre, d'em-

pâcher que par l'6v6nement de ces differentes accusations,
la peine ne vienne enfin ă surpasser le crime, la fait adopter

successivement, et par"la disposition

du

droit canonique,

et par la jurisprudence du royaume; et c'est de lă qn'est
venne la inaxime : Non bis în idem“.
La noi, n'am găsit în această privință, relativ la drep-Dreptul nosstu: anterio-i9r
ât “art.
vechiul Cod eritru anterior
tul nostru
r, de cât
“art. 156156 din
di
Art.
156 din,
Cod
secjiul
prinrecuno
nu
a
pare
aşte
care
(1826),
minal al Moldovei

cipiul lucrului. judecat.
cest text:

„Acel

vat, poate pentru
îndatorească

ca

Iată, în adever, cum se exprimă a-

ce prin Judecată

s'au

cunoscut a fi nevino-

fapta de care s'au fost învinovăţit, să se

să se desvinovăţească

din vremea judecăţei dintăi nu

de al doilea,

când

va fi trecut paragrafia ani-

penalal.

Moldovei.

584

AUTORITATEA

LUCRULUI

JUDECAT.—ART.

383 PR. PEN.

Statului 1). Ea este consacrată în termeni

prin art. 383 din Codul de procedură
cinţă a libertăţei individuale, pe care

tuia noastră (art. 13),

expreşi, la noi,

penală, ca o conseo proclamă Consti-

Art. 383 Pr. pen.—0Ori ce persoană achitată 2) după lege,
nu va mai putea fi apucată sau acusată pentru acelaș fapt. (Art.
241, 407 Pr. pen. Art. 360 Pr. pen. fi.).
Hot. date pe
cale contencioasă.

Această
terie
vința

autoritate a lucrului judecat nu

definitive, adecă,

pe

există

în ma-

represivă, ca şi în materie civilă,
de cât în prihotărîrilor pronunțate pe cale contencioasă, rămase

nesusceptibile

căile legale.

(Cpr.

Hotăririle
Condiţia

în materie

de

reformare,

Cas, fr. Sirey, 1902,

cari au puterea

neapărată

pentru

ca

sau

anulare

1. p. 353).

lucrului judecat.
să

represivă, ca și în materie

existe lucru judecat

civilă,

este existenţa

lor“ *). N'ar trebui să credem că acest paragraf
s'ar referi
la casul când sar descoperi nouă dovedi în contra,
inculpatului,

căci

acest

caz

este

prevedut

de

un

alt

text

(art.
154). Vegi înfră, p. 588, nota 1.
1) In cât privește legislaţiunile străine, care
consacră printipiul autorităţei lucrului judecat îm materie
represivă, înființând astfel una din cele mai mari garanţii sociale
, vedi
Repert. Sirey, Chose Jugee, 1622 urm.
2) Cuvântul achitat, fiind general, cuprinde
și
381 Pr. pen.). Pand. fr., ve cit, 1590. Le absolvirea (art.
II, 668. Atât art. 383 cât şi ant. 941 Pr. Sellyer, op. cit.
pen.,
ne vom ocupa mai la vale, presintă irevocabilit despre care
atea, lucrului
judecat ca un mijloc de apărare în folosul
acelui
achitat,
însă soluţia este aceeaș, în caz când preven
itul, sau acusatul
ar fi fost condamnat. Pand. fr, vo cit.,
1594. F. Helie. o.
cit., 11, 1026. Garrau

d, op. cit, 625, p. 867 (ed.

a 7-a). Se
poate, însă, întâmpla ca prevenitul
sau acusatul să f fost pe
nedrept condamnat; pentru asemeneă
caz s'a fi putut admite posibilitate

a de a se „reîncepe procesul.
cit, 1597. Garraud, op. cit., 624, p.
824,
Tată disposiţia, relativă

„VO
penal

al

Moldovei,

%)

se Curmă

Cpr. Pand. fr.

, la paragrafie (prescripţie) :
„Prin paragrafie
vinovăția: şi pedeapsa, când severşi
torul faptei, în curgere
de ani nu Sau tras la criminal;
pravila a trage pre tălharla judecatiar în pricină de furtusag,
ă
ce s'au răpit şi s'au prădat, se întinde cât va trăi; iar penparagrafia pănă în
de ani: iar în pricina ocărei sau
a vătămărei cinstei cui-va,
an de „dile: și in pricină
de curvie,
sau precurvie,
după
de dile nu este ertat a se mai
porni pâră“ (art, 263).

de două-deci

sloboade
tru cele
trei-deci
după

an

trei luni

zace

Art. 263 din
vechiul Cod

COD. CIV.—CART.IIL.—
TIT. UI.—CAPIT. IX.—S-a II.—ABRT, 383
PR. PIN.

unei decisiuni susceptibilă de executare, eman
ată
juridicţie instituită și recunoscută, de lege 1),
care
asupra acţiunei publice 2).
Aceasta resultă din art. 385 Pr. pen., care
că ori-ce persoană, achitată după lege, nu va
mai

trasă

lă

respundere

pentru

acelaș

fapt.

Cuvintele după lege, care se găsesc în

însemnează,

însă,

că. decisia

trebue

legal și regulat ; căci o decisie

ilegal

sau

neregulat

constituită,

să fi fost

de la o
a statuat
prevede
putea fi

art. 383,
dată

585

nuPecisiileema-

în mod ate de lao

emanată de la o juridicţie ilegal sau nesau

necompetentă 3),

care regulat co n

2)

Cpr. Trib. Roman, Dreptul din 1899, No. 20. F. Helie, op.
cit., II, 990.— Hotărirea dată de o juridicţie, care n'ar avea:
existență legală, precum ar fi, de exemplu : o comisiune sau
un tribunal extraordinar (art. 104 Constit.) ar fi, deci, nulă
de drept şi nu ar avea puterea lucrului judecat. Haus, op.
cit. II, 1971.
2) Ast-fel, hotărîrea pronunţată pe cale disciplinară, fie chiar Hot. pronunde instanţele judecătoreşti (art. 100 urm. L.: org, judec. din ţatepe cale

1890; art. 15 urm. L. din 1864 p. constituirea corpului de disciplinară.

advocaţi), nu împedecă exerciţiul acţiunei publice, după cum
aplicarea unei pedepse disciplinare nu face obstacol la exex»cițiul acţiunei publice pentru acelaș fapt, fiind-că ambele
acţiuni nu urmăresc acelaș scop. Prin acţiunea publică se
urmărește, în adever, pedepsirea faptului din punctul de
vedere penal, iar prin acea disciplinară se aplică vinovatului

o pedeapsă

internă

(castigatio

domestica),

el

pentru-că

a calcat datoriile ce-i impuneau onoarea şi profesiunea sa.
Cpr. Haus, Pr. gentrauz de dr. penal belge, IL, 12170, text şi
nota 1 (ed. a 3-a, 1889). Repert. Palais, Chose jugee, 759 urm.
Mangin, op. cif., II, 393 şi 412. Merlin, Garest. de droit, vo Nou
bis în idem, Ş 2. F. Helie, op. cit., II, 988. Pand. fr., Chose
„Jugee, 1169 urm. şi Acguittement, 111. Repert. Sirey, Chose jugee, 1322 urm. Bonnier, 895. Garraud, op. cit., 625, nota 2.
Ortolan, Dr. pen., II, 1181. Griolet, op. cit., p. 210. Le Sellyer,:

op. cit., II, 677; 618. Cas. fr. D. P. 10. 1. 305.——Vom vedea, de

asemenea, că „hotărîrea dată asupra acţiunei civile, născută
dintr'un fapt penal şi urmărită în deosebi înaintea juridic-

ţii civile, nu are
3)

nici-o autoritate în privinţa acţiunei

pu-

blice exercitată mai tărdiu ce resultă din acelaş fapt. Cpr.
Haus, op. şi loco supră cil.,: p. 418.
Hotărirea r&masă definitivă are puterea lucrului judecat, fie Decisia ema-

că judecătorul a fost incompetent ratione persone, fie ratione nată de la un
materie, Pană. fr.,vo cit. 1510 urm. Repert. Sirey, eod. m
906. F. Hâlie, op.'cit., II, 991. Garraud, op. cit., 621,..Cas. fr.

D. P. 83. 1. 362.
din 1899,

No. 20.

Sirey, 84. 1. 249. Trib. Roman, Dreptul

tab
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a legei,
ori

383

sau care

prescrise

de

PR.

PEN.

ar fi călcat torlege

sub

pedeapsă,

de nulitate !), ax avea autoritatea lucrului judecat, îndată ce ea nu mai poate fi reformată sau anulată pe căile

Hotăr. ine-

Xistente.

legale (argum. din art. 407 Pr. pen.)?).
Dar

toritatea,

Urmărirea

dacă

hotăririle nule au puterea

lucrului judecat,

acele înezistente nu mai produc acest efect,
lucrului judecat

tărîri, care, să poată

Am

vedut supră,

cere

fi adusă

neapărat

la îndeplinire 3),

p. +65, că hotărtrile emanate

străinului
.ana
2
ei
culpabi]
ae Un tribun
al repres
iv străin
nu-și

o crimă sau noastră,

un delict,

suveranitatea

pentru-că au-

existența unei

teritorială

ho-

de la

produc
efectele lor „A în țara,.

opunându-se,

în

specie,

sa
veintoarze.la l& autori..tatea lucrul
ui CE:judecat 4 ). De aceea, se decide
. căE:
vea sa în străinul, care ar fi comis o crimă, sau un delict
în Româţară.
:
iar
f
chi
Contro
versă,
Îl,
.
ȘI
e
ar
fi
fost
conda
mnat
san
achitat
pentru
acest
fapt
4
in străinătate, ar putea din nou, la reîntoarcerea sa
în
țară, să fie urmărit pentru acelaș fapt, fără a se viola
autoritatea lucrului judecat, pentru-că lucrul judecat este
o in-

stituție de drept positiv, care nu poate
tele sale de cât în limitele teritorului

fost dată,
cu

și în care se exercită

aducerea

ei

la îndeplinire:.

să-și producă efecîn care sentinţa a

suveranitatea
Cel

puţin

în

însărcinată

acest

sens se

1)

Nulităţile de procedură sau de fond, care s'ar fi
strecurat
cu ocasia dărei unei decisiuni, n'o impedecă de
a avea inte” partes puterea lucrului judecat, îndată ce
ea n'a fost atacată în termenile legale, chiar dacă ea ar
f casată în
interesul legei (art. 444 Pr. pen.). Vedi p. 489
şi 599.
5) Garraud, Pr. de d: criminel, 621 (ed. a 7-a,
1901). Haus,
„op.cit. II, 1271. Pană. fr., Chose jugee, 1551
urm., 1575. R6pert. Sirey, eod. vo, 905 urm. Griolet, op.
ciţ., p. 991. F.
Helie, Instruc. criminelle, II, 991. H. Laurens,
Autorită de
la chose jugte (1885), p. 115 urm. Mangin,
op.
cit.,
II, 315.
Le

Sellyer, op. cit., II, 662, 663. Trâbutien, op. ciț.,
II, 119.
C. Rouen, D. P. 78. 9. 239.
|
*) Repert. Sirey, vo cit, 907. Vedi și supră,
p.

hotărîrile emanate de la o juridicţie nerecu 4199. —aAst-fel,
noscută de lege.
Sau nesusceptibile de a, fi executate, precum
plu : acele care ar omite de a statua asupra,ar fi,de exemculpabilităţei
prevenitului sau acusatului, sau care ar
cuprinde disposiţii
contradictorii, sau care ar aplica pedeap
sa, cn

--*)

avea autoritatea lucrului judecat. Cpr. Haus, moarte, etc. n'ar
Codul penal unguresc din 1878 (art. 18) şi op. cit., II, 1971.
acel austriac din
1852 (art. 36), sunt formale în această
privinţă.

COD. CIV.—CART. IU.—TIT. II.—CAPIT.
1X.—S-a LII.—ART: 385PR. PEN.
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pronunţă jurisprudenţa și o parte insemnată
din doctrină 1).
Această soluţie este nu numai riguroasă,
dar putem dice

chiar contrară echităţei, mai cu samă în. casul
când condamnatul și-a făcut pedeapsa în străinătate.
A refusa de
a lovi din nou pe nenorocitul, care a mai fost
odată con-

damnat pentru
nează a abdica

acelaş fapt de justiţia străină,
unu însemsuveranitatea, ci a pune mai pre sus prin-

cipiile de rațiune şi de umaniţate, pe care însuş
leginitorul le aplică când este vorba de Români. In adevăr,
art.
+ din C. penal, modificat prin legea din 15 fevr. 1394,

prevede
crimele
ritoriul

că:

„nici-o urmărire nu se va putea face pentru

sau delictele săvârşite de Români în afară de teRomâniei, dacă inculpatul va dovedi că pentric a-

Art, 4.

Pen-

cele fapte a fost judecat întrun mod definitiv în străinătate,
și în caz de condamnare, că a executat pedeapsa, sau că
a fost graciat“ 2). Românul se bucură, deci, de o favoare
de care nu se bucură străinul. Este adevărat că, în această
ipotesă, faptul delictuos a fost comis în străinătate ; pe
când, în ipotesa inversă, el a fost comis în România, însă
această considerație nu împedecă legea de a fi umană şi
de a respecta scurta dar energica maximă : Non bis în idem,

care

am

vedut

că

progresul dreptului
crul judecat

exista

și în antichitate.

internaţional

Să

sperăm

va face cu timpul

că

ca lu-

să fie respectat peste fruntariile fie-cărui Stat.

Acest progres este realisat în Olanda, - prin art. 68 din
Codul penal; în Belgia, prin art. 13 din legea de la 17
april 158, asupra titlului preliminar din Codul de proce5)

Vedi Pand. fr., vo cit., 1562 urm. F. Heâlie, op. cit., II,
1042. Râpert. Dalloz, Supplement, Chose jugee, 288 urm. Gri-

19

—

olet, op. cât, p. 224 urm. Cas. belg. D. P. 61. 2. 8. Cas. fr.
D. P. 62. 1. 146 şi 152. C. Amiens, D.P. 62. 2, 192. Sirey,
62. 2. 563. C. cu juraţi din Moselle, Nord, Seine et Oise,
ete. D. P. 068. 2. 39. Sirey, 68. 2 189. Sire, 11. 2. 153,
nota. a. Sirey, 83. 2. 46.—Contră : C. cu juraţi . yren6es-orientales, D. să 70. 2.151: Sirey, dz
153. Hârold, Revue pratigue, anul 1862, t.
14, p.
urm.
|
Conform
art. 4, $ 3 Cod. penal prusac din 14 april 1851;
art. 5 Pr. pen. tr.—,„Veri-care Român va severşi afară din
Principat vre-o crimă împotriva altui Român, dice art. la
vechei proceduri a condicei criminaliceşti din Ţara romă-

mească, se va putea, după întoarcerea sa în Principat, pâri

şi judeca, dacă nu sa părit și nu s'a judecat în doc străin,
și dacă, păgubaşul român va da jalbă împotrivă'i“.

__
Art 7 din
ueenea con
liceaseă a
Țărei-româ-

neşti.

si

o
CW
%
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dură penală, și în Germania, prin art. 5 $ 1 din Codul
penal de Ja 1871 și 1876. Codul penal italian, din 30 iunie
15889, mărginește din contra aplicarea maximei non bis în
idem, tăgăduind autoritatea sentinților date în țară străină,
nu numai față cu străinii (art. 3, $ ultim), dar une-ori

față chiar şi cu Italienii (art. 4, Ş 2).

Decisiile sus” Decisiile susceptibile de a dobândi autoritatea lueruceptibile de
lui
judecat, în materie represivă, pot să emane de la juria dobândi,
în materie dicţiile de judecată
(tribunale, Curți, etc.), sau de la avepresivă,
(camera de punere sub acusare și judeautoritatea, cele de instrucţie
lucrului ju- cătorul
de instrucţie).
|
decat.

Decisii emanate
punere

sub

de la juridicțiile de instrucție (camera

acusare

sau judecătorul

de

de instrucție).

„__Decisiile emanate de la juridicţiile de instrucţie,
adecă : ordonanţele de neurmărire (de non lieu) şi acele
de
urmărire sau de trimetere (de renvi), pot dobân
di şi ele
autoritatea lucrului judecat, când termină o proce
dură în-

cepută.

urmărire,
1*

Acestea

Decisii

Ast.

se împart

în decisii

și în decisii sau

241

sau

din

ordonânţe

Pr.

sau

ordonanţe
de

penală

ordonanţe

de urmărire.

neurmarire

face

să

(de non

resulte

de ne-

lieu).

autoritate

a
lucrului judecat din decisiile camerei de
punere sub acusare, care hotărăsc că prevenitul nu se
află în caz de afi
trimes
înaintea Curţei cu juraţi :
Art. 241 Pr. pen.—Prevenitul,

în privinţa

căruia camera
înaintea, Curţei Juraților, nu va mai putea
fi tras. în judecată pentru acelaş fapt, afară numai dacă s'ar
face niscari-va nouă deseperiri în greutatea sa. (Art. 224, 24
pr. pen. Art. 946 Pr,
pen. fr.)
1).
Cu-toate-că acest text nu vorbeşte
de căt de Curtea
de acusaţiune va fi decis

că

nu

se află în caz dea fi trimes

cu juraţi, se decide, îusă, cu drept cuvân
t, că aceeaș soluție
se aplică tuturor ordonanțelor de neur
mărire, adecă, care
„hotărăse că nu este loc de a se trim
ete pe prevenit înaArt. 154 din
vechiul Cod
criminal al
Principatului
Moldovei.

) „Dacă împrotiva unui pârit, a cărui
cercetare din lipsa, legiuitelor dovedi, au fost conteniţ, dice
art. 154 din vechiul
Cod criminal al Mold

ovei (1826), se vor ivi în urmă - noue
dovedi, atuncea să se facă de iznoavă
cercetare“.

COD. CIV.—CART. IIL.—TUT, UI.—
CAPIT. IX.—S-a III—ART. 241
PR.PEN.

intea tribunalului

corecţional

sau

de simplă

poliție, moti-

vele

fiind

pen.

ă a judecătorului de instrucţie. Art. 137
din Pr.
permițând atât ministerului public cât
și părţei civile

aceleași şi întrun

caz

539

și într'altul 1) ; şi

soluţia
este aceeaș, de și legea n'o spune expres,
fie că este vorba,
de o decisie a camerei de punere sub acusa
re, sau de o
ordonanț

de a ataca cu apel (legea dice pe nedrept cu
oposiţie 2),
aceste ordonanţe într'un termen fatal, la ce
ar mai servi

acest termen dacă, cât timp acţiunea n'ar
fi prescrisă, urmărirea ar putea fi reîncepută cu toată ordo
nanța favo-

rabilă
este

prevenitului 5). Prin

admisă,

fie

judecătorul
rit

fară

pentru

acelaş

fapt,

când

vedi (art. 241

urmare, îndată

camera

de instrucție,

de casul

Atât

de

de

punere

ce neurmărirea,

sub -acusare,

fie de

prevenitul nu mai poate fi urmă-

chiar dacă ar fi calificat altfel 4), a-

sar descoperi

Pr. pen.).4

în contra lui nou&

decisiile de neurmărire ale camerei

do-

de punere sub Autoritatea

acusare cât și ordonanțele judecătorului de instrucţie m'am, PrQYisorie a

deci, de cât o autoritate

pat de faptul pentru
diția

241
')
2)

provisorie,

și nu apără

pe incul-

sau ordo-

care a fost disculpat, de cât sub con- ne năriee

de a unu se face nonă descoperiri în sarcina, lui (art.

Pr. pen.) 5).

Repert. Sirey, Chosejugte, 319. Mangin, op. cit., IL, 386. Villey,
Pr. d'un cours de dr. criminel, p. 438 urm. F. Hâlie, op. cit.,
II, 1018. Garrand, op. cit., 623, p. 860...
53
Art. 127 din legea dela 15 martie 1902, care modifică une- L. din 15
le din disposiţiile procedurei penale, relative la mandate și martie 1902.

libertatea

provisorie,

este

mult

mai

exact

când

dă

drept

atât procurorului cât şi inculpatului de a face apel la camera de punere

sub

acusare,

în contra

hotărirei dată

asupra

mandatelor de arestare şi a libertăţei provisorie,
i
2) Repert.. Sirey, vo cit., 320. Pana. f., cod. v0,. 1616 urm. PF.
Hâlie, op. cit., II, 1019, 1020. Ortolan, Llements de droit penal,
II, 2262. Mangin, op. cit., II, 387. Haus, op. cit. II, 1284,
nota 1. Le Sellyer, op. cif., II, 712. Griolet, op. cit., p. 213,
230. Garraud, op. cit., 623. Villey, op. cil, p. 316, 433 şi
439. Cpr. Cas. fr. D. P. 79. 1. 938. Sirey, 78. 1. 331. C.
Douai, D, P. 81. 2. 144. —Vedi însă Legraverend, 7. de £gis. criminelle, I,. p. 390 urm.
(Părerea acestui din urmă
autor este foarte bine combătută de F. Helie, op. cif., II. 1020).
%) Garrand, op. cit., 623 p. 809. Haus, op. cit. TI, 1283,
,
2) Ast-fel, s'a decis, cu drept cuvânt, că individul aumărit mai
întăi pentru ultragiii public la pudoare (art. 2 2 4 .pen.),
în favoarea căruia s'a dat o ordonanţă de neurmărire, poate,

az
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Ce înţelege legiuitorul prin nouă descoperiri (charges
nouvelles, după textul francez), care permit de a se pune
afacerea din nou în curs?
Art. 242 respunde la această întrebare; iar art. 243

arată procedura ce trebue să se urmeze în această privinţă.
Art. 242 Pr. pen.—-Sunt considerate ca, descoperiri nou
în greutatea prevenitului, declaraţiunile de martori, actele și procesele

verbale

care, neputând

fi supuse

la cercetarea

camerei

de

acusațiune 1), sunt cu-toate-acestea de natură, sau a întări probele pe care camera (san judecătorul de instrucţiune) le va, fi aflat prea slabe, sau a da faptelor nou€ desvoltări folositoare în-

mai în urmă, fi urmărit, în basa aceluiaș fapt, pentru înlesnirea, aţiţarea sau favorisarea corupțiunei de minori (art.
267 C. pen.), dacă s'au descoperit nout dovegi în contra lui
(art. 241 Pr. pen.). Trib. Vienne şi C. Grenoble, Pand. fi.,
Chose jugte, 1130,
Trebue să observăm, cu această ocasiune, că Curtea, noastră supremă a decis, în unire cu conclusiile noastre (99
martie 1900), în contra jurisprudenţei franceze şi a unei

Aţiţarea minorilor la
desfriu p. satisfacerea,
propriilor .
“sale pasiuni,
este pedepsită de art.961
C. penal.
Controversă,

părți

insemnate

din

doctrină,

că comit

delictul

de

atentat

la bunele moravuri, prevădut şi pedepsit de art. 267 din
Codul penal, nu numai acei cari intervin pentru conruperea
tinerilor ca, proxeneţi, adecă lucrând în interesul satisfacevei pasiunilor altora; ci şi acei cari, pentru satisfacerea propriilor lor pasiuni, aţiţă, obicinuit pe tineri mai mici
de 21
de ani, provocând desfrânarea sau corupțiunea lor. Vedi
Bulet. Cas. S-a II, 1900, p. 459, şi Curierul Judiciar din
acelaş an, No. 21, unde sunt publicate atât decisia Înaltei
Curți cât și conclusiile noastre. Această remarcabilă, decisie,
dată sub presid. D-lui N. Mandrea, a fost publicată de
noi
în Sirey, 1901. 4. p. 21 urm. Tot în acest sens s'a pronunţatşi
în aceeaş afacere și Curtea din Iași, conformându-se,.
ca instanță de trimetere, jurisprudenţei Curţei de casaţie.
Dreptul

din 1901, No. 8. Cpr. în acelaş sens:

1).

Blanche,

Ftudes
pratigues sur le C. penal, V, p. 166, No. 142
(ed. a 2-a).
Garraud, 7. th. et pratique du dr. penal, V, p.
106, No.
1851 (ed.a 2-a), şi IV, p. 503, No. 487 (ed. 1-a).—Con
tră:
Trib. Putna şi C. Galaţi (decisie casată), C. judiciar
din
1900,
No. 17. Cpr. Cas. fr. D. P. 54 1. 91. Sirey, 54.
1. 657.
C. Douai, Pand. Ptriod. 1909. 9. 144, şi decisiile
citaţe în
conclusiile noastre (Sirey, 1901. 4. p. 22, colona
lie, Zi. du Code penal, IV, 1534. Victor Râmnicea2). E. Henu (unul
“din judecătorii cari an luat parte la decisi
a
laţi mai sus citată), Dreptul din 1900, No. Curţei din Ga35. Pana. fr,
Altentas auz meeuvs, 119 urm. Repert. Sirey,
cod. vo, 360 urm.
Şi trebue
adaos:

sau

a judecătorului

de

instrucţie.

COD. CIV.—CART.II.—TI7, UI.—CAPIT. IX— .
S-a ŢII. —ARŢ, 242 PR, PEN.
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tru descoperirea adevărului, (Art.
241, 243 Pr. pen. Art. 947
Pr. pen. fk.).
Din capul locului trebue să obse
rvăm că enumerarea Sensul art,
făcută de art. 242 Pr. pen. nu
are un caracter limitativ: 242 Pr. pen.
ci din
contra textul trebue interpretat.
întrun sens larg
(lato sens

u).
Cuvintele nouă descoperiri (charges
nouvelles)
cuprind, în adever, în generalitatea,
lor, toate probele de
naturăa stabili culpabilitatea inculpat
ului !).
Ast-fel, s'a decis că pot fi considerate
ca nouă descoperiri: un delict de aceeaș natură, comis
de aceeaș persoană
în împrejurări identice 2); cuvintele rost
ite de prevenit în
urma punerei sale în libertate, ete. 3).
Cu alte cuvinte, judecătorii,
vor aprecia în înţelepciunea lor împrejurările care pot constitui
o dovadă nouă,
și în această apreciare, ei nu vor asculta de
cât conștiinţa lor 4)..
O simplă plângere, cuprindând enunciarea unor împr
e=
jurări grave, care ar fi fost necunoscute în prima inst
rucțiune, n'ar putea în genere fi considerată ca o sarcină nouă
de
natură

a face

ca

instanţa

aduce acte justificative,

ma

instrucţie,

este

evident

că

causa

s'ar

ar

fi adusă din

public ar putea, însă, să ceară

din oficii o

nouă instrucție pentru descoperirea

nemanifestându-se

provisorii 6).

Dacă, însă,

putea

nou în discuţie 5).
Ministerul

să se reînceapă.

care nu s'au avut în vedere la pri-

adesea-ori

de

de

cât

non&

dovedi, probele

în urma

decisiunilor

')

Cpr. F. Helie, op, cit. II, 1092. Garrand, op. cit, 623, p. 861.
Mangin, op. cit., II, 388. Repert. Sirey, vo cit., 823. Pană. fr.
cod. v*, 1136. Cas. fr. D. P. 78. 1. 238. Sirey, 17.1. 481.
*) Cas. fr. D. P. 67. 1. 357. Le Sellyer, op. cit.; IL, 704. R6pert. Sirey, loto cit.
LL
3) Le Sellyer, op. cit., 105. Carnot, Instruet. criminelle, II, p.
293. Repert. Sirey, loco cit.
*) Mangin, op. cit., II, 388, în fine.
,
Ă
>) Le Sellyer, op. cit. II, 106-—'708.—Simpla plângere adusă de
o altă persoană, care n'ar fi participat la prima, instrucţie, n'ar

6)

constitui 'nici ea 0 sarcină nouă, pentru-că nu este confirmată prin jurământ. Le Sellyer, op. cif., II, 709. Râpert. Sirey, VO ciț., 898,
i
Ş
.
LE Sellyer, op. cit., II, 110. Mangin, II, 389. Repert. Sirey,
vO cit., 821. Griolet, op. cit., p. 295. F. Hâlie, op. cit., II, 1022.
Haus, op. cit., II, 1985, nota 2.—Contră : Carnot, Iustruc. cri-

mineile, II, p. 292 urm. (art. 247, No. 4).
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Casul când
Descoperirea unor nout dovedi în contra inculpatului
descoperirea
împuternicește o a doua urmărire, de cât atunci când
vegi nu poa-ordonanța de neurmărire este motivată în fapt, adecă când
gt da 10c la se

constată

rire. Motiva-motivată

lipsa

de

în drept,

dovedi

precum

suficiente.

Dacă

ea

este,

însă,

ar fi, de exemplu, în casul când

vea în drept.şar dice că faptul nu este nici crimă, nici delict, nici contravenție; sau că acţiunea publică este stânsă
prin prescripție, ori că există în specie lucru judecat, etc.; descoperirea de nout dovedi n'ar fi de nici-un folos și n'ar putea da loc la o nouă urmărire 1).
Casul în care
In unele casuri, însă, descoperirile nou€ pot să modifice
eeemiterea faptele, care au servit

de

basă

primei

excepţiuni admisă de

împedecăre-cătră juridicția de instrucţie ; în asemenea casuri, dacă repnveperea sultă din această modificare că excepţiunea propusă a fost
pe nedrept admisă, urmărirea va putea să reînceapă.
Ast-fel dacă faptul, care, la prima, vedere, părea a fi
un delict, a fost declarat prescris și acuma se descopere
că

el este

o crimă,

nit încă (art. 593
mou deschisă 2).
In

caz

pentru

Pr.

care

pen.);

preseripţia

urmărirea

de a se descoperi

nouă

nu s'a îndepli-

va putea
|

dovedi

în

fi din

contra.

in-

culpatului, el va fi trimes înaintea aceleiaş juridicţii, care
a declarat că nu este loc de urmărire, fie camera de punere sub acusare, fie judecătorul de instrucţie.
Această
soluţie resultă din art. 241 urm. Pr. pen. 3). Remâne, însă,
î)

Ortolan, op. cit., II, 2261. Repet. Sirey, ve cit., 832. Pand.
fr. eod. v0, 1740. Haus, op. cit, II, 1987. Bonnier, 893.
Mangin, op. cit. 390. Griolet, op. cit, p. 294. F. Helie, op.
cit., II, 1023. Le Sellyer, op. cit., II, 690. — Ordonanţa, de
neurmărire a avea un caracter definitiv, chiar dacă s'ar descoperi mai în urmă că pe nedrept s'a declavat că este lucru

Judecat, sau

că faptul

ŞI asemenea

eroare,

este

prescris, etc. ; asemenea deseope-

vre nedovedind existenţa faptului, sau culpabilitatea, inculpatului. Ea dovedește pur şi simplu eroarea judecătorului,
acoperită

prin

să motiveze o nouă urmărire.. Haus,
+. Pand. fe, vo cit, 1741.
*) Garraud, op. cit., 623, p. 860, 861.
833. Pana. fr, eod. vo, 1742, 1743.
Le Sellyer, op. cit., II, 690, p. 390,
5)

citați

în nota precedentă.

Le Sellyer, op. cit. II, 711.

Râpârt.

lucru judecat,

nu

poate

0p. cit. LI, 1981, nota
Repert. Sirey, vo cit.
Haus, op. cit, II, 1987.
391, nota 1, şi autorii
Sirey,

vo cit, 837, şi

decisiile citate acolo. Pand. fr., cod. vo, 1746.

COD. CIV.—CART. UI.—TPIT. UUI.—CAPIT
.

bine

înţeles

că

2”

Decisil

sau

camera

IX. —S-a III. —ART. 249 PR. PEN.

de punere

sub

acusare,
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în

caz de
descoperire de nouă dovedi, poate, înainte de
a ordona cele
de cuviință, să” facă singură instrucţia, fără
a trimite atacerea judecătorulude
i instrucţie (art. 230 Pr. pen.)1).
ordonanţe
(de

Decisiile

ae

urmarire

renvoi).

şi ordonanțele,

prin

care

sau

un

de

trimetere

acusat

sau

un

prevenit este trimes înaintea tribunalelor de repres
iune,
au autoritatea lucrului judecat în acest sens, că minist
erul
public nu se poate abţine de a trimete afacerea înaintea,
tribunalului indicat, nici să seziseze direct un alt tribunal 2)

Decisiile și ordonanţele de urmărire sau de trimetere
,
au, deci, de efect sezisarea tribunalelor represive, cu aceast
ă Efectul deci-

deosebire că ele sunt în principii indicative în privința tri- donanţe
lor
bunalelor corecționale, sau de simplă poliţie, și atributivede trimeter
e.
de juridicţie în privinţa Curţilor cu juraţi, care, după unii,
nu S'ar mai putea declara incompetente 3),
1) Cpr. C. Amiens,
*) Griolet, op. cit.,
Pand. fr., eod, vo
5) Haus, op. cir. II,
urm.

şi Chambre

Dr. criminel,

Sirey, 52. 2. 145. D. P. 51.2. 183.
p. 231. Repert. Sirey, Chose jugte, 840.
1633.
|
1288. Pand. fr., vo cit, 1655 urm, 1666
Curtea cu

des

mises

en

accusation,

210

urm.

Rauter, juraţi are ca

II, 111 (ed. din 1836). Gavraud, op. cit., 623, p. â€ declara

363. Repert. Dalloz, Suppldm., Chose jugte, 212. Mangin, De necompe-

Pinstruction cerite, VI, 191. Morin, epert. universel et rai-tentă? Consonnt du dr. criminel, Chose jugte, No. 17, şi Miseen accu- troversă.
safion, No. 5. Trâbutien, Couys €lement. de dr. criminel, II,
523. Cas. fr. D. P. 13. 1. 41. — Această soluţie este însă
contestată, și nu fără oare-care temeii, în privința Curţilor cu juraţi, care, înaintea deschiderei desbaterilor, ar putea,
să-și decline competința. (Argum. din art. 406 Pr. penală,
după care incompetinţa Curţei cu juraţi este un motiv de
casare a decisiunei). Vedi în acest din urmă sens, mult mai
juridic, după părerea noastră : „Le Sellyer, op. gi IL Li
H. Laurens, op. cit, p. 149. Griolet, op. cit., p. 243. E
6-

lie, op. cit,

V, 2318, 2319. Merlin,

(duest. de droit, E

v p.

959, vo Incompătence (ed. din 1929). „Avend în vedere, lice
Curtea, cu juraţi din Ilfov, că Curtea cu juraţi, ca ori-can e
altă instanță judecătorească, “este judecătorul propriei pa e
competințe ; că decisia camerei de punere sub acusare
i
numai

indicativă,

iar nu

atributivă

de juridicție,

lega, etc.“ Dreptul din 1900, No. 82.
Se admite

însă,

chiar de autorii

nu o poate

i decisi

cari recunosc că

-

decisia

38
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Art. 388 Pr.
„Dacă faptul este oprit de
P*"pen., Curtea va pronunța pedeapsa
la caz, când: după desbateri, s'ar
de competinţa, Curţei juraţilor“ 1).
Punctele a-

387

represive

“tin. zepre- Siile sau ordonanţele
sive nu suutlor

lege, dice art. 355 Pr.
stabilită prin lege, chiar
găsi că el nu mai este
(Mai vedi încă art. 226,

Pr. pen.).

Tribunalele
de

fapt,

388,

nu sunt, însă, legate

prin deci-

de trimetere, nici în privinţa punete-

nici acelor

de

drept,

ele

păstrându-și liberta-

desate prin tea. lor de apreciare,
fiind-că juridicţia de instrucţie nu
ordonanțele declară dacă culpabilitatea acusatului sau prevenitului este

de trimetere-sau nu stabilită, ci numai că sunt îndicii suficiente de culpabilitate

(cpr.

art.

216,

294,

226

Pr.

pen.) ?).

camerei de punere sub acusare este atributivă, iar nu numai indicativă de juridicţie, că Curtea cu jaraţi ar putea

să

se declare

necompetentă,

dacă

afacerea

ar fi de

compe-

tința, exclusivă a Curţei de casaţie (cpr. art. 102 Constiţ.).
Vedi Rauter, op. şi Joco supră cit., TIl, p. 430.
Curtea cu juraţi ar putea de asemenea şi chiar ar trebui,

după

opinia

tuturor,

să

admită

o excepţie

peremptorie

sau

dilatorie, dacă ea este întemeiată, fiind-că, în asemenea caz,
acţiunea publică nu poate fi primită, fie întrun mod
per-

manent,

fie pentru

'Tiib. corecționale.

de juridicţie,

1)

Prevenitul

respinse de
juridieţiile

de instrucţie.
Contro

vessă.

numai,

aşa

că ea

nu

mai

poate

nu mai
caz de
Siunea
depsei.

- *)

ele

pot,

în

ori-ce

care

după

stare

a

desbaterilor,

să
examineze chestiunea, de competinţă şi să se declare
necompetente (art. 158, 189 Pr. pen.).
După art. 388 Pr. pen., Curtea, cu juraţi avend plenitudi
nea
de juridicţie în sensul că poate judeca şi aplica acusaţilo
r

pedeapsa

poate opune
aie
fond excep.
țiile de drept

moment

fi urmărită nici înaintea unei juridicţiuni. Cpr. Haus, op.
cit., II, 1988, nota 7.
Cât pentru tribunalele corecționale și de simplă poliţie,
decisia sau ordonanța de trimetere fiind numai indicativă

pentru

fapte,

desbateri,

se

constată

că

sunt de competința sa a, le judeca, urmează că,
în
casare, judecata, din nou se trimete numai la comimagistraţilor Curţei cu juraţi pentru aplicarea
peCas. rom. S-a II. Dreptul din 1899, No. 51.

Cpr. Garraud,

op. cit., 693, p. 863.

Râpert.

Sirey,

ve if,
841 urm. Pand. fi, eod. ve, 1641 urm. Haus,
op. cit, II,
1288 urm. Griolet, op. cit. p. 232 urm. F. Hâlie,
op. cit,
V, 2073 urm., 2320, Le Sellyer, op. cit., II,
449. — Unii
ar vol ca numai chestiile de fapt să fie deferite aprecierei

Suverane a instanţelor de fond, refusând prevenitului
sau
acusatului dreptul de a readuce înaintea juridicţiei
excepţiile
de
fond
de
drept
,
-axapinti
xcepţiile
de drept,
:
etc.,

ce el ar fi opus

precum:

înaintea

prescripția,

instanţelor

lucrul

judecat,

de instrucţie și pe

care acestea le ar fi respins (cpr. F. Helie, op. cit.,
II, 1021,

COD. CIVIL.—CART. II1.—TIT.II.—CAPIT.IX.— S-a
II.—ART. 388 PR. PEN.

Dacă

decisiile

camerei

de

punere

sub

acusare
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ŞI Or- Instanţa de

donanţele judecătorului de instrucţie nu au autoritatea, lu- fond este
]icrului judecat, în privinţa culpabilităţei acusatului sau pre- califica |

venitului, ele, a fortiori, nu au această autoritate în pri- dabtul ata

vința
fel,

calificărei faptului

instanţa
crimă

o

în

sezisată
de

loc

imputat

poate

un

să
și

delict,

unuia

decidă

sau altuia 1). Ast-

că

taptul
el

zice-versa ; că

constitue.
con-

nu

stitue nici-o infracțiune la legea penală; că infracţiunea,
trebue să fie alt-fel calificată; că ea nu este pe deplin do-

vedită, etc.

Singurul

regularitatea decisiei
putând da loc numai
tere,

punct,

care

nu

poate

fi criticat,

este

de trimetere,: asemenea iregularitate
la recursul în casaţie 2).

trime- ta nu poade a- ae

Dar dacă judecătorii sezisaţi, de instanțele de
nu sunt legaţi prin calificarea faptului făcută

ceste instanţe 5), ei nu pot nici într'un caz să atingă fapte nouă, necuprinse în de-

i

şi V, 2326. Trebutien, op.cit. II, 522). Această soluție este, donanţa de
u

însă inadmisibilă,
pronunţă

de

cât

pentru-că juridicţiile de instrucţie

asupra

unui

singur

lucru,

şi anume

CISIA

.

nu se

său

01-

trimetere.

dacă

faţă cu indiciile adunate, este, sau nu, loc de a se sezisa
tribunalele represive. Ele nu judecă, însă, în mod definitiv
nici chestiile de fapt, nici acele de drept. Cpr. Repert. Si_
rey, vo cit., 846. Le Sellyer, op. cit., IL, 442.
1) Cpr. Haus, op. cit, II, 1290. 'Trebutien, op. cit., II, 522.
Pand, fr., vo cit., 1644 urm. Râpert. Dalloz, Supplem,, Chose
jugee, 211. Griolet, op. cit., p. 236. Garraud, op. cit., 623, p.

863. Cas. fir. $., 82. 1. 142. $., 89. 1, 397. Cas. rom. Bulet. 1900,

_2)
3)

S-a II, p. 52. Pand. fr. 1901. 1.167. Dreptui din 1902, No. 16.
un fapt
In apel, inculpatul nu poate fi judecat pentr
u nou,
care n'a fost supus judecăţei primei instanţe, însă Curtea
poate să schimbe calificarea de la prima instanţă, mai Cu
samă dacă există apel din partea ministerului public. C.
Galaţi și Bucureşti, Dreptul din 1898, No. $, şi din 1899,
No. 39.—Dar dacă instanţele de fond sunt în drept a schimba
calificarea primitivă a faptului, ele trebue să se întemeeze
pe aceleaşi fapte, care au fost propuse şi discutate, iar nu
pe alte fapte, asupra cărora inculpatul n'a fost deșteptat ca
să se apere. Cas. rom. Bulet. S-a II, 1899, p. 444 și 590.
Cas. fr. Sirey, 89. 1. 397. — In ori-ce caz, nici procurorul,
nici partea civilă, nu se pot plânge de schimbarea calificărei faptului, ci numai condamnatul. Cas, rom. Bulet. S-a II,
1900, p. 52 (decisie la care am luat şi noi pante).
Cas. fr. Sirey, 53. 1. 234. Trebutien, op. cit., IL. 522, în fine.
Camera de punere sub acusare este, de asemenea, învestită
cu dreptul de a modifica şi de a complecta calificările date
faptelor incriminate, fie de ministerul public, fie de, judecă

torul de instrucţie. Cas. fr. Sirey, 93. 1. 329. D. P. 92. 1. 552.

In apel, inculpatul nn
Hoo? pu E
ţapt nou.

396

AUTORITATEA

LUCRULUI

JUDECAT.—ART.

362.

nou, necupriuse în decisia sau ordonanța de urmărire,
chiar dacă o conexitate oare-care ar exista între acele fapte
și acel incriminat, ei putând numai să aibă în vedere
diversele elemente complexe și indivisibile ale aceluiaș fapt
1).
CircumstanCât pentru circumstanţele agravante, care ar resulta
fe agra rante.gin desbateri, ele vor fi puse în discuţia,
juraţilor, cu-toatepen. Con- că

troversă.

camera

sidentul

Scusă,

de punere

sub

acusare

le

ar

fi înlăturat

decisia sa, fie în fapt ca nedovedite, fie în
cuvinte, înlăturarea acestor împrejurări, de
metere, nu constitue nici întrun caz lucrul
instanțele de fond. Art. 362 Pr. pen., care
Curţei

de

a pune

juraţilor

drept.
instanţa
judecat
obligă

chestiunea

prin

Cu alte
de tripentru
pe pre-

privitoare

la circumstanţele agravante, ce ar resulta
din desbateri,
nu distinge, în adever, între împrejurările
agravante apreciate sau neapreciate de camera de puner
e sub acusare,
apreciate în fapt, sau în drept 2).
Dacă camera de punere sub acusare ar fi
respins scusa,
legală propusă de acusat 3), chestiunea
relativă la scusă va
1)

Cas. fe. Sirey, 15. 1. 141. D. P. 15. 1.
491. Râpert. Sirey,
Chose jugte, 813, 814. F. Helie, op.
cif., V, 9329.
*) Cpr. Repert. Sirey, vo cit... S54 urm.
Haus, op. cit., 1289.—
Contră, : 'Trebutien, op. cit., II, 593. F. Hâlie
, op. cit. V, 2992,

şi VIII, 3636. Panda. fr., vo cit., 1648;

Pravila hi
pr Lupu.

2)

„pub foame,
să legală.

că presidentul Curţei poate să Supue Aceşti antori susțin
împrejurarea agravantă aprecierei juraţilor, de câte ori
decis
ia camerei a înlăturat-o în fapt, ca nedovedită ; el
ne mai având, însă, aaceastă facultate de câte ori ea a
fost înlăturată în drept.
Tot în acest sens sa pronunțat și
Curtea, de casaţie din
Francia. Vedi Sirey, 42. 1. 189.
Sirey, 43. 1. 664.
Este de observat că Pravila lui
Vasil
scusă, în materiede furt, foamea și nevoee Lupu admitea ca
a : „Cela, ce de mare
sărăcie va fura, iar

se va

*)

îmbraca,

acesta

nu mult, ci numai cât va mânea şi cât
să

se iarte; iară de vor vrea, să/l
și
certe mai pre puţin, iară nu ca
pre un fur, pentru că se
chiamă că au furat de nevoct. (Capit
. pentru cei ce fură în
pisma nescui cu batgiocură, prici
na a 15-a).—'Tribunalul din
Château-Thierry a admis aceeaș
soluție, achitând pe o feMee, care furase o pâne, ceea
ce ne veaminteşte pe Jean
Valjean din „Les Mis&rables« de
Victor Hugo *). „Conside„Cât timp, dice autorul în pretaţ
a,

acestei opere (Les AMiscables)
exista, prin faptul legilor şi al
va
tând în mod artificial infernul moravurilor, un blăstem social înfiinîn plină civilisaţie: cât timp
probleme ale secolului, degradarea
cele
omului prin “prolatariat, decăd trei
temeei prin foame, atrofia copil
erea
ului
prin
întun
eric,
nu vor
cât timp, pe une-locuri, asfix
ia, socială va, fi cu putinţă; fi vesolvite;
vinte, şi dintr'un punct de vede
cu alte cupamânt ignoranța şi imiseria, re mai general, cât timp va, exista pe
cărţi
le
de
soiul acesteia vor putea fi
un folos oare-care“,
de
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trebui să fie pusă juraţilor, fie din ofici
i, când ea ar resulta din desbateri, fie după cererea, acusa
tului.
Și viceversc
sau

, juraţii ax putea
scusele mencionate

înlătura,
în actul

circumstanţele
de acusare,

agravante,

„In fine, tribunalele represive pot admite, în
favoarea Circumstanacusatului sau prevenitului, -circumstanţe
ușurătoare (art, ţe uşurătoare. Art. 60
60 C. penal 1). Aceste circumstanţe nu fac
obiectul unei G. pen.
chestiuni pusă juriului. Presidentul trebue,
însă, sub perând, dice tribunalul, între altele,

susceptibile
de

a răpi

ori-cărei

că miseria și foamea. sunt

ființe

umane

o parte

din liberul seu arbitru şi de a slăbi într'însa, pănă la
un puneti
vare-care, noțiunea, binelui și a răului: că este regret
abil ca
într'o societate bine organisată, un membru al acestei societăţi, mai cu samă o mamă de familie, să fie lipsită de
pâne
fără vina ei; că dacă o asemenea situaţiune se întâmplă
şi
dacă ea este, ca în specie, bine stabilită, judecătorul poate
şi are chiar datoria să înterprete cu umanitate inflexibilele
prescripţiuni ale legei, etc.“ (Vedi D. P. 1899. 2. 330, şi
Dreptul din 1898, No. 32).. Această, sentință, reformată în
cât priveşte considerentele numai, de Curtea din Amiens,
căci prevenita a fost achitată și de Curte, a stârnit o adevărată furtună în presă. V. H. Leyret, Les jugements du
president Magnaud (Paris, 1900), p. 16 urm. Diarul Les Debats
sa râdicat mai cu samă cu putere în contra ei, dicând că
legea trebue să fie mai pre sus de cât umanitatea. Presid.
Magnaud, care redactase sentinţa, cetind tirada diarului Les

Pebats,

sa

mulţămit

a respunde

suridând :

„Cred

că auto-

rul acestei consultaţii nu s'ar fi exprimat ast-fel, dacă n'ar
fi mâncat de trei-deci şi şese de oare“.
.
Vorbind de Vasile Lupu, am credut de cuviinţă de a, ve-

“aminti această sentinţă, rămasă celebră, pentru-că ea a a-

*)

plicat întocmai principiile vechei noastre legiuiri.
Intr'un alt capitol din aceeaş pravilă, se prevede că:
„dacă ţiganul, sau ţiganca lui, sau copilul, de va fura o
dată sau de done ori, găină, gânscă, sau alt lucru micșor,
să se iarte ; iară de va fi alt lucru mai mare furat, să se
cearte ca şi fie-ce fur“.
a
,
Circumstanţele ușurătoare nu sunt admisibile în materie de
contravenţii polițienești. Cas. rom. Bulet. 1898, S-a II, p.
461. Vedi şi decisiile citate în t. V, p. 39, nota 2.—Conînvă : Art. 483, $2 C. fr., adaos prin legea din 28 aprilie

1832.—Circumstanţele atenuante

Ata disposiţie a Prav.
lui V. Lupu.
Contravenţii
polițienești.

sunt de asemenea admisi- “Banerută.

bile astă-di, după legea din 2 şi 3 martie 1902, în materie frauduloasă.
de banerută. V, Cesărescu şi Dan, Codul de comerț și noua
lege a falimentelor (1902, Tip. C. judiciar), p. 261, nota asupra art. 881.
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deapsă de nulitate, să inștiinţeze pe juraţi de puterea, ce li
aparține în această privință (art. 365 Pr. pen.).1).

Decisii emanate de la juridicjiile de judecată sau de fond.
Art. 3853 din Pr. penală conferă autoritatea lucrului
judecat ordonanţei presidentului, care pronunță achitarea
acusatului, și decisiilor achitătoare ale Curţilor cu juraţi.
Această autoritate există, însă, în privinţa tuturor decisiilor Curţilor cu juraţi, care ar pronunţa condamnarea sau
absolvirea, după cum ea există în privinţa tuturor hotărîrilor definitive, emanate de la judecătoriile de ocoale, tribunale sau Curți, și chiar de la tribunalele excepționale,
precum : consiliile de resboiu, etc.
Textul art. 383 este,
în adever, o disposiţie de principii, aplicabilă - tuturor hotă-

ririlor în genere 2).

în ceea ce priveşte hotărtrile preparatorii, relative la
preparatorii. instrucțiunea afacerei, precum ar fi acele care ar fi admis
o expertisă sau martori, care ar fi suspendat procesul pănă
la, judecarea unei chestiuni prejudiciale, etc., ele nu leagă
pe tribunalele represive ; căci asemenea, hotărîri, în penal
ca şi în civil, nu au puterea lucrului judecat 3),
Hotăririle preparatorii dobândesc, însă, autoritatea lucrului judecat în acest sens, că dacă judecătorii r&mân liberi de a statua așa cum înțeleg asupra fondului, dovada
Hotăztri

ordonată

în

mod

preparator

tend să revie asupra ei 4).
)

trebue

să

fie făcută,

ei nepu-

Ortolan, op. cit., II, 2319. — Circumstanţele uşurăt
oare se
declară de comisiunea juraţilor prin verdictul ei,
care
este
suverană să le şi aprecieze şi să le declare, iar judecă
torii Curţei nu pot reduce pedeapsa fără ca, prin verdic
t, să se acorde asemenea circumstanțe. Cas. rom. Bulet.
S-a II, 1999,
p. 1404 (decisie pronunțată în unire cu conclusiile
—În caz când comisiunea, juraţilor acordă acusat noastre).
ului, găsit
culpabil, circumstanțe uşurătoare, judecătorii
trebue să scoboare pedeapsa sub minimum pedepsei legale. Cas.
rom.
Bulet.

S-a II, 1899, p. 895.

—

tu

.
Trebutien, Op. cit. II, 1178. Repert. Sirey, Chose
Jugte, 816,
984 urm. Pand. fr., eod. vo, 1588 urm., 1602
op. cit. II, 1297. Le Sellyer, op.cit. Il, 668 urm.urm. Haus ;
F. Hâlie ?
op. cil IE „024 urm.
*) pr. E. Hâlie, op. eit., II, 990. Reâpert. Sire
Chose jugte
818. Pand. fr., eod. vo, 1670. V edi i; supră,
Sk
500
*) Cas. fr. Sirey, 36. 1. 778. Sirey, 41. 1. 518. Pana. ara
fe. ve
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Judecătorii
ordona

ar putea,

o procedură

rei lor și să ordone
măresc

de

cât un

însă, după

preparatorie,

să

îndeplinirea

singur

scop:

ei;

ce au refusat
revie

asupra

de
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a

hotări-

pentru-că ei nu ur-

descoperirea,

adevărului ID).

Hotărîrile, date în materie represivă, au autoritatea Hotărâri sulucrula
ui judecata ca și acele date în materie civilă (v. supră, Puse unei căi
,
dereformare
p. +93), îndată ce ele au fost pronunțate, chiar
dacă ar fi sau anulare:
susceptibile de un recurs ordinar, sau extraordinar 2),
Controversă,
Această autoritate dispare, însă, îndată ce hotărîreaa
fost atacată, fie pe căile ordinare, fie pe acele extraordinare 5).
Recursul în casaţie, afară de acel interjetat în inte- Recurs în în-

resul

legei

de

ministerul

casație (art, 444

publice

de

pe

lângă

Curtea

deteresul legei.
Tr,
Ti.

Pr. pen. și art. 13 L. C. de casaţie4),

râdică, deci, hotăriîrei puterea,
oposiția sau apelul 5).

sa juridică,

întocmai

ca, și

"pen.

cit., 1611. Repert. Sirey, eod. vo, 882.—In cât priveşte revenirea asupra hotărîrilor preparatorii în civil, vedi supră, p. 503.
1) Râpert. Sirey, vo cit., 880, 881.
*) Repert, Sirey, vo cit., 887 urm.—Vedi însă Mangin (0p. cit.,
II, 394) şi F. Helie (II, 993), după care hotăririle pronunțate

de

tribunalele

represive

ar

fi lipsite

de ori-ce

autori-

tate, cât timp ele nu sunt irevocabile.
3) Repert. Sirey, 890. Cas. fr. D.P. 83. 1.163. Sirey, 85. 1.58.
—Această decisie pune în principiii că apelul are de efect
de a râdica hotărirei ori-ce putere juridică ; de unde resultă că juridicţia civilă, sezisată de o dificultate relativă la,
un drept de proprietate, nu este legată prin decisia dată de
un tribunal represiv, care a prejudecat aceeaș chestie, dacă
această din urmă hotărire a fost atacată cu apel.
*) Numai ministerul public de pe lângă Curtea de casaţie, nu Cine poate
însă

şi acel

de pe lângă

tribunale

şi Curți,

poate

face

re- face recurs

curs în interesul legei. Cas. rom. Dreptul din 1893, No. 69, în interesul
şi Bulet. 1893, p. 682. C. judiciar din 1894, No. 19, şi Bulet.
1esi:
S-a II, 1894, p. 101. Vedi şi sapră, p. 489, şi p.586. nota 1.
—In cât priveşte efectele casărei în virtutea art. 443, 444
Pr. pen., în conflict cu efectele antorităţei lucrului judecat,
vedi Griolet, cp. cit., p. 306 urm.
,
j
5)

Repert. Sirey, v* cit., 890.—Instanța de trimetere trebue să psfeetele castatueze numai asupra punctelor, pentru care s'a casat 0 de- sărei în pri-

cisiune, iar nu și asupra celorlalte puncte invocate înaintea viţa punete-

Curţei de casaţie şi respinse ; alt-fel violează autoritatea lu- '9* respinse.
cvului judecat
o hotărîre,

şi pronunță

o decisie

casabilă.

Ast-fel, dacă

care absolve pe inculpat, condamnându-l la daune,

se casează, numai pe motivul acestei condamnări la daune,
respingându-se celelalte. motive privitoare la faptul penal,
instanța de tvimetere violează art. 10 Pr. pen., dacă se
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Hotărâri pro-

Acusatul

contumace

nunțPrin
ate
fără concursul juriului

Art, 410 urm ședință

Pr. pen.

publică 1).

este judecat de

(art. 472 urm.

Curtea

cu Juraţi,

Pr. pen.), însă în

Decisia care-l achită, fiind definitivă şi neputând fi a-

nulată de cât în interesul legei (art. 407 Pr. pen.), are
necontestat puterea lucrului judecat.
|
Achit. acuAchitarea acusatului, fie dată în contradictor, fie prin
satului. contumacie, nu mai permite, în adever, o
nou& urmărire
pentru acelaș fapt (art. 3853 Pr. pen.) 2).

Absolvirea

Aceeaș soluție este admisibilă în privința,
acusatului. de absolvire 3). „Considerând, dice Curtea noastr decisiilor
ă supremă,
că

prin presentarea voluntară sau silită a contum
acelui,
care fusese condamnat, decisia de condamnare
se consideră

nimicită (art. 431 Pr. pen.), ceea ce dă « înțelege că
decisiile

de achitare

şi de absolvive nu

acestea din urmă

Condamna- '

Ce

trebue

produce

să decidem

se nimicese ; că, prin urmare,

efectul

lucrului Judecat, ete. 4),

în privința

decisiilor de con"tului ” damnare ? Aici se presintă o particularit
ate : decisiile de
condam
nare

pronunțate

prin

contumacie

sunt

penale

se

nimicit

e de
drept prin presentarea, voluntară, sau,
silită a contumacelui (art. 431 Pr. pen.) 5). De aici w'ar trebui
însă să conpronunță şi asupra

—

LS

)

5)

Antinomie
ntre art. 451
: pen,

-

*)
*)

faptelor

şi nu

mărgi

nește numai la pretenţiunile civile. Cas. rom. C.
Judic
iar
din 1901,
No. 8 (decisie nereprodusă, în Bulet.).
Cpr. Cas. rom. Bulet.
S-a 1, 1874, p. 325. Bulet. S-a 1, 1889,
Garraud, op. cil, 580.—Na poate fi consi p. 1030.
derat ca contumace
individul, care nu se presintă pentru că
era
deţinut în închisoare, în străinătate. Cas. Roma, J. Clunet
,
anul
1902, p. 907.
Râpert. Sirey, vo cit., 692, şi yo Contu
mace, 282. Haus, op.
cit., TI, 1281. Mangin, II, 395. Le Sellye
F. Helie, op. cit, II, 993, şi VIII, 3877. r, op. cit, II, 685.
Garraud, op. cit,
380, p. 791. Griolet, 0p. cit. p. 304.
'Trâbu
tien, IL, 632.
R&pert. Dalloz, Supplem., Contumace,
110.
Pana.
îr., Chose
jugte, 1123, şi Contimace, 280.
Râpert. Sirey, Chose Jugte, 893, şi
tr., Contumace, 219. Mangin, op. cit. Contumace, 283. Pană,
II,
op. şi loco cit. F. Hâlie, /oco supră cit. 394 urm. Trebutien,
Gavraud, op. şi loco
cit. Haus, op. cit., II, 1981.
Bulet. Cas. S-a II, anul 1900, p.
438.
Iată cum se exprimă art. 481 din
Pr. pen.: „Dacă acusatul se dă prins, ori dacă se va, aresta mai înainte de stingerea pedepsei prin prescripțiune, decisiunea
dată în contumacie şi procedurile făcute în contr
a, lui, începând de la
ordonanța de închisoare sau de reînfăți
şare, vor fi de sine
nimicite, şi se va procede în priv
inţa lui după formele or-

COD. CIV.—CART. IIL.-—TITŢ. I.—CAPIŢ.
1X.—S-a IN.—ART: 481 PR. PEN.

chidem

că

ele nu an autoritatea

că decisiile
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lucrului judecat, pentru-

pronunţate de tribunalele

represive, ca și acele

pronunțate de tribunalele civile, având, precum
am vedut,
autoritatea lucrului judecat, chiar când sunt suscep
tibile
de un recurs, fie ordinar, fie extraordinar ; decisia pronu
nțată în contumacie se consideră ca expresiunea adevă
rului, pro evitate habetur, cât timp condamnatul n'a fost
arestat, sau nu s'a presentat de bună voe 1). Decisia de con-

damnare

are,

consideră
pronunțată

deci,

o autoritate

provisorie

ca: definitiv judecat, de cât atunci
în

Decisia

contumacie

este

și lucrul

nu

se

când pedeapsa,

prescrisă ?).

Condamna-

de condamnare, fiind un tot indivisibil și fiind tul în contu-

cu desăvârşire nimicită, prin arestarea
bună voe a contumacelui, înlăturarea

poate
sau presentarea de macie
e], în urma
circumstanțelor a- arestărei
sau

presentărei
gravante prin decisia pronunțată în contumacie nu poate sale,
să fie
să folosească acusatului; de unde resultă că, în caz când pondamnat

„aceste

circumstanţe

ar fi

recunoscute

ca

existente,

apde ju- să „ai prea

rați, acusatul va trebui să sufere o condamnare mai grea de cât acea
de cât cea dintăi, fără ca el să poată opune excepți- Controversă,

unea lucrului judecat 3).: Este adevărat că Faustin Hâlie,

dinare“. O adevarată antinomie şi contrarietate există în- At, 600 Pr.
tre acest text şi art. 600 Pr. pen., care sună astfel : „In
pen.

nici-un

caz

condamnaţii

în contumacie

sau

în lipsă,

nu vor

putea fi primiţi a se înfățişa, ca, să se descarce de condamnarea ce a fost pronunţată în contra lor“, Acest text este
contrar art. 491,

pentru-că

s'a eliminat

din

el, fie

din

ne-

băgare de samă, fie din greşală de tipar, cuvintele „dont la
peine a ct prescrite“, care figurează în textul corespundetor francez (art. 641). Pentru ca art. 481 să fie în armonie
cu art. 000, trebue să cetim acest din urmă text în modul
următor : „În nici un caz, condamnaţi în contumacie sau
în lipsă, a căror pedeapsă s'a prescris, nu vor putea fi primiţi, ete.«. Alt-fel art. 600 ar fi în flagrantă contradicere
cu

aCO

SI)

5

art.

431,

precum

am

arătat

mai

sus.

|

Cpr. R&pert. Sirey. ve cit., 894. Haus, op. cit. II, 1281. C.
Paris şi Orleans, D. P. 74. 2. 147. Sirey, 14. 2. 40. Sirey,
Ş2, 2. 57.
11, 1981, în fi
aus,

op.

cit.

„ în

fine.

,

,

_

ie o: cit. II, 1281, nota 27. Trâbutien, op. cit II, 602.
Mangin, op. cit., II, 397. Le Sellyer, op. cit., IL, 68 Și
fudes

hist.

Griolet,

th.

et pratiques

sur

op. cit., p. 304, 305.

le droit

Morin,

cviminel,

Repert.,

VI,

24. Nouguier, Cour d'assises, II, 164. Merlin, Repert. E
vo Contumace,

$ 3, p. 160,

161.

Râpert.

2295.

Chose fuge,

,

Dalloz, Supplement,
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credend că declaraţia relativă la cireumstanţele agravante
poate, une-ori, după împrejurări, să fie separată de decla-

rația

relativă

la acusarea

principală,

nu

permite

judecă-

torilor de a avea în vedere circumstanțele agravante înlăturate prin decisia în contumacie, de câte ori această separare este cu putinţă 1); însă este de observat că acelaș
autor, ocupându-se mai la vale de efectele casărei, observă
cu drept cuvânt că toate împrejurările unui cap de acusare,
formând un tot indivisibil, îndată ce un fapt trebue
să
fie apreciat din nou, este neaparat ca toate
elementele
sale să fie supuse acestei, aprecieri 2). De aceea
sa și decis, de Curtea, de casaţie din Francia, că de
câte ori o decisie condamnatoare, dată în contradictor, este
deferită, de
“acusaf, Curţei de casaţie, casarea are de efect
de a supune
noului judecător faptul incriminat în întregimea
lui, și al
Contamace, 112. Râpert. Sirey, Chose jugte, 396
urm.
tv. Repert. Dalloz, Contuimace, 106, nota 3.—Contră:
Bulet. S-a II, 1900, p. 437, şi Curierul Judici
ar din
21. „Considerând, dice această decisie, că
în
tumacele s'a presentat și a fost judecat, chest caz
iunea

el poate

fi condamnat

la o pedeapsă

mai

grea

Cpr. Cas.
Cas. rom.
1900, No.
când coneste dacă

; că, dacă ne
am mărgini a invoca art. 481 Pr. pen.,
S'ar putea dice că,
în urma presentărei contumacelui, el judecânduse de Curtea,
cu juraţi, aceasta, poate să-l condamne
la o pedeapsă mai
mare de cât fusese condamnat în contumacie
; considerând,
însă, că acest resultat nu poate fi admis
din punctul de ve-

dere al echităţei:
tărei contumacelui,

că dacă, în urma prinderei sau presenjudecarea, are a se urma după toate re-

gulele în favoarea, apărărei, dinaintea
Curţei cu juraţi, aceasta este o favoare care nu are a,
fi mărginită, şi ar fia
0 mărgini dacă condamnatul în contu
macie lă o pedeapsă
de un an, ar putea în urmă să fie conda
mnat la. doi ani, ca
In Specie; că dacă hotărivile de conda
mnare contra contumacelui se nimicesc, aceasta, este numai
siția lui să nu se agraveze prin judec sub condiţie ca poata ce a» urma, În

ori

1)
2)

ce privință

ar fi, etc.“.— Poate

ca

decisia Curţei să fie
echitabilă, ea nu ni se pare însă juridică
; căci contumacele
nu se poate folosi de pedeapsa mai
blândă, prevădută în
condamnarea, prin contumacie, de cât
invocând autoritatea
lucrului judecat a primei decisiuni.
Or, ce autoritate mai
poate „avea, o decisiune pe care legea
(art. 481 Pr. pen.) o
declară cu totul ştearsă Şi nimiciţă
?
E. Helie op. cit, II 995.
F. Hâlie, op. cit, VIII, 4017.

COD. CIV.—CART. UL.—TIT.

doilea juriu

poate

să

UL. —CAPIT.

se

pronunţe

1X.—S-a IHI.—ART.

asupra

agravante înlăturate de cel dintăi 1),
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circumstanțelor

Este, însă, evident că de câte ori acusatula fost achi- Casul în care
tat pentru unele fapte și condamnat numai în privinţa altora, peusatul a
condamnarea singură este nimicită prin presentarea COn- numai în pritumacelui (art. 481 Pr. pen.), achitarea fiind pentru din- „inta unor
7
Ă
şi comsul un fapt dobândit (art. 383 Pr. pen.). Asupra acestui apte,
damnat în
punct nu poate fi nici-o discuţie; căci presentarea contu- privința al
macelui nerădicându-i necontestat beneficiul achitărei, daA că
rt.383, 481
faptele, pentru care ela fost declarat nevinovat, ar fi fost Pr. pen.
apreciate într'un proces deosebit, el nu trebue să sufere
de împrejurarea că mai multe fapte au fost cuprinse în a-

celaș act de acusare 2).

Părțile hotărîrei care produe lucrul judecat în materie
vepresivă.
„In materie represivă, ca și în materie civilă 3), autoritatea lucrului judecat resultă, în principiu, din dispositi-

vul hotănirei 4).

Ca și în materie civilă, însă, jurisprudenţa admite că
lucrul judecat poate să resulte și din motivele hotăriîrei,
care ar face un singur corp cu dispositivul 5).
1)
2)

Cas. fr. Sirey, 40. 1. 700, şi Repert. Dalloz, v? Cassation,
2093, nota 1.
Cpr. Griolet, op. cit, p. 304. Mangin, op. ci/., II, 396. F. HE6lie, op. cit., IL, 994, şi VIII, 3877. Repert. Sirey, Chose jugee,

895, şi Contumace, 254. 'Trâbutien, op. cit., 652. Merlin, Quest.

de droit, vo Contumace, $ 4. Nouguier, Cour d'assises, II, 163.
Rodiăre, Plfments de proced. criminelle, p. 328 (ed. din 1845).
De Serres, Manuel des Cours d'assises, INI, p. 110. Cas. fr.
Râpert. Dalloz, Contumace, 105, nota 2. Pand. îr., Chose jugee, 11724, și Contumace, 281.

2) Vedi supră, p. 505 urm.
4)
5)

5

Su

,

Repert. Dalloz, Suppliment, Chose jugte, 285. Repert. Sirey,
od. vo, 908. Pand. îr., Acguittement, 103. Cas. fr. Rep. Dalloz, Suppl., loco cit. nota 1. C. Aix. D. P. 62. 2. 148.
Cas. fr. şi C. Gand, D. P. 65. 1. 490. Repert. Dalloz, Supplement, eod. vo, 286, noat 1. Repert. Sirey, cod. v?, 909.—
Dacă hotărîrea cuprinde mai multe motive, este destul ca
ele să fie valid,

unul

din

257.

Cas. rom.. Bulet.

şi acest

principlu este aplicabil a

Uas.
Upr.
tât în materie represivă cât și în materie civilă.
fr. D.P.65.1. 418, No. 19. D. P. 84. 1. 212. D.P.90.1.

S-a 1, 1897,

p. 1308.

Cpr. și Cas.
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hotărîrea pronunțată

1201.

de un

tri-

bunal represiv să fie investită cu autoritatea
lucrului judecat.
In materie represivă, ca și în materie civilă
(vedi
supră, p. Dl4 urm.), pentru ca să existe lucru
l judecat, se
cere, în principiu, de și legea penală n'o spune
nicăiri, o

întreită

identitate:

de

obiect,

de

causă

și

de

părți

(art.
1201 C. civ.)1), soluțiune care era admisă
și la Romani
(idem fachumn, idem crimen et ecedem persona
2),

Greşita cita-

ze a unui text
de lege într'o
hotărire.

Identitate
de persoane.
Controversă.

rom, C. judiciar din 1901, No. 32.—Când,
deci, o hotărire se
susține nu numai pe autoritatea, lucrului judec
at, ci și pe alte
motive, ea nu este casabilă, chiar dacă
ax fi eronată în ceea
ce priveşte lucrul judecat. Cas. rom. Bulet.
S-a
Greşita citare a unui text de lege într'o 1, 1890, p. 983.
hotărire nu atrage, de asemenea, desființarea acele
i hotărâri (Cas. rom.
Bulet. S-a 1, 1897, p. 690; Bulet.
S-a 1, 1896, p. 1639;
Bulet. S-a II, 1895, p. 1119) ; nici simpl
a eroare materială
strecurată în arătarea caracterului
pedepsei aplicate (când
de exemplu s'a dis că închisoarea este
corecțională în loc
de polițienească, sau dice-versa). Cas.
rom.
Bulet. S-a II,
anul 1895, p. 370.
1) Cpr. Bonnier, 894. Trebutien, op.
cit.
op. cit., 625. Ortolan, op. cit., II, 1780. ÎI, 119 urm. Garraud,
Haus, II, 1297. Râpert.
Sirey, vo eit., 910. Pana. fr., eod. vo,
1162.—Cu-toate-acestea,
se susține de unii că, în materie repre
existe lucru judecat, nu e nevoe de ident sivă, pentru ca să
itatea părţilor, ci numai de acea a faptului şi a inculpatul
ui. Cu alte cuvinte,
în materie represivă, poate să existe
că prima urmărire ar emana de Ja lucru judecat, cu-toate
acea de la care emană a doua, urmăro altă persoană de cât
ire, şi cu-toate-că prima urmărire ar fi fost îndreptată
în
contra unei 'alte persoane, de cât acea în contra căreia
a
fost
îndreptatăa doua
urmărire. Cpr. în acest sens, F.
Hâlie, op. cit., II, 997 urm.
H. Laurens, op. cit, p. 158 urm.
„Considerând gice Curtea
noastră supremă că,
materie

penală,

nu

pentru ca să existe lucru judec
at în
e necesitaţe de identitatea, de
persoane,

întru cât acțiunea publică poate fi
deschisă atât de procuvor cât şi de alte persoane:. Drept
ul din 1895, No. 11, şi
Bulet. S-a II, 1895, p. 1208. „Cons
iderând. dice o altă decisie tot a Curţei de casație, că
pentru ca excepţiunea, lucrului judecat să poatăfi admisă,
legiuitorul nu cere de cât
îndoita condiţiune a, identităţei
faptelor, ast-fel precum resultă inculpatului şi a, identităţei
din art. 383 P. pen.“. Cpr.
asupra acestei controverse

doctr
della cosa giudicata, 212, 213. inale, P. Tuozzi, 'autorită
2) Vedi textele citate şi desvoltările
făcute de H. Laurens, Auto-

COD. CIV.—CARTEA JI.—TIT. II.—
CAPIT. IX.—S-a IIL.—ART. 1201,

Obiectul

urmărirei

este -pedepsirea,.

persoanei

urmăvite (art. 2 Pr. pen.) 1); causa este faptu
l incriminat, care
serveşte de temeiu acţiunei 2). In fine, părți
le sunt: urmăritorul și persoana urmărită. Vom vedea, însă,
că, în mate-

rie represivă, identitatea, părților este cerut
ă
mai puţin riguros de cât în materie civilă
.
1”

Identitatea

ae

întrun

mod

obiect,

Obiectul acțiunei publice este, precum am vădut,
pedepsirea culpabilului (art. 2 Pr. pen.), după cum
obiectul
acţiunei civile este repararea daunei causate (art.
3 Pr.
pen.) 5), fie că ea se exercită de o dată cu acta, public
ă,
înaintea acelorași judecători, fie că ea se exercită în de-

osebi înaintea

judecătorilor civili

(art. 3 Pr. pen.).

Pe-

deapsa nu se va determina de cât la, finele procesului, după
constatarea culpabilităţei ; și dacă ministerul public cere
cutare sau cutare pedeapsă, judecătorii 4) pot pronunța o

pedeapsă chiar mai mare de cât acea cerută, destul este
ca ea să fie legală.
Judecătorii ar putea
să pronunţe o
pedeapsă, chiar atunci când ministerul public ar cere achi-

tarea

*)
2)
3)
*)

5)

sau absolvirea

inculpatului 5). Acest

punct nu suferă

mite de la chose jugte, considerte comme mode d'eztinction de
action piibligue (tesă p. doctorat, 1885), p. 50 urm. _
Ortolan, II, 1781. Bonnier, 895. Garraud, op. cit., 695. R&pert. Sirey, vo cit., 911. Pand. fr, vo eit., 1163. 'Trib. Iaşi
(af. Paraschiv), C. judiciar din 1894, No. 40.
|
Ortolan, II, 1782. Bonnier, 896. Garraud, loco supră, cit.
Repert. Sirey, 911. Trib. Iaşi (sentinţă cu totul juridică, citată în nota, precedentă). Vedi și supră, p. 527, 528.
Vedi în privința identităţei de obiect, supră, p. 516 urm.
Vorbim, bine înţeles, numai de juridicţiile de fond, căci juridicțiile de instrucţie nu sunt chemate a aplica pedeapsa, ci
numai a trimete pe acei, în contra, cărora sunt indicii suficiente, înaintea judecătorilor competenţi.
Cpr. Ortolan, op. cit., II, 1881.— Curtea de apel nu poate,
însă,

mări

pedeapsa

condamnatului,

nici

a condamna pe

un

prevenit achitat în prima instanță, fără apelul ministerului public. Aceleași principii erau admise şi sub vechiul Cod
de procedură criminală a Ţărei româneşti (art. 155, 156).
Cpr. Cas. rom. Bulet. 1869, S-a crimin,, p. 33.
,
|
Prin excepţie la art. 197 Pr. pen,, în materie de delicte ju-

Art. 13 L,

decate în prima instanţă de judecătorul de ocol, apelul părței Jud. de ocoale.
civile pune în mișcare acţiunea publică și învesteşte pe tri-
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nici-o îndoială.
De aici resultă că două urmăriri penale
au în tot-deauna, din punctul de vedere al pedepsei, acelaş
obiect.

Verificarea

chestiunei

de a se ști dacă

doue acţiuni

succesive au acelaș obiect, nu presintă nici-o dificultate
practică ; căci mai nici-odată nu se va întâmpla ca aceeaș
urmărire penală să fie reînoită, fie pentru a se pedepsi de
dou€ ori pe cineva pentru acelaș fapt, fie pentru a i se
aplica o pedeapsă mai grea de cât acea la care fusese mai
întăi condamnat. Dar judecătorii, în penal, nu se mărginesc a statua numai asupra pedepsei ; ei statuază și asupra,
existenţei faptului, asupra culpabilităţei prevenitului,
a-

supra

cutărei

sau

cutărei

circumstanţe

agravante,

asupra

judecat,

se con-

cutărei san cutărei scuse, ete.
Atunci chestiunea este de
a se ști dacă toate aceste decisiuni se referă, sau
nu, la
acelaș fapt. Identitatea faptului incriminat, care trebue
ne-

aparat

să

existe,

pentru

ca

să

fie lucru

fundă deci, cu identitatea de causă, pentru-că causa,
în
acțiunea publică, stă tocmai în faptul delictuos
- imputat

persoanei

urmărite.

2"
Art. 383 Pr.
pen. Sensul
cuvîntului
fapt.

Causa,
de

cât

pentru

Identitatea

imputat

ca să fie lucru judecat,

fart. 333

causa,

cererei, în acţiunea, publică, nu este în realitate

faptul delictuos

Controversă. ţ pre faptul

de

delictuos judecat

Pr. pen.).

prevenitului.

Prin

urmare,

actualmente

urmărit

trebue să fie identitate în-

și acel

Cuvîntul fapt,

care

se găsește în art.

383, nu însemnează actul material incriminat,
ci actul în-

vestit cu calificarea
nu pot să considere

sa penală ;. căci tribunalele represive
actul unui om de cât în raporturile

bunal cu dreptul de a se pronunța şi asupra pedepsei
(art. 73
„Jud. de ocoale din 1896), putâna s'o agraveze, indepe
ndent
de împrejurarea, dacă ministerul public a făcut,
sau
nu,
apel,
sau l'a declarat prea tărdiu, Presenţa minist.
public
„tru constituirea tribunalului este, însă, în toate casuril pene obligatorie. Cas. rom. Buleţ. S-a II, 1895, p. 848. —
In ori-ce
caz, art. 13 din L. jud. de ocoale constituind
0
la dreptul comun, şi după părerea noastră, chiarderogare de
o anomalie (v. Tr. nostru în limba franceză, p. 275),
nu
se aplică
la contravenţiile poliţieneşti, textul deroga
tor nevorbind de
cât de delicte. Fizceptiones sunt strictissimae interpr
etationis.
Cpr. C. Botez, Codicele de ședință al judec. de pace
(Botoşani, 1902), p. 327, nota 2.
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sale cu legea penală. Cuvîntul fapt este, deci, aici sinonim cu
cuvîntul crimă sau delict. „Considerând, dice foarte bine tribunalul.de Iași, că excepţiunea, lucrului judecat, atât în penal cât și în civil, presupune de o potrivă identitatea obiectului și a causei în vechia și noua urmărire ; obiectul,
în penal, este pedepsirea inculpatului, iar causa, faptul
sevârșit, considerat din punctul de vedere juridic, actul învestit cu calificarea penală, acusaţiunea însă-și, iar nu fapul
brut. Aceasta resultă nu numai din intreaga economie a

legilor penale,

după

care

o persoană

nu

poate

fi acusată

Și nici achitată de fapte brute și materiale, dar încă și
din textele de proced. penală, în care cuvîntul fapt este
tot-deauna întrebuințat ca sinonim al crimei sau delictului
(art. 31, 39, 96, 117, 135, 141, 216, 221, 226, etc.). Nimic nu me îndrituește a crede că, în art. 383, cuvîntul
fapt

a schimbat

laţie strînsă
etc.“ 1);

de

şi
unde

de

înțeles,

necesară

mai

cu

samă

cu cnvintele

că

este

achitat

resultă că individul achitat

în

și

core-

acusat,

de juraţi pen- Individul a-

tru crima de tălhărie, poate fi urmărit din non pentru de- ghitat penlictul de tăinuire, din causă că sar fi găsit la dînsul obi- poate din
ecte provenite din acea tălhărie; de-oare-ce tălhăria și tăi- nou Ai
nuirea

sunt

două

infracțiuni

cu

totul

deosebite

numai

nu

ijuuire.

în ceea, ce privește momentul săvârșirei lor, dar și în ceea Controversă.
ce privește mijloacele. și ținta făptuitorului 2).
:)

'Trib. Iaşi (7 mai 1894, af. Paraschiv, M. Vidrașcu primpresid.) îi (Ga rom. Curierul judiciar din 1894, No. 40.
Dreptul din 1894, No. 81, şi Bulet. S-a II, 1894, p. 1010.
Cpr. şi Garraud, op. ciț., 625. Pand. fr., vocit., 1801. Mangin, op. cit., II, 402, 408, 409. Le Sellyer, op. ct. II, 644,
și Ftudes hist. et pratigues sur le dr. criminel, VI, 2420. Bonnier, 899. 'Tr6butien, op. cit., II, 786. Merlin, Râpert, v*
Non bis în idem, No. 5 bis. Legraverend, Legisl. criminelle,
1, p. 446. „Codul de procedură penală, dice acest din urmă
autor, numeşte fapt însăş acusaţiunea, crima calificată, iar
nu

actul

să resulte

Cod.

material

din

care

a dat loc la acusare.

combinarea

diferitelor articole

Aceasta

ale

pare

acestui

(Vedi art. 337, 338, 344, 345 Pr. pen. fr., 361, 362,

368, 369 Pr. pen. rom.). A da un alt sens cuvîntului fapt,
ar însemna a conferi autoritatea, lucrului judecat unui lucru
care n'a fost pus în discuție“.—Contră : C. Iaşi (decisie casată şi pronunțată în majoritate numai), C. judiciar, loco
LE,
cit. Griolet, op. cit., p. 266. F. Helie, Iustruc, criminelle,
dlicia. 1
1010 urm. Haus, op. cit., II, 1308, nota f.

2) 'Prib. Iaşi (sentință supră cit.) şi Cas. rom C. judiciar,

loco
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Complicitate.
tot astfel, se. decide de unii că individul achitat ca
Controversă-autor a unei crime sau unui delict, ar putea, în urma acestei achitări, să fie urmărit ca complice a aceleeaş crime sau aceluiaș delict, și vice-versa ; pentru-că faptele care
constituesc complicitatea, sunt deosebite de faptul constitutiv al crimei sau delictului.
Pentru aceasta trebue, însă,

bine

înţeles,

ca, chestiunea

complicităţei

decată prin prima hotărîre 1).

să

|

nu

fi fost Jju-

Fapte susPlecând de la această idee, jurisprudența şi o parte
ceptibile de din doctrină admit că faptul susceptibil de mai multe cacalificări. lificări, care ar fi fost incriminat sub una din ele, ca crimă,
Controversă. oaste mai în urmă, la caz de achitare, să fie incrimina
t
sub altă calificare, ca delict, dacă bine înțeles, noua calificare se întemeiază pe elemente nepropuse și. neapreciate
în prima urmărire 2).
cit. Bulet. S-a II, 1894, p. 1010, şi Dreptul din 1894. No.
81. Haus, op. cit., II, 1302. Mangin, op. cit., II, 403. Le
Sellyer, op. cit., II, 649. Cas. fr. Repert. Dalloz, Chose jugte,
487, nota 1.
1) Opr. Le Sellyer, op. cit, II, 650, 651
— Contră:
.
Morin,
J. de dr. criminel, anul 1868, p. 187 urm. observ. asupra
unei decisii a Curţei din Colmar. Râpert. Sirey, vo cif,
958. Griolet, op. cit., p. 258. Motivul, care se invoacă
în această din urmă părere, după care individul urmărit
ca
utor principal sau co-autor n'ar mai putea fi urmărit în w-amă ca complice, şi vice-versa, este că, instanța, inaintea căreia un individ este tradus pentru un fapt delictuos,
este învestită de toate modurile de participare a acestui individ
la faptul incriminat.
*) Cpe. Cas. fe. S, 7711.41 (cu nota în sens contra
ra lui E.

Villey).—Această decisie pune în principiu că cafengiul urmărit pentru-că a ţinut casă de jocuri de
(art. 350
O. pen.) şi achitat de acest fapt, poate din noroc
nou fi urmărit

Jocuri de

noroc.
3300 poa
Art.

Codul Calimach.

Art. 100 L.

Org. judee.

pentru-că a contravenit la -o ordonanță municipală,
care interdice jocurile de noroc în cafenele sau alte locâluri
publce.

Sa

decis, cu drept cuvînt, că jocul bacara este un joc
de
în sensul arţ.
rt. 350 C. pen., pentruu-că,
-că, înî acest Ţ joc,
câştigul sau perderea, sunt cn totul independen
te de abilitatea și combinaţiile de spirit ale jucătorilor,
şi atârnă nunoroc

mai de noroc. Prib. Covurlui, C. judiciar
din 1902, No. 44.
Codul Calimach (art.

oprite : banca,

curea,

1106)

coțea

prevede

(de

unde

între jocurile de cărţi
pe

semne

tul cofear), ete. Veqi t. V, p. 9, nota 4.—Art.
din
L. org. judecătoreşti:
de la

Ciplinare

'1890 prevede

pentru Judecătorii cari joacă

vine

cuvân-

100, $ ultim

pedepse

cărți la noroc.

disSe ve-
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(art.
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Ast-fel, s'a decis că persoana achitată de pruncucidere
230, 252 C. pen.), poate mai în urmă f urmărită

pentru

omor

fără

voe

(art.

248

C.

pen.) 1),

pentru

lepă-

dare de prunci (art. 277 C. pen.) 2), sau înmormântare clandestină 5); că individul achitat de falș poate mai în urmă
fi urmărit, în vederea aceluiaș fapt, pentru abus de încredere 1), sau înșălăciune 3) ; că individul achitat pentru
atentat la pudoare, îndeplinit sau cercat cu sau fără violență (art. 263, 264 C. pen.), poate mai în urmă fi urmărit, din causa aceluiaș fapt, pentru ultragii public în contra pudorei (art. 262 C. pen.), sau loviri ori răniri causate cu voință (art. 235 urm. C. pen.)6); că persoana ade că această uricioasă patimă este adânc intrată în moravurile noastre, de-oare-ce legiuitorul o presupune şi la judecători.
Numai de n'ar rămânea această lege, ca multe
altele, o literă moartă !
Nu

numai

jocurile

de

noroc

sunt

în

principii

oprite, dar Loterii, L.

şi loteriile (L. din 20 ianuar 1883), şi legea pedepseşte nudin2
nmmai pe intreprindătorii şi agenţii de loterii neautorisate,
fie din ţară, fie din străinătate, ci și pe diariștii cari publică
în diarele

lor

anunţurile unor

asemenea

loterii

(art.

5 lit. b

L. din 20 ianuar 1893). Cpr. Cas. rom. (19 iunie 1902). C.
judiciar din 1902, No. 21, şi Dreptul din 1902, No. 55.
1) Vedi decisiile citate în Râpert. Sirey, Chose jugte, 963, în
Pand. în, eod. v0, 1928, şi în Râpert. Dalloz, Supplem., eod.

vO, 393. Blanche, Ftudes pratigues sur le C. pânal, IV, 508.
Intre decisiile

Francia,

care

cele mai însemnate
s'au

pronunțat

ale Curţei de casaţie din

în acest

sens,

vom

cita acea,

din 25 nov. 1841, pronunţată în secţiuni unite, contrar conelusiilor proc. general Dupin (N. Sivey, 42. 1. 9%, și Repert.
Dalloz, Chose jugee, 416, p. 494, nota, coioana 2). Iată cum
Dupin şi-a resumat conelusiile sale, pe care Curtea supremă nu le-a admis:
„Les principes rigoureux du droit eriminel veulent que tous debats solennels, legaux, râguliers,

2)
s)
4)
5)
5)

purgent l'accusation ; c'est ă la societ, dans ce moment
solennel, ă prendre toutes ses prâcautions ; c'est ă la defense
ă user de toutes ses ressources ; car le verdict rendu, tout
est consommâ. Il est dans lesprit de la loi que la justice
i pour - ainsi
ainsi dire,
dire,
| le coeur - net net sur
la culpabilite“. (ke
ait,
s
1859
quisitoires, plaidomers, ete. par Dupin, t. V, p. 39).

Cas. fr. Sirey, 50. 1. 702. Pand. chron., III (anii 1845—1859),

1. 162.
Trib. corecţ. Prades,
Cas. fe. D. P. 66. 1.
Cas. fr. D. P. 64. 1.
Vedi decisiile citate

,
Pand. fi., v? cit, 1930.
362. Sirey, 65. 1. 945.
454. Sirey, 74. 1. 39.
în Pand. îr., Chose jugee, 1932 Art

0 ianuar
883.
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chitată pentru avort (art. 246 C. pen.), poate mai în urmă
fi urmărită pentru răniri voluntare 1), ete.
Toate -aceste soluţii ale jurisprudenţei, care dovedesc!
o -neîncredere în instituţia juraţilor, și care, în ori-ce caz,
nu sunt admise de cât atunci când, din causa mai multor!
calificări, faptul poate constitui o crimă şi un delict 2) în

:)

în Repert, Sirey, cod. vo, 964, şi în Râpert. Dalloz, Supplem.,
cod. v?, 395.
Cas, fr. D. P. 63. 1. 481. Pand. fe, vo cit, 1951.
Această soluţie nu mai este, însă, admisă de doctrină şi ju-.
risprudenţă

de

câte

ori

o crimă,

pentru

fi fost achitat, ar putea fi alt-fel calificată
tru-că

Achitarea ”
sau absolvirea acusatu-

lui de juraji.
Imposibilitatea unei
nout urmăriri,

ar fi prea

exorbitant

de a se trimete

care

un

acusat

ar

tot ca crimă, pende mai multe

ori

„ De acelaș acusat îuaintea, juraţilor pentru acelaş fapt. Cpr.
Bonnier, 899, p. 741. Trebutien, op.ciț, 787. Râpert. Sirey,
ve cit., 919, 980. Garraud. op. cit., 625, p. 869, nota 1. Ortolan, ÎI, 9337.—Vedi însă Mangin, op. cit., II, 409.
. Totast-fel, acusatul condamnat san absoluit de Curţea cu
Juraţi,

nu

mai

poate

fi urmărit

din

nou

pentru

acelaş

fapt

înaintea, tribunalelor corecţionale, sau de simplă poliţie, chiar
„dacă faptul ar fi susceptibil de v altă calificare.
Condamnarea sau absolvirea şterge, deci, însus faptul, iar nu numai

acusavea, Cpr. Haus, II, 1306. Repert. Sirey, ve cit., 983, 984.
Pană. fr., eod. vs, 1909. Bonnier, 900. Morin, Repert., Chose

Juge, 23, 24. 'Prebutien, II, 789. Griolet, op. cit., p. 21.
Garraud, op. cit., 625, p. 867, 868. Iată cum acest din urmă
autor justifică această soluţie, care este incontestabilă
: „Este
evident că autoritatea, decisiilor de condamnare. sau de ab-

soluire, emanate de la Curtea cu juraţi, este absolută,
şi că
poate fi urmărit și
judecat din nou pentru acelaş fapt calificat alt-fel. De câteacusatul, condamnat sau absolvit, nu mai

ori juraţii declară că acusatul e culpabil,

este în

de datoria Curţei, care aplică pedeapsa, de a, examinaadevăr,
dacă
faptul este prevădut de o lege şi de carel ege anume.
Dacă
faptul,

după părerea Curţei, nu cade sub nici-o lege

ea absolve pe acusat; în caz contrar, ea îl condamnăpenală,
la o
pedeapsă criminală, corecțională, sau de simplă poliţie. Este
deci evident, fiind-că faptul a trebuit să fie examina
t
Curte din toate punctele de vedere ale legei penale, că deacelaș fapt, care a adus condamnarea sau absolvirea
acusatului, nu mai poate face obiectul unei alte
urmări
i
sub 0
altă calificare. Aceeaş regulă nu mai. este,
îusă, după o Jurisprudenţă constantă, pe care o credem întemei
ată,
bilă în caz de achitare. Declaraţia de neculpabilitat aplicae, făcută
de juraţi, şterge numai dcusarea, iar nu
faptul în sine. În
asemenea caz, există lucru judecat numai în
privinţa faptului, asa cum el u fost calificat, iar nu. în privinţ
a faptului,
așa cum el sa petrecută,

COD. CIV.—CART.UL.—TIT, HI.—
CAPIT. 1X.—S-a IIL—ART, 385
PR. PEN.
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acelaș. timp, Sunt aprobate de unii autori
1), şi combătute
de alţii 2) ; cea: ce „dovedește că legea
este îndoelnică și
are nevoede a fi modificată 3).
o
Chestiunea identităţei causei poate să
se presinte, fie Identitatea
în ipotesa mai
fie în

„_

ipoteza

Pentru

ca

multor fapte delictuoase urmărite succe
siv,
unui fapt unic considerat sub un aspec
t nou.

de causă.

să existe lucru judecat, trebue ca faptul deFapte matelictuos, actualmente incriminat,
să fie identic acelaș care a, iale deosedat loc la o
urmă

rire anterioară t); căci dacă ambele fapte
urmărite succesiv constituese infracțiuni deose
bite, fie chiar

Se admite, de asemenea, cel puţin de majoritate
a doctri- Hot. pronunnei, că autoritatea hotăririlor pronunţate de tribunalel
e co- ate de trib.

vecţionale

13

şi de simplă poliţie se aplică însuș faptului, iar goreețional
nu numai calificărei care a fost dată; de unde resultă
că, * poliţie.
în caz de condamnarea, prevenitului, acelaş fapt nu mai
poate Controversă,
să devie obiectul unei alte urmăriri, chiar dacă
s'ar deseo
peri imprejurări - nou€ în puterea, cărora, faptul ar putea, fi
calificat crimă. Aceeaș soluţie este admisă în caz de achitarea sau absolvirea prevenitului. Ast-fel, individul urmărit
pentru loviri san răniri causate cu voinţă (art. 238 urm.
C. pen.) şi achitat de acest fapt, nu mai poate în urmă f
urmărit pentru răniri causate fără voinţă (art. 249 C. pen.);
„Cpr. Haus, op. cif., II, 1305. Pana. îr., vO cit., 19583 urm,
Repert. Sirey, eod. vo, 989 urm. (arraud, op. cit., 695, p.
367. Villey, op. cit, p. 441, 449. Griolet, op. cit, p. 266
urm.—Contră : Cas, fr. D.P. 61. 1.500. Sirey, 62. 1. 1006.
„= Sirey, 1, 1. 41. D. P. 76. 1. 463. Bonnie, 899, p. 742.
„ Mangin, op. cit, II, 409. Cpr. şi Trâbutien, II, 790.
1). Vedi Le Sellyer, op. cit., II, 646 urm. Bonnier, 899. Mamgin,
op. cit., II, 409. 'Trebutien, II, 787. Garraud, op. cit. 625.
Nouguier, Cour d'assises, IV, 3671 urm. Vedi şi Merlin, REpert, s& Non bis în idem, $ 5 bis.
a
F. Hâlie, op. cit., II, 1010 urm. Morin, Reper. universel et
raisonnt du dv. criminel, vo Chose jugte, No. 96, şi J. de dr.
- criminel, anul 1863, p. 319. Ortolan, op. cit. IL, 1788 urm,,
2339 urm. Griolet, op. ciț, p. 266 urm. Villey, Pr. de dr.
" crimânel, p. 456 urm. (ed. a 3-a), şi nota în Sirey, 77. 1. 41.
H. Laurens, op. cif., p. 168 urm. Haus, op. ct. TI, 1308,
nota 7. Vedi şi Râpert. Sirey, vo Chose jugte, 9 urm.
din proced. penală au fost
2) In Francia mai multe disposiții.
- “modificate în ultimele timpuri ; art. 360 (383 al nostra) a
- remas însă. tale quale, de şi modificarea acestui text fusese
SE
o
Parent.
de Dl.
vopusă încă de la 1
%) bu Cas. rom. Dreptul din 1895, No. 74, şi din 1891, No.
|
Drept
10, C. Galaţi
,ul din- 1891, No. 46.
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de aceeaș natură, acțiunea publică va putea să fie exercitată din nou contra aceluia care le-a comis, fără ca el
să poată invoca principiul Non bis za idem. Autoritatea lucrului judecat, cu alte cuvinte, resultă din dentitatea faptelor incriminate, iar nu din similitudinea lor 1).
Nici-o dificultate nu se presintă în casul, când ambele
fapte succesiv urmărite, sunt cu totul separate și se deosebesc atât materialmente, cât și prin calificarea lor legală.
In asemenea caz, nu poate să fie vorba de lucru judecat 2).
Aceeaș soluție este aplicabilă de câte ori faptele incriminate își păstrează individualitatea, lor, de şi un raport oare-care ar exista între ele.
In asemenea caz, fiecare fapt poate face obiectul unei urmăriri deosebite și

succesive.

Lucrul

fapt a fost comis
alt timp3).

judecat

în dauna

nu

va

exista

de

altor persoane,

câte

ori noul

în alt loc și în

Regula Non bis în idem nu este, de asemenea, violată

de câte ori o îndoită urmărire are loc, dacă

cumulativ

sultând din

aplicate

pentru

un

delict

şi o

fapte succesive și deosebite,

pedepsele sunt

contravenţie

în

privinţa

re-

ele-

mentelor lor materiale şi legale, cu-toate-că un raport
strâns ar exista între aceste fapte în privinţa timpului.
Ast-fel, o persoană, care a intervenit fără drept la o facere grea, poate în acelaș timp f urmărită pentru omor
causat prin imprudenţă (art. 248 C. pen.) şi pentru
exercițiul ilegal al medicinei (art. 113 LL. sanitară
din 3
april 1885, modificată în unele privinţe la
1893 şi la
1598) 4).
Fapte deoseIn unele materii, există atâtea, delicte deosebite
câte și
bite în priperso
ane
lesate. Ast-fel, individul care s'a făcut culpabil de
vinţa victimelor.
mai multe furturi sau înșălăciuni, poate
fi urmărit de atâtea
ori, câţi și păgubaşi au fost lesaţi prin
aceste delicte 5,
) Cpr. Cas. fr. Sirey, 88. 1 37.D.p. 88.
1. 491. Pand. Plriod. 88. 1. 33.
|
*) Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a, II, 1892,
p. 520.
5) Pand. fi., vo cit, 1806 urm,
|
*) Cpr. Pand. fr, vo cit., 1811. Cas. fr. D.P.
92. 1. 195. Pand.
Period. 92. 1. 147.—Vedi, însă, C. Rouen,
Râpârt. Dalloz,
AMedecine, 30, nota, 2 (decisie inspirată
mai mult prin con_ _ Sideraţii de fapt).
5) Pand. fi. vo cit, 1813. Mangin, op.
cit., II, 404. Le Sellyer,
op. cit., II, 656. Cas. fr., Chose jugee,
457, nota 4.—Contră :
F.
elie, op. cit., II, 1006. Trebutien,
op. cit, II, 782.
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De

asemenea,

calomniat

mai

un diarist,

multe

care

persoane,

prin acelaș

poate

articol,
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a

fi urmărit pentru de-

lict de presă, înaintea, juraţilor,
de atâtea, ori câte Și persoane au fost calomniate, fără a
putea opune lucrul judecat 1).
Faptele incriminate pot îi deosebite în
privinţa, locului, Fapte deoseși în asemenea casuri, nu se aplică, de
asemenea, maxima, pie în pri
Non bis în idem.
”
„Astfel, o ordonanţă de neurmărir
e asupra faptului de
adulter, care se pretindea a fi fost comi
s întrun loc determinat, nu se opune la intentarea unei
alte acţiuni pentru

alte fapte săvârșite aiurea 2).

1)

Pand.

fr. ve cit, 1815. Cas. fr. D. P. 73, 1. 90.

Trebue

centă

să

menţionăm,

în

această

a Curţei noastre supreme

privinţă,

o decisie

re- Delietele de

(18 marţie 1902), care pune presă comise

în principiii că delictul de calomnie sevârşit prin presă de
de militari.
un militar în activitate, este de competinţa tribun
alelor
miea
litare (art. 52 şi 258

C. de justiţie militară), ia nu de a- Controversă,
cea a juraţilor. Vedi C. judicia” din 1902, No. 31, şi Dreptu
l
din acelaş an, No. 3T.—Conhă: C. cu juraţi din Iaşi (decisie casată). C. judiciar, loco cit. Soluţia, dată de Curtea, din

lași

)

ni-se

pare

soţul

culpabil

preferabilă ;

10 pentru-că

Codul

de justiţie

militară din 1981 fiind anterior modificărilor constituţionale
promulgate la 1 iunie 1884, poate fi considerat ca abrogat
prin Constituţie ; şi 20 pentru că Codul de Justiţie militară
nu are în vedere de cât crimele şi delictele ordinare, iar nu
şi acelea pentru care Constituţia a voit să creeze o garanţie mai mare, deferindu-le juriului, fără, nici-o distincţiune.
Apoi, chiai după arţ. 263 din Codul de justiţie militară, despăgubirile civile sunt de competinţa exclusivă a Juraţilor,
conform art. 105, $ ultim din Constituţie.— In câţ priveşte
chestiunea de a, se ști ce se înțelege prin delicte de presă,
vedi Thonissen, Constit. belge annotte, asupra art. 98, No.
45) urm.; G. G. Meitani, Studii constituționale, tascicula,
Nici-unul din aceşti aXI, asupra art. 105, p. 174 urm.
utori nu vorbeşte de delictele de presă comise de militari.
Pana. fe., vo cit. 1817. Cas. fr. D. P. 52. 1. 13, vo Adul- Sotul culpatere, No. 1.— In privinţa adulterului, se discută cestiunea ver cate

dacă

de acest

delict

ar putea

opune,

ca, fine el opune, ca

de neprimire, adulterul comis de celalat soţ. Curtea, de Ca-fine de nepriSaţie a decis de curînd, cu drept cuvînt, negativa, punând mire, adulteîn principiii

că, prin

cuvintele

soful inocent,

care

se ved

în

iN celui

art. 210 C. pen., se înțelege soţul reclamant, adecă: Acela Conte vorsă,
care a cerut, urmărirea soţului vinovat. Vedi Dreptul din
1899, No. 14, şi Bulet S-a II, 1899, p. 82, În acelaș sens,
Trib. Iaşi, Dreptul din 1883, No. 28 (cu adnotația noastră).
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Dou& urmăriri succesive sunt cu putință în privinţa
unor fapte identice, dacă ele: au fost comise la epoce de.osebite. Maxima Won bis în idem nu-și găsește, în aseme-

Fapte deose-

pite în privinţa tim-

pului.

B. M. Missir, Dreptul din 1872, No. 5.—Contră : Cas. roi.

Soţul ofensat
poate el provocea stîngerea acţiunei
în urma, desfacerei căsătoriei.
Controversă,

„Bulet. S-a II, 1871, p. 208, şi Dreptul din 1872, No. 5. Trib.
Dorohoi, Dreptul din 1896, No. 23. Această din urmă soluție se întemeează mai cu samă pe dreptul nostru anterior
(Pravila Iui Matei Basarab, Codul Caragea, Codul penal din
1850) și pe dreptul roman (L. 13, $ 5, Dig., Ad lege. Julam de adulteriis, 48, 5; L. 39, Dig., Soluto matrimonio, 24,
3), care toate sunt abrogate. Vegi în această privinţă, -pe
lângă adnotaţia noastră din Dreptul de la 1883, No. 2%, t.
V a acestor Comentarii, p. 77, ad notam, şi t. 1, partea II,
p. 198, text și nota 4.— Ast. 172 din Codul penal german,
din 1871 şi 1876, nu pedepseşte adulterul.de cât atunci,
când el a atras pronunţarea divorţului, zcenu ivegen desselben die Ehe gescheiden ist.
Și fiind

că vorbim

despre

adulter,

vom

menciona

o altă

decisie însemnată a Curţei de casaţie, prin care se pune în
principiii că soţul ummnăritor este în drept: a provoca stingerea acțiunei publice, chiar în urma desfacerei căsățoriei.

Vedi C. judiciar din 1897, No.-9, şi Bulet. S-a II, 1897, p.

108. Această soluţie, după o matură, reflexie, ni se pare înadmisibilă. In adevăr, dacă legiuitorul, prin derogare. de la

dreptul

comun,

permite

soţului

ultragiat

de

a opri

cursul

acțiunei publice, pusă în mişcare tot după plângerea lui,
precum chiar și efectele unei hotărivi definitive având
puterea lucrului judecat (aut. 270 C. pen.), aceusta, este
penîvu a înlesni împăcarea soţilor şi a menține legătura căsătoriei, care în specie nu mai este cu putință, fiind-că o
presupunem desfăcută. Nu trebue să uităm, în adevăr, că
adulterul aduce o tulburare adâncă ordinei sociale,.
şi că
Societatea hu renunță la dreptul ce-l are de a,
urmări şi
pedepsi pe culpabili, de cât sub condițiunea renunţărei
s0țului ultragiat. Cu alte cuvinte, adulterul nn este un delict
de ordine privată, ci un delict de ordine socială, cu această
deosebire că urmărirea lui este lăsată, în interesul familiilor, la discreţia, soţului ofensat. Cp. Garraud, Tr.
th. e
pratigue

du dr. penal fr. V,

Haus, op. cit, II, 1169.

Acţiunea în
adulter
este eastînsă
prin moartea,
soţului recla_

mant?

Controversă.

„De

aceea, vom

decide,

1884, 1888 (ed. a 2-a. 1901).

împreună

“

ăi

cu majoritatea autorilor

Și Jurisprudenţa, cea mai recentă, că acţiunea publică
nu
este stinsă prin moartea soţului reclamant.
Cpr. în acest

sens, Haus,

op. cit. II, 1168, 1169. Blanche, Lrudes
du C. penal, V, 182 (ed. a 2-a). Fi Helie, 7H. du pratigues
C. penal
IV, 1624

urm, şi Jnstrue. criminelle, II, 1718:
op.
cit., 1887, nota 92, p. 160. Mangin, op. cit., I, Garraud,
141.:* Pand.
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«Dea caz, nici-o aplicare, și judecata
dintăi nu poate avea,
nici 0 înrîurire asupra celei de a doua
1).
„Nunquam
plura delicta concurrentia faciunt, ut illius
îm punitas detur€ 2),
Ast-fel, individul achitat de delictul de
tăinuire (art.
63 urm. C. pen.), poate fi urmărit pentru
alte fapte de aceeaș natură, comise în urma achitărei, cu-to
ate-că ele ar

fi velative la acelaș furt 5).
Nu

sar

putea,

însă,

|

urmări

farul

mai

multor

obiec

te
pentru fie-care lucru sustras de la aceeaș
persoană, nici
un falșificator de monete pentru fie-care monetă
ce ela
fabricat; pentru-că, în specie, .nu există de cât
un singur

furt 4) şi o singură crimă de falșificare de monete 5),
Faptele

posterioare

nouă urmărire.

nu

sunt

Un fapt poate

singurele

care autorisă o

să fi existat în

momentul

primei urmăriri și, cu-toate-acestea, să fie deosebit,
cel care a motivat această urmărire.

de

Fapte co-

existente.

as
A

a

Ast-fel, faptele care motivează o urmărire pentru ban- Bancrută
„erută simplă6), fiind deosebite de acelea care constituese banîx., Adultere, 143. Repert. Sirey, cod. VO, 236 urm. Cas. fr,
Sirey, 63. 1. 401. D. P. 68. 1. 257. C. Aix, Sirey, 77. 2.
136. Aceeaş soluţie era admisă şi în dreptul roman: »DeJuneto marito, adulterii rea postulatur“. IL. 11, Ş 8, Dig., Ad
legem

„Juliam

de adulteriis,

49.

5. — Contră, : Le Sellyer, op.

cit, I, 415 şi Dr. criminel, V, 2188. Massabiau, Manuel du
ministere public, III, 2651. Carnot, Comment. dle dr. criminel,

II, art. 335, No. 3. Cas. fr. Sirey, 40. 1. 979. Acest din
urmă sistem este formal consacrat prin art. 358, $ 2 a nou-

1)
2)
5)
*)

lui Cod penal italian, din 30 iunie 1889.
Paud.îr., vociț., 1819 urm. Râpert. Sirey, eod.
Bounier, 897. Haus, II, 1302. Mangin, ap. cit.
Helie, op. cit., II, 1003. Cas. rom. Bulet. S-a II,
LD. 2, Pr, Dig., De privatis delictis, LTL
'Trebutien, op. cif., II, 781, şi autorii citați în
dentă. Cas. în. Râpert. Dalloz, Chose jugte, 481,
Opr. L. 14, $ 1, Dig. De furtis, 41, 2. _

vo, 919 urm.
II, 403. F.
1892, p. 520.
nota, precenota 1.
,

Pand. fr., vo cit., 1851, 1858. Râpert. Sirey, eod. vo, 950,
„Haus, 17, 1299. Ortolan, op. cit, II, 1784. F. Helie, op. cit,

II, 1006. Le Sellyer,.op. cit., II, 656. Mangin, II, 404. Quid
în caz când diversele obiecte furate ar aparținea la mai
„mulţi proprietari? Vegi supră, p. 612, text şi nota 5.
5

+

Cuvântul

glizeşte

bancrută

bauk

rupt),

sista,la Italieni,

vine

de

rotlo

la baaco

din causa

(bancă

vechiului obiceiui,

în a strica în public

tului. care-şi ascunsese activiil. Vei

contuarul

'Phaller,

j

ruptă, in- pBanorută.

ce

con-

comercian-

Zr. dlâment. de

Etimologie.
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cruta frauduloasă, se decide, cu drept cuvînt, că achitarea
pentru bancrută frauduloasă nu împedecă urmărirea, pentru
bancrută, simplă, și vice-versa Î).

:)

Un comereiant poate el
fi condamnat
în acelaş
timp p. bancrută fraudu-

loasă și ban-

erută simplă?
Controversă.

dy. comm. 1928. Râpert. Sirey, Banqueroute, 4. L.yon-Caen
et Renault, Dr. comm., VII, I. Vidari, Corso di diritto commerciale, IX, 8132 (ed. a 4-a, 1898).
Repert. Sirey, v* cif., 925 urm. Pand. fr., cod. vo, 1937. F.
Helie, op.cit., 11, 1003. Mangin, op. cit., II, 403. Repert. Dalloz,
Chose jugte, 1404. Pavdessus, Dr. comm., V, 1311. Thaller,
op. cit., 1936. Pand. fr., Paillite, 9965. Laisn6, Comment. su
les faillites, p. 513. Cas. fe. şi C. Naney, Repert. Dalloz,
Chose juqte, No. 482, p. 430, nota 1. Cas. rom. C. judiciar
din 1893, No. 80. Bulet. S-a. II, 1893, p. 916.
Un comerciant poate el fi condamnat în acelaş timp pentru bancrută frauduloasă și bancrută simplă?
Unii adnuit

afirmativa, însă Carrara, şi alţi autori critică această soluţie,
pentru-că ambele banerute nu constituese în substanţă de cât

un fapt unic.. Veqi Calamandrei, Del fallimento, II, 803.
Ceea ce este însă neîndoelnie astă-di, la noi, este că falitul poate fi condamnat pentru banerută simplă, chiar când
el şi-ar fi îndeplinit în totul obligaţiile luate prin concordat. In Francia şi în Italia, chestiunea este, însă, controver-

sată.
Poate să existe bancrută fără
faliment ?
Contrâversă.

Vedi

Cesărescu

şi Dan,

Falimentele

(Tip.

p. 262, nota asupra art. 881.
Cât pentru chestiunea de a se şti dacă, poate
crută

frauduloasă, fără

chestiunea

o hotărire

este de asemenea

în

C. judiciar),

să existe ban-

declarare

controversată.

de falimeut,

Se

decide

în

genere că o simplă încetare de plăţi, constatată de instanțele represive, este suficientă, făra ca să existe o declarare
în regulă, emanată de la tribunalul comercial, şi chiar dacă
acest tribunal ar fi refusat de a declara falimentul (argument

din art. 14,

710 vechiu, şi 875 C. com.).

Vedi în acest sens,

Haus, op. cif., II, 1226. Blanche, op. eif.. IV, 100. fr. Hălie,

Th. du C. penal, V, 2152, şi Zustrue. criminella. VI, 2914.
şi
VII, 3567. Bâdarride, op. ciz., III, 1206. Pavdessus, op. cit. IUL,

1300. 7. Huc, VIII, 336. Griolet, op. cit, p. 331. Garand,

op. cit. 431. Demolombe, XXX, 406. Bonnier, 907. Bertaulă,
Quest. prâjudicielles, 80 urm. Pand. fr., Chose jugte, 2068,
şi
Action publique, 559 urm. Villey, nota în Sirey,
79. 1. 481.
Cesărescu şi Dan. op. cif., p. 39, nota. asupra art. 714 (710
vechiii). Mangin, op. cit., I, 169. Alauzet, Coment.
du C. de
comm., VIII, 2865. Mass6, Dr. comm, IL, 1167, 1948.
Gadrat, Pr. des faillites et banqueroutes, p. 544. Tonescu-Duolj.
€.
judician din 1901, No. 13. Al. Degre, Dreptul
din 1892, No.
49, p. 390. (n Dreptul din 1887, No. 2 PITI acelaş
autor
crede, însă, că părerea contrară resultă din
D. Maxim, Causele înmulțirei falimentelov. p.

legea noastră).
59. nota 2. Vi-

PD OO
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penală, care achită pe falit de delictul de Achitarea,
împedecă, de asemenea, acţiunea civilă în si- falituluide
?
bancrută nu

Corso

di divitto commerciale,

IX,

8124.

Calamandrei

împedecă

acţ. ta simu-

Del fallimento, II, 831. Cuzzeri, 11 Codice di commereio itul. — INtiecommentato, VII, 1125, p. 131. Tot în acest sens se pronunță și jurisprudența franceză.
Vedi D. P. 95. 1. 1519.
Sirey, 86. 1. 133. Sirey, 79. 1. 481. Vedi şi alte decisii
citate în Pand. fr., Faillite, 952 şi 9283. Idem, Repert. Sirey, Bangueroute, 49. Opr. şi 'Trib. Iltov, Dreptul din 1899,
No. 81. Această jurisprudenţă este, însă, combătută de Lyon-Caen et Renault, Zr. de dr. comm., VII, 191 urm, şi

VIII, 935. Vedi de aceiași autori și Pr. de dr. comm., Il,
2651 urm. Delamarre et Lepoittevin, Tr. th. et pratique de

dr. comm., VI, 42 urm. Hoffmann, Quest. prâjudicielles, II,
314 urm. Demangeat, Revue pratigue, t. XVI, anul 1863, p.
337 urm. Bravard-Veyritres et Demangeat, 7r. de d.
comm., p. 3 şi urm. Tr6butien, op. cit., 245. Cpr. C. Metz,
Repert. Dalloz, Paillite, 1469, nota 1. Cas. rom. Dreptul Qin
1887, No. 42, şi Bulet. S-a II, 1887, p. 378. Trib. Suceava,
Dreptul din 1888, No. 82, şi din 1893, No. 51 (sentinţă dată
în privința bancrutei simple, şi confirmată de Curtea din
Iaşi prin adoptarea motivelor tribunalului.
Dreptul din
1993, loco cit.
Dar, dacă

această

chestiune este controversată, nu mai re-

mâne nici-o îndoială că delictul de bancrută, fie simplă, fie
tranduloasă, presupun : 10 un comerciant şi 20 încetarea de
plăţi. Vedi Pand. îv., Paillite, 352 şi 9266. Blanche, op. cit.,
VI, 91. Lyon-Caen et Renault, op. cif., VIII, 938, și toţi
autorii. Cpr. și Trib. Ilfov, Dreptul din 1889, No. 81.—Asttel, nu pot fi declaraţi banerutari : femeea măritată sau minorii

neautorisaţi

a face

comerţ.

Cpr.

Pand.

fi.,

foco cit,

9268. Lyon-Caen et Renault, loco cit. Bâdarride, op. cit., III,
1204. C. Aix, Sirey, 16. 2. 104. D. P. 78. 5, 112, No. 2.—
Nimie w'ar împedeca, însă, pe judecători în materie penală
de

a pune

în

discuţiune

calitatea

de

comerciant,

de și a-

ceastă calitate ar fi fost stabilită prin sentinţa declarativă
de faliment. Cas. Roma, 13 martie 1891, decisie citată de
Cesărescu şi Dan, op. cit, p. 39, No. 1, nota asupra art.
114 (710 vechiii). Repert. Sirey, Bangqueroute, 50. Cesărescu
şi Dan, loco cif., p. 39, 40. A. D. Nicolau, Bevista de drept
și sociologie, anul II, 1899, No. 1, p. 44 urm. Vom vedea, în
adevăr, că aceea ce s'a discutat şi judecat în civil, sau în
comertial, nu are, în principiii, nici o întiurire asupra acţiVedi infră, p. 634 urm. Aceeaș soluţie este
unei publice.
astă-di admisă şi în Francia prin legea din 4 mantie 1899,
asupra lichidărei judiciare (art. 19), după care debitorul
poate fi declarat ca bancrutar, înainte de a fi declarat falit
de tribunalul de comerţ.
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mulație a unui act făcut de falit1). Tot ast-fel, moratorul
-dobîndit de un comerciant nu împedecă acțiunea penală pentru bancrută, fie simplă, fie frauduloasă 2).
-

Falitul, urmărit

pentru

bancrută,

tului de baue-tat, ar putea, de asemenea,
pedecă ur. abus

de

încredere

măirea lui couistituesc 'delicte
încredere, UL.

C.. penal.

sau, înșălă- tea face
" *în

sau

înșălăciune,

deosebite,

Numai

atunci

obiectul unei

ascunderea

nouă

mai
de

abusul

încredere

și ar

-

ă

fi fost

când

pentru

aceste

prevedute
de

și achi-

în urma

fiind-că

urmăriri,

activului,

prima judecată 3).

frauduloasă,

fi urmărit

art.

fapte

323,

332

n'ar pu-

el ar consista

apreciat

ca

atare

în

ComercianComerciantul, achitat pentru unul din faptele care
conpu achitat stituesc bancruta, simplă 4), war mai putea
însă fi urmărit
faptele

care în urmă

constituesc
simplămu
poate î din
p. alte fapte,

bancrută
art. 876
sul art.
(9 aug.

pe consti poate

să

pentru alte fapte care constituese tot delictul de

simplă, pentru-că toate împrejurările prevedute
de
urm. C. com. constituesc
singur fapt în sen383 Pr. pen. „Considerând dice Curtea din Aix
1837) că, cu-toate-că delictul de bancrută simplă
resulte

din

mai

multe

împrejurări,

luate fie în
celaș delict, Mod isolat, fie în mod cumulativ, totuși
aceste împrejurări
nu constituesc de cât un singur fapt
în sensul
art. 360
Pr. pen. (383 Pr. pen. rom.), care fapt
este acel de bancrută

Tmprejurăpile deose- bite
Iuias fapt. de

simplă“ 5),

câţ

*)

|

Nu trebue, în adever, să considerăm ca
delicte deosede faptul incriminat faptele particulare, care
nu sunt
împrejurările

accesorii

a acestui

din

urmă 6).

Cas. Palermo,6 aug. 1892, decisie citat
ă de
resen și
op. cit, p. 39, n. asupra art, 114, No. 8.—CCesă
oncordatul
poate să fie atacat prin acţiunea pauliană.
Trib. Firenze, 14
octom. 1885,
Dan,

2217, No.9,
”)

Vedi

sentinţă citată de Cesărescu și Dan,
nota asupra, art. 856.
5

deciziile

italiene

citate

de

Cesă

rescu şi Dan,
p. 39, No. 5, nota asupra art. 714 (710
vechii).
*). Cas. fr. Sirey, 45, 1. 558. Repert.
Sirey

op cit. p.
op, cit,

, Chose jugte, 998.
Pand. fr, vo cit. 1938, 1940. p.
Helie, Instruc. criminelle,
TI, 1003, p. 596.
|
*) In cât priveşte faptele care, după
jurisprudență, constituese
delictul de bancrută simplă, vedi
Cesărescu şi Dan, op.cit.
p. 254 urm., nota asupra art. 316;
iar în câţ priveşte faptele care constituese bancruta fraud
uloas
ă, vedi . op. cit, p.
__259 urm,, nota asupra art. 880.
o
>) -Repert. Dalloz, Chose jugce, 483,
nota 3, şi Sirey, 38. 2.
_ 121. Bâdaride, op. cit., III, 1234.
Pană. fe. Chose jugde, 1962.
%) Pana. fe., yo cit... 1859 urm.
F. Helie, op. cit., II, 1005.
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dacă niște fapte materiale: de-

osebite constituesc delicte distincte, susceptibile de
mai multe
urmăriri, este adesea-ori delicată în caz de delicte de
Obiceiti,
continue,

|

conexe

sau

indivisibile.

_

Delictul colectiv sau de obicei,
-nu poate să resulte
de cât din întrunirea mai multor fapte particulare. Ast-fel

sunt:

delictul

de

găzduire

C. pen.) 1), de aţiţarea,

a făcătorilor

favorisarea,

de rele

sau înlesnirea

(art.

Deliete colective sau
de obiceiă.

52

desfră-

nărei sau corupțiunei minorilor (art. 267 C, pen.), etc.
: In privinţa acestor delicte, este. de principii pe deo
„parte, că fie-care fapt nu poate fi urmărit în „deosebi ; iar
pe de alta, că toate faptele anterioare primei hotărîri, fie

„că au fost, sau nu, cunoscute, nu pot face obiectul unti nouă
urmăriri, și aceasta fie că prima hotărîre este condamnătoare, sau achitătoare, pentru-că toate nu constituese de
cât acelaș delict, care a fost o dată apreciat de judecători 2).
Delictele

„întrerupere

continue

un

timp

sunt acelea care

oare-care.

Ast-fel

se

prelungesc

fără

sunt, de exemplu :

„sechestrarea de persoane (art.. 272 urm. C. pen.),
țiul ilegal al medicinei (art. 13 L. sanitară din

Delicte continue,

exerci3 april

1885), portul ilegal în public de decoraţii, medalii, insemne,
uniforme, etc. (art. 208 C.pen., 257 C. just. milit.). ete. 3).
In privinţa acestor delicte, toate actele anterioare urmăriAst-fel, prevenitul achitat de un furt simplu, nu mai poate
din nou fi urmărit pentru acelaş fapt, sub cuvînt că furtul
ar fi fost „comis prin escaladare, efracțiune, chei. mincinoase, etc.; căci circumstanţele agravante descoperite mai
în urmă nu sunt. fapte nouă, ci împrejurări accesorii ale faptului primitiv. Cpr. Ortolan, op. cit. II, 1786. Haus, II, 1299.

Trebutien, II, 782. F. Hâlie, loco supră cit:

1)

2)

„Cel

ce va

primi

în

casa sa tălhari

de

drum, capre

untăl-. -

har săl certe cu moarte“, dice Pravila lui Vasile Lupu.
Cpr. Pand. fr., vo câț., 1971. Râpert. Sirey, eod. v?, 952.
Repert. Dalloz, Supplâm., Chose jugte, 310. Ortolan, II, 1185.
F. Helie, I1,. 1006. Le Sellyer, op. cit., 11,658. Mangin, op.
cit., II, 405. Haus, II, 1301. Trebutien, II, 184. Bonnier, 897.
Griolet,
op. cit, p. 251.—Pot

însă

fi urmărite din nou faptele

posterioare primei hotăriri, dacă sunt destul de numeroase
“spre a constitui un alt delict. Pand. fr., v* cit, 1816, și a“utorii supră citați. R&pert. Dalloz, Supplem., Chose jugee, 311.
3) Vâri-care va pu rta vre-o uniformă a Statului în vileag (în Art. 2040.
public), care nu i se cuvine, ice art. 204 din vechiul Codp enal al Ţăpenal
soare

cu
al Ţărei-românești (Ştirbei), se va pedepsi
LL
Di
de la o lună pănă la șese“..

închi-

rei românești.

AUTORITATEA

620

Delicte co-

nexe,

LUCRULUI

JUDECAT.— ART. 222 PR, PEN.

rei sunt cuprinse în faptul incriminat și acoperite prin
sentința de condamnare sau de achitare 1).
Dacă faptele simple, în loc de a fi indivisibile, ar con-

stitui nişte delicte conexe 2),

nu

mai există identitate de

obiect şi, prin urmare, mai multe urmăriri succesive sunt
cu putință, fără a se viola autoritatea lucrului judecat. Nu

mai r&mâne îndoială, că din punctul de vedere a unei bune
administrații a justiţiei, toate delictele conexe ar trebui
să facă obiectul unei singure urmăriri ; însă aceasta nu
este neaparat ; și din punctul de vedere al lucrului judecat, puțin importă ca unul din fapte să fi existat în momentul judecăţei celuilalt, dacă numai unul din ele a făcut obiectul acestei judecăţi. Juneţiunea în materie de delicte sau crime conexe, este deci facultativă, iar nu obli-

gatorie

pentru

judecători 3).

Ast-tel, individul achitat de falșul comis întrun act,
spre a se sustrage de la regulele și regulamentele privitoare la epizotii, boli molipsitoare, etc. va putea fi urmărit pentru calcarea legilor și regulamentelor speciale
asupra acestor materii. Din faptul că prevenitul n'a comis
falşul, spre a se sustrage de la aceste legi şi regulamente, nu resultă, în adevăr, că ele nau fost violate
4),
')

Când delictele sunt conexe. Art.
222 Pr. pen.

Pand. fr., Chose jugee, 1878 urm. Repert. Sirey, eod.
v., 951.
Ortolan, II, 1784. violet, op. cit.. p. 251. Râpert. Dalloz,
Supplemn., Chose jugte, 319, 319.— Faptele posterioare celor
judecate pot, însă, da loc la o nouă urmărire. Pand,
fr.,
cit., 1881. Cas. fi. şi C, Paris, Sirey, 54. 1. 817. D. P. 34.y?
Î. 312. Sirey, 85. 2. 917.—Contă.: Cas. fr. Sirey, 39. 1. 889,
„ŞI Repert. Dalloz, Chose jugte, 463, nota
2.
=) Delictele sunt conexe, dice art. 292 din C. de pr.
penală,
când au fost comise în acelaș timp de mai multe
persoane,
adunate, sau când au fost comise de diferite persoa
ne, chiar
în diferit
gere

e timpuri şi în diverse locuri, însă după
o înţeleformată “mai dinainte între dinsele, sau când culpabi
lii

an comis unele delicte numai ca să-şi procure
mijloace spre
a comite altele, ca să înlesnească, ca, să împlin
ească punerea lor în lucrare, sau ca, să se asigure în contra
pedepsei.

*)

Asupra delictelor sau crimelor neconexe,
vedi art. 333 Pr.pen.
Cpr.

Ortolan, op. cit. 1, 1248, 1251, şi II, 1783. 'Prâbutien,

op. cit., Il, 183.
Pand. fr. vo cit.,
897. Mangin, op.
jugee, 31.
*) Mangin, II, 408.

E. Helie, op. cit. 11, 1003, şi V, 2368 urm.
1885. Repert. Sirey, eod. v%, 931. Bonnier,
cit., II, 408. Repert. Dalloz, Supplem., Chose
|
F. Helie, op. cit., II, 1004. Râpert. Sirey,
vo cif., 984. Cas. fr. Râpert. Dalloz, Chose jugte,
486,

nota 2.
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Tot ast-fel, individul

achitat
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pentru omucidere

cu premeditare, urmată de furt, sau de o tălhărie,
poate din nou
fi pus în urmărire, pentru tăinuirea obiectelor
provenite
din furt sau tălhărie. Tăinuirea, cu adevărat,
este un fapt
distinct de furt, și se produce în urma săvârșirei
lui 1).
Individul, achitat pentru atentat la pudoare (art. 263

urm.

C. pen.),

rele

poate

tratamente
O a doua
ori faptele sunt
toate faptele la

fi din

non

urmărit

pentru

crudimi și

exercitate asupra victimei 2).
urmărire w'ar fi, însă, cu putință de câte Delicte indiindivisibile; pentru-că, în asemenea caz, visibile.
un loc constituese unul singur 3).

1)

Mangin, loco supră cit. Râpert. Sirey, ve cit., 932. Cas. fe.
Repert. Dalloz, Chose jugte, 4ST, nota î. Vei şi supă, p. 607.
*) Bonnier, 897. 'Prâbatien, op. cit., IL, 183. Râpert. Sirey, ve
cit., 931. Cas. fr. Repert. Dalloz, Chose Jugte, 485, nota 1.
5) Lxistă indivisibilitate atunci când legătura, între mai multe Când faptele
fapte este de așa natură, în cât dacă s'a declarat că unul sunt individin

ele n'a

avut

loc, nu se poate, fără

contradicere,

declara

existența celuilalt. Mangin, op. ciz., II, 407. Râpert. Sivey,
vecit., 939. Bonnier, 397. Repert. Dalloz, Supplu., Chose jugte,
320. E. Helie, op. cit., IL, 1008.—In fine, mai există indivisibilitate, de câte ori un fapt nu poate fi considerat în mod
isolat fără a fi denaturat (Repert. Sirey, vo ciz., 943 urm.),
şi când întrunirea tuturor faptelor nu constitue moralmente
de cât un singur delict (Repert. Sirey, eod. v*, 949), precum
ar fi, de exemplu : casul în care mai multe obiecte ar fi fost
sustrase în mod fraudulos și pin ascuns de o persoană din
acelaș loc şi în acelaș timp (vedi supră, p. 615).
Am Qis anume prin ascuns, pentru-că clandestinatea faptului, adecă sustragerea lucrului în lipsa şi fără ştirea, pro-

sibele.

Elementele
furtului,
prietarului, este, după părerea noastră, un element constitu- Clandestiniate.
tiv al furtului, prevedut anume de art. 306 C. pen. ÎmpruArt. 306 C,
mutat de la vechile noastre lepginiri (Codul penal Știrbei şi pen. Contro-

Codul Caragea). Codul penal Ştirbei dice, în adever, în art. 312:
„Veri-care va, lua cu cuget viclean și print'aseuns un luceru străin, sevârșeşte furtişag“ ; iar Codul Caragea, se exprimă în modul următor : „Fur dicem celui ce fură, adecă
ia prin ascuns“ (partea V, capit. 3, pentru furi, art. 1). Cutoate-acestea, fostul nostru coleg de la Casaţie, regretatul
Alex. Degr6, a susţinut că clandestinitatea sau luarea, lucrului

fără

ştirea

proprietarului,

nu

este

o condiţie

esenţi-

ală a acestui delict (Dreptul din 1897, No. 68, şi Ser. Juridice, IL, 383 urm.). Ne am încercat, însă, și credem că am
isbutit a răsturna această argumentare a ilustrului „defunet.
(Vedi adnotaţia ce am publicatîn această privință
în Dreptul din 1899, No. 12). Clandestinatea figurând în a-

versă,
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Ast-fel, individul urmărit și achitat pentru delictul de
înșălăciune, comis prin întrebuinţarea unui certificat fals,

nu mâi poate, în urma acestei achitări, fi urmărit pentru
falș; fiind că înlăturarea înșălăciunei atrage implicit și înlăturarea falșului 1).
2"

Am

de

parți

sau

âe

persoane.

vedut supră; p. 604, text și nota,

troversa
ce

Identitatea
părtei urmăxitoare,

Identitate

există

asupra

acestui

punct,

1, cu toată con-:
că

în materie

re-

presivă, ca și în “materie civilă, identitatea de părți sau
de persoane este neaparată ca să existe lucru judecat.
In ceea ce privește, mai întăi, identitatea părţei urmăritoare, ea există în principii în tot-deauna, căci par-

tea urmăritoare este Societatea prin mandatarii sei (membrii ministerului public sau procurorii) 2), și aceasta chiar

când

acţiunea

publică

este pusă

în mișeare

de

partea. le-

dever, ca. element ul furtului, în definiţia pe care o dă art.
306 din Codul penal, acest element, care vine în favoarea
prevenitului, şi pe care legiuitorul nostru l-a adaos textu„lui prusac, pe care l-a tradus, luându-se, precum am vedut,
după vechia tradiţie a ţărei, nu poate fi șters de judecător,

sau de comentator,

Furtul elec-

txicităţei, --

este

procurorilor
în România.

un

lucru

mişcător,

susceptibil

de

a face

obiectul unei

sustracţiuni frauduloase. Vedi C. judiciar din 1900, No. 39

1
Infiinţarea,

sub: cuvînt că ar fi mai logic ca el să

nu figureze în text. De altmintrelea, soluţia ce susţinem a
fost consacrată şi de Curtea noastră supremă. (Vedi Bulet.
cas. S-a II, anul 1896,p. 1662). In resumat, elementele fur“ tului, în legea noastră, sunt următoarele:
10 Sustragerea
frauduloasă” (contrectatio Jraudulosa) a unui lucru mişcător,
care aparţine altuia ; 20 Clandestinitatea faptului, sau sustragerea lucrului prin ascuns, adecă : în lipsa şi fără ştirea
proprietarului,
Curtea, de casaţie din Roma a decis că şi electricitatea

(eu adnotaţia noastră). Cpr. şi €. Toulouse, Sirey, 1902.
2. 185. In cât'priveşte celelalţe produse, care se distribuese
la domicilii prin canalisare, precum : apa, gazul aerian,
etc.
vedi Cas. fr. Pand: Period. 1888. 1. 21 (în privinţa apei);
Pand. Ptriod. 1900. 1. 161 (în privinţa gazului
aerian).
Repert.: Sirey, vo cit., 940. 'F. Helie, op. cit. TI, 1007. Mangin, II, 407. 'Trebutien, op. cit. IL, 182. Cas.
fr. Râpert.
Dalloz,

rii
a)„NicProcuro(eapit:

Chose jugte, 481, nota, 2, şi” Supplem., eod. vo, 390,
au fost înfiinţaţi în Muntenia prin Regul. orga7; art. 217 urm.) şi imai tărdiu, în Moldova, prin
legea din 26 marte 1862 (vedi Codul procurorilor
în apen'dicele de la finele cvlecţiei lui Pastia, ed. din
1862). -

sată,

sau

căci,

și în

de administraţiunea,
asemenea

caz,

silvică

acţiunea

383 PR. PEN.

(art.

178

publică

este

poate

adresa

la tribu-

dacă

ea n'ar fi

3
DD
(a)

COD. CI
CART
V.
INI.
—
—TIT. IIL.—CAPIT. IX.—S-a IIL—
ART.

Pr. pen.) ;

exercitată tot de ministerul public, de căte ori
el se asociază la plângerea părţei lesate1).
Si
Crima, delictul sau contravenţia, judecate
în contra-:
dictor cu ministerul public, sunt deci judecate
erga omnes 2); de unde resultă că, în urma achitărei sau
condamnărei pre-

venitului,

nalele
luat

partea

represive
parte

la

lesată

pentru

urmărirea

nu

se mai

acelaș

fapt,

publică ;

chiar

căci

acţiunea, publică

fiind stînsă, nici-un tribunal vepresiv nu mai
poate să judece acțiunea civilă 3), ci numai tribunalele
civile (art.

)
*)
%)

Ortolan, II, 2040. Griolet, op. cit., p. 285. Repert
. Sirey,..
Chose jugte, 1012, şi Action publique, 18 urm.
E
Cpr. Ortolan, II, 1809. Bonnier, 904. Mangin, IL, 399.
Griolet, loco cit. Râpert. Dalloz, Supplem., Chose jugte, 348.
Pană.
îr., eod. vo, 1986.
Mangin, op. cit., IL, 399. F. Helie, op. cit., II, 998. Repert. 'Tribun.
coDalloz, Saupplem., loco cit. — 'Tribunalele corecţionale și de reoționale,

simplă poliţie nu mai ău, de asemenea, competința de a ÎN- oliţie mu

deca

acţiunea

prevenit,

civilă,

dacă

căci competinţa

ele

au

achitat

sau

absolvit

pe competința

lor, în privinţa acțiunei private,

de a judeca

este
mărginită „ numai la casul când acţiunea, civilă izvorăşte acţ. civilă în
PE
.
”
ana
na
d: urma achită
din fapte preve&dute şi , pedepsite
de legea penală,3 iar
nu din.e;
sau absol.

„ori-ce

faptă a omului (art. 998, 999 C. civ.). Cas. TO.

C, virei preve-

„judicia” din 1900, No. 53 (decisie la care am luat şi noi
parte). Bulet. 1890, p. 1164. Bulet. S-a II, 1873, p. 307 urm.
Cas. în. Pand. Pfriod. 91. 1. 4. D. P.91.1143. D. P.
98. 1. 305. F. Hâlie, op. eit., VI, 21792. Pana. fi., Chose juge, 2140. Repert. Sirey, Action civile, 432 urm., 452 urm.,
şi Domanages-intertts, 355. Demolombe, XXX, 413. T.. Huc,
VIII, 340. Haus, op. cif., II, 1405. Garrauă, op. cit, 534,
p. 747, nota 1.—Contră: C. Craiova, Dreptul din 1898, No.
22 (decisie criticată de noi în Dreptul din acelaș an, No. 94).
V. şi Cas. rom. Bulet. S-a II, 1881, p. 439. Balet. 1889, p. 119.
„ Dreptul de a acorda daune aparţine, însă, în toate Căsurile Curţei cu juraţi, fie decisia ei condamnatoare, achitătoare sau absolutorie (art. 381, 382, 389 Pr. pen.), dacă ea
recunoaşte existenţa unei culpe deosebite de faptul înlătuvat prin verdictul juraţilor. Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a II,

1891,

p. 993 şi 1290.

Bulet. 1890, p.:938 şi-1208.

Bulet.

1889, p. 119; Bulet. 1888, p. 43; Bulet. 1885, p. 343,etc.
Cas. fr. Pand. Period. 91. 1. 208. D. P. 98. 1. 2171. D. P.
98. 1. 305. Pand. Pâriod. 1902, 1.. 21. F.:Helie, opicit., VIII,
3830, 3831. Garrand, op. «cit., 534, p. 141. Pand. fr.,. Chose

nitului.
Controversă,

Acest drept
aparține,
cazurile,
Cunţilor cu
juraţi.

AUTORITATEA

LUCRULUI

JUDECAT.—ART.

445

PR, PEN.

S pr. pen.) ; și zice-versa, hotărirea dată de juridicţia re.
presivă, după plângerea părţei lesate (art. 175 Pr. pen.),
are autoritatea lucrului judecat atât în privinţa părţei civile cât și a ministerului public, care nu mai poate în urmă să introducă o nouă acțiune pentru acelaș fapt D,

Autoritatea lucrului judecat fiind, în materie represivă,

Identitatea

părțeivite.urnă” relativă, ca și în materie

civilă, acelaș fapt penal poate în

principiu fi urmărit succesiv în contra mai multor persoane,
ori-care ar fi fost resultatul primei urmăriri ; fără ca con-

damnarea, sau achitarea

suferită de una să împedece

rirea celei-lalte 2).

urmă-

Acest principiu se aplică nu numai la casul când al doilea inculpat sau acusat este urmărit ca, coautor, dar chiar și
atunci când sar constata în fapt că nu există de cât un sinSur culpabil. Eroarea judiciară, dacă eroare există, în pri-

vința primului inculpat sau acusat, nu poate fi o causă de im-

punitate pentru al doilea 3), remănând însă, în asemenea caz,
primului condamnat calea revisuirei (art. 445 Pr. pen. €).
Jugde, 2253. Repert. Sirey, Action civile, 421, 468 ur., şi
Dommages-intârtts, 355. 'T. Huc, VIII, 340, Haus, II, 1406.
*) Cpr. Cas. fr. D. P. 60. 1. 519. Repert. Dalloz, Supplem., vo
cit., 349. Pand. fi., eod. vo, 1987.
Cpr. Bonnier, 901. Mangin, II, 400. Ortolan, II, 1800. Haus,
II, 1313. Pand. fr., vo cit, 1992. Reâpert. Sirey, 1017 urm.
Repert. Dalloz, Supplem., eod. vo, 351. Gavraud, op. cit., 625,
p. 870.—-Vegi însă Faustin Helie, op. cit., IL, 997 urm. și
autoritățile citate supră, p. 604, nota 1.
:) Ortolan, loco cit. Haus, II, 1315. Bonnier, 901. Garraud,
op. cit., 625, p. 810. Pand. fe., vo cit., 1999. Râpert. Sirey,
eod. v*, 1018. Râpert. Dalloz, Supplem., eod. vo, 352.
Tr6-

*)

butien, II, 791. Mangin, op. cit, ÎL, 400.

|

Un caz de revisuire s'a întâmplat de curând, la
noi, cu o0casiunea crimei aşa disă de la Yoişor,
în care două comi-

Siuni de juraţi : cea dintăi în 189, şi cea dea doua
în
1898, au desemnat ca autori aacestei crime, din noaptea
de
+ spre 5 martie 1892, individi cu totul deosebiți ; aşa, în cât
eroarea, judecătorească era, în. specie, evidentă. De
şi
damnaţii din 1892 îşi îndeplinise pedeapsa şi unul dinconei
chiar murise în temniţă ; totuși am credut de cuviinţă, după
înțelegerea ce am avut în această privinţă cu Ministrul

Justiţiei, DL.

C. G.

Dissescu,

de

a denunța

aceste

inconciliabile Curţei de casaţie, care, în unire
ile noastre, a anulat

ambele

acusaţii înaintea Curţei

decisiuni

cu juraţi de

şi a

trimes

Prahova,

decisiuni

cu conclusipe

toţi

pentru a se

COD. CIV.— CART. II1.— TIT. UI —CAPIT,
IX. S-a III —ART. 449 PR. PEN.

625

Autoritatea lucrului judecat este
, deci, mai puţin energică în acest caz, fiind-că cont
radicţia între dou& hotăriri
|
!
|

declara, adevărații autori a aces
tei
caz, pentru-că el este unic în anal crime. Am citat acest
Decisia, Curţei de casaţie, de care ele noastre judecătoreşti,
cn totul însemnată. Ea pune în prin am vorbit mai sus, este
cipii că revisuirea, poate
să aibă loc, chiar dacă acei cond
amna
plinit pedeapsa, (cpr. art. 353 Pr. pen.ţi pe nedrept au îmaustr.; 401 Pr. pen.
germn., etc.) ; fiind-că, pe de o parte
, interesul justiţiei este
de a se constata cari sunț adevăraţ
ii,
altă parte, de a procură celor cond culpabili, iar pe de
amnaţi pe nedrepto
veabilitare. morală: „Considerând, qice
şi condamnaţii din 1892 au împlinit pedeInalta, Curte, că de
apsa la care fusese
condamnaţi, totuşi aceasta nu se opun
e
Suirei, fiind-că interesul suprem e de a, la admiterea revise declara judecătoreşte cari sunt adevărații culpabili ; că
pe nedrept au fost
condamnaţi, și de a le procura o reabilitare
morală; că aceasta nu se poate de câţ după nou
desbateri contradictorii înaintea Curţei cu juraţi la care se trim
ete causat.
„Nici executarea pedepsei,
nici moartea condamnatului nu Art. 401 Pr.
se opun la cererea de reîncepere a, procedurei, qice
art. 401 pen. germ.
din Pr. pen. germ.
Această, decisie mai pune încă, cu drept cuvin
t, în prin- Art. 446 şi
cipiii că dacă unul din acei condamnaţi pe nedrept
este mort 449 Pr. pen.
în momentul când se începe judecata, în revisuire,
nu este
loc
a se

drept

Această

numi

glăsueşte

un

disposiţie

curator

art. 449
nu-şi

memoriei

din

Codul

sale,

are aplicare

după

cum

pe

ne-

casul

art.

de procedură penală.
de cât în

446, şi numai prin inâdvertență: art. 449 mencionează art,
145 în loc de art. 446: „Considerând, dice Inalta Curte că,
de și art. 449 Pr. pen. prescrie numirea unui curator pentru condamnatul mort pentru causele indicate în art. 445,
totuşi aceasta e o inadvertență de text, fiind-că nu arţ.
+45 trebue să fie citat, ci art. 446, precum
e în legea, franceză (art. 447 Pr. pen. fr.); căci nu se justifică, de altmintrelea, pentru ce legiuitorul ax fi voit să schimbe dispo:
siția Codului francez, arătând causa din art. 445 în locul acelei

din

art.

446;

că, ast-fel,

nu

este

loc de a se numi un

curator memoriei condamnatului mort, ete.“. Neputendu-se,
deci, numi un curator memoriei condamnatului defunct și

neputend-se, în privinţa

lui, trimete

causa

la, Curtea,

cu ju-

rați, fiind-că nu poate să fie vorba de desbateri contradictorii faţă cu un condamnat mort, Inalta Curte cu drept cuvînta casat, în privinţa acestui condamnat, decisia, Curţei
cu juraţi de Ilfov, fără trimetere. Vedi această însemnată
decisie a Curţei noastre supreme, în Bulet. S-a II, 1899, p.
1336 urm. ; în Dreptul din 1900, No. 12,și în Curierul ju40
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(art.

pen.).

Cât

445

r&visuirea wa avut însă loc, ambele
trivă autoritatea lucrului judecat.
Luerul jude-

Se

Lucrul

judecat

cat în privința

nu este jude-damnarea

în

privinţa.

unuia

altora ; de unde

pronunțată

contra

Pr.

hotăriri
nu

resultă

este,

însă, jude-

că, cu

unui prevenit

timp

au de o potoată con-

sau

acusat, cel-

aaa baia lalți vor putea susţine că faptul incriminat n'a avut nici"odată, ființă ; căci este inadmisibil ca o persoană să fie lovită

de

o condamnare

penală, pronunţată

întrun

proces în

care ea w'a, figurat. Este, în adever, de principii, în materie penală, că atât judecătorii cât și juraţii nu pot să întemeeze o condamnare
de cât pe documente personal apreciate de dinșii în instanţa actuală 1).

Qasazile în
rea autoru- CâZ

Principiile de mai sus nu
de condamnarea acusatului

Iu principalachitare, însă, chestiunea

sufer nici-o dificultate în
sau prevenitului. In caz de

este mai grea;

de şi, în princi-

complicilor. Pi, achitarea unui prevenit sau acusat nu împedecă
o urControversă.mărire nouă contra altei persoane pentru acelaș
fapt.

Unii

lucrului

autori susțin,

judecat

nu

în adevăr,

primeşte

nici-o

că regula

excepţie,

relativităţei
şi că

o hotă-

rire penală nu poate nici întrun caz să producă efecte în
privinţa altui acusat sau prevenit 2),
Se admite însă, cu-toate-acestea, că achitarea auto-

rului principal folosește complicilor, când ea este motivată
pe inexistenţa faptului, sau pe o excepție peremtorie
inerentă însuș faptului, precum : prescripția, sau amnistia,
care

face ca acţiunea publică
însă, achitarea autorului
cepțiuni

care-i

sunt

să nu fie primită.
De câte-ori,
principal se întemeează pe €x-

personale,

precum:

buna

sa, credință,

lipsa de pricepere, lipsa de dovegi suficiente; etc.,ea
nu
se mai opune la urmărirea și condamnarea complicilor.
In primul caz,în adever, chestiunea de a se ști
dacă delietul

a avut fiinţă, sau dacă
avend un adevărat caracter
vocabilă

Nu

poate

„

)

și faptul

să existe

judecat

nu

urmărirea mai poate avea loc,
prejudicial, decisia este iremai

complicitate

poate

fi pus în discuţie.

acolo unde

nu

există de-

diciar din 1900, No. 2, unde
see găses sc publicate atât conclusiile noastre cât şi observ aţiile
amicului nostru, d-l L. N.
Cesărescu.
R&pe
RE rt. Sirey.,. vo Chossee jugte
-juuz, 1020. Bonnier.
i
909.
Griolet, op. cit,

p. 285 urna, Ortolan, op. cit. II, 1801
urm.

COD. CIV.—CART. I1.—TIT., II.—CAPIT. IA.—Sa HI.—ART.246 C. PEN,

lict.
casul

Socius delicti non întelligitur sine autore delicti.
In
al doilea este, din contra, necontestat că insuficienţa

probelor nu exclude posibilitatea unui complice
sau unui
coautor ; după cum buna credinţă sau lipsa, de price
perea
autorului priicipal nu lasă neaparat a se presupune
acea

a coautorilor

sau

complicilor

sei 1).

ă

Unii au mers și mai departe,
autorului
principal trebue
să

rea

lui, când
:)

delictul era

susținând că achitafolosească
complice-

atât de inerent persoanei căreia

el se

Vedi Repert. Dalloz, Supplem., Chose jugte, 355. Râpert.
Sirey, vo cit., 1021 urm. Pand. fi., vo Acguittement, 101 urm.
Haas, II. 1316. Rauter, Dr. criminel, L, 116. F. Helie, 0p.

vit,

II,

1000.

Garraud,

op. cit., 625,

p. 870

urm.

şi

To.

4

“t pvatigue de dr. penal, II, 691 urm. (ed. a 2-a). Mangin,
1], 400. 'Trebutien, op. cit., Il, 791. Cas. fr. D.P. 58. 1. 474.
— Această decisie pune în principiii că tentativa de avort Pedepsirea
(art. 246 C. pen.) este pedepsită, contrar unei alte decisiuni tentativei de
arort,
a Cnrţei de casaţie din Belgia (D.P. 48. 2. 22); însă chestiunea este toarte controversată, și doctrina refusă în ge- Controfersă,
nere, și cu drept cuvînt, de a pedepsi tentativa de avort,
chiar când ea ar emana de la o a treia persoană: medic,
hirurg, moaşă, ete.
„Ori-eine va face..., cu ştiintă, pe o
temee însărcinată sd lepede“, dice art. 240 din Codul penal;
de unde resultă că numai avortul îndeplinit este pedepsit.
Cpr. în acest sens: 'Trebutien, op. cit., I, 502 urm. F. Helie,
Th. du Code penal, IV, 1369 urm. Rauter, op. cit., IT, 458.
Repert.

Sireyv,

vo Avortement, 44

urm.

Morin, Râpert.

Avor-

tement, 10. Pand. tr., eod. v9, 64 urm. Ortolan, op. cit, |,
1026, nota de la p. 439. Garraud, op. cit, 111, p. 152, şi
Tr. ih. et pratigue de dr. penal, IV, 1160 (ed. a 2-a). Boiard, Dr. criiminel, No. 23 (ed. a 13-a). Legraverend, op. cit.,
I, p. 121. Briand et Chaude, Medecine legale, p. 141 urm.
(ed. a 9-a, 1874). Le Sellyer, Zr. de la criminalite, |, 31.
Duvergier, Manuel des juges dinstruc.,|, 15. Villey, Pr. de
dr. criminel, p. 102, și nota în Sirey, 83. 1. 329 urm. He-

vold, Revue pratigue, t. 10, anul 1860, p. 207, 208.—Contră :
Blanche, Etudes sur le C. penal, IV, 620, p. 851 urm. (ed.
a 2-a). Vei şi decisiile citate în Repert. Dalloz, Supplem.,
„Avortemeut, 5, text şi nota 1. In acelaș sens: Cas. fi. Sirey,
53. 1. 329. Codal penal austriac (art. 144 urm.) și acel suedez (capit. 14, $ 28) preved anume şi pedepsesc tentativa
avortului.

Celelalte

legislaţiuni

nu

pedepsesc

de cât faptul

îndeplinit. Cpr. art. 218 urm. C. pen. german din 1871, modificat prin legea din 16 fevr. 1876; art. 295 urm. C. pen.
ulandez din 1881 (pus în vigoare la 1886); art. 285 urm.
„ti. pen. unguresc din 1878, etc.

Dreptul

străin,
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Adulter, bi- imputa, în cât numai ea putea să-l comită. Ast-fel, se degamie, ete.
cide că, în materie de adulter, bigamie și bancrută, decla-

rarea de neculpabilitate a preveniţilor echivalează cu declararea de inexistență a faptului, și că, prin urmare, în

asemenea, casuri,

nimene

nu poate

fi condamnat

plice a unor asemenea fapte 1).

ca com-

Această, soluție este, însă, combătută de alți autori 2),
cari observă, nu fără oare-care temeiu, că cele de mai multe
ori judecătorii se mărginesc a, declara pur şi simplu pe in-

culpați

faptului

nezinovuți,

fie afirmată

Absolvirea,
autorului
principal.

aşa

că

faţă

nefiind tăgăduită,
faţă

de

de

nimic

dînșii,

însăș

existența,

sar

opune

ca ea să

nu

alţii.

Soluția de mai sus ar putea cel mult fi susținută în
privința delictului de adulter, care este un delict de o natură specială 3).
Presupunând acum că autorul principal a fost absolbit, în loc de a fi achitat, chestiunea este dea se şti dacă

există lucru judecat
mărite mai în urmă

în privința, persoanelor, care ar fi urca complici a, aceluiaș fapt ? Respun-

sul nu poate fi, în principii, de cât afirmativ. In adever,
autorul principal fiind absolvit, pentru-că faptul nu
este
prevedut de legea penală, sentinţa de condamnare
sau de
achitare, care sar da în al doilea proces, în privinţa,
com-

plicelui,

ar

fi în flagrantă

contradicţie

cu

sentinţa

anteri-

oară de absolvire 4).
Dacă, cu tot lucrul irevocabil judecat în favoarea,
sau
contra prevenitului ori acusatului, un alt individ
poate, în

principii, fi urmărit

1)
|

2)
3)

*)

pentru

acelaș fapt ; cu

F. Hâlie, op eit., II, 1001.

Haus, II, 1317.

11, 400. Repert. Sirey, vo cit, 1026.
2517,

şi Râpert.

Dalloz,

Faiilite,

1498,

atât

mai

Mangin,

Cas. fe.
nota

mult

op. eit.,

Sirey, 31. 1.

Cpr. Griolet, op. cit., p.289. Ortolan, op. cit., 1.
Ortolan, op. cit., IL, 1805. — In ceea ce priveII, 1803, 1804.
şte înrîurirea,
ce poate să aibă asupra complicelui pentr
u adulter, sentinţa,
dată în folosul, sau contra femeei, vedi
Râpert. Sirey, vo
Adultere, 205 um.
Cpr. Cas. belg. Râpert. Dalloz, Supplement
, Chose Jugte, 358,

nota Î. Haus, op. cit., II, 1315, p. 519.-— Acest
din urmă
autor observă, cu drept

cuvînt (loco cit.,
să se excepte casurile în care absolvirea p. 520), că trebue
autorului principal
ar fi întemeiată pe existența unei fine
de
neprimire persohale, sau pe

altor

o scusă,
persoane.

peremturie,

care

nu

se

poate

aplica

COD. CIV.—CART.
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el va putea să fie urmărit pentru un fapt deosebit,
însă
identic. Şi această regulă își primește aplicare, chiar dacă
prin prima hotărîre sar fi decis că faptul nu era prevădut de nici o lege penală!)).
Efectele principiului autorităfei, lucrului judecal în materie represivă.
In materie represivă, ca și în materie. civilă (v. supră,
p. 576 urm.), efectul lucrului judecat este irevocabil, cel
puţin în cât privește decisiile emanate de la Juridicţiile de
fond. Cât pentru decisiile sau ordonanţele de urmărire sau
de trimetere, emanate de la juridicţiile de instrucție, ele
nu au nici o înriurire asupra causei; iar acele de neurmărire împedecă trimeterea în judecată pănă la descoperirea de nous dovedi (art. 241 Pr. pen.).
Lucrul judecat fiind irevocabil, urmărirea nu mai poate
fi reîncepută sub nici-un cuvînt, nici de ministerul public,
nici de partea civilă, nici chiar de condamnat, care ar voi
să fie mai puţin pedepsit2).
Ast-fel, dacă prevenitul sau acusatul a fost achitat,

nu se poate provoca o nouă urmărire, pentru a se dobânâi
o condamnare, după cum nu se poate, la caz de condamnare, provoaca aplicarea unei pedepse mai mare, şi aceasta

chiar dacă judecătorii ar fi făcut o omisiune în cât priveşte aplicarea, pedepsei, uitâud, bună-oară, de a agrava

pedeapsa condamnatului, în caz de recidivă 3).

Condamnatul n'ar putea, de asemenea, să reînceapă ju- Art. 108 Pr.
ani
ină
.
gera.
decată pentru a dobindi
o pedeapsă 3 mai ; mică.
„ProceduPen: n. gern
ra nu va putea să fie reîncepută, qlice art. 403 din pr.
pen. germană din 1871, în scopul dea se modifica pedeapsa
în limitele edictate de legea penală 4).
:)
2)

Cpr. Repert. Dalloz, Supplâm., v* cif., 309. Haus, II, 1318.
A doua urmărire ar fi cu neputinţă, chiar dacă prevenitul
ar fi fost condamnat prin prima hotărire sub un alt nume.
O urmărire ulterioară pentru acelaș fapt ar fi cu neputinţă,
îndată ce s'ar dovedi identitatea condamnatului. Cpr. Cas.
fr. D. P. 71. 5. 230, No. 4. Pand. fr., ve ci, 2023.
3) F. Hâlie, op. cit., II, 985. Trâbutien, op. cit., IL, 192. Râpert.
Sirey, ve ciț., 1041. Pand. fr. eod. v9, 2024.
:) „Eine Wiederaufnahme des Verfahrens zum Ziveche der Aenderung der Strafe iînnerhalb des durch dasselbe Gesetz bes-
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Dar dacă Judecătorul nu poate să revie asupra sentinței ce el a dat; el poate une-ori fi chemat, ca și în materie civilă (v. supră, p. 512), a interpreta un dispositiv
îndoelnic şi întunecos, fără a avea, însă, dreptul de a denatura sau a-i schimba sensul 1).
Regula, în această privinţă, este

.
că

interpretarea

tre-

bue să fie mai mult favorabilă condamnatului de cât riguroasă, și că condamnarea trebue să fie mai mult restrânsă

de cât intinsă 2).

|

Decisiile emanate de la tribunalele represive, remase
definitive, sunt irevocabile, chiar când ele ar fi eronate și
pronunțate contra legei 5).
Ordonanța prin care judecătorul

de

instrucție, compe-

tent după lege, se desezisează în mod ilegal de un delict,
poate dobândi și ea autoritatea inerului judecat, dacă nu
este atacată în termenele prescrise de lege £).
Invocarea

Am

vedut

că,

în

materie

civilă,

părţile

pot

renunța

iveralui
ju- la autoritatea, lucrului judecat, și că judecătorii nu pot în

ficiă în mate-genere

s'o

invoace

rio represivăcepțiunea
că;

căci

din

oficiu 5); în

lucrului judecat
legea

apără

pe

materie

este din contra
prevenit

sau

represivă,

ex-

de ordine publi-

acusat

şi-i

asigură

posibilitatea, de a invoca, toate mijloacele de apărare statornicite în interesul seu; de unde resultă că ea poate îi
propusă

în ori-ce

stare

ma, oară în casație,
stanţelor de fond 6).
timmten

a

procesului,

și chiar

pentru

pri-

dacă ea n'a fostinvocată înaintea înEa fiind de ordine publică și părţile

Strafmasses findet

nicht stati“. — Procedura

penală

germană cuprinde mai multe disposiţiuni în privința casurilor, în care se poate reîncepe un proces terminat prin o
hotărire având puterea lucrului judecat (IPiederaufnahme
eines durch

1)
=)

(art. 399
triacă din
Pand. îr.,
Cpr. Cas.

*) Cas. fr.
*)
3)
,
)

rechiskrăftiges

Urtheil geschlossenen

Verfahrens)

urm.). Cpr. art. 353 urm. din C. de pr. pen. aus23 mai 1873, ete.
vo cit, 9028. Cas. fr. Pand. Period. 38. 1. 53%).
fr., loco supră cit.

D. P. 65. 1. 324

D. P. 56. 1. 327.

Sirey, 51. 1.

385. — In privinţa decisiilor pronunțate în materie civilă,
vedi supră, p. 496, 497.
Cas. fr. D. P. 84. 1. 48. Sirey, 86. 1. 14.
Vedi supră, p. 455, 580, 581.—Vedi, însă, în sens contraro
decizie inexplicabilă a Curţei din Paris, în D. P. 94.9. 524.

In materie civilă, autoritatea,
parat să fie invocată înaintea

ma sau în a doua instanţă.

lucrului judecat trebue neatribunalelor de fond, în pri-

Ea nu poate fi propusă pentru

COD. CIV.—CART. IIL.— TIT. UI.—GAPIT, IX, —S-a IIL—ART. 1201.
ne

putând

datori

renunța

s'o invoace

puse nici-0-dată la

la

dînsa,

din

judecătorii

oficii.

Aceste

îndoeala 1).

vive volens se opune,
prin

„Maxima

pot şi sunt

631

chiar

principii

w'au

fost

Nemo

auditur

pe-

dice Merlin 2), ca un acusat absolvit

prima hotărîre să poată renunţa la absolvirea sa“.
Excepţiunea lucrului judecat, propusă de acusat sau

prevenit,

examinată

este prejudicială în acest sens, că ea trebue
înaintea

fond; fiind-că

țiunea stinsă 3).
Numai

ori-cărei

ea are de scop

excepţia

de

să fie

chestiuni

de

de a; face

să se declare ac-

competinţă

se

va

formă

examina

sau

de

înain-

tea acelei a lucrului judecat, pentru-că alt-fel chestia conpetinței ar fi prejudecată prin acea a lucrului judecat 4).
Antoritatea

sau influența, în materie penală, a lucrului
judecat în civil, şi viee-versa.

Ne am ocupat pănă acum despre autoritatea lucrului
judecat în materie civilă și în materie represivă. Conform
împărțirei aratată supră, p. 457, avem să ne ocupăm în

secția

de față

despre

influența

sau înriurirea

asupra

civi-

lului a lucrului judecat în penal, și despre influența sau
înrîurirea asupra penalului a lucrului judecat în civil.
prima oară înaintea Curţei de casaţie. Vedi supă, p. 404,
text şi nota 1], şi la autorităţile citate acolo, adde : Cas. fr.,
Sirey, 97. 1. 221. Sirey, 96. 1. 13. Sirey, 1902. 1. 265.
1) Vedi Pand. îr., Chose jugte, 2037 urm. Repert. Sirey, eod.
vo, 1047. Repert. Dalloz, eod. vo, 520. Râpert. Palais, Chose
jugte, 634. Lavombiere, V, art. 1351, No. 164. Garraid, op.

cit., 625, p. 865, nota 1. Bonnier, 892.

Le Sellyer, op. cit,

II, 681. Griolet, op. cit, p. 319. Mangin, op. cit., IL, 312.
F. Hâlie, op. eif., II, 986. Villey, op. cit., p. 444. Trebutien,

op. cit., 192. H. Laurens, op. cit, p. 171. Cas. fr. Sirey, 81.

>)

]. 31. Pand. Period. 89. 1. 213. Cas. rom.
1891, p. 69, şi Drephul din 1891, No. 10.
Merlin, Repert., Chose jugde, $ 20, No. DĂ _

Bulet. S-a [],
j

3) Mangin, op. cit., II, 313. F. Helie, IL, 98. Le Sellyer, op.
cit. II, 682. Prebutien, II, 792. Morin, Râpert., Chose jugce,
!
“
4)

No. 8. Pand. fr., eod. vo, 2043. Repert, Sirey, eod. Yo, 1048.
Rodiere, lemn. de pr. eriminelle, p. 129 (ed. din 1845). R6pert. Dalloz, Chose jugee, 397.
|
,
PSR
Le Sellyer, op. cit., II, 683. Gwiolet, care revine asupra primei
sale opiniuni, op. cif., p. 320.—Contră : Cas. fi. Repert. Dalloz,
Chose jugte, 3897, nota 2.
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Influența sau înrîurirea asupra penalului a lucrului
judecat în câvil.
Ori-ce fapt delictuos dă loc la două acțiuni, una publică și alta civilă (art. 1 urm. Pr. pen.).
„Acțiunea

civilă

sau

privată

(prin

-oposiţie cu acea, pu-

blică) se poate urmări de o dată cu acea publică, înaintea
,
judecătorilor represivi 1), cât timp acţiunea publică
nu este
Electa una
via, etc.
ontroversă.

')

Judecătorii represivi nu pot statua asupra acţiun
ei civile
fără concursul părţei lesate.
Partea civilă, având dreptul

de opţiune între instanţa represivă și acea,
civilă, chestiunea, este de ase şti dacă, după ce ea a
ales o cale, poate
să

recurgă la alta. După un sistem, care se înteme
ează pe
consideraţii de echitate (v. nota, presid. C. de
cas.
Barris,
reprodusă de Merlin în Râpert., ve Delit, $
1), sar aplica
pur şi simplu maxima trivială (atât e de cunosc
expresia lui Merlin : Fecta una dia, non datur ută), după
vecursus ad
alteram, sau Electa una via, exeluditur altera.
Partea care
ar fi ales o cale, nu mai poate să recurgă
la
acest sens, Haus op. cit, ÎI, 1379 urm. Mangin alta. (Vegi în
, I, 35. Hoffman, Quest. prâjud., 1, 112 urm. Morin,
Râpert., Act. civ.
17 urm.
Garraud, op. cil. 388, p. 531.
Villey, 0p. cit,
p. 245. T. Bazot, Revue pratigue, t.
35, anul 1813,
p.
553 urm., De le marime Blecta una zia,
ete.
'Trib.
Ilfov,
C.
Judiciar din 1899, No. 20 (cu nota D-lui
este însă textul care cuprinde o aseme Cesărescu). Unde
nea proibiţiune, și
unde este, mai cu samă, textul care
admite această maximă, a cărei origină se găsește în dreptu
(ordon. de la 1667) ?—După un alt sistem,l vechii francez,
se distinge între
casul când partea vrea, să treacă
de la penal la civil, sau
de la civil la penal. Opţiunea n'ar
f
acest din urmă caz, pentru-că trecer definitivă, de cât în
ea de la civil la penal
ar fi defavorabilă pâritului (Berri
at St. Prix, Prib. correet.,
I, 410 urm. F. Helie, II, 617 urm.
Rauter, op. ciț., II, 665,
şi Pr. civ., p. 69, No. B1 (ed. din
1834). Trâbutien. II, 1116.

C. Paris, Sirey, 75. 2. 169. V. şi decisii

le citate în Repert.
Sirey, Act. civ., 388 Urm.).
In acest sistem se face. însă,
excepție pentru casul în care caract
incriminat S'ar fi manifestat în urma, erul penal al actului
întroducerei acţiunei
la
instanţa civilă.

Y, Trebutien, oco

cit. F. Helie. op. cit.
II, 618.—In fine, după ultimul
ridicţie la alta n'ar fi oprită, sistem, trecerea de la o jude
terminate de lege, sau când una, cât în casurile anume dedin juridicţiile sezisaţe s'ar
fi pronunțat asupra, litigiului,
ceea.
ce nu este de cât o aplicare a principiilor lucrului
judecat. Cpr. 'P. Huc, VIII,

341. 'Toullier D., V, partea, II, 170 urm.
Carou, Juridiction
de paiz, I,

des juges.

373.

Sourdat,

Pesponsabilite,

1, 933.

COD. CIV.—CART. III.—TIT. 108 „—CA
PIT. I3.—S-a IIL—ART.8 PR, PEN.

stinsă 1). Ea

se poate

urmări

și singură,

judecătorilor civili (art. 8 Pr. pen.).

a parte,

înaintea

|
Dacă partea
pretinsă lesată a urmărit acţiunea
sa
înaintea judecătorilor civili, şi această
acţiune a fost reşpinsă sau

chiar

admisă,

întrun

cuvînt judecată ; nu mai

remâne îndoeală că ea nu ar putea să
se constituească
parte civilă pentru acelaș fapt, înaintea
tribunalelor represive, care ar fi fost sezisate mai în urmă
de acţiunea

publică de cătră ministerul public, nici să citez
e direct
înaintea tribunalelor represive pe pretinsul vinov
at, conform art. 178 Pr. pen., pentru-că, în privința
acţiunei

civile, există lucru judecat definitiv 2).
Dacă

sive

ambele

acţiuni

(azt. 8, ab înitio

se judecă

Pr. pen.),

de

tribunălele

nici-o dificultate

presintă ; fiind-că ele vorfi resolvite prin una

de juraţi ; pe

când

delictul

nu se

și aceeaş sen-

tință. Chestiunea, însă, se complică când acțiunea.
loc de a f judecată
de tribunalele represive,
de acele civile 5), sau când ambele acţiuni sunt
aintea Curţei cu juraţi, pentru-că culpabilitatea

apreciază

repre-

civilă, în
se judecă,
aduse înpenală se

sau quasi-delictul ci-

vil se judecă de: magistraţii cari compun Curtea 4),
Cu-toate-acestea,
principiul
independenţei
acțiunei
publice de acea privată, proclamat, în materie de bancrută

Vedi asupra acestei controverse, Râpert. Sirey, Action civile,
385 urm. Pand. fe., Action publigue, 385 urm. Vedi și supră,
p. 530, ad notam. Vedi şi monografia noastră, publicată în
Dreptul din 1902, No. 59. Mai vedi încă în Dreptul din 1902,
No. 63, un articol a D-lui Perieţeanu, care se încearcă a
combate

părerea

noastră.

|
NR
*) Cpr. Trebutien, op. câ. IL, 161.
2) Le Sellyer, op. c:t., II, 144. Bonnier, 906. Griolet, op. cil.,
p. 326. Boissonade, Projet de C. civ. pour | Empire du Japon, V, p. 244, No. 239. Hoffmann, Quest. prâjudicielles, 129,
150. Lacombe, op. cit, 118, p. 192. Cas. fr. D.P. 56. 1. 432.
Si
,
Vedi şi supă, p. 530, ad nota.
3) Aceasta, se va întâmpla nu numai când acţiunea civilă va fi
întrodusă direct la tribunalele civile de partea lesată, dar şi
atunci când tribunalul corecţional sau de simplă poliţie ar
pronunța achitarea sau absolvirea inculpatului ; pentru-că,
în asemenea casuri, știm că tribunalele represive nu au
competinţa de a judeca acţiunea civilă. Vedi supră, p. 693,
*)

ma
numai

daunelor-interese
apreciază şi fixează quantumul
în privința delictelor de presă (art. 105 Const.).

633

634

AUTORITATEA

LUCRULUI

JUDECAT.—-ART.

de art. 875 C. com.!) ar trebui să ne

tatul logic că ceea

ce sa

judecat

1201.

conducă

în privinţa

la resuluneia din

ele, nu are nici-o înrîurire asupra decisiunei ce urmează
a interveni în privinţa celeilalte.
Această consecință logică este admisă de doctrină și

de jurisprudenţă, când este vorba de a se aprecia înrîurirea lucrului judecat în civil asupra penalului: căci se
admite fără discuţie că decisiunile date în privinţa acţi-

unei

civile

w'au,

în

principii,

nici-un

efect

asupra

acţi-

unei publice; pentru-că nu există în specie elementele lucrului judecat, adecă : identitatea, de obiect, de causă și de
părți 2). Judecătorii represivi vor statua, deci, asupra existenței faptelor incriminate și culpabilităţei prevenitului,
ca

și cum

hotărîrea

civilă

n'ar

avea,

fiinţă ; iar

dovedile

adunate în instanţa civilă, și chiar mărturisirea ce ar fi
făcut prevenitul, nu vor fi luate în samă de dînșii 5).
Art. 451 Pr.
pen. fr.

*) Ant. 451 din Pr. pen. fr. prevede în aceeaş ordine
că se va

da

curs

plângerilor

și denunţărilor

de idei

în falş,

chiar

atunci când actele atacate în falş ar fi servit de temeiii
unor acte judiciare sau civile ; însă acest text s'a, eliminat
de legiuitorul nostru.
*) Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a 11, 1877, p. 987, şi Bulet. S-a
II,
1882, consid. de la p. 1171, 1179. Baulet. 1882, p. 1921.
In adevăr, de şi în ambele acţiuni, faptul este acelaș, totuşi
în acţiunea publică, el este considerat ca un delict, pe când
în acţiunea civilă, el se consideră ca un fapt dăunător ; apoi, acţiunea publică are de scop aplicarea unei pedepse
(art.

2 Pr. pen.),

pe când

acea

civilă

urmăreşte

repararea

daunei causate (art. 998, 999 c. civ.): în fine, în ambele
acţiuni, părţile sunt deosebite ; căci acţiunea, publică se exercită în numele societăţei de mandatarii ei (membrii
minis-

terului

public)

(art.

4 Pr.

pen.) ; pe

când

acea

civilă apar-

ține părţei lesate (art. 3 Pr. pen.).
Este adevărat că, în
ambele acţiuni, partea urmărită este aceeaş, însă, în acţiunea civilă, ea este un simplu pârit, pe când în acea
publică, ea figurează ca prevenit sau acusaţ, Cpr. Haus,
op. cil.

II, 1408. F. Helie, op. cit., II, 1043. Garraud, op. cit.,

Allard, op. cit. p. 355 urm. A D. Nicolau, Revista de 626.
drept
și sociologie, anul TI, No. 1, p. 47,
3) Vedi Bonnier, 906, 907. Griolet, op. ciț., p.
595. Trebutien,
II, 793. Manegin, II, 420. F. Helie, op. cit.,
II, 1043, 1044.
Demolombe, XXX, 406. Larombisre, V, art. 1351,
No. 166.
Hoffmann, Quest. prejud., I, 131 urm. Pand, fr.,
Chose
2048 urm. Repert. Sirey, cod. vo, 1302 urm., şi Action jugee,
cirile,
632 urm. Râpert. Dalloz. Supplem., eod.
ve, 382. Griolet, op.
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„Mihi semper placuit, dice un vechiu jurisconsult italian,. guod confessio facta în judicio civili non faciat în _ju-

dicio

criminali

plenam probationem, sed tantummodo semi-

Plenam, et sic îndicium ad torturam* 1).
Mărturisirea, făcută înaintea, judecătorilor civili nu avea, deci, altă-dată de cât valoarea unui indiciu, care autorisa,

întrebuințarea, casnei sau torturei.

Farinacius

aprobă

această doctrină în termenii urmărori: „Confessio facta în
judicio civili, vel criminali civiliter- intentato, non sufficit ad
condemnandum în criminali judicio criminaliter intentato“ 2).
cit., p. 326 urm. Haus, II, 1407 urm. Lacombe, op. cit., 283,
284. Garraud, op. cit., 626. Ortolan, op. cit., II, 9138. Le Sellyer, op. cit., 112. Cas. fr. D.P. 51. 1. 180. Sirey, 67. 1. 636.
:) Clarus, Quest. 54, V, $ final. Cpr. Lacombe, op. cit, 984.
„PF. Helie, op. cit., IL., 1043. Repert. Sirey, Action civ., 636.
Mangin, op. cif., IL, 490.
2) Vedi asupra acestei citaţii și altor de asemene natură, F. Dreptul noHelie, loco cit.—Astă-qi, mărturisirea, făcută chiar înaintea stru anterior
instanţelor represive, nu are prin ea însăș nici o putere le- în privinta

gală decisivă.

Ca ori-ce element de probă, ea este lasată merturisirei

la apreciarea suverană a judecătorilor fondului.
p. 346. „Judecătorii vor preţui, dice art. 145
de

cod

procedură

criminală a Mărei

Veqi supră,
din vechiul

româneşti, după lumina,

conştiinţei lor şi după împrejurări, adevărul mărturisirilor
făcute de bănuit împrotiva sa, în nefiinţa, procurorului şi în
urmă tăgăduite de dinsul“. Cpr. asupa acestui text, Cas.
rom. Bulet. S-a cimin. anul 1962, p. 3 (prima decisie pronunțată

de

Curtea

noastră

lată, ce găsim

supremă).

în pri-

vinţa mărturisirei vinovatului, în vechiul Cod penal al Moldovei din 1526, promulgat în timpul lui Ioniţă Sturdza (art.
115). „Judecătorii pricinelor criminale, nu trebue lesne a
spre

hotări

a se pune pâritul

subt

pedeapsă

pentru

mărtu-

risirea, faptei, sau arătarea celor împreună vinovaţi, sau descoperirea și a altor fapte încă necunoscute : căci nici-o drepnu

tate

poate

statornici

leginirea

unei

pedepse,

când

încă,

remâne îndoeală de este pârîtul vinovat, sau nevinovat; cu
cât mai ales, că din asprimea pedepsei, poate întru acel midică

nut să

cel nevinovat

şi judecătorii

că pedeapsa,
țare,

de

au

înaintea

lor un

că

este

vinovat, ca să conteneas-

să cadă în mai mare neîncredinvinovat sau nevinovat“.

Andro-

nachi Donici prevede, de asemenea (Ş 2, capit. 41), că judecătorii criminalicești nu trebue să creadă lesne iînsuş acelui ce de-o-dată mărturiseşte că este vinovat, căci poate
de

frică

şi de

sfială să mărturisească pentru

sine fapte care

nu le-au făcut ; ci cu multă răbdare şi cu îndelungată cercetare să afle adeverul“. Tot ast-fel şi Codul Caragea dis-

penal.
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Condamnarea pentru
bancrută în
lipsa unei
declarări de

„În
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basa acestor

principii necontestate,

un comerciant,

în starea

de

încetare de

1201,

se decide

plăţi,

poate

că

fi con-

damnat pentru bancrută, fie simplă, fie frauduloasă, independen
t de declararea în stare de faliment, și chiar dacă
faliment, ete.
tribunalul

comercial

ar

fi dis

că

nu

este

loc. la, asemenea

civile, în materie de

contravenţii va-

declarare !) ; că hotărîrea, civilă, care a declarat că
un deposit n'a avut loc, nu se opune la exerciţiul acțiune
i publice pentru violarea acestui deposit 2); ca hotărîrea,
pro-

nunțată

de tribunalele

male, asupra apelului interjetat contra, decisiunei
administrațiunei superioare, n'are nici-o înrîurire asupra
acţiunei
penale, exercitată în urmă, în caz de fraudă,
de minist.
public, conform art. 199 din legea vamală,
înaintea, tribunalelor represive 3) ; că hotărîrea, pronunțată
în civil asupra
cererei de anularea unui act de vindare,
nu constitue lucru judecat înaintea autorităților represive
chemate a judeca

acțiunea

pentru

publică,

intentată

delictul că s'a, servit

că era falș 4), etc.
Din

cele mai

sus

expuse

contra

aceleeaș

cu acel act având
resultă

că,

persoane

cunoștință

dacă

un tribunal civil ar fi declarat că cine-va este autorul
unui
fapt dăunător,
n'ar

comis în toate condiţiunile

împedeca

pe

tribunalele

responsabilităţei, aceasta,

represive

de a-l

achita pentru acelaș fapt; şi vice-tersa, individul
urmărit înaintea
tribunalelor civile, pentru un fapt
dăunător, şi declarat
nerespânsabil, sau recunoscut ca nefiind
autorul faptului
pretins, ar putea. foarte bine să fie
condamnat de instanțele represive pentru acelaș fapt.
Această posibilitate de
contrardiceri între ambele hotăriri,
este inevitabilă de câte

ori

instanțele

sive. De

civile

sau

aceea este bine

pronunțat

înaintea

ca ele să suspende

acelor

repre-

causa până la

pune că „vinovaţii cari se căznesc,
dată, măcar că vor şi spune că sunt să nu se creadă de ovinovaţi, căci de multe
ori de frică şi durere dic şi ceea
ce nu este“ (partea VI.
capit. 2. $ 57). Vedi supră, p.
') Cas. fr. D. P. 87. 1. 180. Sirey844.
, 57. 1. 636. Sirey, 79. 1.
481. Trib. Ilfov, Dreptul din 1899,
336, p. 433. Veţi şi supră, p. 616; No. 81. m. Huc, VIII,
*) C. Limoges, Sirey, 45, 2. 177.
D. P. 45.4. 84, No. 3. Cpr.
Demolombe, XXX, 406.
5) Cas. rom. Bulet. S-a II, 1882,
*) Cas. rom. Bulet. S-a II, 1891, p. 19290.
p. 645.
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judecarea ei în penal, conform 'adagiului : Le crimin
el tient
le civil en flat (ant. 8 Pr. pen.). Dacă ele, însă,
nu sau
conformat acestei regule de bun simț, va putea să
existe
contradicție între ambele hotărîri, şi singura înrîur
ire ce
hotărîrea civilă va putea să aibă, asupra, acelei penale
este,

precum

am

nu vor

mai

vedut

supră,

putea

p. 633,

să judece

că tribunalele

acţiunea

fost definitiv judecată de instanţele
specie, ar exista cele trei identități

civilă,

represive
dacă

ea a

civile, pentru-că, în
ale lucrului judecat :

acelaș obiect (aceeaș despăgubire sau indemnitate), aceeaș
causă (acelaș fapt dăunător), şi aceleași părţi. Lucrul f&-

ind, deci,
adus

definitiv judecat pe cale

pentru

a, dona

Iată, însă un
nă

şi-a

asigurat

ars ; cerendu-se
mei

oară

caz, care poate
casa

contra
de

ține și dovedește în mod
lui.

Mai

că

tărdiu,

civilă, nu mai poate fi

instanţelor

fi îndoelnic:

incendiului

represive i).:

asigurare,

aceasta

suficient

că focul

judecătorii

asiguratul

resping

este

pe

plata PIi-

din urmă

cale

asiguratu-f00 la imobi
penală

şi

cere de la tribun. comercial indemnitatea sa ; iar societatea, de asigurare nu dovedește cu suficiență că focul a fost

pus înadins de dînsul, în cât ea este condamnată la plata
primei stipulate. Mai târdiu însă, descoperindu-se bănueli

Ă
2

Vom vedea, de asemenea, infră, p. 644, nota 1, că de câteori persoana lesată s'a constituit parte civilă înaintea instanțelor represive, dobândind o hotărire, contradictorie ; ea nu
va mai putea să aducă aceeaş chestie înaintea instanțelor
căvile, pentru-eăi „acțiunea sa, este definitiv judecată.
Ce pe
V, p. 244,

Pac, Projet de C. cio. pour
No. 239.

gurare și

sus- Poprietarul

achitat de dare de foc. Pute-va el din nou să ceară de
la, societate plata indemnităţei cuvenite ? De sigur că nu,
căci există lucru judecai. Verdictul juraţilor lasă, în adever, în tot-deauna o incertitudine asupra culpabilităţei acusatului 2). Se poate foarte bine întâmpla ca asiguratul să
fi fost autorul incendiului, însă să fi fost achitat pentrucă, după apreciarea juraţilor, nu avea pe deplin usul raţiunei sale. Sunt, deci, destule motive ca elsă nu primească indemnitatea, la care ar fi putut să aibă diept5).
Ipotesa inversă este și mai delicată: asiguratul își

1)

Raportul

a fost pus ÎN- nuit că a pus

acțiunea

urmărit

O persoa-

și această casă a, dintre socic-

înaintea tribunalelor comerciale

de la societatea

adins ș așa

înaintea,

b'mpire du Japon,

”
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pentru

dare

1201.

el este urmărit

de

foc.

Pute-va

penalicește
el să execute

hotărîrea “dobândită în contra societăței,

cu toată

nalitatea

prin

faptului,

dovedită

și sancţionată

crimi-

o hotărîre

definitivă ? După rigoarea principiilor, da ; după echitate,
nu. In Francia, societatea de asigurare are un mijloc de
scapare. Ea va cere revisuirea hotăriîrei civile pentru dolul
personal al asiguratului (art. 480, 10 Pr. civ. fr.); căci dolul din partea lui resultă nu numai din punerea, focului cu
voință, dar încă și din cererea indemnităţei la care el știea,
prea bine că nu are nici-un drept).
La noi, însă, unde
dolul nu figurează printre casurile de revisuire, societa-

tea de asigurare va trebui să plătească, cu-toate-că ea
se găsește într'un caz de scutire, fiind-că este condamnată
prin 0 hotărire definitivă, care, ori cât sar dice şi ori cât
sar tace, are autoritatea lucrului judecat. Iată, resultatul
nedrept

gicei.
de

la care

Summum

ajuns

ne

conduce

respectul

principiilor

jus,

suma

înjuria !

Acest

pentru

a

convinge

pe

legiuitor

şi al lo-

exemplu
că

dolul

ar fi
trebue

să figureze printre causele de revisuire; și fiind-că Proiectul codului de pr. civilă se găseşte pendent înaintea
Corpurilor legiuitoare, nimic n'ar fi mai uşor de cât a se
propune

din

un

iniţiativă

amendament

în acest

parlamentară.

sens,

Suntem,

fie de

însă,

Guvern,

de mai

fie

înainte

convins
că cele scrise de noi vor trece nevtdute Şi neaudite de nimene, și că slabul nostru glas va fi şi de astă

dată voz clamantis în. deserto.
'Trebue să ai o mare dosă
de răbdare ca să serii mereu, atunci când ştii că, în țara

românească,
nimene
sau aproape
nimene nu citeşte. Şi
când cine-va, din. întâmplare, deschide o carte sauo lucrare
făcută de altul, este pentru a spune că e rea şi că auto-

rul nu-și a atius scopul. Iată, din nefericire, țara în care
Trăim !

Kacepţii la principiul de mai sus.—Chestiă prejudiciale.
„Principiul mai
civil nu are nici-o
a se da în penal,
10 Hotărirea

1)

sus expus, după care luerul judecat în
înriurire asupra hotărîrei care urmează
suferă done excepţii:
dată în civil tebue să fie respectată de

Cpr. Boissonade, op. cit., Y, p. 245, No. 240.
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judecătorii tribunalelor represive, de câte ori ea se invoacă
ca constituind între părţi un raport nou de drepturi. Asţ-

tel,

după

un

individ

divid
îmu

ce hotărîrea

dată

este

proprietarul

va putea

fi condamnat

sustragerea

acestui

pe cale

unui

lucru

civilă

de judecătorii

lucru,

a declarat.că

mișcător,

acest in-

represivi

săvirșită inainte

pen-

de pronun-

țavea hotărirei civile, fiind-că declaraţia judecătorului civil nu leagă pe acel penal; el nu va putea, însă, fi condamnat pentru sustragerea aceluiaș lucru, săvîrşită în urma pronunțărei hotărîrei civile ; fiind-că această din urmă

sentinţă îl declară

proprietarul

lucrului faţă de partea con-

îxa căreia hotărîrea a fost dată !).

|

20 A doua excepţie este relativă la chestiile așa dise
prejudiciale 2), despre care am mai vorbit în treacăt în f.

V, nota 2 dela
Aceste

Chestii prejudiciale.

p. 509 urm.

chestiuni prejudecă,

în adever,

acţiunea publică

în acest sens că judecătorii represivi nu numai că nu au
competința de a le examina, și trebue să le trimeată la
tribunalele civile, dar încă ei sunt legaţi prin hotărîrea ce
va da tribunalul competent; căci, dacă ei nu au competința de a judeca asemenea chestiuni, cum ar putea să aibă
pe acea de a reforma sentința emanată de la singurul ju-

decător competent ?
„Așa dar, chestiunile prejudiciale sunt acele chestiuni
de drept civil, care se ivesc într'o judecată penală, a căror resolvire are înrîurirea asupra acestei judecăţi și care,
prin urmare, trebuesc cercetate în mod prealabil de tribunalele civile. Causa penală se va pune în suspensie pănă la

judecarea

chestiunei

prejudiciale

2)

Griolet, op. cit., p. 321.

2)
2)

Cpr.
Veqi
urm.,
ter,

Repert.

pe cale civilă.

De

astă

Sirey, Chose jugee, 1311 urm.

Cas. rom. Bulet. S-a II, 1877, consid. de la p. 288.
asupra chestiilor prejudiciale, Haus, op. cit., II, 1180 Bibliografie.
Manzini, Le guestioni pregiudiziali (Fivenze,-1899) ; RauDr. eviminel, ÎL, 661 urm. ; Bertauld, Quest. et exceptions

prjudicielles en matidre răpressive (1 vol., 1856); Hoffmann,

Tr. th. et prat. des quest. prejudicielles en mat. repressive (3

vol., 1865—1870);

Mangin, op. cit, I, 167 urm.

F. Hflie,

Instruc. criminnelle, II „826 urm. şi VI, 2660 urm..; Garraud,
op. cit., 432 urm. ; 'Prebutien, op. cit., II, 223 urm. ; M. Suţu,
Curierul judiciar din 1901, No. 45. Repert. Dalloz, vo Quest.
prejudicielles. (Celelalte Repertorii, în curs,de publicare, Sirey și Pand. fr., n'au ajuns încă la această materie). Chestiunea, este, însă, tratată în Pand. fr., v* Action publigue,

No. 439 urm.
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299, 300 C. CIV.

dată, deci, contrar regulei statornicite de art.
civilul ţine penalul în statu guo: Le civil tient
en ctat.
Acestea odată expuse, să vedem care sunt
prejudiciale în legea noastră.
Art, 299, 300
Nu avem, în această privinţă, de cât art.
C. civ.
din Codul civil. „Acţiunea criminală în contra
pentru

suprimarea

stărei

civile, dice

acest

din

8 Pr. pen.,
le crimânel
chestiunile

299 şi 300
unui delict
urmă

text,

nu va putea începe de cât după ce s'a dat hotărîrea definitivă asupra, cestiunei stărei civile“, bine înţeles de tribunalele civile, conform art. precedent.
Așa dar, chestia
de stat, în crimă de desființarea stărei civile a unui
copil
(art. 275 C.pen.), esteo chestie prejudicială, care
suspendă nu numai judecata penală, dar chiar punerea
în mişcare a acţiunei publice.
Sunt, însă, și alte materii în care părțile pot râdica
chestii prealabile înaintea, tribunalelor represive,
de natură a prejudeca fondul afacerei. Ast-fel, în delictul
de adulter,
se poate

delictul
tia

râdica

de bigamie

nulităţei

primei

chestiunea

nulităţei

căsătoriei ; în

(crimă altă dată), se poate râdica chescăsătorii

și chiar

celei

de

a doua

1);
în delictul de abus de încredere, se poate
râdica chestia,
existenţei depositului, mandatului, etc. ;
în delictele de distragere, sau în delictele silvice 2), se poate
râdica chestia
proprietăţei, etc.

1)

Delicte silvice,

In cât priveşte chestia nulităţei sau valid
ităţei căsătoriei
de a doua, nu mai remâne, după noi,
îndoială că tribunalele represive au competința de a, o
judeca, pentru-că delictul consistă tocmai în săvîrşirea
acestei căsătorii. Cpr.
F. Hâlie, 7i. du C. penal, IV, 1618.
tor Comentarii, p. 5ll, nota.—Contră: Vegi şi t. V a acesBlanche, Frudes pratiques suv le C. penal, V, 220 urm.
Vegi asupra acestei contvoverse, î. I, partea II, p. 58,
2) Curtea de casaţie a decis, în secţinota ].
uni
elusiile noastre, că simplul fapt al unite, în unire cu conîntr'o pădure supusă regimului silvic, întroducerei unor vite
se pedepseşte de legiuitor, fără a se cere ca element
al delictului voința de a
le întroduce, şi numai forţa major
să apere pe un delicuent de pedeapsă.ă poate, în asemenea caz,
din 1900,
No. 16, şi Bulet. Secţii-unite 1900, V. C. judiciar
p. 215. Asupra, acestui
punct jurisprudența nostră este
bunale persistă în ideea, contrară constantă, de şi unele tri. Cpr. Bulet. S-a II, 1899,
p. 453 şi 835.
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In toate aceste casuri, dacă se va decide că nu există
căsătorie, deposit, mandat, sau că acel care a distrus
lucrul

pretins

al altuia

ter, bigamie,
Sunt

era

abuz

oare

proprietarul

de încredere,

aceste

chestiuni

lui,

nu

va

distrugere,
adevărate

exista

adul-

etc.
chestii

prejudi-

ciale, pe care tribunalele represive trebue să le trimeată
în judecata tribunalelor civile; sau aceste tribunale sunt
ele competente de a judeca toate chestiile incidentale legate de fond, de și ele n'ar fi avut competința să le judece în principal?
Curtea

din

Iași

și acea

din

București

au

decis

că,

în toate aceste ceasuri, este vorba de adevărate chestii prejudiciale de competinţa tribunalelor civile 1), Mai tărdiu,
însă, Curtea din Iași a revenit asupra primei sale jurisprudențe, punând de astă dată
în principiu că,
lația noastră, cu deosebire de ceea ce se întâmplă

în legisîn Fran-

cia, și afară de casul excepțional prevedut de art. 300 C.
civ., judecătorii represivi, chemaţi a judeca un delict, sunt

competenți a judeca și excepţiunile cu caracter civil, ce se
ivese în judecarea acestor delicte, precum este de exemplu:

existența dreptului de proprietate pe capul delicuentului,
fără a mai suspenda judecata și a trimete aceste incidenţe
la tribunalele constituite în civil 2).
De și altă

dată

am combătut

această teorie,

adoptând

părerea admisă de minoritatea Curţei3), totuși, astă-gi, după
o matură reflexie, credem că această din urmă soluție este
cea mai juridică în legislația noastră. In adever, art. 300
C. civ. nu este aplicarea unui principiii general, ci o de-

rogare
nei

este

de la dreptul
și judecătorul

comun,

după

excepțiunei.

care judecătorul
principii

admis

acţiuşi în

dreptul roman €).
îi
Apoi, jurisprudența franceză se întemeează, în privinţa
proprietăţei imobiliare, pe care o declară exclusiv de competința tribunalelor civile, pe art. 182 din Codul forestier,
1)
2)

Vedi Dreptul din 1891, No. 14, și din 1892, No.64. Ambele
decisii sunt date în materie de delicte silvice.
N
Dreptul din 1896, No. 2 (decisie dată numai în majoritate,
doi judecători

2)
2)

fiind

de părere

contrară).

Vedi t. V, p. 509 urm., nota 2.
|
|
|
„Pertinet enim ad officium judicis, qui de hereditate cognoscit,
universam încidentam gucestionem qua în judicium devocatitr,
examinare“. D. 1, în fine, Cod, De ordine Judieiorum, 3. 8.
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care, la noi, lipseşte. Neavând, deci, nici wi text excepțional în această privinţă,
nu putem admite aceeaș soluţie.
In fine, chiar adimițându-se, precum spune minoritatea Curţei din Iași în considerentele

tual în î. V, p. 511,

ad notam,

ce le

am reprodus

tex-

că chestiunea proprietăţei

imobiliare ar da adesea-ori loc la dificultăţi și la instrucțiuni lungi şi laborioase,
trucțiuni ar găsi o mai

mată

înaintea

nu este adevărat
mare garanţie
în

că aceste insprocedura ur-

tribunalelor civile, pentru-că judecătorii re-

presivi se vor conforma, în totul regulelor edictate de dreptul civil. Acest principiii este cuatât mai admisibil la noi,

cu cât, după organisarea noastră judecătorească, judecătorii represivi și civili sunt aceeaşi; în cât am ajunge lă
acest resultat cu totul straniu, ca judecătorii represivi să
suspende causa și s'o judece apoi tot ei, constituiți însă, de
astă dată,

în

civil.

0. chestie

de

formă.

gănare,

dacă

care

Va

să

dică,

La. ce

ar aduce

nou€

ea nu ne conduce

totul

dar

s'ar

să

cheltueli

la nici-un

reduce

mai

numaila

admitem

și pexdere

o

de

resultat practic.

ritatea Curţei din Iași, a cărei părere o adoptasem,

cum

am

spus,

chestiuni

și noi altă

prejudiciale,

dată, admite

de

câte

ori

stră-

timp,

Miho-

pre-

posibilitatea unei

se contestă

în mod

se-

xios proprietatea imobiliară, întemeindu-se pe împrejurarea
că nici-o lege n'o proibă. Dar aceasta nu este de ajuns :
pentru

ca judecătorii

cidentele

râdicate

represivi

cu ocasia

să se

poată

unei afaceri

desezisa

pe

care

de in-

ei

sunt

competenți a o judeca,
ar trebui un text expres care să
autorise asemeiea măsură. Or, asemenea text nu există de

cât în materie de chestii de stat (art. 299, 300 C. civ.),
ȘI Încă și în asemenea caz, excepţiunea nu se justifică în
deajuns; ceea ce a adus în mai multe legiuiri străine, de
exemplu, în Codul italian, eliminarea acestor disposiţii
ex-

cepţionale.
Așa

dar, în materie

de chestii

prejudiciale, principiul

trebuește ast-fel formulat : afară de exce pțiunea

prin art. 299

și 300 C. civ., tribunalele

statornicită

xepresive judecă

toate chestiunile de drept civil râdicate. înaintea lor
în mod

incidental, cu ocasiunea infracțiunilor:
ce ei sunt chemaţi
a judeca. Ast-fel se exprimă art. 15 din
legea. belgiană de
la 15 aprilie
0
SPELO A1878 1).
i
') Oper. Haus, op, cit, TI, 1193, text şi nota 3. Vedi
şi M. Suţu,

COD. CIV.—CARTEA
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grăbit,
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ni se par, după

principii,

când

București

și trebue

am. admis

și de

o mai

adâncă

să

mărturisim

soluția

consacrată

minoritatea

Curţei din

la. 1396.

043

cugetare, adecă

de

ne-am

cam

Curtea

din

Iaşi, prin

decisia

de

i
lată ce îns&mnează ştiinţa noastră : după ce am susținut o părere, sunt nevoit so lepăd:
după ce am scris,
sunt nevoit să şterg. Şi apoi, ne mai mirăm de variaţiu-

nile jurisprudenţei! Avea dreptate vechiul jurisconsult și
magistrat francez din secolul al NIII-le, Pierre des Fontaines, când în sfaturile ce dădea unui prieten, dicea:
„Nule chose west plus plaine d'estuide quede droit force 1,
„IL.

Influenţa sau înrîurivea, asupra cicilului, a lucrului :
judecat în penal.

Am vedut că, în principii,
nu are nici-o înrîurire asupra
da

mai

Ce
decat

în

decisia pronunţată. în civil
acelei care urmează a se

tărdiu

în

trebue

să decidem

în ipotesa

are

înriurire

penal

penal.
el vr'o

|

-

inversă?

Lucrul ju-

asupra decisiunei care

se :va da mai tărdiu pe cale civilă?
Cu alte cuvinte, ashitarea prevenitului sau acusatului impedecă ea exercițiul
ulterior al acţiunei civile; şi, vice cersu, condamnarea lui
are ea vr'o autoritate înaintea instanţelor civile, chemate
a statua asupra cererei în daune ? Chestiunea

este

din cele

Curieru! judiciar din 1901, No. 45.— In basa acestor prin-ju materiede
cipii se decide,

în materie

că

este

de

bancrută,

că

constatarea,

în- bancrută, ta-

cetărei plăţilor, ca şi calitatea de comerciant, nu constitueo Ca Pc
chestie -prejudicială şi,.prin urmare, tribunalul represiv, sc- cheatie pre- „zisat de judecarea delictului de bancrută, nu are nevoe de judiciată.
“a suspenda causa spre a se stabili de tribunalul comercial
2

banerutarul

în încetare de plăţi ; această

chestie de

fapt putând fi resolvită de judecătorii represivi. Trib, Ilfov,
"Dreptul, din 1899, No..81. Cas. fr. Sirey, 19, 1. 481.. Vedi
şi supră,p. 616 şi 636.
e
LL

:5. In-această carte, tipărită pentru prima

vară la 1668, Con-

seil que Pierre des Fontuines donna ă_ son «mi, sl'auteur trace, dice Laferritre, :les râgles â suivre dans lex. relations
civiles et s'efforce

d'adoucir

la rude

empreinte

de la fcoda-

lite par la sagesse.des lvis romaines“. V. P. Larousse
“du XLX-e sitele, vo Yontuines: Pierre: des).
dietionn.

Gr.

644

AUTORITATEA

mai

controversate,

LUCRULUI

JUDECAT.—ART.

de și principiile

ente pentru a o decide!).

1201.

generale

sunt

-

sufici-

|

Din capul locului întâlnim două sisteme opuse, susținute de doi mari jurisconsulţi ai secolului trecut.
Sistemul lui
Merlin a susținut cu multă convingere că hotărîrea
Merlin.
pronunțată în penal, are în toate casurile, autoritatea lucrului judecat asupra hotărirei ce urmează a se da în civil; de unde ar resulta că faptele constatate de instanțele
represive nu mai pot fi contestate înaintea tribunalelor civile. Le criminel emporte le civil, dice acest autor. Această
soluţie ar fi, după marele jurisconsult, conformă atât principiilor cât și textelor.
Ea ar fi conformă, mai întăi, principiilor cari cârmuesc materia lucrului judecat, pentru-că cele trei
condiții
cerute de art. 1201 ar exista în specie.
/dentitatea de obiect există, în adever : căci, în ambele acţiuni,
obiectul
este repararea daunei causate prin actul incriminat
, repa1)

De câte ori persoana, lesată prin 0 crimă, un
delict
contravenţie, s'a constituit parte civilă înaintea, instansau o
țelor
represive, şi aceste instanţe au dat față cu
dînsa o hotăvire contradictorie, nn mai încape îndoeală că
există
vinţa ei lucru judecat, şi că ea nu va mai putea să în priaducă

aceeaş

chestie

înaintea,

instanțelor

op. cit. II, 1102. Mangin, II, 421.
243. Merlin, Repert., Chose Jugte,
butien, II, 793. Le Sellyer, op.
XXX, 411, 412. Pana. îr., Chose

Dreptul din 1885,

civile.

(Vedi

FE. Hâlie,

'Toullier D. V, partea, ÎI,
$ 15. Bonnier, 909. Trecit, II, 719. Demolombe,
jugee, 2199. C. Focşani,

No. 49. Cas. rom. Sa, civ.
p. 123. Bulet. S-a II, 1811, consid. de la p. 227.Bulet. 1869,
Trib. Vilcea, Dreptu
l din 1890, No. 39.

notam).— Curtea, de casaţie

Vedi şi supră,

a, decis de curând,

p. 530, ad

în această pri-

vinţă (12 iunie 1900), în unire eu conclusiile
noastre, că de
câte ori partea civilă și-a lichidaţ preten
ţiile
sale pe calea civilă sau comercială, presența sa
în instanța penală
este neregulată şi jignitoare pentru
inculpat ; întru-cât prin
aceasta el are ca acusator și pe partea
prin o hotărire anterioară. Bulet. S-a civilă, despăgubită
II, 1900, p. 869, şi
C.

judiciar din 1900, No. 55.—Când, însă,

o persoană a figurat ca parte civilă înainţea instan
ţelor represive numai
în ceea ce privește cheltuelele de
judecată,
reservându-şi

dreptul de a introduce o nouă, acţiune
pentru despăgubirea
i se poate opune ca lncru judecat
calea penală în contra cererei de despă hotărîrea, dată pe
gubire făcută la instanţele civile. C. Bucureşti, Dreptul
din 1993, No. 68.
sa, nu

COD. CIV.—CARTEA
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rare care, în instanţa penală, se va traduce prin
aplicarea unei pedepse; iar în acea civilă, prin condamnare
a la
daune. Jdentitatea de causă există, de asemenea, fiindcă

în

ambele

acţiuni,

basa

este

aceeaș:

faptul delictuos și dă-

unător, care a fost comis. In fine, ar exista și identitatea
de părți, al treilea element al lucrului judecat, pentru-că
ministerul public fiind, în specie, contradictorul legitim al

acusatului pentru. toate interesele compromise, el represintă
atât interesele personale. ale părţei lesate, cât şi acelea ale
celorlalți membri ai corpului social.
Această soluţie ar resulta și. din oare-care texte: și
anume din art. 466 Pr. pen., după care actul autentic de-

clarat de falș, în totul sau în parte, este îndreptat prin

gere

sau

adăogire,

după

ordinul

tribunalului

șter-

corecţional

care a judecat falșul !); ceea ce lasă a se presupune că efectul
hotărirei penale este absolut în privinţa instanţelor civile,
fiind-că partea falșificată din aci este șters, adecă desfiin-

țată ; din art.

180

C. civil, după

care

de

câte

ori

dovada

celebrărei legale a unei căsătorii este dobândită prin resulta-

imlunei proceduri penale ; înscrierea, sentinţei în registrele
stărei civile, asigură căsătoriei, din diua celebrărei sale,

toale efectele civile, atât în privinţa, soţilor, cât şi a copiilor
născuți din acea căsătorie;
în fine, din art. 213 C. civ,,
după care condamnarea unuia din soți la munca silnică, sau

reclusiune, este o causă de divorţ. La aceste texte se mai
poate încă adăoga art. 8 din Pr. pen., căci punerea în
suspensie a acţiunei civile pănă la judecarea definitivă a
acțiunei publice, lasă încă a se presupune că decisiunea
dată în penal va putea să aibă o înrîurire asupra hotăvîrei, care se va da mai tărdin în civil.
In fine, în favoarea acestei soluţii, procurorul geneMourre a invocat înaintea Curţei de casaţie din Fran-

ral

cia 2) următoarele
:)

consideraţii :“ Hotărirea dată în penal,

In urma legei din 28 mai 1893, falșul nu mai este astă-ţi
o crimă, ci un delict. Această corecţionalisare a falşului a
fost provocată

de

numeroasele

-

vinţă la juraţi.

achitări

ivite în această pri-

_

a

d fr, 19 i irtie 1817. Vedi Sirey, 1817. 1. 169, și R6pert. Dalloz, Chose juge, 559, nota 1. Conclusiile proc. general Mourre, din care am extras câte-va rânduri, se pot
vedea în Merlin, Quest. de droit, vo Fauz, $ 6, No. 8, p.

163 CT. 4, eă. din 1829).
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dice înaltul magistrat, este un monument râdicat în sinul
societăţei, care trebue să fixeze toate privirile și să încătușeze toate gândirile; ea este un monument asupra căruia se intipărește un adever public. /uigrozitoave ar fi acea teorie, care ar permite ca lucrul judecat o dată în penal să se mai judece
din nou în civil!
Ast-fel, sub cuvint

că

acţiunea

publică

și interesul

privat

sunt

doue

lu-

cruri deosebite, hotărîrea civilă ar putea să dică că un
om nu este vinovat, atunci când el a plătit cu viaţa sa
crima ce a comis; sau

el a fost proclamat

că

crima

nevinovat

este

patentă,

de justiţia

atunci

represivă

când

și re-

dat societăţei. Dacă un tribunal civil ar putea, din causa
materiei și în basa unei distineţiuni oare-care, să exami-

neze

din

nou acelaș

fapt și să judece

a doua oară aceeaș

chestie, la ce contradicții sar putea da loc prin asemenea
procedare ?... Ce tulburare și ce scandal sar aduce dilnic

în societate!“ !).

Sistemul lui

Torlier.

Acest

sistem,

uşor

ii

de resturnat,

a fost viu

de 'Poullier 2). In adevâr, nu există, în specie,

„de

obiect,

pentru-că

unei pedepse, pe
unei despăgubiri
|
„Moartea,
ministerul public
lesată, nu sunt

urmărirea

penală

tinde

la

combătut

identitate
aplicarea

când acea civilă are de scop dobândirea
bănești.
munca silnică sau altă pedeapsă ce cere
și biletele de mii de lei ce cere partea

unulși acelaș

lucru“, dice cu

drept

cuvînt

Marcade (V, art. 1351, No. XV, p. 202). In al doilea loc,
nu există identitate de causă 3), pentru-că, pe când ministerul public invoacă, în faptul incriminat, violarea legti
penale, de oare:ce, faptul a fost comis cu voinţă, cu in-

tenţiune ; partea

lesată

de cât ca 6 simplă
1)

poate

culpă,

să

ca un

nu

considere

acelaș fapt

quasi-delict.

In fine, și

Vei în acelaş sens: Merlin, R&pert., vi Chose jugce, $ 15, 16;

Non bis în idem, $ 14—16; Riparations civiles, $ 1. Vedi
de
acelaș autor şi Quest. de droit, vo Puuz, $ 6,: No.
6. Vedi
ŞI autorităţile citate în Pand. fe. Chose Jugee,*) Toullier D,, V, partea II, 840 urm. Veai si F.2105.
Helie. op.

pfifo II, 1108 urm. Cas. fi. D.P. 54. 1.774. Sirey, 55, 1. 437.
Cpr.

5)

Allard, op. cif., p. 355, 356. Pană. fr.ve cit.,. 92107.—Convă: Toullier, D., V, partea II, 947, care admite identitatea
de causă, pentru-că, în ambele acţiuni, faptul ar fi acelaş.
Chiar dacă ar fi așa, totuși lipsesc celelalte dou& element—
e
ale lucrului judecat,

ceea

ce condamnă

sistemul

lui Merlin.

COD. CIV.—CARTEA
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aceasta este și mai evident, nu există identitate de părți,
pentru-că, în penal, acțiunea aparţine ministerului public,

iar în

civil,

părței lesate.

Merlin

obiectează că ministerul

public,
representând
societatea,
represintă prin aceasta
chiar şi pe partea lesată, ea fiind un membru a acelei s0-.
cietăţi ; însă, la aceasta Toullier respunde cu drept cuvînt
că dacă ministerul public represintă întru cât-va pe partea lesată, ca membru interesat a reprimărei delictului, el
n'0 represintă de loc în cât priveşte interesele sale parti-

culare.

„Straniu

representant este acela, dice 'Toullier (loco

cit, 256), care nu poate nici să pue conelusii, nici să primească mandat de la persoana ce se pretinde că el represintă. Să înlăturăm, deci, pentru tot-deauna această doc-

trină

nouă,

falșă

și periculoasă,

care

pretinde-a

face din

ministerul public mandatarul părţei civile absente. EI are
sarcina de a veghia ca interesele minorilor să nu fie compromise, și cu-toate-acestea, nici o dată nu s'a pretins că
el este mandatarul lor, și că hotărîrea pronunțată în urma conclusiilor procurorului, ax fi lucru judecat. faţă “de
minorii, cari war fi fost representați în instanță de man-

datarul lor legal, ete.“.

|

N

Toullier, trebue s'o recunoaștem, a resturnat cu o logică sdrobitoare sistemul lui Merlin ; însă, din nefericire.
sistemul propus
penal mar avea

civile, este
acest

de dinsul, după
care lucrul judecat în
nici-odată vr'o înriurire asupra acțiunei

și el inadmisibil,

resultat,

pe

care

pentru-eă ne ar

procurorul

conduce la

general Monrre

îl cali-

fica cu drept cuvînt de îngrozitor, și anume : ca instanţele
civile să poată dice că un om nu este vinovatde v faptă
pentru care instanţele represive lau condamnat la munca
silnică pe viaţă și, în alte ţări, poate chiar la moarte);
1)

“Tată cum se exprimă, în această privinţă, un autor: „Liidâe quun homme frappe d'une peine au nom de la Societe,

apres des d6bats solennels, oii toutes les garanties ont ste
prises en faveur de la dâfense, puisse encore devant les
tribunaux

civils,

et

quand

il ne

s'agit

plus

que

des

dom-

mages-interts aux quels son crime ou son delit a donne
lieu, contester sa culpabilit€, et soutenirle mal-juge de sa

condamnation, cette idee est si opposee a tout systeme de
justice râguliere et au respect qui doit s'attacher aux deci-

sioris de la justice, quelle ne se prâsente pas facilement ă.
Vespritk. “Lagrange, Revue critigue de lâgisi., t. VIII, anul
1956, p. 38.
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sau ca instanțele civile să admită o
pentru o faptă declarată inexistentă,
lemne, de judecătorii represivi.
Sistemul cel
Prin urmare, trebue să căutăm o
„ai rațional, im pace toate interesele. Tată care este,
tzină şi în ju-sistemul

urmat

de

1901.

despăgubire civilă
după desbateri soaltă soluție, care să
în această privinţă,

doctrină și de jurisprudenţă : Hotărîrea

risprudență. pronunţată de o juridicţie represivă de judecată, fie chiar
excepţională, de exemplu,
de autorităţile militare 1), are
autoritatea lucrului judecat asupra civilului 2), însă numai
în caz când hotărîrea penală afirmă în mod expres existența sau inexistenţa faptului delictuos,
vinovăția prevenitului ori acusatului.

Decisia judecătorilor

Lucrul jude-

catîn penal
îşi produce
efectele sale
chiar
faţă de
persoanele

earew'au luat

parte la, u-

vinovăția

represivi nu se impune

sau ne.

instanţe-

1)

C. Bucureşti, Dreptul din 1896, No. 19, şi C. judiciar din
1896, No. 13. Pana. fr. vo et, 2118, 21179. Haus, II, 1424
bis. Tribunale militare nu judecă nici-odaţă acţiunea civilă

7)

Când

(art. 263 C. de justiţie militar).
qicem

că

hotărîrea, pronunțată

|

in

penal

are autorita-

tea lucrului judecat, înțelegem față de toată lumea, chiar
de
persoanele care nau
figurat în instanța represivă“.
Conside„a
:
X
„da
Pie
ce:
a
vând, dice Curtea din Bucureşti. că principiul care trece
intea regulelor art. 1201 0. civ. e că interesul general înapri-

mează

şi domină

interesul

privat ; că

ceea ce

s'a

penal e judecat şi în civil, faţă chiar cu persoanele judecet în
care n'au
fost faţă în instanţa represivă ; căci alt-fel s'ar
sdruncina
credinţa, ce trebue să inspire tuturor o decisiune
criminală.“
- Dreptul din 1896, No. 19.
„Principiul trebueşte, deci, ast-fel formulat : Decisii
le definitive emanate de la judecătorii represivi (juridi
eţiile de judecată) au asupra civilului autoritatea lucrul
ui judecat, în
privința tuturor, chiar şi acelora cari n'au
fost parte în
procesul penal, în acest sens că nu este
permis judecătorului civil de a tăgădui ceea ce a fost recuno
cătorii represivi. Cpr. TD, Huc. VIII, 337, în scut de judefine. Garraud,
op. cit., 630, 631. Cas. fr. şi C. Orl6ans, Sirey,
92. 1. 292.
D.P. 93.2. 148. D. P. 86. 2. 94. Cpr. şi
Cas.
belg.
Râpert.
Dalloz, Supplem., Chose Jugee, 393, nota
1. Vedi și infră, p.

660 urm.—Vedi însă Demolombe, XXX, 436
urm.
Autoritatea lucrul

ui judecat in penal nu poate, însă, să înriurească asupra civiluluj, când faptele judeca
te în penal sunt
cu totul deosebite, şi nu există nici-o
contrarietate între ho-

tărirea

pronunţată

vilă. Cas. rom.

în

penal

şi acea, pronunţată

Dreptul din 1896, No.

pe

cale

ci-

S-a II,
1896, p. 1405. Dreptul din 1888, No 8 îi
s1887, p. 1000,
7
it
No 6 si Bulet. Sal,
74, şi Bulet.
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de cât asupra punctelor decise prin ea, și asupra

cărora ei aveau misiunea da a statua.
Judecătorii civili
pot, deci, să decidă asupra tuturor pretențiilor, în privinţa

cărora nu există posibilitate de contradicţie între decisia
civilă şi acea penală 1). Acest, sistem, generalmente admis,

împacă întrun mod fericit interesul public şi acel privat.
Dacă instanțele represive au pronunțat condamnarea pre2)

Garraud

vesumă

foarte

bine

adevăratele

limite

ale autori- Adevâratele

tăţei lucrului judecat în penal. Această autoritate nu se a- limite ale luplică de cât la chestiunile care au fost în realitate și în mod cerului judenecesa” decise de judecătorii represivi, şi care sunt relative: cat în penal.
10 la, existența faptului ce formează basa comună a acţiunei publice şi acelei civile; 20 la calificarea legală a fap-

tului (vedi înfră, p. 667, nota. 1);

30 la culpabilitatea sau

neculpabilitatea acusatului ori prevenitului. In urma hotărirei represive, aceste fapte nu mai pot, deci, fi examinate
de tribunalele civile, care vor trebui pur şi simplu să le recunoască de constante, şi să tragă din ele consecinţile la

care ele dau loc în privinţa intereselor private. Incolo,
tribunalele civile au ov complectă libertate de apreciare, destul

este

ca, prin

decisiunea

ce vor da

în

privinţa

interese-

lor civile, ele să nu să pună în contradicţie cu hotărirea represivă. Garraud, op. ciț., 629, în fine, p. 810. Cpr. şi Cas.
fr. Pand. Period. 1902. 1. 239.—Ast-fel, Curtea noastră de
Casaţie a decis, cu drept cuvint (4 iunie 1902), că o hotărire dată în penal, remasă definitivă, prin care s'a stabilit
că semnătura de pe o cambie nu este falşă, ci este proprie
a semnatarului cambiei, constitue lueru judecat între părți,
aşa că, în urmă, când semnatarul
este acţionat pe cale

civilă la plata cambiei, el nu mai poate să se opună la plată
pe motiv că semnătura sa ar fi falșă. C. judiciur din 14 iulie
1902, No. 51, şi Dreptul din 1902, No. 63. Vedi şi o altă decisie a C. de cas., din 17 septembrie 1868. „Considerând, dice
această, decisie, că lucrul judecat în criminal are autoritate
în civil, când juridicţia criminală a recunoscut, prin decisiunea, sa, într'un mod lămurit, că faptul imputat inculpatului sau acusatului nu există, că inculpatul sau acusatul nu
este autorul'lui, şi că acel fapt nu-i este imputabil din punctul de vedere al legei penale; sau când a râspuns în mod
afirmativ la toate aceste puncte; că, în adevăr, în aceste
casuri, de şi nu este identitate de causă, de părţi şi de o-

biect, este însă lucru judecat; căci veri-ce decisie criminală,
fiind dată între acusat şi societatea întreagă, presintă un

caracter de generalitate, care-i imprimă autoritatea lucruJui judecat, şi care nu se poate nesocoti fără scandal juridic, ete.«. V. Bulet. S-a criminală, anul 1868, p. 159.
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venitului sau acusatului,, partea, lesată poate să ceară o
despăgubire bănească ; din contra, la caz de achitare, ea

nu va
3492

Proieet. Cod.

japonez.

putea

să

dovedească

comiterea

faptului

delictuos 1).

„Independent de casurile în care tribunalele represive
AN statuat asupra, daunelor civile cerute din causa fapte-

lor

delictuoase

deferite

în judecata

lor,

dice

art. 1422

din

Proiectul Codului japonez, elaborat de profesorul Boissonade, decisiile date în materie criminală, corecțională sau
de. simplă poliţie, au autoritatea lucrului. judecat,
în cât
privește interesele civile referitoare la infracțiune,
asupra
„ realităței însuş faptului incriminat, asupra caracte
rului delictuos și culpabilităţei inculpatului, care nu
mai
bătute în altă instanţă“.

Acest sistem,

> 1)

re

Art.

admis și în Italia

pot fi des-

(art. 6 Pr. pen.) 2),

Vedi în acest sens: Pană, tr., vo cit., 2109
urm.
Sirey, cod.-vo, 647 urm., Și Action civ., 1070. Allara Repert.
, op. cit.,
p..398 urm. Tr&butien, op. cit., II, 197. Bonnier,
Aubry et Rau, VIII, $ 709 bis, p. 405 urm. Bertau 909 urm.
ct except. prâjudicielles, 92 urm. Beudant, Influe ld, Quest.
nce du criminel sur le civil, Revue critique, î. 24, anul
1864,
p. 492.
Boncenne, Pr. civ., IV, p. 44. Carr€-Chauveau,
Lois de la
procedure, IL, Quest. 943, p. 415 urm.. Coulon
,
i, p. 466. Demolombe, XXX, 408 urm. Griole Quest. de droit,
t, op. cif., p.
336 urm., şi Revue pratigue, t. 24, anul
1867, p. 256 urm.
Hoftmann, (uesr.. prejudicielles, 1, 197 urm.
Lagrange, Revue
critique de ltgisl., VIII, anul 1856, p. 31
urm.
Legraverend,
I&gisl. crimiu. 1, p. 61 urm. Le Sellyer,
op. cit, II, 719 urm.,
Şi Dr. criminel, VI, 9481 urm. Mangin,
op. cit, LI, 413 urm.,
+21 urm., Mareade, V, azt. 1351, No.
15, 16, p. 199 urm.
Rodiăre, Pr. criminelle, p. 91. Sourdat, Respon
subili
urm.
Ortolan, op. cit, II, 1811 urm., 2134, te, IL. 352
9139
Larombitre, V, art. 1351, No. 168 uri.
Poncet, Des jugements, TI, 354. Rivitre, Jurispruil.
de la Cour de cassation,
+23. Garraud, op. cit, 630. Villey,
op. cit, p. 445 urm.
Audinet, De Fautorite au civil de la chose
jugde au criminel,
7 urm. (1883). Morin, Repert., Chose
juget,
39 urm. Garsonnet, III, Ş 474, în fine, p. 98 (ed.
1), $ 1144, p. 587 (ed.
a 2-a). Haus, II, 1dl5 urm. Ricci,
Del/e prove, 318. 'p. Huc,
VIII, 337. Cpr. Cas. fr, Sirey,
1. 519. Sirey, 95. 1.
10. Veqi şi Cas. rom. Bulet. S-a 1901,
1,
1895,
p. 575. C. judiciar din 1893, No. 70. C. Bucureşti,
Dreptu
l.
din, 1897, No.
55 ; din 1896, No. 19 şi 21: C.
ar din 1896, No. 13.
—Vedi însă C. Bucureşti, Dreptujudici
l din 1893, No. 68. Cas.
vom, Bulet. S-a 1, 1889, p. 119.
jedi autorităţile citate în Râpert
. Sirey, vo Action cirile,
Î urm.
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se întemeează mai cu samă pe misiunea conferită. pe de
o parte, tribunalelor represive, iar pe de alta, celor civile. Cele dintăi au, în adevăr, misiunea de a statua. într-un interes social, asupra existenţei crimelor, delictelor şi contravenţiilor polițienești, asupra culpabilităţei acusaţilor
sau preveniţilor, și asupra aplicaţiunei legei penale.
Cât
pentru consecințele civile, care pot să resulte din aceste

fapte, aceasta este de atribuțiunea

tribunalelor civile !).

Dacă tribunalele civile ar: putea să declare nevinovat
acel recunoscut vinovat de tribunalele represive, și zice-

pe

versa,

acestea

din urmă

n'ar mai

avea

nici-o autoritate.

Dar, pe de altă parte, şi tribunalele civile trebue, la rîndul lor, să-și poată îndeplini misiunea ce le conferă legea,

adecă să statueze
1)

asupra

consecinţelor

Din împrejurarea că decisiile

tribunalelor

nici-o autoritate asupra. consecinţelor
cunoscute,

civile, care resultă
represive

nu au Consecințele

civile a faptelor - re- care resultă

resultă următoarele consecințe : 1 Decisia, care din impreju-

a achitat pe un individ de faptul de omor cu voinţă, sau prin târg

trib

imprudenţă, nu împedecă o-acţiune în: daune, exercitată: îna- represive nu
intea, tribunalelor civile, întemeiată pe faptele eare an ser-au nici-o auvit de basă urmărirei penale, dar care sunt considerate ca toritate asu-

constituind de astă dată numai un delict sau quasi-deliet ci-Peă oile

vil, în sensul art. 998, 999 C. civ. (V. înfră, p. 655, 656). 20 De-a faptelor reclaraţia de neculpabilitate, dată în favoarea unui individ, cunoscute.
acusat că a pus foc cu voinţă la imobilul seu, nu impedecă pe
compania de asigurare, de la care acest individ ar cere plata
indemnităţei, datorită din causa arderei imobilului, de a dovedi inaintea instanţelor civile că focul a provenit din culpa
sau imprudenţa sa ; aşa în cât nici o indemnitate nu i sar.
cuveni.
30 Declaraţia de neculpabilitate, dată în favoarea
unui individ, acusat de falş, nu se opune la constatarea
materială a falşificărei actului incriminat, și a fortiori, la
cererea în anulare a acestui act 'pentru fraudă, vicii de formă, etc. Cpr. Trebutien, op. cit., II, 199, şi decisiile citate
|
de acest autor.
In toate aceste casuri, însă, şi în altele de asemenea natură, judecătorii

civili nu vor

putea,

să se pună

asupra

fap-

tului în contradicere cu decisia penală ; căci, numai sub această condiţie, judecătorii civili îşi păstrează independenţa
lor în privința

aprecierei unor

fapte,

care au

mai

fost o

dată apreciate de instanţele represive. Trebutien, II, 800. Demolombe, XXX, 419. Aubry et Rau, VIII, $ 169 bis, p. 410.
Larombiere, V, art. 1351, No. 176. Haus, II, "1490. Marcad6,
V, art. 1351, No. 16. Garraud, op. ci, 630, p. 871. TF. Huc,
VIII, 339. Cas. fr. D. P..92. 1. 381. Sirey, 1901. 1. 519.
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din faptele: recunoscute de judecătorii represivi, consecințe
pe care acești din urmă nu puteau să le judece, pentru-că
nu fusese aduse înaintea lor.
Justificarea, .
Acest sistem, eclectic, dacă putem să-l calificăm astacestui sisfel,
este
în perfectă armonie cu textele invocate de Mertem.

lin. In adever, actul falș va fi desființat (art. 466

căsătoria

dovedită

prin

resultatul

unei

Pr. pen.);

proceduri

penale,

va produce toate efectele civile ale căsătoriei în genere
(art. 180 C. civ.); divorțul va fi pronunţat - contra soţului condamnat
la munca silnică
sau reclusiune
(cpr.
213 0. civ,), ete.; pentru-că juridicţia represivă a
judecat,

în limitele atribuţiilor sale, că există falș,
desființare. de
stat civil, etc. Consecința neaparată a acestor
decisiuni este

desființarea

actului falș, restituirea efectelor civile, căsăto-

viei,

admiterea

prin

tăgăduirea

tribuţiilor

judecat

despărțeniei,

acestor

sale și ar

legalmente

ete.;

alt-fel juridicţia

consecințe,

aduce

ar întrece

o știrbire

de cătră

instanţele

Acest sistem se recomandă
practice ; căci el înlăturează, pe

civilă,

limitele a-

vătămătoare

lucrului

represive.

și prin
resultatele sale
de o parte, inconvenien-

tele sistemului lui Toullier, semnalate în
termeni atât de
energici de procurorul general Mourre (v.
supră, p. 645,
646), cât și inconvenientele sistemului
lui Merlin, care, deși
e mai

Hotăriri de!
eondamnare.

puţin

grav,

totuși,

precum

observă

cu drept cuvint autorii, jertfeşte interesul privat
interesului public
reu înțeles 1).
Hotăririle emanate de la instanțele
represive de judecată, exercitând, după cum am vedut,
o legitimă îuriurire asupra acţiunei civile, partea,
lesată, la caz de condamnarea, persoanei
anularea

unei

care ar cere daune, sau divorțul,
sau
convențiuni,
ori revocarea,
unei donaţiuni

pentru causă de ingratitudine,
etc., întemeindu-se pe faptele constatate în penal, n'ar mai
avea de dovedit aceste
fapte, pe care judecătorii civili
sunt datori a le considera
ca constante2).
*)
*)

Cpr. Trebutien, op. cit, 11,
urm. 2116 urn.

791.

Pana.

"Tr6butien, loco cit. Pand. îr.,
vo cit. 2196
Drep

tul din: 1896,

No.

21. Cas. rom.

îr.,
urm.

vo ciţ..

92108

C. Bucuresti,

C. judiciar

din 1893,
No. 10, şi Bulet. S-a 1, 1893, p.
575. Vegi și înfră, p. 660.
—ondamnatul n'ar
mai

putea,

deci, contesta

înaintea ju-
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Aceşti judecători

nu vor avea,

deci,
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a se pronunța

de cât asupra existenţei și întinderei daunelor, ţinând socoteală de împrejurările admise prin sentința de condam-

nare, care, de exemplu, ar fi reținut sau înlăturat faptul
că rănirile causate cu voință ar fi produs moartea 1).
Dacă este vorba de furtul unei sume de bani, jude-

cătorii

civili

nu

vor

de juridicţia penală 2).

putea

să modifice

cifra

determinată

In cât privește hotăririle achitătoare, trebue să distingem între verdictul negativ al juraţilor și sentinţile emanaâte

de

la

ceielalte juridicţii

penale.

In

adevăr,

ver-

dictul juraţilor nefiind motivat, acusatul poate fi achitat
din mai multe cause: fiecă faptul incriminat n'a avut loc,
fie că acusatul nu este autorul lui, fie în fine, că el n'a
comis faptul cu intenţie.
Verdictul de neculpabilitate nu
exclude, deci, neaparat existenţa faptului material sau acea

a unei culpe, care poate să-l facă responsabil 3). Judecătorii
civili păstrează, deci, libertatea lor de apreciare de câte ori
decisia

lor

nu

juraţii €).
Ast-fel,
unui individ
împedecă

este

în contradicție

cu

ceea

ce au

hotărit

verdictul de neculpabilitate, dat în favoarea,
acusat de tăinuirea unor obiecte furate, nu

pe judecătorii

civili

de

a declara

că,

prin

cum-

ridicţiei civile faptul care a angajat responsabilitatea sa (Cas.
fr. D. P. 83. 1. 362), nici să susţie că el nu este autorul
lui. C. Grenoble, Sirey, 47. 2. 547. Cpr. T. Huc, VIII, 339.
:) Cpr. C. Paris, D. P. 173. 2. 150.
2) "PT. Huc, VIII, 338, în fine. Demolombe, XXX, 425. Râpert.
Sirey, vo ciț. 1087. Cas. fe. D. P. 78. 1. 462. Sirey, 79. 1.
15.—--Contră : Audinet, op. cit., 51. C. Bastia (decisie casată),
Sirey, loco cit.
_
3) Vedi şi supră, p. 631.
4) Cas. fr. şi C. Toulouse, D. P. 79. 1. 4172. D. P. 80.1. 179.
D. P. 92. 1. 391. D.P. 91.2. 828. Cas. rom. Bulet. S-a
crimin. 1868, p. 159. „Considerând, dice această decisie, că
de câte ori instanța represivă a declarat că inculpatul nu
este culpabil criminalicește de faptul ce i se impută, această
decisie, nu împedecă pe partea civilă, care s'ar pretinde vătămată,

să

dovedească

în civil

că

faptul

dul achitat este autorul lui, şi că acest
delict sau un quasi-delict de natură a da
ete.«. Cpr. T. Huc, VIII, 339. Pand. fr.,
Haus, II, 1422. Griolet, op. cit. p. 361.
496. Garraud, op. cit. 630, p. 8Tî. Vedi şi

există,

că indivi-

fapt constitue un
loc la despăgubiri,
ve cif., 2236 urm.
Demolombe, XXX,
'Trâbutien, II, 800.

Hotăriri de
achitare.
Curtea, cu
juraţi.
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pararea lor de la persoane necunoscute, acusatul a comis
o imprudenţă care-l face. responsabil de daune cătră pro-

prietarul care a fost victima furtului 1).
Sar

putea

drul chestiunei

întâmpla

une-ori

ca Juraţii,

puse de president, dacă

eşind din ca-

acusatul

este sau nu

culpabil de cutare fapt (art. 361 Pr. pen.),. să fi respuns
că faptul va avut loc. In asemenea caz, juraţii usurpând

o putere ce nu li este conferită prin instituţiile noastre,
Curtea ar avea datoria de a declara acest verdict de: nul
şi neavenit: căci el nu valorează în favoarea acusatului

Jotăriri de

de cât ca o simplă declaraţie de neculpabilitate 2).
„Judecătorii civili nu mai au, însă, această latitudine

achitare,
de
'Trib. eorecționale.
UNI

1)

Art. 875 Pr.
pen.

apreciare

de câte

1 tribunal

ori achitarea,

coreeţional

sau

prevenitului

de simplă

este opera

poliţie,

pentru-că

Cas. fr. D. P. 79. 1. 387. 7. Huc, VIII, Zoco ci. —S'a
decis,
de asemenea,că achitarea acusatului de faptul penal,
nu
constitue autoritatea lucrului judecat pentru Curtea,
de compturi. Cas. rom. Bulet. S-a II, 1880, p. 13.
Ortolan, ferue, pratigue, t, 17, anul 1864, p. 392.
Se întâmplă câte-odată ca verdictul juraţilor,
de şi afivmativ, şi de .şi este învestit cu formele legale,
să
fie resultatul unei erori. În asemenea caz, Curtea
are, după art.
315 Pr. pen,, facultatea de a suspenda verdic
tul şi de aamână, causa
decata,

pentru sesiunea viitoare, spre a fi supusă
în: jualtor juraţi, între cari nu va putea Ina
parte nici

unul din acei ce compuneau

comisiunea

Această facultate este lăsată cu
țel, şi ea trebue exercitată în mod

anterioară.

totul la apreciarea Curspontaneu şi să intervi-

nă imediat după declaraţia juraţilor, fără
ca nimene să aibă
dreptul de a o provoca. Sa decis, însă,
de Curtea, de casație, în unire cu conclusiile noastre (2
fevr. 1900), că faptul că, după citirea, verdictului, s'a dat
cuvîntul procuro-

vului,

pentru

aplicarea

pedepsei, precum

şi apărărei,' care a
reamintit Curţei prerogativa, ce-i conferă legea,
nu 'poate face
„ca, decisiunea de suspendar6 să nu
fie
valabil
ă,
întru cât
acea reamintire nu poate fi considerat
ăca -0 provocare propriu disă, şi dacă reflexiune a fost
din
- Curţei
a inainte şi după -cetirea, verdictului şi a'ascu „parte
ltărei părţei asupra
aplicăv
ei pedepsei, “această reflexie:nu
justifică că
n'a fost spontanee. V. 0. Judiciar
- din 1900.
(decisie

„darea

suspenNo. 14,

nereprodusă în Bulet.
tă, însă, şi adnotată
de noi in Sirey, 1901, 4. p. 32). publica
Opr. Gas fe "Sirey,39. 1.
831. Y. Helie, /ustrue:

rey,

Cour d'assises,

crimin- VIII, 3819 Repet.

5936 urm, —— Vedi

Ligisl. crimin., II, p. 953,

IN

-

Si-

însă. Legvaverend.

COD. CIV.—CARTEA JIl.—TIT. UI.—CAP. 1X.- S-a MU —ART.
1201.

aceste

tribunale

prevenitul
Dacă

minat

nu se mărginesc

este nevinovat,
tribunalul sau

n'a avut

în fine,

că

nu

loc,
i

se

este

cu totul străin

sunt

legaţi

prin

în genere

că

ci explică această declaraţie.
Curtea a decis că faptul incri-

sau că prevenitul
poate

imputa

de faptul

sentința

a declara

655

nu l-a, comis,

nici-o

incriminat,

corecțională

și,

culpă,

ori

sau
că el

judecătorii civili
prin

urmare,

nu

pot condamna pe prevenit la daune !), chiar dacă faptul
incriminat ar fi fost înlăturat ca nefiind pe deplin stabilit 2),

De câte ori un individ este achitat pentru lipsă de
dovedi, achitarea sa este definitivă, și nu se poate în a-

semenea

cătorului

caz, produce un suplement de probă înaintea judecivil, după

cum acest

suplement n'ar putea

dus nici înaintea instanțelor represive 3).

fi pro-

ă

Cu-toate-acestea, de câte ori hotărîrea unui tribunal
- corecţional sau de simplă poliție se mărginește pur şi simplu a înlătura culpabilitatea penală, partea lesată poate să

ceară

daune

de la juridicţia

civilă,

întemeindu-și

preten-

ţia sa pe taptele constitutive ale unui quasi-delict, sub condiţiunea, însă, ca acele fapte să fie altele de cât acelea care
au facut obiectul urmărirei penale, sau să poată fi privite
din punctul de vedere exclusiv a ori-cărui caracter de-

lictuos £).

|

Ast-fel, dacă într'o urmărire pentru omor sau răniri
fără voe (art. 248, 249 C. pen.), judecătorii represivi, fără
a tăgădui participarea prevenitului la faptul material, și
')

Cas. fr. D. P..93. t; 87. C. Orlâans, D.P.86.2. 94 7.
Huc, VIII, 340. Bonnier, 914. Garsonnet, Pr. ce, LUI, Ş
1147 urm. p. 589 urm. (ed. a 2-a). Haus, II, 1424. Garraud,
op. cit., 630, p. 818. 'Trebutien, II, 800. Demolombe, XXX.
431. Griolet, op. cit, p. 338. Râpert. Sirey, vo cit, 1107
urm. Pand. fr., eod..v9, 2260 urm. Ortolan, II, 2143, 2143.
Aubry et Rau, VIII, $ 769 bis, p. 408.—Contră :. Lagrange,
Revue critique, 'î.. VIII, anul. 1806, p.. 31. Villey, op. cit. p.
_
urm.
450 urm. Audinet, op. cit.,
: 2). Cpr. Cas. fr. şi C. Orlans, D. P. 17.1.19. D.P. 86, 2. 94.
3) [. Hue, VIII, 340. Garsonnet, Pr. civ., III, $ 1145, p. 591
(ed. a 2-a). Bonnier, 914.. Demolombe, XXX, 432. Repert.

Sirey, vo cit., 1116 urm. Larombiere, V, art.. 1351, No. 116.

Cas. fr. Sirey, 77,.1. 210. D.P. 1. 1. 197.—Contră : Man„gin, op. cit. IL, 427. Sourdat, Responsabilită, Î, 361 bis, 366.
Haus, IL, 1424
,
+) Cas. fr. Sirey, 93. 1. 200. T. Hue, loco ci.

Achitarea
p. lipsă de
dovedi.
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1201,

fără a afirma că el a luat toate măsurile necesare spre
a-l înlătura, l-au achitat,
mărginindu-se a declara că n'a
causat, prin imprudență, omorul sau rănirile de care este
vorba ; judecătorii civili vor putea, fără a viola autoritatea lucrului judecat, să decidă că prevenitul este băneşte
responsabil de omorul sau rănirile fără voe de care a fost
achitat, considerate, de astă dată, ca fiind resultatul unei
culpe,
constituind un quasi-delict (art. 999 C. civ.) ; de
oare ce culpa, în penal,se apreciază alt-fel de cât în civil !).
De asemenea, hotărîrea achitătoare a juridicției re-

presive

nu

se opune

ca

aceleași

fapte,

care

au

motivat

o

urmărire penală pentru înșălăciune, să fie în urmă articulate înaintea instanţelor civile în sprijinirea unei acţiuni
în nulitate a convențiunei, ca, afectată de dol: de ovare-ce
aceleași fapte, care w'au putut să constitue manopere frauduloase de natură a stabili o înșălăciune în sensul legei
penale, pot foarte bine să constituească un dol în sensul
legei civile, de natură a produce anularea contractului 2).
Pentru aceasta trebue, însă, ca hotărîrea tribunalelor
civile să fie ast-fel redactată, în cât să se vadă că culpa,
în basa căreia prevenitul achitat este condamnat la daune,
se deosebește în realitate de acea înlăturată de tribunalul

vepresiv ; căci

alt-fel,

olată 3).
Pănă

acum

am

judecat

vorbit numai de sentinţele

de

ar fi vicondam-

nare și de achitare. Dacă prevenitul sau acusatul,
în loc
de a fi achitat, a fost numai absolvit, pentru-că
faptul incriminat nu e prevedut de legea penală, tribunalele
civile
vor putea să constate existenţa acestui tapt,
recunoscându-i caracterul unui delict civil, şi să condamne
pe acel

absolvit

—

LE

*)

*
SE

Hotărire de
absolvire,

autoritatea, lucrului

la

repararea

daunei

causate %).

Cas. tr. D. P. 87. 1. 265. Cpr. D.P.

92.1.

381. D.P. 9%.
1. Sf. 'P. Huc, VIII, 340, p. 438. Mangin,
II,
431. Ortolan,
Revue pratigue, ţ. 11, anul 1864, p.
Trâbutien, II, 799.
Aubry et Rau, VIII, $ 769 bis, p. 387.
410, text şi nota 18.
Rauter, op. cit. IL, p. 300, nota i. Larombiăre.
V. art, 1351,
No. 171. Vedi şi

supră, p. 651, nota 1,
i
Cpr. C. Iași, Dreptul din 1883, No.
12, consid. de ia p.59%,
coloana ],

Cas. fr. D. P. 87. 1 94. T. Huc. duce
cit.
Garsonnet, op. cit. TIT, $ 1148, p.
en, II, 795, p. 713. Haus, II, 1494.591 (ed. a 2-a). 'PrebutiAubry et Rau. VIII,

COD.

CIV.—CARTEA

II —TIT.

UL. —CAPUT. IX.—S-a II.—ART. 1204.

Ast-fel, martorii cari au dat concursul
lor la un duel,
de și au fost absolviţi, pentru-că faptul.
lor nu este prevedut de legea penală 1), ar putea, foart
e bine fi condamnaţi
lict

|

la daune,
civil.

faptul

lor

putând

fi considerat

ca un

657

Duel. Martori:

de-

Acusatul sau prevenitul, care ar fi fost achit
at pentvu-că nu a lucrat cu pricepere . (art. 62 C.
pen.) va putea, de asemenea, fi condamnat la despăgubiri
civile 2).

Art. 62 c,
Pen.

Aceeaş

soluţie ar putea, după părerea noastră, fi
ad- Legitimă amisă în caz de achitare pentru legitimă apărare (art.
58, Părare.
256, 257 C. pen., 222 C. just. militară), fiind-că
legitima
$ 169 bis, p..409. Lacombe, op. cit, 280, p. 308. Repe
r.
Sirey, v” cit., 1146 urm. Cas. fr. D..P. 70. 1. 347 — Sentința de absolvire are, însă, autoritatea lucrului judecat
în

ceea, ce priveşte causa absolvirei, aşa că, în urma pronu
nțărei acestei sentinţe, nu s'ar mai putea decide
că faptul
incriminat constitue o infracţie la, legea penală; sau că acțiunea publică nu este prescrisă; căci aceasta at însem
na a

')

viola autoritatea lucrului judecat. Râpert. Sirey, vo cit., 1148.
Griolet, op. cit. p. 354.
:
Curtea de casaţie a decis, în adevăr, în afacerea Filipescu- Nepedepsi-

Lahovaii,

în

unire

cu

conclusiile

noastre,

că nici într-un nea tartor

icaz martorii, cari s'au mărginit a asista la un duel, nu pot a de mate

fi pedepsiţi. V. C. judiciar din 1900, No. 17; Dreptul din
1900, No. 24, şi Bulet. S-a 11, 1900, p.214. Curtea de casa-

ție se mai

pronunţase

încă o-dată

în acest sens.

Vegi

”

Bulet.

S-a II, 1894, p. 162.-In acelaş sens: Trib. Botoșani, C.
București şi Trib. Ilfov, Dreptul din 1894, No.24; din
No. 23 și 55; C. judiciar din 1898, No. 12 şi 33. Cpr.
Ir., secţii-unite, Pand. Chron., III, 1, p. 139. Contorm:

Iaşi,
1898,
Cas.
art.

172 C. pen. prusac din 1851; art. 209 C. pen. german din

1871 şi 1876; art. 300 C. pen. unguresc : art. 156 C. pen.
olandez, etc. — Vedi însă, Repert. Sirey, vo Duel, 60 urm.
(ăarraud, Zr. îh. et pratigue de dr. penal fr. LV, 1664 (ed.
a 2-a).—Legea din 16 martie 1842, votată de obşteasea obi-

cinuită adunare,

2)

L. din 16

sub Mihail Sturdza, publicată în Manualul martie 1842.

administrativ al Moldovei, t. 1, p. 53, şi reprodusă în adnot.
noastră din Dreptul din 1898, No. 23, p. 26, pedepsea pe
secondanți, pe aducetorii chemărilor (în vechiul Cod penal
prusac Marteltriger) şi pe toţi acei cari, cu ori-ce chip, se
făcuse partași la un duel (art. 11), Cpr. art. 432 C. pen.
belg. ; art. 164 C. pen. austriac (în privința secondanţilor,
Secoudanten) ; art. 386 C. pen. portughez ; art. 241 C. pen.
italian ; art. 156 C. pen. olandez; art. 4], capit.14 Cod.
penal suedez, etc.
_
.
C. Bordeaux, D. P. 54. 5. 113.
42
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apărare

nu exclude

prudenţe

în mod

'sau a unui

alt

JUDECAT.—ART.

absolut
fapt

de

1201.

posibilitatea
natură

a

unei im-

constitui

un

quasi-delict, care să poată da loc la despăgubiril).
Decisiile represive care produc licrul judecat asupra civilului.
Autoritatea

lucrului

judecat

în

penal nu există

în privința decisiilor definitive de fond 2),
juridicţiile

de judecată 3), iar

nu

de la

emanate

acele

de cât

de la

de instrucție.

:) Cpr. Lacombe,

op. cit., 280, p. 208, nota 1. Râpert. Sirey,
vo cit., 1131. Ortolan, Revue pratique, t. 17, anul 1864, p.
388, şi Dr. penal, I, 430, în fine. Sourdat, Pesponsabilite,|,
368. Demolombe, XXX, 428. Bonnier, 915. PF. Hâlie, 77.
du C. penal, IV, 1499. Audinet, ap. cit., 67. Griolet, op. cit,
p. 355.—Contră : Mangin, op. cit., II, 433. Cas. fr. şi C. Limoges, Râpert. Dalloz, Responsatilite, 101, nota 1. D. P.8.
2. 21. Sirey, 86. 2. 57. D. P. 86. 1. 438. Sirey, 86.1.116.
Pand. fr., vo cit., 2165 urm. Haus, op. cit., II, 1419.—Decisiile pronunțate prin contumacie, având un caracter provisoriu, nu înriuresc asupra civilului în privinţa existenţei
faptului recunoscut ca constant. Haus, loco cit. Pand. fe., v
cit., 2168. Andinet, pp. cit, 4i.—Contră:
Garraud, op. cit.
629, p. 816. Repert. Sirey, vo cit., 1989. Pand. fr.. cod. ve,
2171 urm., şi deeisiile citate acolo.
|
Numai hotărtrile de fond având autoritatea lucrului judecat, de aici resultă că decisiile date de tribunalele represive asupra incidentelor de procedură, nu au nici-o autoritate asupra civilului. Haus, op. ciț., II, 1418. Pand. fr,
cit., 2166. De asemenea, hotărîrea represivă nu are niti-v

Contumacie.

Hotăr. date
asupra incidentelor de
procedură.

înviurire

asupra

unea publică

acţiunei

civile, de

câte

stinsă prin prescripţie.

ori

ea declară acţi-

Această

hotărire

nu

împedecă
pe partea lesată, care nu se constituise parte civilă
înaintea judecătorilor represivi, de a exercita acţiunea civilă
înaintea judecătorilor civili. Persoana lesată, care se consti-

tuise parte civilă, n'ar mai putea,
civilă

înaintea

tribunalelor

civile,

însă, să exercite acţiunea

pentru

fiind supuse la aceeaş prescripţie (v. t. V,
hotărirea, care

a declarat

că ambele

acţiunea, prescrisă,

acţiuni

p. 508, 560, 567),
faţă cu

partea

ieesată, constituită parte civilă, s'a, pronunţat în mod denitiv op.
atât cit,
în privinţa
publice
Haus,
II laacţiunei
ţ
civile.
publice
câtcât şi si a celei i civile

*)

Este de n

eribu

asupra civilului
9149.
-

vo cit.
Dispositivul
hotărirei.

ap eaintim

aci

că numai

Vedi> super
It
p 4 pe
p. 168 și
și €586.

penal,
iv In hotărirei
saiînsă, ca şi în
tivul
are puterea

civil, > în

hotăririle

a
Cpr.

N
Pand.

emăîi.

princiviii numai i disposi
disposiprincipiii,
lucrului judecat, nu însă și mo-

COD. CIVIL.—CART. III. —TIT.II1.-—CAPIT.
IX. — S-a IU.—ART. 1201.

Ast-fel, decisiile de neurmărire ale camerei de punere sub
acusare sau ordonanţele judecătorului de instrucție, fie ele

motivate în fapt sau în drept !), war împedeca pe partea
lesată de a introduce o acțiune în despăgubire înaintea
judecătorilor civili, chiar dacă ea sar fi constituit parte

civilă în instrucţie ?).
Influenţa

lucrului judecal în penal, asupra
civile de cât acele în daune.

Chestiunea

în penal,
acţiunei
samă în
poate să
exemplu,

de

asupra

a se şti ce înriurire

are

altor acjiuni
lucrul

civilului, se discută nu numai

judecat:

în privinţa,

în daune exercitată de partea lesată, dar mai cu
privinţa altor acţiuni civile.
In adever, delictul
dea loc la diferite acțiuni civile.
Ast-fel, de
adulterul unuia din soţi poate da loc la despăr-

țenie (art. 211] C. civ.); bigamia poate să fie causa anulărei căsătoriei (art. 130, 166 CO. civ.); înșelăciunea poate
servi

de

temeii

acțiunei

pentru dol (art. 960,

în anulare

a unei

961 C. civ.)3), ete.

convenţiuni

Se poate chiar întâmpla ca judecătorii represivi, pentru a decide chestiunea culpabilităței agentului, să fi fost
puşi în posițiune de a decide, în mod expres sau implicit,

oare-care
tivele,
1)

chestii

care nu fac un singur corp

2)

2)

fiind vorba

de un

cu dispositivul.

Repert.

Sirey, vo ciţ.. 1295.

Pand. fr. eod. v0, 2181.

op. cit., p. 352.

supră,

Vegi

p. 508

urm.

Unii ar voi ca ordonanţele motivate
meiate pe

|

civile ; de exemplu:

şi 603.

Cpr. Griolet,
Ă

în drept, de ex. înte-

amnistia sau prescrierea acţiunei publice să fie con-

siderate ca definitive, şi ca. atare, să înriurească asupra civilului (Mangin, II, 363. Cpr. Le Seilyer, op. cit., IL, 740);
însă această soluţie este generalmente respinsă. Vedi Garrâud, op. cit., 629, nota 2. Pand. fr, vo cit, 2158 urm.
Repert. Sirey, eod. vo, 1279 urm. Griolet, op. cit., p. 351.
Larombiere, V, art. 1351, No. 183. Aubry et Rau, VIII, $
|
769 bis, p. 409.
'Trâbuţien, II, 798, p. 113. Haus, II, 1416. Demolombe,
XXX, 414. T. Huc, VIII, 337. Pan. fr. v* cit, 2145,şi
autorităţile citate acolo. Cas. fr. Sirey, 68. 1.167. D. P. 19.
1. 4176. Sirey, 85. 1. 296. Sirey, 89. 1. 80. Cas. rom. Bulet.
S-a 1, 1875, p. 198. Bulet. 1876, p. 52. Bulet. S-a 1, 1884,
p. 950. Trib. Vilcea, Dreptul din 1897, No. 59. — Contră :
C. Bucureşti, Dreptul din 1875, No. 4.
Vedi

supă,

p. 656.

.
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chestia

1201.

proprietăţei

obiectu-

lui sustras, și tribunalul represiv a decis această chestiune,
hotărînd că obiectul în chestiune aparţine inculpatului sau
persoanei

de

la

care

se

pretinde

că

61 a

fost

sustras.

In

toate aceste ipotese, și în altele "de asemenea natură,în
care interesele civile în joc atârnă de procesul penal, care
va fi efectul hotărirei date de tribunalul represiv? 'Tribunalul civil este el legat prin hotărîrea penală, și în ce

limită

anume.?

Chestiunea

este

din

cele

mai

contro-

Versate.

„După
decide în
tribunalele

o: doctrină, care tinde a, deveni constantă, -se
genere
că autoritatea decisiilor pronunţate de
represive

există

nu

numai

în

privinţa

acţiunei

“în despăgubire, dar și în privinţa celorlalte acțiuni civile,
care pot izvori din. infracţiune, precum sunt: acțiunea, în
divorţ,. acţiunea, în tăgăduire de paternitate, întemeiată pe
adulterul femeei (art. 287 C. civ.); acţiunea în anularea
căsătoriei, pentru bigamie;

vențiuni,
Deci,
care dau
hotărîre
pe aceste

acțiunea

în

anularea

unei

con-

întemeiată pe înșelăciune, etc.
dacă în aceste ipotese, constatarea faptelor,
loc la o ast-fel de acţiune, reesă neaparat din o
penală, partea care 'și întemeează acţiunea sa
fapte, este scutită de a le mai dovedi încă o-

dată, înaintea judecătorilor civili, aceștia fiind obligaţi
de

a le recunoaște

de existente.

(Arg.

şi 466 Pr. pen.) 1).
*) Cpr.

Garraud,

op. cit., 630,

din art.

p. 819, 880.

180

C. civ.

Haus, 11,

1425.

Mangin, II, 496. Le Sellyer, op. cit., II, 138. Aubry et Rau,
VIII, $ 169 bis, p. 406. Râpert. Sirey, vo cit, 11716 urm.
Larombiere, V, art. 1951, No. 169 şi 173. Gatsonnet,
Pr.
civ., TIT, $ 416, p. 296 (ed. 1), Ş 1154, p. 601 urm.
(ed.a
2-a). Vedi
şi supră, p. 649, nota 1, şi 652. Merlin a com-

bătut mai întăi acest sistem (Repert., vo Testament.

2), şi apoi

S-a 5, $

l-a, susținut (Quest. de droit, vo Pauza
6, No.
1). Va să dică nu numai. nouă ni se întâmplă de a, ne $schimba
câte

odată

părerea

641 urm.). Au

de

la un

mai păţit-o

volum

tiunea, este foarte controversată.

puse im această privinţă

la altul.

(Vegi

supră, 3.

și alţii. — Cu-toate-acestea,

ches-

Vedi diferitele: sisteme pro-

în Râpert.

Sirey, Chose jugee, 1160
urm. Și în Pand. fr, cod. vo, 2807 urm.
Griolet îi
Samă susține din răsputeri că hotărîrea penală nu are caanto-

ritate în privința, altor

civilă propriu

contestaţii

civile

afâră

de acţiunea

disă: »Hotărîrile penale, dice acest autor,
nu

COD. CIV.—CART. IUI.—TIT. III. —CAPIT.

IX.—S-aIIL.—ART. 1201.
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Ast-fel, dacă prevenitul a fost condamnat pentru fal- Efectele
conșificarea unui testament, actul trebue să fie considerat
ca saudamnărei
achitărei
falș erga omnes, și nu .poate, fi invocat de legatari, chiar
p. falşificadacă ei n'ar fi figurat în. procesul penal. Ar fi straniu, înreă
unui tesadevăr, ca un legatar să poată dobîndi beneficiul unui le- tament,
gat, în basa unui testament declarat falș prin o hotărâre
definitivă. Pentru aceleași motive, vom decide că achitarea prevenitului, urmărit pentru falșificarea unui testament,
implicând numai negaţiunea unei intenţiuni criminale, nu
impedecă pe acei interesaţi de a susține înaintea tribunalelor civile falșitatea acestui act 1).
De

asemenea,

decisia

care

condamnă,

pe cine-va

pen-Efeetele con-

p.
distrugerea dovedei unei căsătorii, le- damnărei
falşificarea,
constată existenţa ei faţă de toate păr- sau distru-

tru falșificarea sau
galmente celebrată,

țile interesate, fie că ele au figurat, sau n'au figurat în instanţa penală, pentru-că, după art. 180 C. eiv., inscrierea
sentinței

penale

în registrele

stărei

civile,

asigură

căsăto-

riei, din diua celebrărei sale toate efectele civile, atât în
privința soţilor, cât și a copiilor născuţi din acea căsătorie 2).
însă,

Rămâne,

publice,
şi nu

au

valoare

nu au
nici-o

că diferitele soluţii

înțeles

proces

penal,

chestiunile

şi incidental,.

accesorii

în mod

dicate

bine

întrun

să primească,

relativ

de cât

înrîurire

asupra

ce pot

civile,

râ-

ocasia

acţiunei

la această

acţiune,

cu

drepturilor părților,

din

punctul de vedere al interesului civil.
Ast-fel, condamnarea pentru părintucidere 3) (art. 229,
au în genere
țiilor

civile.

autoritatea lucrului judecat
Prin

excepţie,

numai

asupra

acțiunea

născută

contestadin de-

lict, în folosul părţei lesate, numită acţiune civilă, este legată acţiunei publice din punctul de vedere ai lucrului judecat,

')

ca şi din

Garrand,

punctul

de vedere

al prescripţiei“.

op. şi loco cit. Le Sellyer, II, 738.

Haus, II, 1427.

Larombitre, V, art. 1351, No. 173. Marcade, V, art. 1351,

—

19

No. 16, p. 205. Râpert. Sirey, Chose jugee, 1208 şi 1221,
şi autorităţile citate acolo. ,
Garraud, op. şi loco cit. Pană. fe., vo cit., 2340. Haus, II,
„14217, şi autorii supră citați.
,
N
,

3)

Jurisprudenţa admite că, într'o acusaţie de părintucidere,
filiațiunea este o chestie de fapt, pe care Juraţii o resolvă

în mod suveran, fără ca să
prejurarea

că

nu

s'a produs

resulte vreo nulitate

în desbateri nici actul

tere, nici-o hotârire care să'l înlocuească.
5. 116, No. 20. Sirey, 19. 1. 189.

din îm-

de naş-

Cas. fe. D. P. 79.

gerea unei
căsătorii.
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232,

Pedeapsa

C. pen.),

lată

Pravila lui
V. Lupu.
paricidalui,

252

.

care

LUCRULUI

sau

era

JUDECAT.—ART.

pentru

pedeapsa

lovituri,

1201.

ori răniri causate

paricidului

în

pravila

lui Vasile

Lupu: „Căruia i se va tâmpla de să-şi ucigă pre tată-sei,
în dilele cele vechi, întâi îl bătea cu vine de bou verdi
foarte tari, și atunci viu îl băga într-un sac şi într-acel sac
şi un dulău şi un cucoş şi o năpârcă şi o moimă (maimuţă),
şi de aceia îl arunca în mare cu toate aceste, de vre a fi
aproape marea, iară de nu, îl lepăda unde ştiea neşte heri
selbatice *); iară acum, lasă pre voia giudeţului ; îi dă moarte
Această pedeapsă este acea prevădută în L. 9, Pr. Dig., De lege Pomnpeia de prricidiis, 48. 9: „Pana parricidii more 1najorum hac instituta est, ut parricida tirgis sanguineis verberatus, deinde culeo insuatur
cun cane, gallo gallinaceo, et vipera, et simia : -deinde în mare profundum

culeus jactatus.

Hoc

de pavricidiis,

ete.

ita,

si mare

prozimum

sit:

alioguin

bestiis

objicituv, secundum divi Hadriani constitutionem*.
Mai vedi, încă, L.
unică, Cod., De his gui parentes vel liberos occiderunt, 9, 17; — Instit.,
De publiciis judiciis, 4, 18, $ 6 ;— Pauli Senten., 5, 24, Ad legem Pompeiam

Animalele

nenorocite,

care

erau sacrificate cu această

ocasie, și care

aveau menirea de a sfâșia pe culpabil, erau un simbol al perversită-

ţei sale, căci cucoşul insemna aroganța condamnatului, vipera, despre
care se pretindea că se naste sfâsiind pântecele mamei sale, însemna
ura contra părinţilor, iar cânele, îns&mna turbarea de care era pre-

supus

a fi cuprins

autornl

comiterei

acestei

crime

monstruoase.

Sacul, în care criminalul era, închis,-împreună cu animalele mai sus
vorbite, era un burduf de piele de bou (culeum sau culeus),
în care
apa nu putea să pătrundă, asa că condamnatul murea asfisiat, Cicerone, acest mare geniu al antichităței, în loc de a se râdiea contra
barbariei legilor romane, admira supliciul edictat de legea Pompeia,
fiind-că el lipsea pe culpabil de elementele necesare existenței omului:

apa,

aerul

şi pământul:

„O

singulare

sapientiam ! nonne videatur

hame hominem et rerum natura sustulisse et eripuisse, cui repentă colum,
solem, aguam, terramtve ademerunt 2,

_ Cele-lalte

moduri

de

executare

pedepsei

cu moarte,

pe lângă
înecarea, sau mai bine dis asfixiarea, consistan în
supliciul'rotei
plicium vote), în axderea și îngroparea de viu a condamnatului, (stu )în
spinzurare, strangulare, decapitare (cupitis camputatio,
Se vede că toate aceste barbarii nu ajungeau, căci, spredecolatio), ete.
ruşinea nea-

mului nostru, un Domn român, Vlad "Ţepeş,
: mai inventat și țapa !
„Hoţii cei vestiți, dice Andronachi Donici (art.
9, eapit. 41), cari țin
drumurile, tăcând prădi și ucideri, după, lege,
se înţapăe.
!
”

Supliciul roței era

de

coada

unui

cal

următorul:

(pedeapsă

Condamnatul

menţionată

era legat

și de Vasile

cu o funie

Lupu

în textul
suscitat), și târît ast-fel până la locul supliciului
; acolo, el era pus
pe nişte lemne aședate cruciș, iar calăul îi
sfărâma
cu un drue de
ter toate părţile trupului, și trupul ast-fel sfâşiat
era trecut prin spitele unei roţi de fer.
Această, pedeapsă cumplită este decretată,
în
1156, de impăratul Frederic, supranumit Barbărosie
rousse), pentru omorurile cu pândire sau precugetare. (Frederic BarbeEa figurează și
în Caroliua
rol
lui

Carol

al

V-lea.
(V. discursul
rsul proc.
5
„egeneral | al C.dide
p. 603 urm.).
cap sAnda da moarte, prin ardere, de care pomenește
atât Vasile Lupu
Dunalele Inchisiţiunei , se îi
capit.
41),
şi
de
care
abusat triaplica mai cu samă ereticilor. au Tribunalele

Cas, în Bulet. Cas. 1881,

„. bisericești întrebuinţau de preferinţă tocul,
fiind-că supliciul
suma fără vărsare
de sânge, ceea-ce se pretindea a fi confor se conm prescxipțiilor bisericeşti, care nu permiteau
să curgă, sânge : „Ecelesia altorret a sanguine“. E culmea neruși
nărei și a jesuitismului!
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adoptivi, sau altor ascen-

mai cumplită de cât altora, ce s'ar dice, întăi, îi tăie mâna
cea, ce

au

ucis

într-acel

loc unde au ucis pre tată-seu,

şi de-

aceia îl leagă de coadele cailor şi'l duc trăgând pe uliţă pănă
la locul

cel

de

pierzare,

şi

întăi

"i

tae

taie platoviţe sau și într'alt chip, după

capul;

deaceia

îl

cum îi va părea giu-

„Pedeapsa îngropărei de viu era şi mai cumplită. Această pedeapsă, care, în vechime, se obicinuia la Romuni, mai cu samă în privinţa
femeilor, se aplica în evul mediu tot femeilor, care în genere nu se
ardeau, spre a nu se expune pentru un timp cât de scurt trupurile
lor vederei spectatorilor. Cu-tuate-acestea, Jeanne Dare, care. a scăpat Francia de Englezi, drept r&splată, a tost arsă în diua de 30 mai
1431, și acela care a contribuit mai mult la perderea eroinei, acela pe
care ea la înterat pentru vecinicie cu pecetea infamiei, strigându-i
cu un glas muribund din mijlocul flăcărilor: „vlădică, mor pentru tine“,
acela este episcopul de Beauvais, Cauchon (de ce nu Cochon 7), a cărui ramăşiţe au fost desgropate de popor și aruneate în gunoiii.
Poporul este câte odată crud, dar mai tot-deauna dreptîn mânia sa!
Moartea prin împușcare, spinzurare, strangulare și prin decapitare
“este încă cea mai puţin odioasă ; de -aceea, ca se practică și asta-di
in unele State pretinse :civilisate. „Oaânditul lui moarte, dice art. 10
din vechiul Cod penal al Ţărei românești (Ştirbei), i se va tăia capul,
ori se va împuşca: și art. 12 din acelaş Cod, traducând art. 14 din
Codul penal francez, adaogă: „Trupurile vinovaţilor omoriţi, se vor
da la familiile lor, de le vor cere, ca să-le îngroape, însă fără nici-o
paradă“, sans aucun appareil, dice textul francez.
Ştrangularea, împrumutată de la Egipteni, Evrei, Persani, etc. se
practica și la Romani în ţările cucerite de dînşii. Osânditul se lega
de gât cu o frânghie, și se spinzura de un copac (arbor infeliz).
Decapitarea se execenta altă dată prin sabie; spadă, topor, sau secure, și se întrebuința mai cu seamă contra nobililor, din causă că
acest mod de executare nu aducea pentru rudele condumnatului perderea evgeniei. „En erimes qui mâritent la mort, dice un vechiii seriitor, Loysel (liv. VI, tit. 2, inax. 26), e vilain sera pendu, le noble decapile“.
Art. 12 din Codul penal francez întroduce, deci, un' principiit de egalitate când dice: „ori-ce condamnat la moarte va avea, capul tăiat“.
La noi, atât boerul cât și mojieul eran, pentru unele crime, altă dată,
de o potrivă spînzuraţi ; însă furea de care se spinzura „boerul era
mai înaltă, pentru că şi crima lui era mai mare. „In greșălele ce învaţă Pravila furei, dice Vasile Lupu, cum îi hainiași vieleșugul, când
se va spînzura și Doiarinul ca și cel mai
hicleneşte pre Domnu-său,
boiarinului se tac mai înalte de cât acelui mai
iară turcele
prost,
mie“, (Capit. pentru a 12-a pricină ce înmicşurează giudețul certarea).
Decapitarea prin spadă, sau topor devenia însă adesea-ori înfiorătoare, din causa nemerniciei sau slăbiciunei ealăulni. In, adever, fie-care

își aduce aminte cu durere, că capul nefericitei Maria Stuart ma cădut de cât în urma mai multor lovituri de topor. Se părea că capul
nefericitei regine, îmbătrânit prin opt-spre-dece ani de temniţă, nu
voia să se despartă de trupul ei cel frumos, care nu perduse incă
fontoată splendoarea sa. „Le bourreiu montra aux assistants, qui
daient en larmes, la tâte separee du corps, die notele scrise di cu di
.<hut â
de Henric al Ill-lea, et comme en cette montre lu cotffure
reyterre, on vit que Pennuy avait rendu toute chenue cette pauvre ,
ans“.
ne de quarante-cinq ans, apres une prison de dix-huit
atuuri nePentru a înlătura răul mai sus semnalat,un medie, până
introducerea
constituante
Adunărei
propune
Guillotin,
Dr.
cunoscut,
funeunui instrument de supliciii, pretins nou, care însă, în xealitate, după
ani
câţl-va
care,
și
XV-lea,
al
secolul
din
încă
Italia
ționase în
a lui Luadoptarea lui, trebuia să fie stropit de sângele nevinovat
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denți

legitimi

LUCRULUI

(art. 243

JUDECAT.—ART.

C. pen.),

nu

1201,

constată

filiațiunea

deţului, iară nici într-un chip nu se cade să'l îngroape în
pământ“. De aceea, Andronachi Donici dispune ca paricidul

să fie ars (art; 8. capit. 41).

Ca. şi astă-di (art. 232 C. pen), paricidul nu eva nici atunci scusabil. „Cela ce 'şi va ucide pre tată-seu san pre
înmăsa, și pentru să-și mai micşoreze certarea va dice
că
au greșit într'o mânie, sau va dice că: l'a, ueis de frică,
că
Siau temut să nu ucigă tată-stu pre dinsul, atunci să
nui
se bage în seamă nimica aceste răspunsuri de ar
dice, şi
să/] certe ca pre un. ucigător de părinţi“. Disposiţii
identice
există şi în pravila lui Matei Basarab.
Și trebue să notăm că se considera ca, păricid'
nu numai
fiul,
care. omorea

pe

tatăl-seii,

ci şi tatăl

care

omorea pe
fiu-s&u, bărbatul pe femee, femeea pe bărbat,
etc. „Cela ce
“şi va ucide muiarea, se va certa mai cumplit
de “şi-ar utide
pre

înmăsa ; aşijderea şi muerea ce 'şi va, ucide

bărbatul.
„Cela, ce, va, ucide pre un diregător şi giudeţ
a
vre-unui
loc, ca şi cela ce'şi va, ucide părinţii se va
certa,
Pedeapsa paricidului este cumplită, pentru
că şi crima sa
este îngrozitoare:
Iată cum glasul nenorocitului seu părinte,
îl blastămă din
mormînt :
Deodată, prin vuirea de vaete “n mulţime,
Prin miile de glasuri cel mustră cu asprime
Și mai presus de sconul pădurei ce trăsnește
Un glas

din

altă lume

se malță

și grăește:

» Du, proclet, ucigașe ! înfame paricide !
„Tu pentru care astâ-di tot Iadul
se
„Tu răpitor de dile cui ți-au dat iață,deschide,
mume !
„Atunci a ta osîndă sfîrșit să aibă
n hume
„Când astă buturugă de arbov ass
sub cae
„Părintele tu zace ucis, fără suflare,

„Va

da și flori și frunee, etern fiind

udati
„Cu apa cea din vale în gura
ta carată.
dovie

al XVI-lea

şi a nenorocitei

ma machine, strigă din răsputeri sale soții, Marie Antoinette. „Ave
Dr. Gmillotin, je. vous fais sauter
fete -en un clin d'oeil, sans Que
vous €prouviez la 1moindre douleui*. la
aceste cuvinte, Adunarea rise
La
în hohote, fără ea- nici-unul
briă ei să fi putut prevedea,
din memcă mulţi din acei cari își exprimau
fel neîncrederea, în. cuvintele.
astoratorului, erau meniţi “sermanii,
întw'un scurt timp, ei cei dintăi,
să sue
treptele
instrumentului fatal!
„ăt pentru încrederea oarbă
ce Guillotin avea în maşina
nală, ea este absurdă ; căci
sa interSau făcut experienţe asupra
condamnaţi şi Ya dovedit
mai multor
că decapitarea :este departe
îoârtea instantanee. In
de a produce
America, țara,
progresului prin

excelență, contiinţă
Ş
îsi
aplică
își
tea,
ă poată ă MotiyiCin
Clinică.
Va
să
atea
gli
oameniirea deşi
ş
i
inteligenţ
a
lor
perfecţionarea istrumentelor
la descoperi

Aceasta, în secolul în care de distrugere : Homo hominis lupus !
trăim, se numește civilisaţie
!
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legitimă, naturală 1), sau adoptivă a condamnatului din punc-:
„Jar

piâmatunee,

»Legată
„În
„Şi
„Să
„De
„Să

ce a născut

Pecatul,

viață şi n mormentu-ţi. în. veci să nu guști pace
cugetul din tine s'audi că nu mai tace.
nu priveşti tu cerul și omenirea în faţă !
foc să-ți fie apa și soarele de ghiaţă !
bată în tine biciul urgiilor turbăte

”

ma maifi pe tine loc unde a mai bate!

„Pân

șerpii de pe lume

„Toţi

„Să

iazmă

*n înfrățire cu Râul ne'mpăcatul,

să iasă 'n a ta cale!

'mtimpeni numai ură, să nu simți de cât jale !

„Să chemi cumplita moarte și ea Va ta chemare
„Să rîdă ; să te lasă luptând cu a ta muştrare,

„În cât sajungi tu însu-ți a te feri de tine
„Prin ultima îa crimă, uciderea de sine !
»„Blăstem ! Blăstem pe capu-ți în lunga vecinicie !
„A fa cenusă peară în vânt, şi neagră fie
Alexandri)

(V.

1)

|

Curtea de casaţie a decis, în unire cu conelusiile noastre, că Cine judecă
faptul de a lovi pe părinţi constitue un delict special, de ma trătările

competinţa, trib. corecţional, chiar când loviturile n'au pro- piizinţi de la

„dus o. vătămare sănătătei, sau o incapacitate de lucru. Cas. copii lor?
rom. Bulet. S-a II, 1900, p. 106, 544, 685, 913. Bulet. S-a Controversă.
“II, 1099, p. 1185, şi Dreptul. din 1900, No. 74. Im acelaş
sens, Bulet. S-a II, 1997, p. 1763. Bulet. 1896, p. 165 şi
1149.—Contră : Cas. rom. Bulet. S-a II, 1989, p. 330, 510,
636, 083 şi 979. Bulet. 1890, p. 120, 196, 365 şi 916. Bulet.
1891, p. 345 şi 631. Bulet. 1892, p. 408. Bulet. 18%, p.
223, 10217 şi: 1480. C. Botez, Codicele de ședință a Judec. de
pace

(Botoşani,

Iată
mentul
„La
vaincu
parquet
genoux,

1902),

p. 305

urm.

|

_

Decisia,,

cum a fost pedepsit, în 1564, în Francia, de Parla- parlamentuui
Gin
din Bordeaux, un individ care bătuse pe tată-seu:
dea
Cour condamne Francois Pontaneau, atteint et con- qin 1564, red'avoir battu son pere, ă faire amende honorable aulativă la matde la Cour, en chemise, la tâte et pieds nuds, ătratareaunni
la

hart

au

son pere, et apres
sang par les lieux

un 6criteau :

col et ă sa main

pardon

dente, demander

ă Dieu,

une torche de cire ar. Detirte de

au Roy,

ă la justice et ă,

âtre battu et fustige Jusqua etiusion de
accoutumâs de Bordeaux, ayant ă sa tete

Fils îngrat, desobeissant et însomnis de fail et

de paroles envers son pere ; comme aussi est condamne ă faire
de la justice de Guitres, ou
semblable amende au parquet

le present arrât sera lu publiquement, et apres sera ledit
Fontaneau battu et fustige jusqu'ă effusion de sang, et ce
fait, la Cour le bannit ă perpâtuit€ du ressort du Parlement, et dans le cas oiuil servit trouve dans ce ressort, ordonne ladite Cour quiil sera pendu et 6trangl6, sans autre

-
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tul

de vedere

une, după cum

al

LUCRULUI

efectelor

JUDECAT.—ART.

civile

care

resultă

1201.

din

fliaţi-

condamnarea pentru bigamie nu stabilește
validitatea căsătoriei dintăi, nici nulitatea celei de a doua !).
De asemenea, achitarea pronunţată în basa ant. 307
C. pen., pentru-că furtul ar fi fost comis de una din per-

soanele

prevedute

de

acest

text,

nu

dovedeşte

în civil că-

sătoria, sau filiațiunea individului declarat nevinovat 2),
In fine, trebue să observăm că, dacă cu ocasia judecărei unui delict, care implică o chestiune de stat, tribunalele represive ar fi statuat asupra acestei chestiuni, conirar art. 300 din Codul civil, sentinţa de condamnare nu
va avea în civil autoritatea lucrului judecat, în privința
filiațiunei aceluia, în prejudiciul căruia delictul ar fi fost
comis 3).
Aplicarea
Regulele mai sus expuse, privitoare la starea civilă
xegulelor de
a
persoa
nelor, sunt ele :aplicabile în materie de contracte?
mai sus la
contracte. Se decide, în această din urmă privință, că hotărir
ea triforme de procăs“, Vedi Desmaze, Curiosites
Justices d'apres leurs răgistres (1867), p..329.

des anciennes

') Aubry et Rau, VIII, $ 769 bis, în fine, p. 413. Larombitre,

Art. 306 C.
pen.

-

V, axt. 1351, No. 182. Rauter, Dr. criminel, II, 666,
301.
Haus, II, 1428. Râpert. Sirey, vo cit., 19256. Duranton, p.XIII,
456, nota, 1.—S'a decis, de asemenea, că sentința prin
care
se achită martorii daţi în judecată sub acusaţia
pus neadevărat pentru existenţa unei căsătorii, nu că au deconstitue
lucrul judecat în ceea ce priveşte dovedirea existen
ţei căsătoriei. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1879, p.
704.
2) Larombitre, loco cit. Repert. Sirey,
vo cit., 1961.
nalul din Iași a decis că persoanele străine care — Tribucooperează
la Sustracţiunea comisă de o rudă san afin
în gradul prevedut de art. 307 C. pen., nu pot fi urmări
te ca coautori,
complici, tăinuit
tul principal

ori, agenţi provocatori, ete., pentru-că
fapse socoteşte ca neavând fiinţă. V. Curierul
ju-

diciar din 1902, No. 14. Această părere
noi, inadmisibilă, pentru-că disposiţia art. este, însă, după
307, ca, şi acea a
art. 329, în privința abusului de încredere,
își ave rațiunea
sa de a fi numai în privinţa rudelor
determinate de lege,
nu insă în privinţa persoanelor streine,
pe care nici-o consideraţie de familie nu le apără de pedeap
să. Vedi critica

ce am făcut acestei sentinţe în C.
Judicia
acelaş sens: Cas. fr., Repert. Dalloz, vo r, loco cit. Cpr. în
Complice, 119, p. 411,
nota 1. Cas. rom. Bulet.

*)

S-a II, 1887, p, 491 (n privinta
agenţilor provocatori). Buleţ. 1815,
C. pen. german din 1871, modificat p. 289. Cpr. şi art. 947
la 1876.
Larombiere, loco cit. Duranton,
XIII, 487.

bunalelor represive, nu lasă tribunalelor civile deplina lor
libertate de cât atunci când chestiunile de asemenea natură

au, în procesul penal, un rol secundar.
Judecătorul civil
n'ar putea, deci, să califice un contract alt-fel de cum Va
calificat tribunalul. represiv, dacă această calificare ar face

să

dispară

un

element

esenţial

al

delictului,

pedepsit de instanţele represive !).. ...
Ast-fel, de exemplu, dacă un individ
nat

pentru

sustragerea

unor

mărfuri

constatat

și

a fost condam-

ce 'i fusese

încredin-

țate cu titlu de deposit, judecătorii civili nu vor putea să
decidă că aceste mărfuri i-au fost remise cu titlu de vîndare,

și că,

prin

urmare,

el

a

devenit

proprietarul

lor;

căci aceasta ar însemna a tăgădui abusul de încredere,
constatat și reprimat de judecătorii represivi.
Dar dacă, din contra, chestiunea relativă la un contract, este secundară, în procesul penal, tribunalul civil nu
este legat prin decisia represivă.
în ipotesa de
Ast-fel,
mai sus, tribunalele civile ar putea foarte bine să decidă
că mărfurile au fost încredințate prevenitului cu titlu de
amanet sau. zălog, pentru că această. calificare lasă să subsiste abusul de încredere, pe care judecătorii represivi lau

constatat 2). Nici
privință,

între

Autoritatea

o contradicţie

decisia

penală

nu există, deci, în această
și acea

lucrului judecat in materie

In Francia, se decide, cu drept
lucrului

judecat

materie

civilă şi represivă 5).

1)

Ştim,

civilă.

există

în adever,

în materie

că hotăririle

administrativă.

cuvînt,

că autoritatea

administrativă

penale

produc

ca

și in

autoritatea lu-

crului judecat în civil, în privinţa calificărei penale a faptelor, care au făcut obiectul urmărirei (v. supră, p. 649, n. 1), aşa,
că juridicţia civilă n'ar putea, spre a sui la dece ani prescrierea acţiunei civile (art. 593 Pr. pen.), să califice crimă
un fapt pe care judecătorii represivi lar fi calificat delict
şi pedepsit ca atare. Cpr. Garsonnet, Pr. cio., III, $ 475, p.
291 (ed. 1), $ 1151, p. 596 (ed. a 2-a). Pand. fe., Chose juce, 9200 urm. Garraud, op. cit., 629, p. 876. C. Paris, D.

P. 713, 2. 150. Vedi şi Prib. Bagneres, Pand. Period. 1902.
2)
3)

2. 114.
Repert.

Sirey, vo cit., 1263 urm. Garsonnet,

1 «
,
op. cil, XII, $

415, p. 293 (ed. 1), $ 1151, p. 598 urm. (ed. a 2-a).

Cpr. Pand. fr.,
vO, 1343 urm.

Chose jugte, 2387

urm.

Repert. Sirey,

cod.

=

SI
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„ Aceeaș soluție este de bună samă admisibilă și la noi,
unde, cu toată desființarea. Consiliului de stat 1), care avea
atribuţiuni contențioase în materie administrativă 2), avem
necontestat un conteneios administrativ, de exemplu: în
materie de contabilitate, de „contribuţii, de recrutare ; . în
materie vamală, de contrabandă de tutun (L. din 28 fevr.

1887), de chibrituri, cărți de joc (L. din 31 martie 1886),
hărtie de ţigară (L. din 18 martie 1900), în materie elec-

torală, ete.
-...
|
|
- Ast-fel, după art. 20 din legea de -ummnăriri, de
la
1877, contestările care au de obiect arendi
sau alte venituri ale Statului, se judecă, în prima instanţă,
de casie-

rul general (astă-di administratorul financiar) ; contrave
nţiile la legea timbrului (art. 71 urm. L. din 24
fevruar
1900),

Art. 130
Constituţie.

contrabandele

de mărfuri, tutunuri,

chibrituri, cărți

*)

„In virtutea art. 131 din Constit, (devenit art.
130), dice art.
„1 din L. de la 9 iulie 1866, Consiliul de
stat este desființat“. Această legea împărţit diferitele atribuţiuni
ce le avea
Consiliul de stat, parte la consiliul de Minișt
ri (art. 6), parte
la Curțile de apel (art. 7), iar parte la
judecătoreşti (art. 3 şi 8). — Cu-toate-că celelalte instanțe
stituţie prevede că „Consiliul de stat cu art. 130 din Conatribuţiuni de contencios administrativ nu se poate reînfi
inţa“, se susţine că
nimic nu s'ar opune astă-di la reînființare
a unei Curți administrative, compusă din elemente inamov
inţarea unei a treia secţiuni la Curtea de ibile, sau la, înficasaţie, cu atribuţiile
pe care le avea vechiul Consiliu de
Sta desfiinţat (e. Al.
Degre, Dreptul Qin 1898, No. 65).
Dacă nu ne înşelăm, această părere este contrară art. 130
din Constituţie, căre,
pentru motive, bune sau r&le (aceas
ta este o alţă chestie), a
înțeles a desființa pentru viitor
ori-ce
țiile pe care le avea vechiul Consiliu autoritate cu atribude stat, care a avut
o foarte scurtă durată (doi
ani şi câte-va, luni).
2) Vedi art. 1 din decretul domne
se
înfiinţarea Consiliului de Stat.—Acesde la 11 fevruar 1804, p.
t text prevede că Consiliul de

Stat; nu

are atribuţii

atât Codul civil cât şi celelaltelegislative. Cu-toate-acestea,
astă-di, afară de Codul comercial Coduri, care ne cârmuesc
din 1887, sunt opera, lui.
" „Consiliul nostru de Stat, dice
din11 iulie 1864, este invitat mesagiul domnesc No. 909,
a se ocupa cu elaborarea
proiectului de lege civilă ;
spre acest sfîrşit, va avea, în"
dere condica italiană (care
vepe atunci era încă în stare
de proPisanelli), ce i se va. trimite
de Ministrul ostu de la jpstiţie,
etc.“. Vedi acest mesagiii, reproSen
exiens
o
p. XXII aa înÎn t.
Ia
Co mentarariilor
iilor noastr
stre, Introd
. ucere,
lect, proiectul

Ministrului

.

COD. CIV.—CART. 10.--TIT. II.—CAPIT, IX.—S-a
HI.—ART. 1201.

de joc, hârtie
de

de ţigară,

administraţia.

aceste

casuri,

etc. se judecă,

în prima instanță,

superioară (Ministerul de fînanţe).

și în altele de asemenea

natură,

In toate

dacă

acel

condamnat n'a făcut apel la tribunal în termenul defipt
de lege, se înţelege că hotărîrea administraţiei dobândește

puterea lucrului judecat. Prin urmare, nu mai rămâne nicio îndoeală că autoritatea lucrului judecat există Şi în materie administrativă.
Decisiile Curţei de compturi, r&mase definitive, au și

ele

autoritatea

lucrului judecat,

sale judecătoreşti

în

cât

privește

atribuţiile

(art. 23 LL. din 29 ianuar 1895)1).

In casurile mai sus expuse, ca și în materie civilă, sau

represivă,

condiţiile

lucrului

judecat

sunt

aceleasi,

identitatea de obiect, de causă, şi de părţi 2).

adecă

In principii, numai dispositivul sentinţei administrative are autoritatea lucrului judecat, și considerentele nu
participă la această autoritate
de cât atunci când fac un

singur

corp cu dispositivul 3).

Am terminat cu autoritatea lucrului judecat,
asupra
căreia sar putea scrie și s'au scris chiar volume întregi.
Am atins aproape
toate chestiile la care lucrul judecat
poate să dea loc în practică.
Dacă s'a strecurat vre o greșală, sau vre o omisiune

involuntară,

cetitorii o vor scusa,

ţinând

samă

de greuta-

tea subiectului și de timpul scurt ce am putut consacra unei materii atât de vaste.
Singura noastră resplată este
mulțumirea, sufletească ce resimţim înscriind cuvîntul sfîrșit

pe

ultima pagină

bligaţiilor.

pe alte
»)

2)
3)

Cine

a acestui volum,
ştie

dacă

vom

mai

care termină materia, oînscrie acest cuvânt

și

volume ?

Cpr. Râpert. Sirey, ve ciz., 1346.—Comite, deci, o omisiune
esenţială instanța de fond, care nu discută mijlocul întemeiat pe autoritatea, Incrului judecat dintr'o decisie a Curţei de
compturi, dacă mijloacele propuse sunt de natură să schimbe
cu totul soluţiunea causei. Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1894, p. 505.
Cpr. Pană. îr., vo cit, 2425. Repert. Sirey, eod. v?, 1360 urm.
Cpr. Râpert. Sirey, vo cit., 1358, 1359.
Veqi supră, p. 508
arm., 603 şi 658, n. 3.
Finele

Yolumului

VII.

Curtea de
compturi.

Addenda et Corrigenda
(VOLUMUL
La p. 2, nota

2,

VID

rîndul al 12-a, a se adăoga, după

tele : Planiol, I, 289, p. 916, text şi nota 1: şi III, 99.
a p.

loc de 11%.
„Dă
şi nota

28, ultima, notă

p. 47,

din maroină,

nota 1, a se adăoga:

a se

Vedi

cetţi:

Art.

Î

At. 1095, în

şi supră, p. 249, text

2.

La p. 48, finele notei 2,ase adăoga : Vedi şi înfră,
text și nota 4.
_
La p. 59, finele notei 6, după cuvintele : Dreptul din
No. 2, a, se adăoga: și din 1900, No. 51; C. judiciar din
No. 53,
La p. 17, finele notei 2, după cuvintele: art. 1179,
a se adăoga,: p. 190, 208 şi 209.
La p. 85, finele notei 2, a se adăoga: C. Chambery,
93. 1. consid. de la p. 37, coloana 1.
La p. 104, începutul ultimului rînd din nota 3, după

a, sa adăoga: Sirey, 66. 2. 342.
La
1152, în
La
La
şi n. 3.

p. 105,
loc de:
aceeaş
p. Il],

La

p. 119.

La p. 129,
Trib. Vlașca, C.
La, p. 130,
text (art. 2 din
testamente. Trib.

p. 90,

finele

rîndului

13,

a se adăoga:

-

1891,
1900,
1180,
Sirey,
2. 41,

nota 4, a se ceţi: Planiol, op. cif., II, 8 şi No.
p. 1152.
pag. finele notei 4, a se adăoga: p. 249 urm.
nota 4, a se adăoga: Vedi şi înfră, p. 538, t.

capit. 2, $ 57).
La p. 195, finele notei 3, a se
Vedi asupra notariatului în Rusia, un
in Dreptul din 1899, No. 9.
p. 196, finele notei 1, a se
La
Vedi şi Trib. Muscel, Curierul judiciar
noastră).

cuvin-

(partea

VI,

adăoga următoarea frasă:
articol a d-lui M. Zenide,
adăoga următoarea frasă:
din 1902, No. 50 (cu adnot.

rîndul 16, a se adăoga următoarea frasă: Cpr.
judiciar din 1901, No. 60.
rîndul 11, a se adăoga următoarea frasă : Acest
legea p. autentificarea actelor) nu se aplică la
şi C. Iaşi, Curierul judiciar din 1902, No. 92.

|

La aceeaş pag. (130), la finele notei, după cuvintele: Dreptul din 1900, No. 77, a se adăoga: Cpr. şi Trib. Vlaşca, C.
judiciar din 1901, No. 60.
,
,
La p. 133, finele rindului 11, a se ceti: L. din 1886, în loc
de Legea, din 1988.
La p. 136, rîndul 95, în loc de împrumuturile cătră credi-,
tul agricol, a se ceti: împrumuturile constituite cătră
creditul
agricol.
La p. 136, nota 1, rindul 5, a se ceti: surditate, în loc
de

suyiditale.

|

La p. 140, finele notei

1, a se ădăoga : Curierul

judiciar
din 1900, No. 53.
:
La p. 157, finele notei 3, a se adăoga : p. 985.
La p. 1176, nota 2, după: Bulet. S-a, 1, 1894,
p. 27, ase adăoga: Dreptul din 1894, No. 19.
La p. 181, nota 2, finele rindului 10, a se
adăoga: Vedi
p. 556.
La aceeaş pag. (181), finele notei 2, a se:
adăoga;: Vedi
înfră,_ p. 552, text şi n. 4.
La p. 193, finele notei Î, după D. P. 36.
2. 293 a se a0ăoga: C. București, Dreptul din 1901, No.
64.
La p. 199, finele notei 3, începută la
p. precedentă,a se adăoga : Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1899,
p. 1967.
La p. 203, nota 2, rindul 3, în loc de:
Demolombe, XXIX,
463, No. 199; a se ciţi: Demolombe,
XXIX, 463,
La p. 206, finele notei 1, a se adăoga:
Cas. ron., Curierul
judiciar din 1902,:No. 65.
La p. 208, nota 7, începută la p. prec
edentă, rindul 7, după
cuvintele : Bulet.: S-a II, 1897, p.
reşti, C. judiciar din 1901, No. 1255, a se adăoga : C. Bucu60;
'Trip. Ilfov, Dreptul:
din
1902, No.' 66,
La p. 214, nota 1, rîndul 2, după
cuvintele : explic. arţ,
1220, a se adăoga : p. 431.
p |
pa
La p. 220, ultima notă din marg
ină, a se ceti: Efectele unei
mențiuni șferse în loc de:
efect

ele
mențiuni străine.
La p. 242, finele rindului 9 a unei
se adăoga, următoarea frasă :
(Cpr. art. 10, $ 2 din Codul

italia
_
La p. 246, finele rîndului 26,n, disp. preliminare).
a se adăoga următoarea frasă : (V. şi art. 751 din Codul
Cali
mach
, după care oamenii foarte
săraci nu puteau fi martori
în testamente).
:
La p. 247, nota 2, rîndul
22, după cuvintele : Bulet.
1894, p. 195, a se adăoga
S-a 1,
„1900, p. 644 (decisie pro următoarele : Cas. rom. Bulet S-a Î,
nunţată în unire cu conclu
siile noastre).
La p. 252, finele notei
1, a se adăoga : p. 413.
La p. 252, n. 3, rindul
3, după cuvintele:
610, a se- adăoga: Vedi
Trib. Iași, Roman și Cas.Bulet. 1899, p.
ciar din 1502, No. 72 (cu
rom. C. judiadnoț. noastr
a p.
263, nota 5, finele rinduluiă).
3, a se:
deră, în loc ae: se con
citi:
sisider.
î

59

elis

se con
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La p. 266, nota 2, finele rîndului 3, după: Sirey,
1900. 1.
461, a se adăoga: Sirey, 1901. 1. 359.
La p. 210, finele notei 4, a, se adăoga : Vedi înfră,
p. 332
nota, £.
”
La p. 272, nota 1, începutul rîndului 11, a se ceti:
Vedi

p. 315, şi înfră, explic. art. 1906.

La aceeaș pag. (272), nota 4, după : Dreptul din 1885,
67, a se adăoga: Vedi înfră, p. 331.

No.

„Dap

. 215, rindul 1i, după cuvintele : poate fi opus
nitorilor sei, a se adăoga, cuvintele : fie chiar beneficiari. moşteLa aceeaş pag., (975), nota 2, a se adăoga ; Cas. fr. Sirey,

1901. 1. 351.

La p. 276,
Sa 12, 1894, p.
13.
No.
La p. 217,
1885, No. 11, a
No.

10.

i

nota 1, finele rîndului 4, după cuvintele : Bulet,
236, a se adăoga: Cas. rom. Dreptul din 1902,
nota 1, rîndul 2, după cuvintele: Dreptul din
se adăoga : Trib. Dorohoi, C. judiciar din 1902,

La aceeaş pag. (277), nota 2, începutul rîndului 11, după
cuvintele : Vigi6, I, 535, a se adăoga: Planiol, |, 2899, p. 922
(ed. a 2-a).
La, aceeaş pag., aceaș, notă, rindul 14, după cuvintele: C.
judiciar, No. 15 din 1900, a se adăoga: şi din 1902, No. 10.
La p. 218, începutul notei 1, după cuvintele : Bonnier, 219,
în fine, a se adăoga : Cpr. Cas. rom. C. judiciar din 1900, No. 37.
La p. 280, nota, rindul 96, a se citi res, în loc de ree.
La p. 285, finele rîndului 2, a se adăoga; Cas. fr. Sirey,
1901. 1. 359.
La aceeaş pag. (985), nota 4, începutul rîndului 4, după
cuvintele : Pand. Period. 1900. 1. 197, a se adăoga : Sirey, 1901.
1. 347.

La p. 286, finele rîndului 22, a se adăoga următoarea frază:

Vedi asupra responsabilităţei hangiilor, Trib. Colmar, D. P. 1901.
2. 303, și C. judiciar din 1902, No. 24 (cu adnotaţia nostră).
La p. 290, nota 5 de la p. precedentă, rîndul 4, în loc de:
Etude th. gentrale de Voblig, a se ceti:
Ftude sur la th. gânt|
vale de t'oblig.
La p. 296, finele notei 1, a se adăoga: Glasson, Pr. ci,
,
I. p. 594.
La aceeaş pag. (296), nota 5, rîndul 5, după cuvintele:
Bulet. S-a 1, 1899, p. 210 şi 478, a seadăoga: Cpr. şi Cas. rom.
C. judiciar din 1901, No. 16.
,
La p. 299, finele notei 2, a se adăoga: p. 351.
La aceeaş pag. (299), finele notei 3, a se adăoga: Vedi
)
supră, p. 856, ad notarn.
Da p. 312, rîndul 7, după art. 286 urm. a se adăoga : 192.
La p. 317, finele notei 1, a se adăoga: Vegi înfră, p. 517,
La p. 322, nota 2, rîndul 9, după cuvintele consid. de la

p. 250, a se adăoga: Trib. Dolj, Dreptul din 1902, No. 39,
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La p. 321, nota

“din 1901, No. 8e.

Î,

a se adăoga:

Cpr.

Trib. Iași,

Dreptul

La p. 349, nota 1, rindul 8, după cuvintele: (ed. a 2-a,
a se adăoga: D. Kebapci, Pr. cie., V, p. 240.
La aceeaş pag. (356), nota 2, rîndul 6, după cuvintele: și
nota lui Labb6, a se adăoga: Cons. de disciplină al baroului județului Ilfov, şi C. Bucureşti, C. judiciar din 1902, No. 69; Dreptul din 1902, No. 71.
La p. 356, nota 4 de la p. precedentă, rindul 3, după cuvintele : Bulet. 1886, p. 370,a se adăoga: Trib. Tecuci, Dreptul
din 1901, No. 7.
La p. 363, nota 3, după cuvintele:
Dreptul din 1901, No.
30, a se adăoga: și din 1902, No. 2.
x
ga p. 368, finele notei 2, a se adăoga : Dreptul din 1901,
No.
La p. 3T1,.finele notei 4, a se adăoga : Vedi asupra acestei
controverse, Labb6, nota în Sirey, 89. 2 41.
La p. 318, finele rîndului Îl, a se adăoga: Vedi Dreptul
1884),

din 1902,

No. 40;

C. judiciar din 1902, No. 13 (cu adnot. noastră);

No. 40 (cu adnot. D-lui C. N. Toneanu), şi No. 66 (C. Craiova).
Vedi şi infră, p. 578, ad notam.
La p. 382, n. 1, finele rîndului 24, după cuvîntul nepublicată, a se adăoga ; Bulet. S-a II, 1900, p. 1366.
La p. 41], nota 2, a se adăoga: Vedi înfră, p. 492.
La p. 416, rindul întăi, în loc de: creditorii părței
provocat, etc., a se citi: creditorii părţei care a provocat,cari au
etc.
La p. 421, finele notei 2 de la p. precedentă, a se
adăoga:
Veqi înfră, p. 437, nota 1.
La p. 454, începutul notei 1, după cuvintele : D. P. 1901,
"1. 153, a se adăoga: Sirey, 9. 1. 13; D. P. 97. 1.
927. Sirey,
1902.

1. 265. Vedi şi infră, p. 630, nota 6.

La p. 455, la finele notei *, a se adăoga : Cas.
rom, Bulet.
S-a 1, 1900, p. 773 (decisie la care am luat
şi -noi parte).
La p. 406, finele notei 1, a se adăoga.: Veqi
infră, p. 515.
„La p. 464, finele notei 2, a se adăoga: Vedi
şi
circul. Minist. Justiţiei, No. 324, din 10 ianuar 1901,
repro
giu (Suplement), p. 4537 urm. şi în Moniţ. oficial dusă în Hamandin 12 ianuar 1901.
La p. 486,

nota 1, după

nota, 4 a se adăoga, pa
a acecaş pag.

cuvintele:

t, III, p. 462, text și

rom. C. judiciar din 1902, No. 54.

(186, finele
O. judiciar din 1902. No.
54.

notei 2), a se

Pa

adăopa

-

Cas. rom.

Se adiloga : Cas, roi

La p. 492, finele rîndului 15, a se adăoo
a : Vedi insă,
„Da p. 497, nota

p.

562.
2, rîndul 13, în loe de Deta
a P-899
20, a se ceti: Dreptul din 1899,
No. 20.
aceeaș pag. (497),
p. 371 a ae
(497), finele notei
notei 2. 5, aa sese adăog
aqă a: . Vedi i în/ră.
su fră.
No.

La p. 49, nota 1, rindul
cuvintele: Bulet. S-a 1.
1883, p. 171, a se adăoga: Cas. 8,îi. după
Repert
. Dalloz, vo Appel cizil.
1157, nota 1. Veai și monoer
i

din 1909, No. 66.

grafia

Pg

noastră, publicată

A

în

,
Dreptul
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La p. 499, nota 1, a se adăoga:-—Contră: C. Iași,
Dreptul
din 1902, No. 66 (cu adnot. noastră).
La p. 530, a doua notă marginală, a se ceti: ceasul
în care
aceeaș causă produce două acţiuni deosebite, în loc
de: casul în
care
aceeaș

acţiune,

etc.

La p. 530, finele notei, a se adăoga : p. 632, nota 1.
La p. 534, rîndul 20, a se citi: Vedi supră, p. 521, n.
1,
în loc de p. 525.
|
La, p. 538, finele notei 3, a se adăoga : Vedi și supră, p. 111.
La p. 539, finele notei 4, a se citi: Pandektenrechis, în loc
de Pundelten Rechts, şi a, se adăoga: Vedi înfră, p. 580.
La

p. 561,

rîndul

23,

a se

citi: din

punctul

de

vedere

le-

gislativ, în loc de : din punct de vedere, ete.
La p. 5Tl, finele notei de la p. precedentă, se va adăoga:
Cpr. şi Cas. rom. C. judiciar din 1903, No. 67.
La p. 614, nota, începutul rindului 20, după p. 108, a se
adăoga : Bulet. Cas. S-a II, 1898, p. 1113, şi Dreptul din 1898,
No. 19.
La aceeaș pag. şi notă, finele rindului 37, a se adăoga :
Vedi adnotaţia noastră, publicată în C. judiciar din 1902, No. 71.
La p. 661, a doua notă marginală,în loc de: Efectele condamnărei p. falșificarea sau distrugerea unei căsătorii, a, se ceti:
falşificarea sau distrugerea, dovedei unei căsătorii.
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cuprinse

în volumul
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VII-le
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TITLUL III
CAPITOLUL VIII
SECŢIUNEA

VII
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Despre

acţiunea

în anulare sau în rescisiune

Despre

acţiunea

în rescisiune pentru

lesiune

.

vinţa majorilor (art. 1165).
.
,
Despre acţiunea în rescisiune în privinţa minorilor
(art. 951, 1157, 1158, 1166)
,
Casurile

în care

minorul

nu

are : acţiunea

Efectele

anulărei

san

rescisiunei

Regulele de drept internaţional
unea în anulare sau în rescisiune

6—11
12—24

în resci-

siune pentru lesiune (art. 1159—1163)
.
.
Efectele acţiunei în anulare sau în rescisiune
între părţile

tractante (art. 1104).
.
.
Efectele anulărei sau rescisiunei
de al treilea (art. 1770).
,

1—6

în pri-

„94—82
„92—33
con-

în privinţa, celor

33—38
38—40

aplicabile
.

la acţi-

Despre finele de neprimire care pot fi opuse acţiunei
în anulare sau în rescisiune

40—41

41—42

Despre confirmarea sau raţificarea obligaţiilor supuse
anulărei sau rescisiunei

49—43

Convenţiile
1168).
,

43—52

Diversele

care pot fi confirmate
specii

de

confirmare

(art. 1167, Ş ultim,
şi condiţiile

"cerute

entru ca, confirmarea să poată avea, loc (art. 1167, 5
1 şi 2, 1190).
.
Confirmarea, expresă (art. 1190). —.Dovedirea, ei
„
Confirmarea, tacită (art. 1167).
Efectele confirmărei (art. 11607, $ 9)
.
Efectele confirmărei în privința celor de al treilea
Regulele de drept internaţional aplicabile la con-

50_sa
—55
B5—51
51—61
61—63
63-—67

678
firmare
.
.
.
.
.
.
.
Despre prescripţia acţiunei în anulare sau în rescisiune (art. 1900).
,
,
.
,
.
Principii generale
,
E
,
,
Acţiunile supuse prescripţiei statornicite de art. 1900
Regula romană: Que temporalia sunt ad agendum,
perpetua sunt ad excipiendum, mai este ea în vigoare
în dreptul modern ? (Controversă vie şi stăruitoare)
Punctul de plecare al prescripţiei statornicite de
art. 1900 ..
pi
.
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67—68
66—69
69—"12
19—83
S4—89
89 —99

I

CAPITOLUL
Despre
generale

IX

dovedirea, obligaţiilor şi a, plăţei.— Principii
,

.

,

,

.

.

,

100—105

Cine trebue să facă proba și ce trebue să dovedească
(art. 1109).
,
,
,
,
,
106—112
Clasificarea şi împărţirea probelor
119-121
Probele reglementate de lege
191—123

SECŢIUNEA
Despre

1

înserisuri

Despre, titlul, sau mai bine dis, despre actul autenţie
193—124
Definiţia actului autentic şi formele prescrise de lege
pentru autentificare (art. 1171)
.
.
.
194—125
Actele autentificate de tribunal .
.
.
.195-—131
Actele autentificate de alte antorități de cât
tribunalul .
.
.
.
,
.
.
137—142
Despre actele autentice făcute în străinătate
149—149
Despre actele legalisate sau adeverite
.
. 143—145
[fectele actului autentic nul pentru lipsă
de forme,
sau din causa incompetinţei funcţionarului
care a, instrumentat (art. 1172 C. civ., 92 L. din
1 sept. 1886), 149.—152
Despre puterea probatorie și executorie
a, actelor autentice (art. 1173, 1174 C. civ., 20 L.
din 1 sept. 1886) 152—153
Puterea probatorie a, actului autenți
e
.
. 153—160
Puterea executorie a actului autentic
(art.
1173,
ş
2 C. civ. şi 20 L. din 1 sept. 1886).
.
A
160—162
Despre contra-înscrisuri (contre-lettres)
,
sau
actele
secrete care modifică un act public
(art. 11175) .
. 162—169
Despre actele sub semnătură privată
şi actele private nesemnate de părţi
.
.
.
. 169—110
Despre pete Sub semnătură privată
,
adecă
semnae de părţi.— Definiţia şi puterea
lor pro
ie
(art.
1176—1178)
,
b
> baterie at
170—114
Despre data actelor sub semnătur
ă privată. — Dată
certă (art. 1182 C. civ., 30 L.
âin 1 sept. 1886)
174—188
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Despre formalităţile cerute în privinţa, unor acte
sub
semnătură privată
,
.
.
,
"Regulele prescrise în privinţa actelor sub smenătură . 188
privată, menite a, constata convenţiuni sinalagmatice.—
Pormalitatea dublului original (art. 11179)
.
, 188—199
Regule

le prescrise în privința, actelor sub semnătură
privată, cuprindând convențiuni unilaterale având
de
obiect sume de bani, sau o câtime oare-care de lu-

ceruri. — Formalitatea

bunului

şi

aprobat

1181 C. civ., 275, 313 C. com).
Regulele
Despre

(art.

.

,

1180,

de drept internaţional aplicabile art. 1179

actele

private

nesemnate

de

părţi

, 200—209
„209—210
210

.

,

Registrele comercianților (art. 1183, 1184 Cc. tiv,
32, 51—54 C. com.).
.
,
.
.
. 210—219
Registrele, cărţile sau hârtiile domestice (art. 1185) 219—9222
Adnotaţiunile liberatorii făcute de crediţor în josul,
pe marginea sau pe dosul unui titlu de creanță (art.
1186)
.
,
,
,
.
,
„929—926
„Despre reboage sau răbuşe (art. 1187).
.
, 226--298
Despre copiile titlurilor (actelor) autentice (art. 1188
C. civ., 3l L. din 1 sept. 1886).
.
.
.
„ 228—234
Despre actele recognitive (art. 1189)
„ 284—240
Despre actele confirmative .
„240
SECŢIUNEA
Despre
Despre

permisă

II

martori sau dovada iestimonială
casurile în care dovada testimonială

(art. 1191-—1196).

.

,

.

,
nu este

.

241—2945

, 245—948

Prima regulă. — Oprirea de a dovedi prin martori
peste 150 lei (vechi) (art. 1191, $ 1)
,
,
,
A doua regulă.—Oprirea de a se dovedi prin martori în contra sau peste ceea ce cuprinde actul scris

249—264

(art. 1191, $2).
,
,
,
.
.
, 264—267
Despre casurile în care proba testimonială este admisă.— Excepţie la regulele de mai sus
,
. 261
Primă excepţie.—Casurile în care părţile au admis
proba testimonială în contra disposiţiilor formale ale
legei (Controversă)
,
,
,
.
,
, 268—269
A doua excepţie.— Materie comercială şi penală (art.
46, 55 C. com.)
.
.
,
,
,
.
, 269—911
A

treia

excepţie.— Existența

serisă (art. 1197).
A patra excepţie.
a-şi procura, o dovadă

unui

,
E
,
— Imposibilitatea
scrisă, sau

început

de probă

DR
creditorului

perderea

271 —218
de

titlului care

servia de dovadă scrisă (art. 1198).
.
.
Imposibilitatea în care se găsia creditorul de a-și
procura o dovadă scrisă (art. 1198, 10, 20 şi 30) -

278

679

680
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Perderea

titlului care servia

1198, $ ultim)

,

Procedura chemărei
185—210 Pr. civ.)

şi

de dovadă

„

.

ascultărei

scrisă

SE

(art.

|

„989—999

martorilor

(art.
,

|

„_993—804

SECȚIUNEA III

Despre presumţiuni.— Definiţie (art. 1199) DE
.
Despre presumţiile legale în genere.— Definiţie (art.
1200).
,
.
,
.
,
,
,
.
Puterea probatorie a presumţiilor legale (art. 1202)
Despre presumţiile care nu sunt stabilite de lege
(presumţiile omului), lăsate la luminele și înţelepciunea magistratului (art. 1903)
.
.
.
„
SECȚIUNEA
Despre

mărturisirea

804—306
306—311
311—317
_
B11—821

IV

unei părţi

Definiţia şi împărţirea mărturisirei

„ 821

.

„921-324

Despre mărturisirea extra-judiciară (art. 1205)
„ 924—321
Despre mărturisirea judiciară (art. 1206, $ 1)
321—335
Despre puterea probatorie a mărturisirei judiciare
_

(art. 1206, $ 2 ab initio).

Despre indivisibilitatea
1206, în fine)
,

,

,

.

mărturisirei judiciare
,
,
,
,

.

. 833—3939

(art.
. 835—340

Despre irevocabilitatea mărturisirei judiciare.

Despre

mărturisirea

materie penală

inculpatului sau

.

.

acusatului

,

SECŢIUNEA
Causele

în

care

decisorii

se poate

(art. 1207)

sau litis-decisorit,

deferi jurământul

decisorii (art. 1208)
,
.
,
.
,
Faptele asupra cărora se poate deferi jurăm,
ântul
decisorii (art. 1209)
,
,
.
.
,
Despre Jurământul de credulitate sau
de credibilitate

(art.

1906)

.

.

.

,

343 —318

vV

Despre jurământ. —Definiţie.— Impărțire

Despre jurământul

340—343

în

,
Persoanele care pot deferi jurământul ,
Persoanele cărora jurământul poate fi decisoriii
.
Când se poate deferi jurământul deciso deferit,
riit (art. 1210)
Puterea judecătorului în ceea,
ce
sau respingerea jurământului deciso priveşte admiterea,
riti
.
,
Procedura, deferirei jurămentului deciso
rită (art. 237—
246 Pr. civ.)
.
,
,
,
,
i
Efectele deferirei jurământului
(art. 1911).
.
Prestarea, jurământului şi efectele
(art. 1213, 1915, 1216, 1217, 1918). acestei prestări
.
Referirea jurământului (art. 1219,
1214.

349-362

362—363
363-370
370—372
379—380
380—384
385-388
388—3889
389-392
392—410
SI

411-—418
418--4292

681
Refusul

de a presta jurământul

1p.o$5pre jurământul
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sau

de a-l referi

deferit din oficiii.—Divisiune (art.

Turământul supletoriii sau
Condiţiile necesare pentru

supletiv
|
ca jurământul

. 499 _—493
493
423—426

supletoriii

să poată fi deferit (art. 1920, 1221)
,
Etectele deferirei, prestărei sau 'refusului jurământului supletoriti
123 jvămentul estimatoriu (în item sau en “plaids) (at.

491 —435
4135—438

222).

439—445
445—446

Deosebire între jur ământul decisoriit şi acel supletori i
APENDICE
Despre

autoritatea

rale.— Definiţie

lucrului

(art. 1201).

Autoritatea lucrului judecat
Hotăririle care pot dobândi

judecat.— Noţiuni

gene441 —451
4517—458

în materie. civilă
autoritatea lucrului ju-

decat. — Hotăriri pronunţate în România. — Hotăriîri
pronunțate în ţară străină (art. 374 Pr. civ.)
„ 4585—419
Hotăriîri date în materie contencioasă .
„ 419.—A481
Hotărîri
Hotăriri

definitve
provisorii

Ordonanţe

,
.

presidenţiale

Hotăriîri 'condiţionale

(art. 66 bis Pr.- cv)

,

,

Hotăriri

nule

Hotăriri

preparatorii

(pr emer gătoar e)

Hotăriri

cuprindând

reserve

Hotărîri
Hotărîri

pronunţate de arbitri
emanate de la comisiunile

legea rurală

din

481—491
491 —493
493—494
495—496
496—500

.

1864

„_500—504

instituite prin

,

“Hotâriri de expedient
Hotăriîri pronunţate în lipsă

„504
„. 504—505
.
505—506
506— 508

„508
,
.
„ 508—514
Părţile hotăriîrei care produc lucrul judecat .
Elementele constitutive ale lucrului judecat.—Con-

dițiile

cerute

în

această

privință

.

,

514—516

510—521
Identitatea de obiect (eadem es, idem jus)
-5977—538
Identitatea de cansă (eudem causa petendi)
Identitatea de părţi sau de calitate (eadem condi538--541
ditio personarum).
Mostenire.— Repr esentaţi universali şi cu titlu par, 541—549
,
.
ticular
549—561
Mandanţi. şi mandatari
.
562—
516
judecat
Ierului
relativităţei
principiul
la
Excepţii
Efectele principiului autorităţei lucrului judecat în
. 576—531
materie civilă
Autoritatea lucrului judecat în materie repr esivă. —
, 581—594
.
Regule generale .
584—588
judecat
Tuerului
puterea
au
care
Hotăririle

- 682
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Decisii
mera, de
trucţie)
Decisii
Decisii
(de

renvoi)

emanate de la juridicţiile de instrucţie (capunere sub acusare sau judecătorul de ins.
.
.
.
.
.
.
. 588 -sau ordonanțe de neurmărire (de non lieu). 588—593
sau ordonanţe de urmărire sau de trimetere
.

,

.

,

,

.

,

.

593—998

Decisiile emanate de la, juridicţile de judecată sau
de fond
,
,
.
,
.
.
.
, 598—603
Părţile hotărîrei care produc lucrul judecat în ma-

terie

represivă

,

,

,

.

.

Condiţiile cerute pentru ca hotărîrea, pronunţată de
un tribunal represiv să fie investită cu autoritatea
lucrului judecat
.
Identitatea, de obiect
Identitatea de causă .
.
.
Identitatea de părţi sau de persoane
.
,
Efectele principiului autorităţei lucrului judecat în

materie

represivă

,

.

,

.

.

.

Autoritatea sau influenţa în materie penală, a lucrului judecat în civil, şi vice-versa
.
.
,
Influenţa sau înriurirea asupra penalului a lucrului
judecat în civil
.
.
,
,
.
Influenţa, sau înriurirea, asupra civilului, a lucrului ,
judecatîn penal
.
,
,
.
.
.
Decisiile represive care produc lucrul judecat
asupra,
civilului
.
.
,
.
,
.
,
Influenţa lucrului judecat în penal, asupra
altor acţiuni civile de cât acele în daune
.
.
.
” Autoritatea lucrului judecat în materie administrativă
Addenda et Corrigenda
.
.
Tabla materiilor cuprinse în vol. al VII-lea. .
Tabla numerică a articolelor explicate
în
Tabla alfabetică și analitică a maţeriilor t. VII
cuprinse
în volumul de față
,
,
.
ÎN

Ia

o

.

603
604 —605
605—606
606—622
622—629
629—631
631
632—643
643-—658
658-—659
659—667
66'1—669
671—6'15
6'17—682
683—'700
TOL

urm.

NUMERICA

A AB1100EL0f

explicate

VOLUMUL
Codul
:
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944
46"

.

453, n. 4
503 nota
.
931
252, n. 3
309

"558; 561, î. şin.2

35
129
130
163)
165

9,

n. '9.

3 nota,
659

.69, n. 1; 314

16 7]
166
150
207
211
213
235
245
248
=
298
289
290
299
295
296)
291

298]
299
300

559
645, 652; '660, 661
,
,
.99
,
659
645, 652

8

311,

t. şi n.

,
urm.

.
117;

în

AL

Cisril.
Art.

308
3149
383
390
413
426
448

640 urm., 666

388; iso. 3: 387
2, n.9:5

489
582]

583|
590
o)
606

624|
628
694

253 nota; 216

276 urm.
124, n. 4
551
551

487]

622)

316,

104, ».3

458 ur m.
485)
486

490, n. 9
533, 534
4;
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307

295, n. 1

560, 563
504
500
314

VIll-ica

O,

TABLA

Tli
126
TIT
„192
193
806
807
812

250,

n. 4

240
7: 9mn.1: 10 urm. şi
ii III, 330 urm.
566 urm. şi £. III.p.
386 urm.
383
516
8

| 2, nota
,
310,

.
160
366, n. 4

684
Pagina

Art,

359

560)
861
364
865
866]
941
951
959
953
959
960
961
966
967

969
972
973

974
975
983
Je)
999
1001
1038
1047
1056
1060
1092
1098
1138
1142
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165

.
130;

.

.
133 urm.,
136,

|
„6;
,

1166

136
154

1167

2 nota ; Ti
659
2606
111, 538
115, n. 9
,
187
151 „163, 164, 174, 180,
580
83, 165: 185, 312, n.3;
334 n. şi t.V,p. 197 urm.
63, n.1; 82, 186, 334,
nota ; 416 şi ţ V, p 217
nr.
,
204
623, n. 3; 634, n. 9;
311,
,
416,
,

314,

n. i, 656
313, n. 1

515,

417,
.2, 514
,
,
514
n. 3, 514, 515;
,
576
59
„28, 35
314, 315
418, n. 4
17 urm. ; 23
24
25

urm.

13n.,7; 17,21 n.1;
23,

1168

19 urm.; 19,
n.9 şi 3
„29, 49 um;
ur, 51 urm ; 6i

urm. 75, 240 şi t.1V,
p. 107 urma. 476 urm.
4, 46 urm.; ; "14, 75; 940
și t. IV, p. 107 arm.,
416 unu.

1169

„96,

110
1171
1129

„191
|

1173
1174

106

152

urm., 156, 160
“urm. 213

1115

162 urm.

ura]

1178
1179
1sa]
1181
1182
1183)

1194
1155

170

arm.,

200 um,

17, 1174 urm.
117, 210 urm. ; 998, n.

313, 430
urm., “e
12,
n

919

,

1188

„228
49

1191
1192
1193

193, n. 3;

1197
1198
1199
1200

1201

19

1202

'209,

2173, 429,

1189
1190

1195
1196

urm.

1, 116, 149. 110, n. 3;
149, 152, 163, n. 9. 188

1186
1187

1194

urm.: 349

urm, : 310, 321
124 urm.
149 urm. ; 903

1176

29 urm.
34 urm.

6 urm.;

Pagina

52

n. 1

,
366, n. 4
16, 11 urm ; 23
13, n.2, 20, 40
9, '966

651,

Art.

172

arin,

260

293 urm.
226 urm.

urm., 216

934 “rm.
52 urm.. 55
urm.; 940

urm.,

947 urm,
964

urm.

:
51, 117, 271
2178 urm. „289
'304
306

314,

456

104, n. 3;

urm.

urm.
urm.
urm.
urm.

604

uri.

311 urm.

Art
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1203
1204

266, 291; 317 urm.
,
|
,
304

1205

.

324

1906

327

1297
1208
1209
1210
Pi
1212

.
.
.
Ș

1213
1214

,
.

1215
1216)
1217

,

1219
1920

,

1218]
1991
1999

urm., 333 urm.;
335 urm., 348
.
360 urm.
,
363 urm.
,
319
388 urm.
ii urm., 419
,
419, 420
,
,

412 "urm.
420 urm.

,

.

urm.

416 urm.,

,

415

513, n. 3

117, 423 urm.
111, 427 urm,., 445
urm.
435
362 nota ; 439 urm.,
445

urm.

1938
1949
1945
1948
1955
1258
1960
1965
121%

,
n. 2;
131,
196,

315
389, 551,
552
,
.
n.9
,
n. 1
90
335, n. 3; 155, n. 2.
321
,93; 381, n. 9
,
,
312, n. 3

1309

,

.

, 46 nota,

1394

,

,

186, 187
Procedura

66

112, t. şi n. 3; 113,
114 nota; 5, n. 3
66 bis. .
,
4193 urm.
31
.
,
388, n. 4
94
.
,
,
556
104
.
,
,
4980
106
.
563 nota,
151
386, n. 1; 503
160

293,

i. şi n. 1; 436,
n. Î; 503

Ari.
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ii
1428
1432
1485
1441
1479
1536
1597
1598
1621

370, 494; 431, 438
.
.
,
,
,
,
,
,
,

,
,
811,
,
. 364,
|
,
|
256,

1653
1656
1669
1681
1689
1101
1716
1111
1770
1731
1941
1854
1865
1376

551
313, n. d
4. şi n. 5
184
365; 431
, 53, 382
247, n. 9
„35, n.9
986, n. 2

418 nota;
,
,
,
,
,
,

|
,
|
,
„i
,
|
,

|
,
,

,
|
,

,

1900

1,n.1;

579

251
512
418 nota
45, n.3
45,n.3
,
414
519, n. 2
38 urm.
461
310
,
lil
235, 236
93
,

2 nota; 49,

50: 51, n.3; 54, 68
urm. Ti urm., 190,
208, 209

iți

374, 315 urm. t.şi n. 1

1906
1907
1909
1912

,
.
.

|
,
104,
307;

119,

312 urm.
316, n. 3
n. 3 151
354, n.2

civilă.
185
186
187
188
190
191
192

,
,

,
|

,
295,

293
294
302
=
295
296

193

296 ,

194

291

656
drt.
245,

196
197
198
199
200
501
202
203
204
205
206
201
208)
209
210)
298
938
934

298;

Pagina
349, 350, t.

Art.
944
245
260
290

și n. 4
299
300
300
300

302
295
299

246, 371,
E 391,

ţ. și

300
332
824,
430
107, 435
303, 407
t. şin. 1;
n. 2; 399
,
322,

393

urm.

.
605,

624,

639
n. 9
n. 92

634, n. 9

633, 637,
640, 645
302
589
594 nota
623, 694, 633
347
5914 nota
629, n.9
593

,
143,
110,
urm.
tea
,
,

-

474

urm.

514
516

E

2;

579,
556,
| 490,
,
535,

.

.

n. 2
n. 6
491
BOL
n. 2
461

505
162; 325, n. 2:
t. şi n. 2; 459
Vedi şi t.1, par1, p. 192 urm.
,
143, 162.
,
,
489
519, 580
5717 t, şi n. 1; 578
„916, n.1
,

185,

580

t. şin. 1
,
185

,

1798 bis
1735

Procedura
634,
634,

358
314

n.
.
,
,
,

560
,
490, n. 2
1718
137, 138 t. şin.1
199
.
187, 254 nota
794 bis.
166, n. 4; 181, n.2

409
303, 407, 435

605,
605,

„512,
,
E
,
,

315
317
100
404
455

urm.

238
239
240
241
242
243

4138; 535, n. |]

292
316
311
393
321
341)

342f

302, 303

235
236
231

341,

|

301

9714, 29.

Pagina
.
403
,
'386, 403
161, n. 1; 506
n. 3, 413, 414

..
,

|

|
|

.
.

.

,

,

187
293, 393

penală.
941
949
355

361
362
365
366
315
89
383
398

389

.
,
.

588
301,

.
.
„.
.

121,

,

,

5841
a
,

.

urm., 592
590” urm.
t. şin.2

,
054
,
596
,
596
n. 4: sti
654, n. 9

693,
urn,, 598,
603, 606
.
594

n. 3
600,
urm.
urm.

693 n3

„687
Art,

406
407
444

5

445

624,

46)
449)
166

|

|

600

|!

şi n. 4;

695

|

nota, 626

|

593
600

n. 1; 599

|

625

nota

|

645, 652;

660

|

Codul
4
52
58
60
62
63 urm. |
208
20
932
238 urm.
241
243
246
248
949
2560)
257|

6602, 604 nota
609
|
629
.

661

481

Pagina
„600
600, ţ. şi n. 5; 601
nota; 602,
ţ, şi nota
003
,
599
600, t. şi n. 5; 601
nota

penal.

581
619
651
597
6517
615
619

,
609,

Avt,

479

586,

586,
t.

Pagina

5995, n.3

262
2631
264)
267
210

589,n. 5 ; 609
609, 621

350

"608,

.
590 nota; 619
613, n. 2; 614 nota
2179 urm.
619
915
640
211
609
288
130, n. 3; 301, 302
289)
306
,
“621, n. 3
307
- 666,
î. și n. 2
323
329
332

.

nota

„610, 627, n. 1
609, 612, 655
.
,
655

657 |

t. şin.292

Codul de justiţie militară.
257
263

657
Codul

213

|

218, 920
213, n. 2

|

381, n. 1

10
22

23

2)46“!

urm.

|

219, 430,n. 2
214, 218, 222
121, n. 1 și 3; 178,
196;

258,

269 urm.,

284, n. 1; 319, n. 2,
395, n. 5; 340, 369,
414, 498

n. Îi

1,

n

comereial.

10,n. 2

.

619
648,

!
|

41
50
51
52
53
54
55
56
51
58
685
18
88

LD

222

210 urm., 212 urm.
216, n. 1; 14%, 430,
433
269 urm., 369
910
,
118
292, n. 4
118, n.Lo
197,

956

n. 9.

270,
361

688
Art.

Pagina

253
256

.
.
197, 256,

270
275
216

,
,
,

550
n. 2; 270
367
.
.
172
200, 202, 205
.
.
202

,

,

313

|

.

204

urm

349
354
365
431
445
415
138
+91)

,
,
,
,
,
.
,

368, 369, n. 1
.
292, n. 4
,
,
172
,
440, n. 2
.
,
256
249, n. 1; 256
.
45, n. 3
256

493]

.

.
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.
,
.
.
.
,

.
.
,
,
.
,

117

,

,

192
,
807
.
875
,
816 urm.
943
.
947
.
949
.
.
950

256, 210
251, 211
251
,
.,n.3
.
565
.
552

,
,
,
,
.
,
„378,
,

„0552

,
,
.
,
.
511,
518,
518,

308
383
634
618
565
n. 4
nota
nota

|

2

.

At,

532
557
602
619
110
113

Constituţie.

9
14
11
30

o

102

.
.
.

.
.
.
,

.

,

127, n. 4
4606, n. 1
.
468
,
410
594

nota,
Legi

Legea

13

.

Curţei

.

.

de casație,

rurală,

din

|

Legea

.

din 9 iulie 1866,

|
:]

.

ianuar

N

,

din 15 aug.

din 1864, pentru

1

24

"74

D196,
Decretul domnesc

633,n.4
351, n. 2
668, n. 1_
196, n.1

speciale.

„599

Legea

105
613, n. 1:
195
.
,
130 (131)
.
132
.
.

.

pentru

„419,

n. 2

1864.

n.

înființarea

.

1861.

„668,
desființarea

Consiliului de stat.

n. 2,
Consiliului

de stat.

1

6

Legea

din

.

24 martie

+il, n. 1;

1872,

II.

pentru

,

668, n. 1

administr.

Aa

Domeniilor

384.

Statului.

Legea

de urmăriri, din 24 martie 1877,

920

668

Legea din 27 octombrie 1877, p. atribuţiile Ministerului
“public.

388 n. 4
Legea

Legea

din 20 fevruar 1879, asupra clausei penale.
1
,
.
.
141

din 9 martie 1880, pentru organisavea

Ie
Legea

|
Legea

Dobrogei.

851, n. 2,

din ? april 1881, asupra străinilor.

PU

din 3 april 1882, p. regularea proprietăței imobiliare din
Dobrogea.
"251

Legea din 20 iunie 1883, asupra loteriilor.
609,
Legea

nota,

|

din 8 iunie 1884, velativă la constituirea corpului de advocați.
3

.

.

.

„563

Legea electorală, din 9 iunie 1984
134
Legea

-.

.

562,

n.2

sanitară, din 3 april 1885.

113.

619, 619

Legea din 31 martie 1886, p. monopolul chibriturilor și cărților de joc.
|

668

Legea p. autentificarea actelor, din 1 septem.
FOTO a

Art.

Pagina
126

!

„137, 188, 139, 146
139, 140

|

Art.
6

|

7.
8
9

1856 și 1 ianuar 1887.
|

Pagina
139, n. 2

144, n. 9; 145
198,199;:159, 144.1
130
|
,
4

690
Art.

Pagina

10

0131, 14;

Ii

2197, 136, 137,

|

149,

150, 152;

140, 4. şi n. 2; 146
.
.
133

|
:
|

26
21
98

.
.

.
.

.
.
.
.
.

.
.

.
,
,
.
133,

Legea

132,
î. şin.1

99

INI

|

,

2

16
17
18
19
20

154

Pagina

21

|

.

Legea

|

139;

12
13

1

At

145,

E

,
.
.
130,
130, n. 2;
.
.
152 urm.;
urm. ;

din 28 fevruar

din 1 septem.
52
80
100

130
n.3
132
129.
160
174

|
|
|
i
i

INI

196

IN

30
31
32
33
34

.

273

144, 147
146

.

133,
211, 230,
.
133,
,
.

148 ,

15
229
n. 3
139
14

1887, pentru monopolul: tutunurilor.
668

1890,
.
.
,

pentru. organisarea. judecătorească.
.
.
.
127
.
.
.
356
.
.
.
608, n. 2

Legea din 2 iunie 1992, pentru Creditul agricol.
38
,
,
.
„140, 141
Legea

din 28 mai 1893, pentru tocmelele de lucrări agricole.
2
6
1
.
.
141
14
15
26
,
,
149

Legea din 28 mai 1993, p. modificarea unor articole din Codul penal.
645

Legea

n.

1

din 13 fevruar 1894, pentru organ. Minist. afacerilor străine.
„1492
.
.
23

Legea din 15 decembrie

1894, asupra

alienaţilor.

88, 95

Legea din, 29 ianuar 1895, pentru organ. Curţei de. compturi.

23.

669

691
Legea din 19 martie 1895, asupra
10
.
.
.
ST
Legea

din 1 april 1895, pentru înființarea unei bănci agricol
e.
12
.
.
,
161, n. 3; 175n.9

Art.
21
29

.
.

.
,

.

.

61

.

66
67

Legea judec. de ocoale, din 1896.
Pagina
At
Pagina
,
41
|
78
605, n. 5; 606 nota,
,
506
89
.
.
122, 507

.

526 nota,

:

|

|

39, n. 5

.

20 $ 16.

.

98
99.

31

1902,
.

127

din

18 martie

507

490, n. 2.
161, 485

1900.
.

.

133

|

din 12 martie 1900, pentru căsătoriile

din 15 martie

.

.
.

.

asupra
„.

militariloy.

urm.

167
Legea

,

.
.

timbrului, din 24 fevruai

In

Legea

91

137, 138
482, t. şi n. 3; 484
Legea

Legea

numelui.

libertăței individuale

589,n.

9

1900, asupra monopolului hârtiei de țigară.
668

Convenții

încheiete

cu

diferitele

State,

149, 143; 303, n. 9 şi 3; 467, 469, t. şi n. 2, ete.
Lesiuivi
Capitulaţiuni încheiete cu
Poarta.

314, tn.
Pravila
Capit.

—

lui Matei

21...

987.

.

Basarab
356

nota,

12, tşin.1;

vechi.

Capit.it. 29 292
Pravila
—

13, n.1; 15, n. 2
vdei şi Pb 664 nota

.

350,

2

bisericească
Govora.

101.

e

n. 3,

35

de la
354,n.1

|

Pravila lui Vasile Lupu.

Vedi p. 118, n. 1; 134, n.3;

|

135 nota; 502,59 n. 3; 597

nota; 619n.1;
662 urm.
nota. Vedi p. mai multe de-.
talii asupra

acestei

324)
—

cuvîntarea ce am rostiţ cu
ocasia, deschiderei cursurilor
universitare a anului 1902—
1903, publicată în Curierul
judiciar din 1902, No. 63.

452, n. 1

|

—

|

Art.

279

.

—
—
—

297
355
364

414, 47 75t. sin. l
.
118, n. 1
„451, 452

|

pravile,

3825
331
298

Regul.

118, n.1
organic al Moldovei.

Convenţia

Codul Ipsilant.
Vedi =
n.

—

355, 359, n. 5;

5;

495 "nota,

494,

Ved: p. 9, n. 3; 14, n.92:15
i6, 1071 nota; 110, n.
n.
2; 118, 147 î. şin. 2; 153
n. 1; 2i6,n. 1: 243, n 3;
4; 344, 350, n. 3; 356,n. 9;
357, 359, n, 5; 387, 104, n.
1; 411, n. |; 413, 404, n.5;
498, n. 1; 431, n. 3. ; 451 nota:
621, n. 3; 636 nota, etc.
Andronachi.

Donici

452,n. 1
475, n. 1

|
5)

635, n. 2
119, n. 1

963

584 nota

1210
204

663 nota,

619, n. 3

Art. 7

587, n. 2

Legea

din 16 martie 1842, p.
oprirea cuelului.

| ast 1
|

Legea

657, n. 1

epitropicească, din 26
april 1840.

Art.
913
— 239

6j

135 nota

115
1893

mănești

românești.

Codul

,

169

—
—

“Vechia Pr. pen. a Tărei ro-

Regulament, organic al Tărei

,

„451 nota

—

Art.

nota2 ; 119, t. şi n. 1; 243
n. 3; 258 nota ; 311, "357,
358, 359, n.5; 411, n. i; 494
n. 5; 448, 635, n. 2; 669 nota;
664 nota.

,

Paris.

Vechiul Cod penal al Țărei românești (Ştirbei).

Vegi p. 9,n.3; 12,13,n.9;
16, n. 3; 10, 107 nota; 107

3

Mi

—

258 nota ; 299, 30; '306, n.

lui

din

Vechiul Cod penal al Moldorei,
.
„din 1926.
Art. 154
583 nota; 588
—
156]
n. d

ete.

Codul Caragea.

Codul

„452

,
=

341

415, n. 1

po

Art.
—

Calimaeh.

33
35

1
15

13, n. 1; 15,n.2
13, n. d
|

12 n. 1 şi 3; 13
n. 8; 15,n.2

308, n. 1

„693
Art.

„Pagina

|

Art

46
„bal
115
e
357
192
510, n.
220
„510, a
228
255
19, n.1; iz
289
13,
30'7
13,
328
- 95,
329
319
n
485
.
.
n.
604
45,n.8;'13, n.
628
1498, n
138 .
n
1739
n
145 ueni.
1096
1156
1157

105, 241,

RH

19

urm.

străine.

Codul

austriac.

-841.-|

12, 15, n. 2
"308 %. şi
3

510,

510,
13,

518
865
9366

883

172,
"95,

|

884
934 urm.
1008
1060
.

25, n. 4: 97| „1349 urm.
"1393
550, nl
119, n. 1
13, n.
1193, n. 5
Proced.

241

| Legi

ss 5
o
sii
Ma
OI

2
21
23
69
99
146
165
187
248
286
369 ..
461
480 .

1158
25, n. 4
11176
"249, n. 4; 943, n.3
11177
171, n. |
1179 urm.
119, 147, 171
1251 urm.
9, n.3
199
286, n. 1
1339
.
243, n.3
1352
„119, 357, 383
1499
,
9 n.3
1616
944.
1695
"306, n. 4; '308, n. 1
1'706
608, n. 9
1718 urm. 257, n. 2; 258 nota
1849
.
'299, n. 4
1905
,
16
19517
.
„9,n.3
1959
14, n. 6; 15,n.9;
16, 69
|
1972
374 nota

sasa
"no
CUBD RR SI Mae E pp CD DO n

550,
119)

Pagina

113

Proced.

1487
- 1502

9494.

n.

1
16
n. 4

şi n. 4

171, n. 1
,
, 9, n.3
„119, 351, 383
9, n.3

251, n. 2
,
9n.
,

299, n. 4
3; 16,n.3
314: nota,

civilă austriacă, din 1782.
nota

|

297

„405

civilă austriacă, din 1895.
405, n. 3
Codul penal austriac.

36
144 urm.

586, n. 4
„627,

n. 1

164

657, n. 1

694
Procedura
353

18
285 urm.

,
.

penală austriacă, din 1973.

,

,

„625

4

.

630

nota

Codul penal unguresc, din 1878.
„586, n. 4
300
.
.
„6917, n.1

Legea unguv.

5

nota;

|
„657, n.

asupra schimbului.

.

,

205,

n. 1

Legea germană asupra schimbului, din 1969
(Allgemeine deutsche IVechselordnung).
.
„205, n. 1 | 94
.
,
„2,

Legea bulgară

n. 4

din 18 dec. 1897, asupra prescripției,
313, n. 9

Legea suedeză din 1899, asupra executarei hotărîrilor
străine.
464,

n. 4

Codul penal suedez.
41

(Capit. 14)

.

„a

|
657, nl

-

Codul penal belgian.
432

.

,

„657,

Codul general al Imperiului
(Zoodd Zakonoff ).

az

|

56...

313, n. 2

|

n. 1

rusesc

Ukasul împărătesc din 28 mai

1880

(în privinţa anchetei

în futurum).

Codul sawon, din 1863.
31
1656

.
.

.
,

„308, n.5
„. 308-nota,

1801

Codul general prusac, din 1794
, (dllgemeines Landrecht fâr die
Preussischen

"544 (part. II. tit. 1)... 308 nota

|

.

. 113 nota

|
.

510, n. 4

Staaten).

854 (part. 11. tiţ. 20) 344, n.1

Proiectul Codului civil german.
Art.
192
1256

Art.
|
1477

Pagina,
aa
_

S61, n. 1

1632/

561, n. 1

.

.

1269

12171)

___ Pagina
561, n. 1

.

.

Codul civil german din 1996.
2

,

12
46
114
126
141
142
148|
144
195
225
425

,

15, n.2

,
.

,
,

1,

n. 1;

.

,

5Il
914,
._3
189,

"166

nota
n.3
nota
n. 1:

|

191 î. şin.1 |

313, n.2
313, text și pn. *
1
75

4 nota

a Codului

de întroducere

Legea

308 nota

1362

29114

515, n.

9

234, n. 4
299, n. 4
„9 nota,
561 nota 1

510, n. 4
.
1589
311, n. 4
1591 urm.
„510, n.ă
.
1616
. 510, n. 4; 5Tlnota
1706
2240)
132, n. 3
2244,
9245)

4,n.2

32, n. 6; 44,n.2
.
.

„ 958 nota,

181
.
1793 urm.
1303
1344

civil german

|

(Ein fihrungsgeset2).
„805

14,$3..

|

nota

Codul penal german,
„581,

,

.

4

|

n.92

Codul penal german,

289

(ei

(

(61

084

|

i it

— 9

—

651, n. 1

1172
din

1871 și 1876

627, n. 1
666, n.2

218 urm.
241 urm.

).

456,n.3;

(339 —— ) . . 29, n;.a

|
| 383548
|.
| 390 (599

n. 2
vechii) „298,
3241. şi n. 2, 352
n.1; 390, n. 7; 129
n..2

(262 vechii) .

290 (363

291

din 1851.

Procedura civilă germană.
„829 n. 5 | 322 (993 vechii)

85 (81 vechiii)

258
288

|

„588
657, n. 1

.
.

.
,

.
.

5
209

304

16,$1

—)
—

291 (356

—

445 (410
446 411

—
—

)

. 296, n.
2977, n.
. 299, n: 5

337, n.2

| 392 (357 — ). 29, n. 2

390, nd;
429, n. 3

|

340. d

) 379,n. Isi
).. 390, n.

696
Art,
a: Pagina :
447 urm.
„113
nota
449 (414 vechii) . .
.-386
471 (433
— ).
406,n.3
418 (440
—
).
403,01
480 (442
— ).
395, nota
481 (443
—
5).
99%,n.3;
352, n.
483 (445 — ). 352, n.4

Art.
ID
484 (446 vechii).
D32
105
'
106
122

(494
(645

—
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nota,
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E

|

Codul. de comerț

291

.

,

,

2

2

:

din 1867.

=n

101 | 2590.

,102,
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414 nota
„4926,

n.3

Codul. penal portughez.

386.

320
685
1218
1239
1944

.

.

„651,
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Codul federal

al obligaţiilor (Elveţia,
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Pagina

Art.
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Pagina
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49952
Legea federală

L. din 1881).
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820.

din 22 iunie 1881,

asupra

200

capacităței civile,

15,n.2

,

.

1

nm

e

Codul civil al Cantonului Friburg.
21173

.

.

451
Codul

1004

nota

|

2236

.

cizil al Cantonilui

,

,

,

„201,n.1

Vaud.

,

451

Procedura civilă a Cantonului
Formele jurământului.

nota,

Vaud.

394, n. 3
Codul

1100

civil al Cantonului

.

,

,

A

457 nota

Codul de Pr. civilă grecesc,

Sum

Codul

de

5.

1574)
157

Di

.

.

51
399

n.

SL

| oi

2 2

|

158
1606

607

civil japonez,

2 |
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29

din 1867.

Art.

331, t. şi n. 4 |
i

n
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„106, n. 1
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.

589
1314
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Pagina .

1372 urm.
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i

|
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12
3note
BO
1380.
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Pagina
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.
.

.
.
.

„8
„136
„8

1115

,

.

,
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!

"

” 1, 9

1321

,

.

„166

1329

,
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Pagina
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"2052

.
.

d

217,n.1şi2

,
.
.
.

293,n.1;994
„929 n.1
„235,n.6
„934, n. 4
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”

y

”

1674 wm.
1'106

.
,

9t.
.

şin.3
9 n.1

o

.
.

9n.1
„849

Pr. civilă fr.
25

595, n. 3; 526 nota

106, n. 1 | 480

1331
1335
1336
1337

1415

n. 3

Art.

890 .
9.
1079

1315

448, n. 8
650

362 nota; 496

| 1391

Codul civil fr. (Articole nereproduse

. 361,n».9
457 nota,

..

de Laurent.

1990).

OsTnota

Art.

a
A

.

Ro

638
S

Pr. penală fr.
îi

451

.

„

634,n.1

Codul penal francez.

663 nota

| 12

zi

Codul forestier (silvic).
,

182

,

„641

Legea fr. din 1 decembrie 1900 (dreptul femeilor de a exercita
profesiunea de advocat).
357

nota

Vechile ordonanţe fr. din 1566 și 1667
113 nota;

Legea franceză

246

asupra alienaților, din 1838.
88, 9, n.2
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- TABLA ALEBETICA MATIA
A MATERIILOR CUPRINSE ÎN VOLUMUL DE FAȚĂ1)
ABSENȚA.

Hotăririle

date în favoarea, sau în conta acelor tri-

meși în posesiunea, "provisozie a bunurilor unui absent,

au

autoritatea lucrului judecaţ în privinţa absentului, 553.
—Aceste hotăriri n'au, însă, autoritatea lucrului judecat în
privința terţiilor, câri ar pretinde mai tărdiu a fi moşteni-

tori presumptivi ai absentului, 482.
ABSENŢI.—Jurămîntul

-

nu poate fi deferit acelor declâraţi

presupuşi absenţi, 386, 390.

sau

i

— Se poate, însă, deferi jurămâîntul

persoanei căre n'ar fi faţă

la judecată, remânând ca; ea să, fie înştiințată despre deferirea, jurămîntului, și:că nevenirea ei la termenul hotărit

să fie considerată că un refus de a/l presta, 386. V. Jurămint.
ABSOLVIRE.— Efectele ei asupra, acţiunei civile, 656, t. şi n.

4; 657 nota.

_—In

ABUS

a

privinţa

o

complicilor, 628. V. Complice,

DE INCREDERE.
— Proba

testimonială

Complicitate.

nu este admisi-

bilă, de: câte-ori este vorba de o sumă mai mare de 150 lei,
pentru-că acest delict presupune: existența unui contract civil

(mandat,

deposit,

etc:), care

urmează

form dreptului civil, 252, n.1. V. Proba

ACADEMIA

a fi dovedit

con-

testimonială.

ROMÂNĂ. — Modul cum acest institut

de cultură

premiază operele care se supun aprecierei sale, 409, n. 2.
ACHITARE.— Efectele ei asupra acţiunei civile, 653 urm.
—In privinţa complicilor, 626 urm. V. Complice.
Numai actele anulabile, nu însă și acele
ACTE ANULABILE.—
inexistente, pot fi cofirmate, 43, 44, î. şi n. 1; 12, 13, 9.
—Acţ. în anulare nu se aplică, de asemenea, actelor inexistente, ci numai acelor anulabile, 2 urm.
_- —Când actul este anulabil, şi când este inexistent, 3, 4.
ACTE AUTENTICE, 124 urm.
— Definiţie,
124, 125.
— Societăţile

pot fi dovedite
'

în

comandită

prin

acţiuni şi acele

anonime, nu

de cât prin acte autentice, 956, n. 2.

text, iar
'Tote trimeterele indică pagi nele volumului ; lit. £ insemnează
=, nota. Pentru mai multe detalii, a se vedea tablele vol. V şi VI.

102

—Actele

autentice

—kHpitropul

au dată certă,

testamentar

poate

118,n. 2. V. Dată certă.

fi rinduit

Și prin

act auten-

tic, 124, n. 1.
—Deosebire între actul autentic şi acel sub semnătură pri-,
vată, 174.
— Intre actul autentic și acel sub semnătură privată recunoscut de părţi, 174.
_
— Funcţionarii competenţi de a autentifica actele, 125.
——Dreptul vechiii al Moldovei (ordon. din: 5 martie 1856),
195, n. 4.
Actele autentificate de tribunal, 125 urm.
— Indeplinirea formalităţilor cerute peutru autentif, actelor
se poate face de un singur judecător, 197.
—Actul autentic se încheie în dublu original, unul păstrându-se în arhiva, judecătoriei, 128, 132, 239, n. 1.—Vedi însă
Em. Dan, Revista de Drept și sociologie, anul
IV (1901),
No. 1 şi 9, p. 67 urm.
— Presenţa neaparată a grefierului sau a ajutorului de
grefă

şi

contrasemnarea

actului

din

partea

acestui

127, t. sin.2.
— Actele autentificaţe de un străin, care din
vinduit judecător, 197.
— Dreptul

judecătorului

sindie

de

a

funcţionar,

eroare ar fi fost

instrumenta,

după delegația Ministerului, 127, n. 1.
— Formalităţile autentificărei, 198.
1pespunsul părţilor, la chestiile judecătorului,
prin. semne,
131,
,
A utentific se poate face prin procurator,
128, t. şin.

5;

199.

—Casul

în care una

din părți

boalei și a locuinţei unde

ar fi bolnavă;

se instrumentează, 129,

şi Trib. Vlașca, C. judiciar din 1901,

—Judecătorul

delegat, spre

a merge

No.

6.

constatarea
134. Cpr.

la

soane bolnave, nu poate să instrumentezedomiciliul unei peractele persoanelor sănătoase, care trebue la acest domiciliii
să se presinte. în
persoană la tribunal, C. Iaşi, Dreptul
din
1902, No. 10 (cu
adnotaţia noastră).
—-Autentif. unui testament, 129,
n. 2.
—In caz de delegarea unui judecător,
spre a merge la, domiciliul unei persoane bolnave,
nu este necesar ca proceYI verbal să fie încheiat
la. domiciliul acelei persoane,
199,
34, n.3.
—Casul, în care părţile au recurs
la

pentru redactarea, actului (semnătura luminele unui al treilea,
. acestei persoane), 130.
— Această formalitate nu se
aplică la, testamente ; Trib,
şi
C. Iaşi, C. judiciar din 1902, No. 92 (eu adnotaţia.
noastră).

—Autentit. actelor acelora
ȘI Compariția aceluia, care a cari nu știu carte (subserierea
redactat actul), 130.
pă coastă

formalitate

*.

3

.

nu se aplică când

părţile

știu carte,

03
—dIn

ori-ce caz,

lipsa de declaraţie a

scris

actul, după

cererea

lui, 130, n. 2.

părţilor,

|

nu

scriitorului

că el a

atrage nulitatea

actu-

— Pedeapsa scriitorului, sau martorilor, cari ar face o declavaţie falşă, 130. n. 3.
-—Incredinţarea funcţionarului care instrumentează despre
identitatea, părţilor, martorilor şi scriitorului actului, 131.
Cpr. şi Trib. Vlaşea, C.judicia» din 1901, No. 60.
—Constatarea acestei identități, 131, 132.
—Constatarea subserierei părţilor pe exemplarul care se
păstrează la dosar, în presența judecătorului care instrumentează, 132.
— Redactarea actului în limba română, 132.
-—După Codul german, testamentul poate fi redactat în altă

limbă, 139, n. 3.
Executarea actelor autentice,

133,

161. V. Formulă

exe-

culorie.

— Execut. actelor autentificate în străinătate, 4607.
— Autentificarea testamentelor, 133 urm.
— Textele relative la testamente nu se aplică la donațiuni,

nici la, ipoteci, 133,-n. 2.
Libertatea

consimțimîntului

testatorului

(chestie de fapt).

134, n. 3.
— Starea de ebrietate a testatorului, 134, n. 3.
— Cetirea testamentului autentic din cuvînt în cuvînt, 136 urm.
— Testamentul surdilor şi a muţilor, 136, n. 1.
—Actele

autentificate de

alte

autorități

de

cât de tribunal,

131 urm.
—Actele ce pot fi autentificate de judecătoriile de ocoale
131 urm.
—Foi dotale, 137.
—Procuri, 138, 139.
—'Toemelele sau contractele încheiate în tîrguri şi bâlciuri, 139.
—In nici-un caz, judecătoriile de ocoale nu au competința
de a autentifica un testament, 139, î. şin. 1; t. IV, p. 436,
i. şi n. 1; t. VI, p. 609, n. 2.
_—Actele autentificate de judecătoriile comunale, 139 urm.
_—Primarul este acela care dă autenticitatea actului, contrasemnarea notarului fiind obligatorie, 140.
—Ajutorul de notar nu poate înlocui pe notar, 140.
—Imprumuturile

constituite

cătră

creditul agricol

pot fi au-

de primar, ajutorii de primari sau consilierii
tenţificate
,
comunali cu ştiinţă de carte, 140.
140.
competință,
aceeaş
au
interimare
comisiei
—_Membrii
—Infăţişarea, creditului agricol înaintea antorităței chemate
_
a autentifica actul, nu este obligatorie, 141.
competinţa
de
este
agricole
munci
de
toemelelor
_—Autentif.
consiliilor comunale, 141, 148.

704
—Contestaţiile isvorite din asemenea toemeli sunt de conmpetinţa, judecătoriilor comunale,
cu drept de apel la judecăt.

de

ocol,

dacă

suma

reclamată

este

mai

mare

de cinci

lei, 144.
|
N—Clausele penale și actele de solidaritate sunt oprite în
contractele de munci agricole, 141. V. Zocmeli agricole,
_—Actele de tocmeli agricole sunt executorii, după
ce se
învestesc cu formula executorie de consiliul comunal, 14.
—Actele uutentificate în străinătate de agenţii noştri diplomatici sau consulari, 142 urm. Y. Agenți diplomatiei,
Kormulă executorie, etc.
—Actele emanate de la legaţiunile străine nu sunt admise
în ţară, dacă nu sunt legalisate de Ministerul de externe,
143.
-—Actele legalisate sau adeverite, 143 urm.
—-Au dată certă, 118, n. 2. V. Dată certă.
—Deosebire între legalisare și autentificare,
143, 144.
—Casul în care partea nu ştie carte, sau nu
poate să subserie, 144, 145.
—Procura, semnată prin punere de deget,
145.
—YFormalităţile

ce

trebue

să

întrunească asemen

ea procură,
145, 146.
|
— Autorităţile competente spre a legalisa
actele, 145.
—Actele care pot fi legalisate de polițai
și
liție (procuri, conturi, facturi p. furnituri, comisarii de pocertificate medicale, etc.), 145, 146.
”
—Procura legalisată de inţendentul unui
peniten
ciar
(nevaliditate), 146.
—Legalisarea, oblig. unilaterale semnate prin
punere de
deget (nevaliditate), 147, 148.
.
—Validitatea acestor acte sub legea,
147.
— Efectele actului autentic, nul pentruveche,
lipsă de forme, sau
din causa, incompetenţei, ori incapacităţei
funcţionarului care
a instrumentat, 149 urm,
|
—Casul în care actul autentic, nul ca atare, poate |
constitui un
inceput de probă, în privinţa
părţei care la subsemnat, 273.
—Validitatea actului ca act sub semnătură
privată, 149,
150, n. 2; 151, 903.
—Oblig. sinalagmatice nesemnate
de toate părţile (început
de probă), 150.

—Oblig.

150, n. 2.
— Casul
— Casul

unilaterale

în
in

semnate

de

|

părţi

(probă

complectă) ;

care actul n'a fost semnat
de părți, 150.
Care partea a făcuţ o declaraţie
mincinoasă

că
nu știe a subscrie, 151.
i
„— Consecințele care resultă din
împrejurarea că actul autentic,
nul ca atare,

valorează ca
— Necesitatea, intervenţiei act sub semnătură privată, 15].
unui funcţionar public, 151.
—Casul în care funcţi
onarul public n'a, 'Subse
(Controversă,), 152,
mnat actul

7105
— Puterea probatorie a actului autentic, 153 urm.
—Actul face credință despre data sa pănă la înscrierea în
falş, 153.
-—Faptele care se cred pănă la înscrierea, în falș (acele
care

sau

petrecut

sub

154; 364, n. 2.

ochii funcţionarului

— Casul în care funcţionarul,

mărit

pentru

falş

de

cătră

care a instrumentat)

care a instrumentat,

minist.

public, 154,

:

este ur-

n. 2.

—Casul în care una din părţi defaimă actul de falş, 154, n.
2.
—Casul în care falșul este patent, 154, n.2

— Faptele care, într'un act autentic, se cred numai până la
dovada contrară
(acele care nu cad sub simțurile judecă-

torilor), 155.
—Actul

autentice

poate

fi dărîmat

prin

acţiunea

în

simu-

Jație, 156. V” Ac. în simulaţie.
mem
=Deosebire, în cât privește administrarea probei, între cei
de al treilea și părţile contractante, 156, 157, 285 şi t. V,
p. 275, t. și notele 1,2.
——Dovedirea simulaţiei prin interogator, jurămînt, etc. 157,
285 ni
— Puterea,

probatorie

a clauselor

enunciative

dintr'un

act

aureritic, 158, 159.
—Constatarea în act a unor fapte ce funcţionarul public nu
avea căderea de a, constata (Nu fac nici-o dovadă), 159, 160.
—De

exemplu : constatarea

într'un

testament

testatorul

că

era incapabil, nu face nici-o dovadă, 160.
Soluţia contrară e admisă în Codul spaniol de la 1889, 160.
— Puterea executorie a actului autentic, 160 urm.
—Judecarea

contestaţiilor

ivite

cu

ocasia

unui

executărei

act autentic, 161, 162.
Incetarea puterei executorie a actului autentic, 154, n.
2; 162.
—xecutarea actelor autentice instrumentate în străinătate,
143, 162.
ACTE AUTENTICE (COPIILE ACTELOR AUTENTICE), 228
urm.
—Ce este o copie de pe un act, 229.
—Reproducerea

mijloace,

— Nimic

actului

prin

procedeul

nu este o copie, 229.

nu

se opune,

fotografiei

însă, la fotografiarea

sau

alte

,

unui

act

auten-

tic, 229, n. 3.
Na
—Deosebire între copie şi original, 229.
—'Tribunalele pot, în dreptul nostru, elibera copii şi de pe
actele sub semnătură privată, 230.
— Soluţia. contrară este admisă în dreptul francez, 230.
—xactitatea,

unei

copii putând

cere

fi contestată, se poate

înfăţişarea originalului de câte ori originalul există, 231,
— Aceste principii nu se aplică extractelor de pe actele stărei civile, extractele având, în asemenea materie, aceeaş putere probatorie ca și însăşi registrele, 231.
45

na

706
—Casul în care originalul, care se păstrează în archivă, a
fost distrus, 232, 933.
|
|
—Casulîn care copiile au aceeaşi putere probatorie ca şi
originalul, 233.
,
Ă
,
—Copiile care pot servi numai ca început de probă, 233.
—Copiile care nu au nici-o putere probatorie (copii de pe
copii), 234.
|
,
|
—in Codul francez, copiile de pe copii pot servi ca simple
informaţii şi să autorise pe judecători a deferi jurămîntul
supletor, 234.
ACTE CONFIRMATIVE.—Vedi Acte anulabile, Confirmare, ete.
ACTE INEXISTENTE.—
Teoria actelor inexistente şi anulabile,
ACTE
ACTE
ACTE
ACTE

2 urm.

Vedi

Acte

anulabile,

,

EMANATE DE LA GUVERN.—Sunt acte autentice, 194.
LEGALISATE.—V. Acte autentice.
LEGISLATIVE.—Sunt acte autentice, 124.
RECOGNITIVE, 234 urm.
— Definiţia actului recognitiv, 935.
— Dreptul străin, 234, n. 4.
—Act primordial sau primitiv, 935.
_
-—Actul recognitiv poate fi sub semnătură privată, 235.
—Actul recognitiv nu mai are astă-qi însemnătatea de altă
dată, 235.
N
Efectul

actului

recognitiv

este

dea întrerupe

prescripţia,

239, 236. V. Prescripţie.
—Deosebire între actele recognitive.şi acele întreruptive de
prescripţie, 236.
— Critica legei, 236, 937.
—Deosebire de redacţie de la Codul fe., după observaţiile
lui Marcadă, 937, 238.
—Debitorul
se arată în

poate dovedi că datoria, este
actul de recunoaştere, 238.

mai

mică

de cât

— Exemplul dat de Marcad6, 238, 239.
—Art. 1189 nu se aplică de cât la actele recognitive propriu dise, 9239.
—Neaplicarea acestui text la drepturile reale, 239, 240.
—Neaplicarea acestui text în materie comercială, 240.
ACTE SECRETE.—YV.—Contra-ânscris.
ACTE SOLEMNE.—Iu contractele solemne, actul scris este cerat ad solemnitatem, iar nu ad probationem, 41, 101, 1924,
150, 249, t. şi n. 2; 952. V. Contracte solemne.
—Na pot fi confirmate nici expres, nici tacitamente,
45,
și n. 2; 51, 65, n. 3; 16, 77, 90, t. şi n. 4. Cpr. și Trib.t.
Covurlui (în privinţa convențiilor matrimoniale), Dreptul

din 189, No. 3. Vegi și C. București, C. judiciar din 1902,
No.
68.
—Nu

pot fi dovedite

prin

jurămînt,

367. -

—In toate contractele solemne, de câte-ori părţile sunt re-

presentate

prin

procuratori, procura trebue

să

fie autentică,

-.)

128, n. 5; 144 t.şin 1.
din 1902, "No. 68 şi adnot.
Mehedenţi, C. judiciar acelaş
Privil. et /lypoth. TI, 1413,

distinsa,

Coment.

Donaţie,

ACTELE

onoare

noastre,

de a cita părer ea noastră.

Procură,

STĂREI

Cp. București,
C. judiciar
noastră, asupra, Sentința Ti,
număr. v. şi Baudry et Loynes,
text şi nota, cari ne-au făcut

p. Gil, text

şi nota

etc.

CIVILE. —Sunt

1,

Vedi

şi t. Vla

612, t. şin.2.V.

acte autentice, 124.

— Actele stărei civile, petrecute sub legea veche, sunt, cârmuite, în privinţa dovedilor, de această lege, 245.
—Hotăr îrile care ordonă rectificarea unui act al stărei ci-

vile n'au puterea
---Puterea,

lucrului judecat,

483.

probatorie a extractelor

de

pe actele

vile, și neaplicarea, în specie, a art. 1188
— Casurile

în

care

proba

testimonială

—Rxcepţii

în privinţa

or iginal,

188 urm,

anume

testimonială, etc.
urm.
170.
privința acestor

acte (art.

200 urm. Vedi Bun

11179—1181),

și aprobat,

Duba

ete.

— Necesitatea
—Un

unor

ci-

este astă- di admisi-

bilă, 252, n. 3. Vedi Căsătorie, Naștere, Proba
ACTELE SUB SEMNĂTURĂ PRIVATĂ, 169
— Definiţia actului sub semnătură pr ivată,
—Nici-o formă nu se cere în genere în
acte, 1'70.
110, n. 3;

stărei

C. civ,, 931.

act

semnăturei

lipsit de

manuscrise,

semnătură

nu

170, 171, 188.

poate

servi

nici

ca înce-

put de probă, 171.
—]n ce consistă semnătura ? 111.
—Locul obicinuit al semnăturei, 1].
—Semnătura nu poate fi înlocuiță prin pecete, sigil, cruce
sau alte semne, 171.
— Codurile german, austriac şi Calimach, în această privință, 171, n. 1.
— Punerea

de

--Datarea

actului

o obligaţie,

deget,

171, n. 2

recunoscută de parte,

nu este indispensabilă,

poațe

da loc

cu-toate-că

mare utilitate, 1172.
— In ce consistă data ? Veqi art. 57 .C. com.
--Puterea probatorie a actelor sub-semnătură

la

ea are

privată,

172.

— Moştenitorii sau representanţii autorului actului pot declara că nu cunosc scriptura sau semnătura autorului, 172.

—In asemenea caz, se procede la o verificare de scripte, 173.
— Verificarea de scripte este, însă, facultativă, pentru judecători, 173, n. 2.
— Verificarea

nu-i

leagă

nici într'un

caz,

173,

—Casurile în care nu este loc de a se recurge
ficare de scripte, 113, n. 2.
—Deosebire

între

actul

sub

tențic, 174.
—Tntre actul sub semnătură
acel

autentic,

174.

semnătură

privată

n. 2.

la o verişi acel

au-

privată, recunoscut de părţi, și

08
—Actele sub semnătură privată pot fi transcrise, 166,
n. 4;
187, n. 2.
ACȚIUNE IN ANULARE.—V. Rescisiune (Acf. în rescisiune).
ACȚIUNE CIVILĂ.—Trib. corecţional, sau de simplă poliţie nu
au competinţa de a judeca acţiunea civilă în urma achitărei, sau absolvirei prevenitului, ci numai la caz de condamnarea lui, 693, n. 3; 633, n.3.
—Acest drept aparţine, însă, în toate ceasurile. Curţilor cu
juraţi, 623, n. 3
—Vedi pentru mai multe detalii asupra acţiunei civile, A
tor. lucrului judecat, Daune, Delicte, etc.
ACTIO JUDICATI (lucru judecat), 577.
ACȚIUNE NEGATORIE.—Ce este această, acţiune, 108,n. 4 şi
t. I], p. 468.
—Acel care exercită asemenea acţiune, trebue să dovedească că imobilul este liber de servitute, sau pâritul trebue din contra, să dovedească, existenţa, servitutei ? (Controversă), 108, 109 şi t. II, p. 468, î. şin.2.
ACȚIUNE PAULIANĂ, î. V, p. 217 urm.
—Creditorii, cari exercită această acţiune, trebue să dovedească, contorm art. 1182, că creanța lor are o dată certă
anterioară actului atacat (Controversă), 186 şi t. V, p. 244,
245. Vedi Dată certă.
—Art. 1900 este, însă, inaplicabil acţ. pauliane (Controversă),
82, 83 şi t. V, p. 256 urm.
—Creditorii părţei, care a provocat sau refusat jurământul,
pot dovedi că aceste acte au fost făcute în frauda lor, 416.
—Aceeaş soluție este admisă în privinţa, mărturisirei frauduloase, făcută de debitorul lor, 334 nota.
—Creditorii chirografari ai debitorului pot să atace, prin atţiunea

pauliană,

hotărîrea

pronunţată

în

urma

unei

colusi-

uni frauduloase înţre autorul lor şi un al treilea, 543.
—Și concordatul poate fi atacat prin acţiunea pauliană,
618, n. 1. V. Concordat.
ACŢIUNE POSESORIE. V. Acţ. petilorie.
ACȚIUNE PETITORIE (ŞI POSESORIE).—Hotărîrile
pronunţate în petitor n'au
acţiunilor posesorii,

—Cumularea

VO Acf.

ACŢIUNEA

lucrului

judecat în privința

petitorului cu posesorul, 525, n. 3;

ACȚIUNE POPULARĂ

ACȚIUNEA
nota,
ACŢIUNEA
ACȚIUNEA
904, n.
ACȚIUNEA

autoritatea
525 urm.

(Materie electorală), 492, 562.

QUANTI

MINORIS

de in vrem

verso.

526 nota.

SAU

ASTIMATORIA, — 530
.
REDHIBITORIE,—530 nota.
„RECURSORIE
CIVILĂ. — Urmărirea arbitrilor,
3.
DE IN REM VERSO, 34 urm. şi t. V, tabla
anal.
-

”

IN RESTITUŢIE.— Y. Restitutio în integrum,
Res" cisiune, ete,

IN

SIMULAȚIE.—

unul act autentic,
— Deosebire,

Dărîmare

prin

această

156. V. Acte autentice.

în câţ privește

proba,

între

acţiune

a

terții

şi părţile
contractante, 157, 285 şi î. V, p. 274 urm.
—Casul în care există fraudă la lege (Controver |
să), 285, t.
Şi n. £. V. Fraudă, Proba testimonială. Cpr. Cas.
fr.
Suceava, Sirey, 1901. 1. 347 şi O. Judeciar din 1902, și 'Trib.
Art._1900 nu este aplicabil acţiunei în simulaţie, No. 80.
83 și t.
.
„p.
ACŢIUNE SUBROGATORIE, t. V, p. 197 urm.
—Inaplicarea art. 1900, 83.
AOTORE NON PROBANTE, REUS ABSOLVITUR, 106.
ADEVERIRE.-—V. Acte autentice.
ADMINISTRAȚIE.— Executarea amendei la care a fost conda
mnat un martor, prin administraţie, 295, 301, t. şi n. 1.
ADMINISTRAȚIE FINANCIARĂ.— Infăţişarea, administr. financlare, a anti contract de închiriere, îi conferă dată, certă,
3.
„n.
ADNOTAȚII LIBERATORII (făcute de creditor în josul, pe
margina,

sau

pe

dosul

unui

tiţlu de

—Deosebire
de redacţie de la Codul
Marcade, 293, n. 1; 994.
— Aceste

adnotaţii

rea acelora
— Casul

contra
—Casul

în

nu

constituese

cari le-ai făcut, 923.

care
care

urm.

francez, făcută după

nici-o

dovadă

asemenea

adnotaţiuni

pot face

menţiunea

liberatorie,

făcută

lui, 293, 294.
în

creanţă), 223

în favoadovada

de

în

creditor,

ar fi lipsită de efecte, 224, 995.
—Menţiunea, făcută de însuşi debitorul nu-l liberează, 225.
—Menţiunile liberatorii șterse nu produc nici-un efect, 226.
— Admiterea aceleeaș soluţii, in privinţa menţiunilor făcute de
creditor, pe titlul creanţei sale (Controversă), 296.
—Menţiunile de care vorbesc arţ. 1185 şi 1186 pot fi combătute prin dovada contrară, 226.
ADOPȚIUNE.—Hotărirea privitoare la confirmarea unei adopţiuni, fiind dată pe cale gracioasă, nu are autoritatea lucrului judecat, 481, 492.
—Irevocabilitatea

adopţiunei

în dreptul

actual,

482,

n. 3.

— Codul Calimach în această privință, 402, n. 3 şi t. 1, par|
tea II, p. 324, n. 1.
-— Descendenții adoptatului

vin

ei la moştenirea adoptatoru-

Vegi critica, unei decisii a Curţei din
lui ? (Controversă).
Craiova, dată în sens afirmativ, ce am publicat în C. judi,
,
ciar din 1902, No. 61.
ADVOCAT.—Când se contestă înscrierea unui advocat, radiarea,
care se operează în urma unei asemenea contestaţii, are puterea lucrului judecat erga omnes, iar nu numai faţă de contestator, 563.
—Jurămîntul advocaţilor, 356.
—Femeile pot ele exercita profesiunea de advocat ? (Con-

[i]
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troversă), 356, n. 2. Vedi în sensul negativei, Cons. de disciplină a baroului capitalei, C. judiciar din 1902, No. 69
şi C. București, Dreptul din 1902, No. 71.
--Legea, fr. din 1900 în această privinţă şi dreptul rusesc,
351 nota.
Advocatul poate fi martor în procesul în care pledează, 297.
—E] poate, însă, să refuse de a mărturisi, în basa, secretului profesional. 297. V. Proba festimonială.
—Hfectele mărturisirei judiciare făcute de advocat în instanţă, 329, î. şi n. 5. V. Marturisire.
ADUILTER.— Soţul culpabil de adulter nu poate opune ca fine
de neprimire adulterul celuilalt soţ, 613, n. 2. Vedi şit.V,
tabla analitică, vo Adulter.
— Soţul ofensat nu poate provoca stîngerea acţiunei, în urmă desfacerei căsătoriei, 614 nota. Vedi şi monografia noas-

tră, publicată în C. judiciar din 1902, No. 71.—Contră : Cas.

rom. Bulet. S-a II, 1898, p. 1113, şi Dreptul din 1898, No. 19.
— Moartea soţului adulter nu stînge acţiunea în adulter pornită de dînsul (Controversă), 614, 615 nota.
—Adulterul unuia din soţi poate da loc la despărţenie, 659.
—Ordon. de neurmărire asupra faptului de adulter, care se
pretinde a fi fost comis într'un loc determinat, nu se opune
la intentarea unei alte acţiuni, pentru alte fapte săvirşite
aiurea, 613.
-—Declararea de neculpabilitate a prevenitului pentru adulter, echivalează

cu

declararea

de

inexistenţă

a faptului și

împedecă condamnarea complicelui, 628.
— Admiterea aceleeași soluţii în materie de banerută, bigamie, etc., 628. V. Bancrută, Bigamie.
AGENTI DIPLOMATICI.—(Români).— Competența lor de a autentifica actele Românilor, în străinătate, şi chiar actele
străinilor care au a servi în România, 142 urm,
Indeplinirea acestei funcțiuni de secretarii atasaţi şi cancelarii delegaţi în acest scop, 142, n. 1.

—Actele emanate de la agenţii diplomatici români nu se
admit în ţară, dacă nu sunt legalisate de Minist. afacerilor

străine, 143.
-— Imvestirea,
mula

AGENŢI

V. Minist.

acestor

acte

de externe.
cu

formula

executorie.

V. For

executorie.

PROVOCATORI.— Persoana străină, care

cooperează

la sustracțiunea, comisă de o rudă sau aân
în gradul prevedut de at. 307, poate ea fi urmărită ca
agent provocaâtor, complice, tăinuitor? 662, n. 2. V. Complice, Furt, ete.

AJUTORI DE GREFĂ
Grefier.

:

(Inlocuesc pe

grefier), 197, 135.

V.

ALIENAȚI (neinterdişi).— Anularea, actelor făcute de dînşii,
95.
Aceste acte neputând
fi confirmate, nu poate să fie vorba,
în specie, de aplicarea art. 1900, de-oare-ce aceste
acte sunt
inexistente, 95. Vedi Acte anulabile.

TIl

ALIMENTE.

—Hotărîrea

care acordă

calitate de fiu, sau
judecat, în -privința

alimente

reclamantului, în

de părinte, nu are autoritatea, lucrului
filiațiunei, sau paternităţei, dacă această

chestie n'a fost obiectul conclusiilor părţilor şi n'a fost desbătută în instanță, 514.
—— Hotăririle privitoare la alimente, având un caracter provisor, n'au autoritatea lucrului judecat şi pot în tot-deauna,

Autor. lucrului judecat.

fi modificate, 491, t. şi n. 4. V.
AMANET.—Actele

nu

sunt supuse

prescripţiei

de 10

Convenţia prin care creditorul ar fi stipulat

1900).

ani (art.
ca

de amanet

el să r&mână proprietarul lucrului amanetat, la caz de ne-

plată la termenul
— Convenţia

care

73, î. şi n. 2.

convenit,
constată

nu

amanet

un

este supusă

for-

malităței dublului original, 194.
AMENDA.—Amenda, la care a fost condamnat un martor, se aduce la îndeplinire prin administraţie, 295; 301, î. şi n. 1.
AMNISTIE, 6926, 659, n.1.
(Jurămîntul

ANABAPTIŞTI

şi con-

pe sufletul

lor:— Afirmația

ştiinţa lor), 353.
ANCHETA IN FUTURUM, 112, t. şi n. 3.
— Scopul acestei anchete, 113 nota.
— Dreptul străin în această privință, 113 nota.
Cpr.

art.

114 nota.

există dreptul de apel (Contro-

în această materie,
114 nota.

versă),

113,

francez (Controversă),

——Dreptul

— Dacă,

noul proiect

din

21

revisuire

de

al Cod. de procedură civilă, asupra căruia vedi observația
D-lui M. Suţu, în C. judiciar din 1902, No. 69.
—Ineheierile care admit ancheta sa futarum nu au autoritatea lucrului judecat, 502, n. 3.
ANIMALE. — Responsabilitatea depositarului pentru animalele
primite de ospătători sau hangii în grajdurile sau şurile
lor, 287. 1. V. Deposit.
ANTICRESA.—Nu poate fi dovedită cu martori de cât pănă la
suma de 150 lei, 253 urm.
— Convenţia

prin

care

ca lucrul depus

se dispune

anticresă

să r&mână creditorului, 73, t. şi n. 2. V. Amanet.
ANULARE.—Vedi Rescisiune (dcţ. în rexcisiune).
—-Acţiunea în anulare, în privinţa hotăririlor judecătorești,
197 urm.
[n

de

materie

ordonanţe

de

adjudecare

voluntare, sau eșire din indivisiune,
tei lor.

,

(înaintea, judecătoriilor de ocoale).— Intocmirea lisDacă

asemenea

încheeri sunt supuse apelului

bunal, sau la Curte (Controversă), 494.
APARTAMENTE MOBILATE.— Particularii,
chiriează

apartamente

responsabilităţei,
V, p.

de ad-

,

judecare.

APĂRĂTORI

vindări

pentru

486. V. Ordou.

534

nota.

mobilate,

sunt

Vegi

Ospătători.

|
cari obicinnit, în-

asimilați,

ospătătorilor şi hangiilor,

la tri-

286,

în privința

281

şi t.

1
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APE

CURGETOARE.— Hotăririle, care reglementează întrebuințarea apelor curgătoare între proprietarii riverani, au un
caracter provisor şi potfi schimbate sau revocate, 492 şi
t,
III, p. 34, 35,t. şin.1.
APEL.— Dreptul de apel in materie de ordonanţe presidenţ
iale
(Controversă), 494.
-—Im materie de întocmirea listelor apărătorilor de
la judecătoriile de ocoale, 494. V. Apărători.
—In materie de hotăriri de expedient, 507.
—In materie de ordonanţe de adjudecare, pentru
vindări
voluntare şi eşire din indivisiune, 485, t. şi
n.3.
—In materie de hotăriri preparatorii, 501.
—Apelul emanat de la un gerant de afaceri,
556, n. 6. V.
Gestiune de afaceri, Oposiţie, Recurs, etc.
j
——Nu se poate face apel numai contra motivelor
anei hotărîri, 609, n. 1. V. Recurs.
— Dreptul creditorilor de a face apel în numele
debitorului lor, 543.
— Termenul deferit de lege spre a. se face apel, fiind
de ordine
publică, nu poate fi dovedit prin jurămint,
367, î. şin. 2.
—Judecătorii sunt ţinuţi a verifica,
din oficii, dacă apelul
a, fost făcut în termenul defipt de lege, 367,
n. 2; 455, n.
3, în fine. V. Oposiţie, Ordine publică,
Recurs, ete.
—-Aceeaş soluţie

este

admisă

sului, 367, n. 2; 455, n.8.

în privinţa

oposiţiei

şi recur-

|
—Nu se poate, în apel, mări pedeapsa
unui
condamn
at, fără
apelul ministerului public, 605, n. 5.
V.
— Excepţii la acest principiii în materie Minist. public.
de delicte, judecate de judecătorul de ocol, în care
apelul părţei civile înVestește pe tribunal cu dreptul de
a se pronunţa și asupra
pedepsei, 605, n. 5, 606 nota.
—Această excepţie nu se aplică contrav
enţiilor polițienești,
606 nota. V. Contrao. polițienești.
—In apel, inculpatul nu poate fi
noi, Curtea putând însă să, schimbejudecat pentru un fapt
calificarea de la prima
instanţă, 595, n. 1.
—Jurămîntul decisor poate
.
ARBITRI.—Hotăririle pronunţate fi prestat în apel, 404.
de arbitri au autoritatea lucrului judecat, 504, 505. v. Formula
executorie.
—Hotăririle emanate de la arbitrii
străini
pot fi aduse la
îndeplinire în România, 467. V. Autorit
atea duerului judecat.
—Arbitrii pot fi străini, 505.
—Investirea, hotărîrei: lor cn
formula, executorie, 505.
— Urmărirea lor, pentru prejudiciul
adus părţilor prin hotărirea lor, 504, n. 3.
— Acţiunea recursorie civilă,
504, n. 3.
—Se poate face, înaintea, arbituilo
r, o mărturisire judiciară, 397.
”
—duremintul supletor poate
fi deferit înaintea arbitrilor. 433.
ARENDAȘI (de moşii—).Nu
întră
în categoria plugarilor, în pri-

“o

Jînta scutirei formalităţei bunului şi aprobat (Contr
oversă),
—

pi

.

.

—Puterea suverană de apreciare a tribunalelor -în
această
privinţă, 206, nota 1. Cpr. şi Cas. rom. C. Judiciar:
din 1902
No. 65. V. Bun și aprobat, Plugari, Vieri, etc.
ASIGURARI MARITIMĂ (anulabilă).—Nu poate fi confir
mată,
5, n. 38.
ASOCIAŢIE ÎN PARTICIPARE.—Este supusă formalităţei
dublului original, când este constatată prin acte sub semnătură privată, 197.
—Nu poate fi dovedită prin martori sau jurămînt, 256, n.
3: 2170, 3617, 368 nota. V. Proba testimonială.
——Nu constitue o personă juridică, 210, n. 4; 332, n. 4.
ATENTAT LA BUNELE MORAVURI.— Comit acest delict nu
numai acei cari intervin pentru conruperea, tinerilor, ca. proxe-

neţi, ci şi acei cari aţiţă pe minori obicinuit la desfriu, pentru satisfacerea propriilor lor pasiuni (Controversă), 590 nota.
AUTORITATEA LUCRULUI JUDECAT.— Noţiuni generale.
Definiţie, 447 urm.
— Autor. lucrului judecat interesează

ordinea, publică,
—Ea

constitue

447, 448.

o presumţie

legală

în gradul
absolută,

cel mai înalt
nesuseeptibilă

de a fi combătută prin dovada contrară, 311, 316, 317;
448, 571. V. Presumţii.
—Cu-toate-acestea, autor. lucrului judecat n'a, existat la noi

pănă la Regul. organic, 449 urm.
—Disposiţiile Regul. organic a Moldovei în această privinţă,

451,

452.

— Consacrarea

principiului

autorităței

lucrului judecat, prin

hrisoave vechi, pănă în secolul al 18-a (Ferâie), 448,n. 7;
449 urm. nota.
—Sensul cuvintelor : lucru judecat, 452, 453.
—Intr'un sens, ori-ce hotărire are puterea lucrului judecat,
cât timp n'a fost reformată, chiar dacă s'a cerut reformarea ei, 453, 599.
—In

sensul

obicinuit

al cuvîntului,

numai

nitive au autoritatea lucrului judecat,

hotăririle

defi-

453, 487 urm.

—Are, de asemenea, autoritatea lucrului judecat transacţia
părţilor care resultă din deferirea, referirea, şi acceptarea

jurămîntului,

412. Cpr. C. Galaţi, Dreptul din 1902, No.

10.

—Luerul judecat îşi trage autoritatea sa din contractul judecătoresc, prin care părţile supun litigiul lor, decisiunei judecătorului (Judicio guasi contrahimus), 453, 539.
j

— Consecințele care resultă din acest quasi-contract judecătorese, 453, n. 4; 454 nota.
N

--Autor. Icrului judecat
poate fi propusă atât de reclamant cât şi de pârit, în ori-ce stare a procesului, înaintea
judecătorilor de fond, nu însă pentru prima oară în Casa-

ție, 454, t. şi n. 1; 630, n. 6. Cpr.

Cas. îr. Sirey,

Sirey, 97. 1. 297. Sirey, 1902. 1. 265.

96.1. 13.

4
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— Admiterea, soluţiei contrare în materie penală, 455,n. 2;
630, 631.
N
—Casurile excepţionale în care antoritatea lucrului judecat
trebue să fie invocată din oficii, chiar în materie civilă,
455, n. 2.
—Antor. lucrului judecat fiind o presumție legală, este
de
strictă interpretare, 455, 456.
,

— Legiuitorul

se ocupă

numai

în treacăt

despre

lucrul ju-

decat, 456.
N
—Locul adevărat a acestei materii ar fi în procedur
a,
civilă, iar nu în Codul civil, 456, n. 3.
— Dreptul străin în această privință, 456, n.
3.

— Mijloacele

trase

din

autor.

lucrului judecat

nu

mai constituesc astă-di o pură excepţie de procedură,
ca la Romani,
156, n. 1; 515.
—An puterea lucrului judecat nu numai hotăriri
le pronunțate
pe_ cale principală, dar şi acele date pe
cale incidentală,
457, t. şi n. 1; 515.
-— Pe calea, unei cereri veconvenţionale,
—Pe cale de contestaţie, ete., 457, 515. 457.
AUTORIT. LUCRULUI JUDECAT
IN MATERIE CIVILĂ,
4151 urm,
—Pentru
toritatea

ca o hotărire să poată fi invocată
ca având aulucrului judecat, trebue să fie
pronunțată de juromâni,

decătorii
451.
— Hotăririle emanate de la tribunalele
musulmane, din Dobrogea, se bucură și ele de această
autoritate,
458.
— Pentru a avea autoritatea luerului
judecat,
hotărirea
trebue să fie dată pe cale contencioasă,
—Numai hotăririle date asupra fondului 458, 479 urm., 584.
au autoritatea lucerului judecat, 458.
——Dacă judecătorii s'an declaraţ incompetenţi,
sau dacă acținnea, a fost respinsă ca prematură,
nu există autoritatea,
Imcrului judecat, 458.
|
— Există, însă, autor. lucrului
judecat, când hotărirea
a fost
respinsă ca nesusținută, 458,
t. şi n. 6
Hotăvîri străine.— Hotăririle pronunţate
în ţară străină nu
dobîndesc autoritatea, lucrului judecat,
de câţ după ce au fost
investite cu formula executorie, de
judecătorii români, 459.
——Hotăririle care ar aduce o atingere
ordinei publice sau
bunelor moravuri, din România,
n'ar
putea,
fi aduse la îndeplinire în ţara noastră, 459,
î.
şi
n.
>.
—Hxemple
gerea

sulta

de disposiţii contrare ordinei
publice
corporală, condamnarea, pentru
diferențele
din

un joc de bursă

(constrînce ar re-

sau de noroc, etc.), 459, n.
2.
poate fi executată în România,
ca contrară ordinei
publice, din ţară, hotărirea

—Nu

străină, pronunțată

românce, care a stat în judecată,

contra

unei

autorisată, de soțul ei, Cpr. Trip. în străinătate, fără a fi
Paris ; Pand. Period. 1902.
5. 36 urm. V.
Pemee

măritată,

Ordine publică,

ete.

115

— Formula executorie ar putea, de asemenea, fi refusată, dacă
hotărirea, străină ar fi în contradicere cu o hotărire anterioară dată de un tribunal român, 459, n. 2.
—Casurile în care exequatorul nu este necesar (constata-

vrea unui fapt sau unui drept) (Controversă), 460, î. și n.1.
—Hotăririle care au de obiect starea civilă şi capacitatea

persoanelor, îşi produc efectele lor, în România, fără a fi învestite cu tormula executorie (Controversă), 460, t. şi n. 2.
— Admiterea acestui principiii în vechiul drept francez, 461,
—Hotărirea, care admite divorţul nu poate, însă, fi înscrisă

de ofiţerul stărei civile române, fără a fi mai întăi investită
de judecătorii români, 461, 462,
cu formula executorie
t. şi n. 1.
—Hotăriri străine privitoare la faliment (Controversă), 462
ţ. şi n. 2. V. Fuliment.
—

cu formula,

a învesti

chemaţi

români

Judecătorii

execu-

torie o hoțărire străină, n'au nevoe de a revisui fondul procesului, 462, 463.
— Controversa la care această chestiune a dat loc în Francia, 463, n. 1.
—Ce trebue să constate judecătorii români chemaţi a pune
formula

— Modul

executorie

—Hotăyîrile

pe

o hotărîre

se determină

cum

pronunţate

străină ? 463.

464.

463,

reciprocitatea,

nu

şi în Rusia

în Francia

se exe-

cută în genere în România, 464.
— Intre Austria şi țara noastră există nişte note diplomatice din 1871, 464, t. şi n. 2. Vedi şi circul. Minist. justiției No. 824 din 10 ianuar 1901, în Hamangiu (suplement),
p. 4537 urm. şi în Monit. of. din 12 ianuar 1901.
—'Pribun. competent de a pune formula executorie, 464.
|
— Dreptul străin în această privinţă, 464, n. 4.
a pune

—Judecătorii români, chemaţi
trebue să citeze părţile, 465.

executorie,

formula

— Competența trib. străine se determină nu numai după legea ţărei unde s'a pronunţat hotărirea, ci şi după legea ţă-

rei unde hotărîrea, se aduce la îndeplinire (Controversă), 465.

părţile

—Dacă
(de

tacit.

ex.

au primit juridicția străină,

prin

rînduirea

unui

advocat

sau

fie expres,

fie

curator),

tri-

bunalele străine au competenţa de a judeca, 466, î. şin. 1.
la com_— Persoanele domiciliate în România pot renunţa
_
1.
n.
406,
ersă),
(Controv
petenţa tribunalelor străine
consise
nu
lipsă
în
judecat
fi
a
lăsat
s'a
care
—Pâritul,
Porn
4
deră că a primit competenţa trib. străine, 466.
mu a
fon
refusă
se
sau
ţează
încuviin
se
care
prin
__Hotărîriea,
annlare,
de
şi
e
executorie, este supusă căilor de veformas
.

eptului

CD
confor
__ Executarea,
—Hotăririle

aduse

comun

,

,

|

elor autentice efectuate în străinătate, 107.
hotăririlor emanate de la arbitrii străini, 4

pronunțate

la îndeplinire

de trib.

în România,

represive

468.

străine

nu

pot

716

—(uid

în privinţa despăgubirilor civile ? (Controver
să), 468,

t. şi n. 2.

:

_
— Incapacităţile civile, pronunţate prin o
hotărire represivă
străină, nu produce nici-un efect în Român
ia, (Controversă),
468, î. şi n. 1.
— Extradarea străinilor, 468, 469.
—Convenţiile de extradare încheiete cn
alte State, 303, n.
3; 469
—Când România extradează pe un străin
, se pune ca condiţie ca acel extradat să nu fie execu
tat, 471.
—Hotăririle emanate de lu un consu
l nu pot fi aduse la
îndeplinire în România, 471 urm.
—Juridicţia consulară, pe care în mod
abusiv şi-o arogase
consulii străini în ţara noastră,
nu mai există astă-di,
412 urm.
Hotărîri date

în materie

contencioasă.

— Au singure puterea
lucrului judecat, 458, 479 urm.,
584.
—Nu, însă, şi acele pronunţate
pe
— Puterea, încheierilor daţe pe cale cale gracioasă, 480,
— Deosebire între Juridicţia gracioasăgracioasă, 480, n. 1.
şi acea contencioasă,
480, n. 1.
—Exemple

de

încheieri

date

pe

dobindesc autoritatea lucrului judec cale gracioasă, care nu
nui consiliu de familie, confirmarea, at (omolog. avisului uunei adopţiuni, trimeterea, în posesiune a averei unui
absent
cuviinţează înstrăinarea fondului dotal , încheierile care în; care ordonă rectificarea unui act al stărei civile
tirea unei hotărîri cu formula ; acele privitoare la învesexecutorie, etc.), 481 urm.
—Incheierile, prin care justiţ
ia acordă autorisarea unei
femei măritate, în caz de refuz
din partea barbatului, făcână
parte din juridicţia, contencioa
să, au, din contra, putere
a, lucrului judecat, 484. V. Pemee
mnăritată.
—Casurile în care hotărîrile,
prin care se omoloagă o îinpărţeală produc autoriţațea,
lucrului judecat, 484, 485.
v.
Impârțeală.
—Impacarea, părţilor, const
atată

de judecătorul de ocol, conf.
art. 99 L. jud. de ocoale, în
materie de împărţeală, are autoritatea lucrului judecat,
161, 485. v. Inpărțeală.
—Au, de asemenea, autor.
adjudecare date în materie lucrului judecat, ordonanţele de
—N'au, însă, autor. lucrul de expropriare silită, 486.
ui judecat, ordonanțele
decare date în materie
de vîndări voluntare, sau de adjueșire din indivisiune, 485.
pentru
—Aceste ordonanţe nu pot Y. Ordonanţe de adjudecare.
fi atacate nici pe calea apelul
nici pe acea a ia Sului
ui,
nel acţiuni principale, 485 în casaţie, ci numai pe calea u486. Cpr. şi
.
ciar din 1902, No. 54
î20dipr.
Și Cas. rom. C, jud
—0uid juris în privinţa
sentințelor de omologare
concordat > 487.
a unui

Hotăriri definitive. — Autor. lucrului judecat resultă numai
din o hotărire definitivă, 453, 487 urm.
— Diferitele sensuri a cuvintelor : hotărire definitivă, 488.
—Acel, care invoacă autor. luer. judecat, trebue să presinte
in instanță hotărîrea definitivă, 488.

—Autor. lucrului judecat este independentă de recursul ce
poate fi interjectat în contra hotărîrei, în interesul legei,

489, 536, n. 1 ; 599.
—Numai Minist. public de la Curtea de casaţie poate face
recurs în înteresul legei, 599, n. £. V. Minist. public.
Hotărîri pronunțate în ultimă instanţă, 490.
Hotăriri provisorii— (Putând în tot-deauna fi retractate, n'au
autoritatea “lucrului judecat), 491 urm.
—Ast-fel sunt hotăririle : care acordă pensii alimentare, care
regulează ţinerea provisorie a copiilor în timpul divorţului ;
care regulează întrebuinţarea apelor curgătoare între proprietarii mărginaşi, etc., 491 urm. şit. V, p. 306, n.1.
Vedi

Alimente,

Ape

curgetoare,

Divorţ,

etc.

— Acele prin care se pronunță interdicţia unei persoane, sau
se rînduește un consiliu judiciar, 492.
—Hotăriri date în materie electorală, 492, 562.
—1n materie de imposite, 492, 493.
—In materie de administraţie de avere, 493.
Ordonanţe presidenţiale (sur refere). —N'au autoritatea lucrului judecat, 493.
-—Dreptul de apel în asemenea, materie (Controversă), 494.
Hotăriîri condiționale, 495 urm.
-—In principii, hotărtrile nu pot fi condiționale, 495 și t.
VI, p. 40, n.2.
—Nici cu termen, 49%, n. 2.
Hotăriri cominatorii.— evocarea lor, 495.
—Hotărîri care condamnă la daune pentru fie-care qi de
întârgiere, 495 și t. VI, p. 313.
—Fixarea daunelor atât în mod irevocabil, cât şi în mod
|
,
provisor, 496.
—'Fribunalele pot constrînge pe debitor la executarea oblig.
sale, prin condamnarea la daune ? (Controversă), t. VI, 335,
t. şi n. 3; STA.
|
Hotărivi nule, 496 urm.
— Au autor. lucrului judecat, fie că s'an dat cu violarea legei, fie cu incompetenţă. 496, t. şi n. 4; 497,515, t.şi n. 3.
—Neadmiterea în principii a acţiunei în anulare pe cale prin|
|
ipală, 497 urm.
(dol sau
admisă
este
anulare
în
acţiunea
care
în
SC usurile

fraudă), 499.—Contră.

C. Iaşi, Dreptul din 1902, No. 66 (cu

Ai
aţia noastră).
în amulare, în privința ordonanţelor
ai erea Sei
de adjudecare pentru vîndări benevole, sau eşiri din indivisiune,

486.

V.

Anulare,

Ordonanţe

de adjudecare,

etc.

*

1
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—Indreptarea unei erori materiale strecurate în hotărire,
419, 512, n. 2.
Hotăriri inexistente. —- Nu aa antoritatea lucrului judecat,
499, 586.
—Nici hotăririle care n'ar putea fi aduse la îndeplinire,
499, 500.
—Guid în privinţa hotăririlor care ar condamna pe cine-va
la un lucru ilicit, sau contrar ordinei publice? (Controversă), 500.
—Acel, care a plătit suma la care fusese condamnat prino
hoțărire nulă, are el acţiunea în repetiție? 517, n. 2şi t.
VI, p. 12, 13.
Hotăriri preparatorii (premergăloare).—Nu au autoritatea lucrului judecat, 500, 598.
-—Dreptul judecătorilor de a nu ţine samă de resultatul dobindit prin încheierile preparatorii, şi chiar de a le revoca (Controversă), 503,t. şi n. 6.
— Hotăririle preparatorii nu pot fi atacate în apel de cât odată cu fondul, 501.
Nu au autoritatea, lucrului judecat hotăririle, prin care se
deferă un jurămînt supletor, 435 urm; 444, 502.
—Hotăririle, prin care se admite jurămîntul decisor, leagă.
din contra, pe judecători, 437, 502, n. 4.
—Inchierile prin care se face aplicarea art. 151 Pr. civ.

nu

sunt preparatorii,

503.

Hotăriri cuprindend reserve.—Nu au autoritatea lucrului ju-

decat în privinţa punctelor reservate, 504.
Hotărîri pronunțate de arbitri. —Au autoritatea, lucrului jude-

cat, 504, 505. V. Arbitri.

—Quid în privinţa hotăririlor

ini?

467.

pronunțate

de arbitrii stră-

—-Au, de asemenea, autoritatea

lucrului judecat

reformare şi anulare, 507.
Holăriri pronunțate în lipsă —Au

”
autoritatea,

hotăririle

emanate de la comisiile instituite prin legea rurală din 1864,
505 urm. V. Pământ rural.
Hotăriri de expedient.—Au autoritatea lucrului judecat, 507.
—Ele pot fi atacate pe căile ordinare și extraordinare de

cat, 508.
—Lucrul judecat
cită, 510, n. 3.

poate

să resulțe

lucrului jude-

şi din o decisie

impli-

—Părţile hotărirei care produc autoritatea, lucrului
judecat
(dispositivul), 508 urm.
— Interpretarea dispositivului prin motivele hotărirei,
Bl
urm., 519.
in materie civilă
Gombinarea

motivelor

cu dispositivul

,
hotărirei, 513, 514.

"ini
oa
care interpretă
o hotărire, nu
be, nici să-i denatureze înţelesul, 512, 579. poate să-i schim— Decisiile judecătorilor
de tond, care interpretă dispositivul

-1
—
i]

unei hotăriri, fără a-i denatura sensul, nu cad sub controlul Curţei de casaţie, 512,-n. 2,:în fine.
— Elementele constitutive ale lucrului judecat. — Condiţiile
cerute în această privință, 514 urm.
— Identitatea de obiect,
— Exemple împrumutate

516 urm., 605 urm.
de la jurisprudenţă, în: care identi-

tatea obiectului este, sau nu, aceeaşi, 517 urm.
—Lucerul poate să fie acelaşi, cn toate că ela suferit o
schimbare, o prefacere, şi nu mai are aceeaşi identitate,
520, 521.
— Cererea totalităţei şi a părţei unui lucru, 521.
—Dacă,

poate

după

ce s'a

cerut

o parte

cere totalitatea aceluiași lucru

— Cererea

accesorului

din

un

lucru,

se mai

(Controversă),

şi a principalului,

521.

522.

—Luerul judecat în materie de servituţi de trecere, 523.
—In privința servituţei de a scoate apă din o fântână, iaz.
etc., 524.
—In privinţa dreptului de păşune, 524.
——In materie de revendicare şi usufruct, 525. K
— Acţiunea pronunţată în petitoriii nu are autoritatea lucrului judecat

în

privinţa

acţiunei

525, 520. V. cf. petitorie.
—In resumat, a doua cerere

posesorie,

și vice-versa,

va trebui să fie respinsă,

de

câte ori ea tinde, prin obiectul seu,
a pune pe judecător în
alternativa, sau de a se contradice, sau de a confirma pur

ş simplu hotărîrea, pronunţată mai înainte, 526.
+
—Judecătorii fondului apreciază în mod suveran dacă prima acţiune are, sau nu, acelaş obiect pe care îl are a doua, 526.
— Identitatea de causă, 527 urm., 606 urm.
—Ce se înţelege
521 urm. Y

prin

în materie

causă

de lucru judecat,

—In materie de contracte, 527, n. 2 şi t. V,p. 127 urm.
—Causa, este presupusă, pănă la dovada contrară, 111, 538
|

|

şi t. V,p.15,t.şin.l.

—Criţica teoriei causei atât în materie de lucru judecat,
cât şi în materie de contracte, 527, n. 1 şi 2.
—.A desea-ori causa se confundă cu obiectul acţiunei, 527, n. 1.
—Deosebire între causă şi obiect, 534.
_
_—Deosebire între causă şi scopul acţiunei, 534.
__Deosebire între causă şi mijloace (les moyens), 534, 535.
j
5
,
—Causa prozima, 934, n. 5.
—Mijloacele care interesează ordinea publică (Controversă),

536.

—Invocarea

unei

cause

|

i

de liberare, găsită în urma,

ţărei hotărirei (Controversă), 536.
—Causa în acţiunile reale, 529.
__Nearătarea, nici-unei cause, 529, n. 4.
_—Arătarea unei cause speciale, 530 nota.
_—Casul în care aceeaşi causă produce done
bite, 530 nota.

pronun-

LL
acţiuni deose-

i
ID

=

—Casul în care a doua causă a luat naştere în urma primei acţiuni (Controversă), 531.
—Exemple de cause deosebite împrumutate de la jurisprudenţă, 531 urm.
,
-—Dacă prima acțiune a fost respinsă pentru causă de violenţă, acelaşi act ar putea fi atacat pentru dol, sau eroare
(alt vicii

de

consimţimînt), acest din urmă

viciii al consim-

țimîntului fiind o causă nouă, 537.
„—Vicii de consimțimînt, vicii de formă, 537, 538.
„—Vicii de consimţimînt, lipsă de causă, causă ilicită, 538.
-—Deosebire între causa de anulare a unei obligaţiuni şi
revocarea sau resiliarea ei, 538.
— Identitatea de părţi sau de calitate, 538 urm., 604,n. 1;
622 urm.
—Ceea ce se cere, în specie, este identitatea, juridică
a părților, 538, 539.
—Identitatea

de

calitate

se confundă

cu

identitatea de per-

„ame

soane, 539, n. 1.
—Consecinţile care resultă din împrejurarea că,
1201, este vorba de identitatea juridică a părţilor,
de identitatea lor fisică, 541.
—Dacă este nevoe ca persoana,

care

a luat

parte

în art.
iar nu
la o ju-

decată, să fi pus conclusii în causă (Controversă), 339, n.
5 ; 540 nota.
— Lucrul judecat poate să existe în privinţa persoanelor,
care de şi n'au figurat personal în instanţă, totuşi au fost

representate de alţii, 541.
-—Representarea

poate

să resulte,

|

în specie, din mandat,

fie

el legal, judiciar, sau convenţional,-sau din principiul moştenirilor, 541.
—-Ast-fel, hotărirea pronunțată faţă de acei trimeși în posesiunea provisorie a bunurilor unui absent, este oposabilă
absentului, 553. V. Absența.
— Lucrul judecat, faţă de autor, este oposabil representanților sei universali, sau cu titlu universal, pentru-că cu toţii represintă persoana, defunctului, 541, 549.
—Aplicarea acestui principii şi moștenitorilor beneficiari,
cu restricția că aceşti din urmă nu sunţ obligaţi a suferi
condamnările pronunţate contra autorului lor, de cât în pro-

porție cu emolumentul lor,
— Aplicarea, principiilor de
183, t. şi n. 1; 542.
— Dreptul acestor creditori
în numele debitorului lor și
lui, prin acţiunea pauliană,

542.
mai sus ereditorilor chirografari,
de a face apel, oposiţie, recurs
de a ataca hotărivea, dată contra
543, 544.

—Creditorii chirografari”
sunt ei representaţi, de debitorul

lor, în procesele care an de obiect un privilegii
tecă asupra bunurilor sale? (Controversă), 544 sau 0 iponota. Cpr.
şi C. Bucureşti, C. Judiciar din 1909,
No. 16. V. Credit.
chirografari.

7
—Quid juris în privinţa, creditorilor
privilegiați, sau ipotecari ? Suntei representaţi, de debitorul
lor, în privința hoţărirei date

față cu acest din urmă?

(Controversă),

544, 545.
— Representanţii cu titlu particular ; casul
în care hotărîrea
dată, faţă de autorul lor, le este oposa
bilă, 545, 546.
—Casul

nit

când

representantul

proprietar

pronunţărei

în urma

cu titlu particular ar fi deve-

întroducerei

hotărîrei (Controversă),

— Lucrul

judecat

oposabilă

mandantelui,

în contra,

acțiunei,

însă

546 urm.

representanţilor

înaintea

cu tiţlu

particular nu este oposabil autorilor lor, 549.
—Hotărirea dată în favoarea, sau contra unui mandatar
este
dacă

mandatarun'a
l depăşit

mandatului seu, 549, 556.
—Aplicarea acestui principii la Stat, comună, judeţ,

limente

publice,

—Quid

în privinţa

limitele

stabi-

ete., 549.

—dIn privinţa societăţilor, care sunt persoane morale, lucru
judecat, faţă de administratorul, sau gerantul lor este 0po-l
sabil asociaţilor, 550.
asociaţiunilor,

morale ? 556).
—Intr”o

tulburare

—Casul

când

de

drept,

care

nn

proprietarul

sunt

persoane

nu poate,

în mod

valid, fi vepresentat în justiţie, de locatar sau arendaş, 550.
— Casul în care loeatarul sau arendaşul a pus pe proprietar în causă, conform art. 1428 C. civ., 55].
— Lucrul judecat, față de tutor, este oposabil minorului sau
interdisului, 551. >.
hotărirea

a fost pronunțată

contra

isbit de o incapacitate legală, 551.
—Un

tutor,

după

ce a perdut

un

proces

în

unui tutor

|

numele

mino-

vului, sau interdisului, ar puţea să-l Yeinceapă în numele
seu personal, şi vice-versa, pentru-că, în al doilea proces, el
intervine în altă calitate, 551, n. 2.
— Hotărirea pronunţată, faţă de curatorul unui minor emancipat, sau de consiliu judiciar, nu este oposabilă minorului,

sau râsipitorului,
-—Hotărirea

ministrator
că

ea

552.

— Bărbatul,

faţă, de

bărbat, în

calitate

de ad-

al averei dotale, este oposabilă femeei, cu-toate-

n'a fost pusă

Caragea,

|

Ă

552.

pronunţată,

>
care

ar fi perdut

admisă

soluţie

în causă;

un

Codul

și în

_

,

femeei,

în numele

proces

ar putea să-l reînceapă în numele seu propriu, 551, n. 2
faţă de sin—In materie de faliment, hotărirea pronunţată,
dic, este oposabilă atât falitului, cât şi creditorilor sei, 552.

V.

Faliment,

—In
tenire

Sindic.

,

_

,

cât priveşte lucrul judecat în materie de : absenţă, moșvacantă,

ceste cuvinte.
—Hotăririle

execuţie

pronunțate

testamentară,

Ş

faţă

de

legate,

,

moștenitorul

vedi

etc.,

|

a-

_

aparent

sunt
46

l
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ele oposabile adevăraţilor moştenitori ?
urm. V. Moștenitor aparent.
—Nevaliditatea, înstrăinărilor imobiliare
tenitorul aparent (Controversă celebră),
415, n. 3; t. III, p. 682 urm. Vedi şi
publicată în Curierul judiciar din 1902,
—'Teoria

mandatului

restrins

fecte şi a, contradictorului
tate.

Vedi

sau

legitim,

(Controversă),

consimţite de moș555 nota; t. VI, p.
monografia noastră
No. 60.

a representaţiunei

557

554

imper-

urm.—Inadmisibili-

aceste cuvinte,

—Etectele autorităţei lucrului judecat, 576 urm.
—Irevocabilitatea lucrului judecat, 539, 540, 579, 590.
—Excepţii la principiul relativităţei lucrului judecat, 562
urm., 580.
— Materie electorală (acţ. populară), 502.
— Acţiunea în tăgăduire de paternitate, 563 urm.
—Acţ. în contestaţie de legitimitate, 504, 565.
—Hotăririle declarative de drepturi au un efect relativ, pe
când hotăririle constitutive de drepturi, având un efect absolut, sunt oposabile tuturor, 547 nota ; 563, 565.
-—Intre aceste din urmă sunt: hotărîrile care pronunţă divorțul, separarea de patrimonii interdicţia unei persoane ;
care

declară

pe

un

comerciant

în

stare

de

faliment,

etc.,

565. V. Divorţ, Faliment, ete.
—Acelaş efect îl are hotărîrea prin care se ordonă ştergerea unui advocat, din tablou, după contestaţia unui alt advocat, 563. V. Advocat.
—Hotărirea, care condamnă pe un succesibil în calitate de
moştenitor pur şi simplu, nu-şi produce efectele sale de cât
între părţile care au figurat în instanţă ; faţă cu alte persoane, succesibilul remâne liber de a accepta moștenirea, sub
beneficiii de inventar, sau de a renunţa chiar la dinsa (Controversă), 566, t. şi n. 3; 567 nota. Vedi î. III, p. 387 şi
monografia, ce am publicat în Dreptul din 1902, No. 76.
—Hotărirea, care pronunţă anularea unei căsătorii, fie nulitatea absolută sau relativă, își produce efectele sale erga
omnes, ca și acea prin care se pronunță divorţul, 567 urm.
—Quid în caz de respingerea, cererei în anulare ? 570.
— Hotăririle privitoare la minoritatea, sau majoritatea unei

persoane,

fiind declarative,

iar nu

constitutive

de

drepturi,

nu sunt oposabile terțiilor, cari n'au figurat în proces, 570.
— Dificultăţile la care au dat loc hotărîrile privitoare la
numele patronimic, 570 urm. V. Nume patronimie.
——Hotăririle date, faţă de debitorul principal, leagă ele pe
fidejusor ? 5172 urm. V. Fidejusiune.
—Casul unei fidejusiuni solidare (Controversă), 514.
—Efectele lucrului judecat în materie de oblig. solidare
(Controversă), 574 şi t. VI, p. 169 urm., 190 urm.
—dIn materie de oblig. indivizibile (Controversă),
515 şi t.

VI, p. 951 urm.

”

723
— Raportul

dintre

comoştenitori,

coproprietari,

etc. când obiectul contestaţiei este divisibil, 576.
— Efectele lucrului judecat în privința
coproprietarilor în X
indivisiune, 576, n. 3; 580, n. 1.
|
— Lucrul judecat, contra unui copărtaș
, nu este oposabil altui copărtaş, 576. V. Copărtaș.
—Hotărirea, prin care s'a anulat un test
ament pentru sugestiune sau captaţiune, nu foloseşte moștenit
orilor cari n'au
luat parte la, proces, 516.

— Lucrul judecat lasă el să subsiste o
oblig. naturală, pentru debitorul, care a scăpat de plată
prin o hotărîre nedreaptă

? (Controversă), 577, n. 2 şi t. VI, p.19
—O hotărire judecătorească poate fi executat ,t. şin. 4.
ă 30 de ani
de când a devenit definitivă, 577 urm.
—-Numai dreptul creat prin hotărire, ca o sanc
tului declarat, se prescrie prin 30 de ani, 578. ţiunea drep—Quid juris în privinţa hotăririlor pronunţa
te în
comercială ? (Controversă), 577, n. 4; 578 nota. V. Prescmaterie
ripție.

— Hotărirea,

care

declară

existența

unui drept, nu oper

o novaţie, după cum, pe nedrept, se susține de unii, 5118, ează
59.
— Părţile pot, în materie civilă, renunţa la excepţia trasă
din autoritatea lucrului judecat, 455, 580, 630.
—uid în materie represivă ? 630.
—iIn materie civilă, excepţia trasă din autoritatea lucrului
trebue

să fie opusă,

de fond, judecătorii ne putenă
— -Quid în materie represivă
AUTOR. LUCRULUI JUDECAT
581 urm.
—Ea se impune mai mult in
materie

civilă,

581

urm.

de

părți, înaintea judecătorilor

s'o invoace din oficii, 455, 581.
? 630.
_
IN MATERIE REPRESIVĂ,
materie

represivă, de cât

în

|

— Existenţa ei la popoarele vechi şi în dreptul canonic, 582,
n. 1; 583 nota.
a
—Ea nu exista în dreptul nostru anterior, 583 nota, 588, n. 1.
—Ca şi în materie civilă, numai hotărîrile pronunţate pe
cale contencioasă au autoritatea lucrului judecat, 584.
—Ca şi în materie civilă, au autor. lucrului judecat decisiile emanate de la o autoritate ilegal sau neregulat consti-

tuită, incompetentă, ete., 58, t. şin. 3.

Ă

—Hotăririle pronunţate pe cale disciplinară nu împedecă
exerciţiul acţiunei publice, și vice-versa, 585, n. 2.
— Numai hotăririle nule, nu însă şi acele inexistente, au autoritatea lucrului judecat, 499, 586.
,
|
—Hotăririle emanate de la un tribunal represiv străin nuşi produc efectul lor în ţara noastră, 468, 586.

—Străinul, care ar fi comis o crimă sau un delict în România, şi ar fi condamnat, sau achitat pentru acest fapt în

străinătate, poate el din nou fi urmărit
în România ? (Controversă), 586 urm.

pentru acelaş fapt

j

i

Judecaţ

7

Â.

— Quid în privinţa Românilor, cari, după ce au COMIS 0 crimă, sau un delict în străinătate, se întorc în țară? 581.
—Decisiile susceptibile de a dobîndi autoritatea lucrului judecat în materie represivă, 588 urm.
—Decisiile emanate de la juridicţiile de instrucţie (camera
de punere sub acusare, sau judecătorul de instrucţie), 588.
—Decisiile sau ordonanţele de neurmărire, 588 urm. ,
— Autoritatea, lor provisorie pănă la descoperiri nous, 589.
—Ce se înţelege prin descoperire nou€ ? 590 urm.
—Casul când descoperirea de nouă dovedi nu poate da loc
la o nouă urmărire (motivare în drept), 5%.
—Casul în care admiterea excepţiei nu împedecă reîncepevea urmărirei, 592 urm.
—Decisii sau ordonanţe de urmărire, 593.
— Punctele asupra cărora tribunalele represive nu sunt legate prin decisiile și ordonanţele de trimetere, 594.
-- Instanţa de fond remâne liberă de a califica faptul aşa

cum crede, 595.

i

—ka, nu poate, însă, să atingă fapte nouă, necuprinse în
decisia sau ordonanța de trimetere, 595, 596.
—In apel, inculpatul nu poate fi judecat pentru un fapt
noii; Curtea, poate însă, să schimbe calificarea de la prima
instanţă, 595, n. 1.
,
—Circumstanţele agravante pot fi puse în discuţia juraților, cu-toate-că camera de punere sub acusare le ar fi înlăturat, 596.

—Aceeaș

soluţie este admisibilă şi în privința scuselor le-

gale, înlăturate de camera de punere sub acusare, 596, 597.
—-Circumstanțele uşurătoare nu fac obiectul unei chestiuni
pusă juraţilor, 597, 598.
—Decisiile emanate de la juridicţiile de judecată san de
fond, 598 urm.
— Hotărîrile preparatorii nu leagă pe instanţele de fond, 59%.
— Dreptul judecătorilor de a reveni asupra, încheierei, prin
cate sar fi respins o procedură, preparatorie, 599.
—Hotăririle represive,
ca şi acele date în materie civilă,

au autoritatea lucrului judecat, chiar dacă ar fi susceptibile
de un recurs ordinar san extraordinar, 453, 599.
— Au autoritatea lucrului judecat decisiile pronunţate în contumacie, care achită, sau absolvă pe un acusat, 600.
— Quid în privința decisiilor de condamnare? 600, 601. |

—Condamnatul prin contumacie poate el, în urma arestărel

sau

presentărei

sale,

să

fie condamnat

la o pedeapsă

grea de cât cea dintâi ? (Controversă), 601
urm.
—Casul în care acusatul a fost achitat în privinţa

1apte, şi condamnat în privinţa altora, 603.
"—
Părţile

hotărîrei,

materie represivă,

— Condiţiile

cerute,

care

603

produc

urm.

pentru

ca

autor.

mal

unor

|

lucrului judecat în

o hotărire pronunţată

în mâ-

125
terie represivă, să fie învestită cu auţoritatea, lucrulu
i judecat, 004 urm.
—ldentitatea de obiect şi de causă, 605 urm., 606 urm.
— Causa nu este, în realitate, de cât faptul delictuos imputat prevenitului, 606.
—Prin fapt nu se înţelege actul material incriminat, ci actul învestit cu calificarea sa penală, 606, 607.
— Individul achitat pentru tălhărie poate, deci, din noi fi

urmărit

pentru

tăinuirea,

obiectelor

provenite

din

acea

tăl-

bărie, 607.
— Individul achitat ca autorul unei crime sau unui delict,
poate el, în urma, achitărei, fi urmărit ca complice a aceluiaș
fapt ? (Controversă), 608.
— Fapte susceptibile de mai multe calificări, 608 urm.

— Exemple împrumutate de la jurisprudenţă, după care individul achitat pentruo crimă poate din noii fi urmărit pen-

tru acelaş fapt, calificat de astă
—Acusatul achitat pentru crimă
mărit pentru acelaş fapt, calificat
— "Tot ast-fel, acusatul condamnat,

juraţi,

nu

mai

poate

fi urmărit

dată ca delict, 609.
nu mai poate, însă, fi urtot ca crimă, 610, n. 2.
sau absolvit, de Curtea cu

din

noii, pentru acelaş

fapt,

înaintea tribunalelor corecţionale saii de simplă poliţie, chiar
dacă faptul ar fi susceptibil de o altă calificare, 610, n. 2.
— QOuid în caz de achitarea acusatului ? 610, n. 2, în fine.
—uid în privinţa hotăririlor pronunţate de tribunalele corecționale și de simplă poliţie ? (Controversă), 611 nota.
— Chestia identităţei causei poate să se presinte, fie în ipotesa mai multor fapte delictuoase, urmărite succesiv, fie în
ipotesa unui fapt unic, considerat sub un aspect noii, 611.
—Fapte materiale deosebite, 611, 612.
--Fapte deosebite în privința victimelor, 612, 613.
—Fapte deosebite în privinţa locului și a timpului, 613 urm.
—Fapte coexistente, 615.
j
j
— Achitarea,

pentru

mărirea pentru

bancrută

bancrută

frauduloasă

simplă,

nu

împedecă

ur-

şi vice-versa, 615, 616.

—Un comerciant poate el fi condamnat în acelaşi timp pentru bancrută simplă şi frauduloasă ? (Controversă), 616 nota.

—Baneruta, poate se existe fără declarare de faliment (Controversă), 616, n. 1; 617 nota, 636. V. Bancrută.
—Bamncruta presupune un comerciant în încetare de plăţi,
617 nota,
i
A
,

—Incetarea

de

plăţi poate

fi examinată

şi decisă

de tribu-

nalele represive, 616, n. 1; 643 nota, în fine.
,
—Achitarea falitului pentru bancrută nu împedecă acțiunea,
în simulaţie, 617.
|
,
_
_
,

— Moratorul

dobindit

de

unea pentru

bancrută,

—Achitarea

falitului

rea lui pentru abus

un

comerciant

618. V. Bancrută.
pentru

bancrută nu

nu

împedecă

acţi-

j

împedecă

de încredere sau înșelăciune,

urmări-

618.

i

6
—Comerciantul achitat pentru unele din faptele care constituesc bancrută simplă, nu poate fi urmărit pentru alte
fapte, care constituesc acelaşi delict, 618. V. Bancrută.
—Delicte colective sau de obiceii, 619.
—Delicte continue, 619, 620.
—Delicte conexe, 620, t. şi n. 2.
—Delicte indivisibile, 621, t. şi n. 3.
— Identitatea de părţi sau de persoane
(Controversă), 604
n. 1; 622 urm.
— Identitatea părţei urmăritoare, 622, 625.
— Identitatea, părţei urmărite, 624.
— Efectele lucrului judecat în materie represivă, 029 urm.
—In materie represivă, autoritatea lucrului judecat fiind
de ordine publică, judecătorii pot şi chiar sunț datori s'0
invoace din oficiii, chiar în casaţie, 455, n. 2; 630, 631.
—Quid juris în materie civilă ? 454, t. şi n. 1; 630, n.6.
—Excepţia

lucrului

judecat

trebue

să

fie examinaţă

înain-

tea, vri-cărei chestii de formă sau de fond, fiind-că ea are
de scop de a se declara acţiunea stinsă, 631.

— Numai

excepţia

de

competenţă

se

va

examina

înaintea

acelei a lucrului judecat, 631.
—Autoritatea sau influenţa, în materie penală, a lucrului
judecat în civil, şi dice-versa, 631. |
_— Influența sau înrîurirea asupra, penalului a, lucrului judeat în civil. (Hotăririle date în civil nu au, în
principii,
nici-un efect asupra acţiunei publice), 634
urm.
—Bxcepţii la principiile de mai sus.— Chestii
prejudiciale
(Contr

oversă), 639 urm. V. și C. judiciar din 1902, No.
78.

— Influenţa sau înrîurirea asupra civilului
cat în penal (Controversă), 643 urm.

a luevului jude-

— In maţerie represivă, lucrul judecat îşi produce
efectele
sale chiar față de persoanele care n'an luat parte
la judecată, 648, n. 2.

— Adevăratele limite ale lucrului judecat în penal,
649, n. 1.
represive care

—Decisiile
cat asupra
ridicţiile de
— Influenţa
civile de

produc autoritatea, lucrului judecivilului (decisiile definitive emanate
jufond, iar nu de la acele de instrucţie), de658la urm.
lucrului judecat în penal, asupra, altor
acţiuni

cât acele

în

daune,

659

urm.
AUT ok LUCR. JUDECAT IN MATERIE
ADMINISTRATIVA,
urm.

—Condiţiile pentru ca să existe

lucru judecat

în materie
administrativă, sunt acele ca și în materie
civilă,
adecă:
identitatea, de obiect, de causă şi
de părți, 669.
—In principii, numai dispositivul decisiei administrati
ve are
autoritatea lucrului judecat, 669.

AVO EI. — Tentativa
24,

n.

de

avort

nu

se pedepsește

(Controversă),

B
BACARA, —- dste un joc de noroc în sensul art. 350 C. pen.,
,
„n.
2.
BAI PUBLICE.— Persoanele, care ţin asemenea stabilimente, sunt
asimilate,

în privința

responsabilităței,

ospătătorilor și han-

„_ iilor, 286 şi t. V, p. 354 nota. V. Ospătători.
”
BALCIURI.— Autentificarea tocmelelor sau contractelor închiete
în bâlciuri, de judecătoriile comunale, 140.

— Persoanele care'şi închiriează apartamentele lor nu în
mod obicinuit, ci numai câte-odată,
la caz de bâlciuri sau

iarmaroace, nu sunt, în privința responsabilităţei, asimilate
ospătătorilor sau hangiilor, 287 şi î. V, 534 nota.
— Responsabilitatea, Statului pentru împedecarea, ilegală, prin
prepuşii sei, de a se ţinea un bâlcii, 287, n. 2.
BANCA AGRICOLA.—Autentificarea de tribunale a contractelor
de amaneturi constituite cătră banca agricolă, 141, n. 1.
—Imprumuturile constituite cătră banca agricolă, de şi sunt
autentice, nu sunt oposabile terțiilor de cât de la data men-

țiunei lor în registrul

BANCHERI.

— Sunt

comunei

scutiți

de

respective,

formalitatea

175, n. 2.

bunului

și aprobat,

205, n. 2. V. Bun și uprobat, Comercianţi, Ospătători, etc.
BANCRUTA.—Etimologia cuvîntului banerută, 615, nota 6.
— Admiterea circumsțanţelor atenuante în urma legei din
2 şi 3 martie 1902, 597, n. 1.
—Achitarea

pentru

bancrută

frauduloasă

nu

împedecă

ur-

mărirea pentru bancrută simplă, şi vice-versa, 015, 616.
—Un comerciant poate el fi condamnat în acelaş timp pentru bancrută frauduloasă și bancrută simplă? (Controversă),
616, n. 1. V. Autor. lucrului judecut.
—Bancruta,

poate să existe

de faliment, emanaţă
616, n. 1, 636.

fără o declarare formală

de la trib. comesvcial

în stare

(Controversă),

—Delictul de banerută
presupune, însă, un comerciant în
încetare de plăţi, 617 nota.
—Incetarea de plăţi poate fi examinată și decisă de tribu-

nalele represive,

616, n. 1; 643 nota.

— Incetarea de plăți

nu este o chestie

prejudicială, 643 nota.

—Acbitarea falitului pentru delictul de bancrută,
decă acţiunea în simulaţie, 617, 618.
— Nici

urmărirea

pentru

abuz

de

încredere

ne, 018.

sau

nu împe-

înşelăciu-

a

— Declararea de neculpabilitate a prevenitului, împedecă con-

damnarea complicelui, 628. V. Adulter, Bigamie.
— Comerciantul achitat pentru unele din faptele, care con-

stituesc bancruta simplă, nu poate din noii fi urmărit pentru alte fapte, care ar constitui tot acelaș delict, 618.

—Nu trebue, în adever,
bite faptele particulare,

accesorii

ale

faptului

să se considere ca delicte deosecare nu sunt de cât împrejurările

principal,

618.
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—Minorii şi femeile măritate neautorisaţi a face comerţ nu
pot, fi declaraţi bancrutari, 617 nota.
BARBAT.—Nu se poate deferi jurămîntul barbatului chemat numai spre a asista pe soţia sa, 386.
—Cănd barbatul este chemat numai spre a asista pe soţia.
sa, nu se poate aplica art. 151 din Pr. civ., 386, n. 1.
— Barbatul nu pate deferi juremîntul, în privința bunurilor
femeei de care el nu poate dispune fără consimţimîntul ei, 381.
—EI poate, însă, deferi jurămîntul în privința acţiunilor
dotale care-i aparţin în timpul căsătoriei, 382.
—Deferirea, jurămîntului de credulitate barbatului de al
doilea, cotutor împreună cu soţia sa, 378.
—Mărturisirea, judiciară
menea, oposabilă femeei,

făcută de barbat nu este, de asede cât dacă este relativă la bunu-

rile dotale, şi numai în limitele administrațiunei sale, 331.
—Hotăririle date față de barbat, în calitate de administrator al averei dotale, sunt oposabile femeei, cu-toate-că ea
n'a fost pusă în causă, 552.
—Aceste hotăriri ar fi oposabile femeei, chiar dacă ar
fi
existat colusiune san fraudă între barbat și pretinsul seu
adversar, remănând, în asemenea caz, recurs femeei contra
bărbatului seu, 552, n. 2.
— Barbatul, care ar fi perdut un proces în calitate
de
presentat al femeei, ar putea să-l reînceapă în numele reseu
personal, pentru-că, în al doilea proces, el nu are
aceeaşi
calitate, 551, n. 2. V. Autor. lacului judecat.
— Barbatul poate el, pentru lipsă de autorisare,
să
pe cale principală, nulitatea hotarirei dată contra, ceară,
femeei
sale, dacă acea hotărire a r&mas definitivă
? 498, n. 1.
— Dreptul barbatului de a, fi despăgubit de impensele
făcute
cu banii sei la imobilele femeei, 280 urm. V.
Reparații.
BEŢIE.—Era o causă de micșorare a pedepsei
în pravila lui
V. Lupu, 134, n. 3.
—Quid în dreptul actual ? 135 nota.
— Vasile

Lupu

pune

dragostea pe

135 nota. V. Dragoste.
— Chestiunea de a se şti dacă

aceeaşi

testatorul

treaptă cu beţia,

|
a cărui testament

sa autentificat era, sau nu, în stare de
beţie, este o chestie de fapt, care se
apreciază

rii fondului, 134, n. 3

BIGAMIE.—

Chestie

prejudicială,

în mod

suveran

de judecăto-

|

640.

—In materie de bigamie, declararea
prevenitului echivalând cu declararea de neculpabilitate a
de inexistenţă a faptului, nime nu poate fi condamnat
ca, complice a unui asemenea fapt, 698,
— Admiterea,
Crută,
ete. 628aceleeaşiȘI soluții
vi de adulter,. ban soluții în materie

sarcom damnarea pentru bigamie nu stabileşte
validitatea căsă
4, Mici nulitatea,
celei

de

a doua,

666.

=a
zi

BILANŢ.—Bilanţul format cu ocasia dărei unei
socoteli este supus formalităţei bunului şi aprobat. V. Bu și aproba
t,

— Bilanţul format cu ocasia, lichidărei unei societă
ţi nu este
supus formalităţei dublului original, dacă nu cuprin
de obligaţii reciproce, 195. V. Dublu original.

—E1 este însă supus formalităţei bunului şi aprobat, dacă
nu este scris de mâna acelui care l-a subsemnat, 195, 204.
BILATERALE (CONVENŢII).—V. Convenții sinalagmatice.
BILETE DE BANCĂ.—Neaplicarea art. 1198 $ 1, în caz
de
perderea unui bilet de bancă, 292. V. Hirtie monetă.
BURSA (JOCURI DE—).—Hotărirea unui trib. străin, care ar
cuprinde o condamnare pentru plata unei diferențe resultând din un joc de bursă sau de noroc, fiind contrară ordinei publice, n'ax putea fi adusă la îndeplinire în țara
noastră, 459, n. 2. V. Autor. lucrului judecat.
BUN ŞI APROBAT, 200 urm.
— Această formalitate se aplică numai convențiilor unilaterale având de obiect sume de bani sau o câtime oare-care
de lucruri, 200, 202,
— Aplicarea

ei la contra-înserisul

încheiet

printr'un act sub

semnătură privată, 163, n. 2.
—Ea nu se aplică convențiilor sinalagmatice, 200, n. 2.
—Casul când mai multe persoane s'au obligat prin o con-

venție

unilaterală

(Aplicarea

formalitaţei

bunului

şi

apro-

bat), 201, n. 1.
— Cuvintele bun şi aprobat nu sunt sacramentale, 200, n. 1.
-— Textul francez prevede expresiunea bun sau aprobat, iar
textul nostru bun și aprobat. Cu-toate-acestea, unul din aceste doue cuvinte ar fi suficient, 200, n. 1.
——Eliminarea acestei formalităţi în unele legiuiri străine,
206, n. 3; 209.
,
—Origina formalităței bunului și aprobat (dreptul vechii
francez),

201.

— Scopul acestei formalităţi (înlăturarea fraudelor), 201,
—Inaplicarea acestor formalități la actele încheiete
legea, veche, unde această formalitate era necunoscută,
— Aplicarea acestei formalităţi cambiilor sub semnătură
vată, dacă subseriitorul ei nu este comerciant, industriaș,
a
gar, vier sau lucrător cu mâna, 202.
—Această

formalitate

nu

mai

este,

însă,

202.
sub
201.
priplu_
când

aplicabilă

cambia a fost emisă în forma autentică, 202. Ă
—-Casurile în care cambia trebue să fie emisă în torma auN
,
a
tentică, 202.
— Neaplicarea, acestei formalităţi oblig. care are de obiect
un corp cert şi determinat, o obig. dea face,
Na
face ; unei chitanțe, etc., 203.

sau

de
_

anu

— Aplicarea, acestei formalităţi la obligaţiile accesorii, precum

fidejusiunea,

ete.,

203,

t, şi n.

l. j

i

— La actele prin care se constitue o rentă (Controversă), 204.
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—-Prin care se recunoaște un deposit, 204,
—La bilanțul format cu ocasia dărei unei socoteli, 195 ; 204.
—Casul în care suma arătată în corpul actului şi acea cuprinsă în bunul şi aprobat ar fi deosebite. —Dovedirea ervrei, 204.
— Dacă eroarea nu poate fi dovedită, oblig. este presupusă,
la caz de indoială, pentru suma cea mai mică, 904.
—Casurile în care acest principii este aplicabil, 204.
— Aplicarea lui la cambie, 204, 205.
— Persoanele scutite de formalitatea, bunului şi aprobat (comercianţii, plugarii, vierii, industriaşii, slugile, etc.), 205 um.
— Critica legei în privinţa presoanelor scutite de aceasti
formalitate, 206.
—Ce se înţelege prin comercianţi, 205, n. ?.
— Proprietarii de moșii sau de vii nu întră în denumirea
de plugari sau vieri, 206, n. 1. V. Plugari, Vieri.
— Nici arendașii de moşii, 206, n. 1. V. Arendași.
—Excepţiile mai sus prev&dute sunt, ca toate excepţiile. de
strictă interpretare, 207.
—Ast-fel, nu intră în această categorie : militarii, marinarii,
femeile comercianților şi plugarilor, ete. 207.
—Sancţiunea, lipsei formalităţei bunului şi aprobat. Actul
este

lipsit

de

puterea,

sa probatorie,

însă

el constitue un în-

ceputde probă scrisă de natură a fi complectat

dovedi

(martori,

presumţiuni,

jurămînt

supletor,

prin alte

etc.), 207,

t. şi n. 1; 273, 429,4. şi n. 4. Cpr. C. Bucureşti şi Trib.

Ilfov, O. judiciar din 1901,
No. 66.

No. 60, şi Dreptul din 19,

——Aceeaşi soluţie este admisă și în privința lipsei formalităţei dublului original, 197 urm., 199, 273, 499. V. Dub

original.
—Neregularitatea,

actului poate

fi acoperită prin executarea

voluntară a obligaţiei, 208.
—Prescripţia de 10 ani, prevădută de

însă aplicabilă în specie,

7,

190,

aut. 1900, nu este

n. 1; 208, 209.

— Aceeaşi soluție este aplicabilă şi în privinţa formalităţe! |

dublului original,

77, 190, 208,

209.

V.

Dublu original.

— Regulele de drept internațional aplicabile în asemenea nă-

terie, 209

urm.

O

CAPENELE.— Persoanele care țin cafenele sunt asimilate, în
pri
“vinţa responsabilităţei, ospătători
— Cafengiul

urmărit

pentru-că

lor

şi hangiilor,

a ţinut

noroc şi achitat de aceste fapte, poate

pentru-că a contravenit la o ordonanță
terdice jocurile de noroc în cafenele

blice, 608, n. 2.

casă

286.

de jocuri de

din noii fi urmărit

municipală, care În„ Sau alte localuri ] pl-

“i

CALE

FERATĂ.—

Nulitatea contractului, prin care conce
sionarul
unei căi ferate cedează
concesiunea sa, fără autorisarea
guvernului, fiind de ordine publică,
nu poate fi acoperită

prin o confirmare expresă sau tacită, 45,
— Direcţia, căilor ferate, fiind o ramură, n. 3. V. Confirmare.
de administraţie a
Statului, nu se poate deferi jurămîntul, Direc
torului căilor
ferate, 385, n. 1. V. Jurământ, Pers.
CALUMNIA.—(Jurămîntul de calumnia sau morale, etc.
de șicană).—Nu mai

există astă-qi, de şi el exista, în dreptul
anterior, 359, t. şi n. 5.
CAMBIE.—Casurile în care se aplică forma
litatea, bunului Şi aproba

t, 202. V. Bun și aprobat.
—Cambia, trebue să fie datată, 172.
—In caz când suma scrisă în cambie şi în litere se deose
de acea, scrisă în cifre, obligația este presupusă pentrbește
u suma cea mai mică, 204, 9205.
— Soluţia acestei chestiuni în dreptul german, 205, n.
1.
—Debitorul unei cambii nu poate dovedi liberarea' sa, prin
deferirea, jurămîntului purtătorului titlului, 368.
—Nici să provoace interogatorul lui, 368. Cpr. C. București, Dreptul din 1901, No. 8.
—Nici să ceară aducerea registrelor adversarului, 368, t.
și n. 3.
—Debitorul unei cambii, chemat în judecată, trebue, deci, să

plătească suma ce i se reclamă, și apoi să exercite acţiunea în repetiţie, sau să ceară restituirea cambiei plătite, 369.

—E1 se poate, însă, opune la plată, când cambia a fost înlocuită prin altă datorie, de exemplu : prin o ipotecă, 369.
—Debitorul unei cambii poate el să se opue la plată, in-

vocând

proba,

testimonială, întemeiată pe un

început

de pro-

bă scrisă ? 369.
_
—Prescripţia statornicită în Codul actual de comerţ, în materie de cambii, fiind o adevărată prescripţie liberatorie, nu
mai poate fi combătută prin jurămînt, 318. Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1902, No. 40 şi C. Judiciar din acelaș an,
No. 40. Jud. ocol. Slatina şi Galatz, C. Judiciar din 1902,
No. 13 şi 40. Vedi și C. Craiova, C. judiciar din 1902, No. 66.
— Soluţia contrară era admisă în vechiul Cod comercial, 318.
—0O

hotăriîre,

dată în materie

de

cambii,

nu poate fi adusă,

la, îndeplinire, de cât în timp de cinci ani de când hotărirea a devenit definitivă, 578 nota.
CAMERA DE PUNERE SUB ACUSARE. — Decisiile de neurmărire ale camerei de punere sub acusare au o autoritate
provisorie, numai pănă la descoperirea, de nou€ indicii, 588
urm, V. Autor. lucrului judecat în naterie represivă.
—Ele nu pot fi atacate cu recurs de partea civilă, Cas. rom.
Dreptul din 1902, No. 64. V. Parte civilă.
—Decisiile
— Punctele

de trimetere (Efectul lor), 593 urm.
asupra cărora trib. represive nu sunt

„legate

prin decisiile de trimetere, 594. Vegi Autor. lucrului judecat.
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—ustanţele de fond sunt libere de a califica faptul așa
cum. cred, 595.
—Ele nu pot, însă, să atingă fapte nou necuprinse în decisiile de trimetere, 595, 596. V. Autor. lucrului judecat în
materie represivă.
CANOANE. —Abrogarea lor în dreptul actual, 354, n. 2.
CAPITAL.—Vegi Dobindă.
CAPITULAŢII.— Vechile capitulaţii închiete între Poartă şi Domnii români, 474, t. și n. 1. Vedişi Tr. nostru în limba franceză, p. l5,n. 1.
|
CAPTAȚIUNE
— Captaţiunea
.
poate fi doveaită prin martori,
251, n. 2.
—Hotărîrea

prin

care

s'a anulat

un

testament

pentru

cap-

taţiune sau sugestiune, nu foloseşte moștenitorilor cari n'au
luat parte la judecată, 576. V. Autor. lucrului judecat.
CARNETELE (medicilor).— Puterea, lor probatorie, 219. V. Medici.
CÂRȚI DOMESTICE.—(Puterea lor probatorie), 219 urm. V. Re„_ _

gistre

domestice,

CARAUȘ.—Se poate deferi cărăușului jurământul estimator în
privinţa, obiectelor încredințate lui şi perdute, 440, n. 2.
CASARE, — Efectele casărei în privința
punctelor respinse,
99, n.3.
—Greşita citare a unui text de lege într'o hotărîre, nu
atrage casarea ei, 604 nota,
—Casurile în care interpreţarea unei legi străine poate
da
loc la casare, 103, n. 1. V. Lege străină.
„__—OCasarea în interesul legei. V. Recurs.
CASĂ TORIE.—-Interdisul se poate căsători în intervalele
lucide
(Controversă), 2, nota 2; 3 nota.
— Admiterea aceleeaşi soluţii în privinţa surdo-mutului
capabil de a-şi manifesta consimţimîntul, 3 nota
în
fine.
—-Casurile excepţionale în care căsătoria poate fi dovedită
cu martori, 252, n. 3.
—În dreptul anterior, ea putea în toate casurilefi
dovedită
cu martori, 241, n. 4; 945.
— Căsătoria, celebrată sub legea veche poate
fi dovedită
astă-di cu martori, conform legei de
atunci, 245.
-—Mărturisirea nu este admisă în materie
de anulare de
căsătorie și, în genere, în toate chestiile
de stat, 335. V.
Mărturisire.
—Hotărirea care pronunţă anularea unei căsătorii,
atât în
caz de nulitate absolută, cât şi în
caz
işi produce efectele sale erga Omnes, cade şi nulitate relativă,
acea prin care
se pronunţă
drepturi

divorţul şi ca, toate hotărîrile constitutive
de
în genere, 567 urm. V. Autor. lucrului
judecat.

—Muid în caz de respingerea cererei în
anulare ? 570.
— Căsătoriile militarilor

167 urm.

—Decisia,

V. Contra-înseris.
care

condamnă

după legea din

192 martie

1900,

pe cine-va, pentru falșificarea, sau

distrugerea
dovedei unei căsătorii, legalmente celebrată,
constată, existența ei faţă de toate părţile interesate, fie că
ele au figurat, sau n'au figurat, în instanța penală, 661.
CASE DE TOLERANȚĂ. — Persoanele care ţin asemenea, case
sunt asimilate, în privinţa responsabilităței, ospătătorilor şi
hangiilor, 286. Vedi t. V, tabla, vo Case de toleranță.
!
CAUSA. (Identitate de causă —FElement al lucrului judecat) 527
urm. 606 urm. V. Autor. lucrului judecat.
—Causă

falşă sau ilicită.— Convenţiile

mea, causă

—llicitatea

nu pot fi confirmate,
causei

prin presumţii,
—Quid

în

caz

73.

întemeiate

pe

aseme-

V. Confirmare.

poate fi dovedită prin proba, testimonială

fără nici-o
de

restricţie, 266.

falşitatea

causei ? (Controversă),

t. V,

133, 134.
—Petiţia introductivă de instanţă, trebue să arăte causa,
pe care se întemeează acţiunea, 529. V. Petiţie.
CAUŢIUNEA JUDICATUM SOLVI.— Desființarea ei prin noul
Cod de proced. civilă, 563 nota.
CAZ FORTUIT.—V. Forță majoră.
CAZNA (Tortură). — Admiterea ei în Codul Caragea, 118, 119,
344, 635, n. 2, 626 nota.
—Codul lui Andr, Donici, 119, 635, n. 2.
— Codul general prusac din 1794, 344, n. 1.
CEK.-—Trebue să fie datat, 172. V. Cambie.
CERCETARE LA FAȚA LOCULUI. — Constitue o probă direetă, 112.
— Cercetare în vederea unui proces viitor, 112. V. _Incheta
,

în futurum,.

CERCETAREA MATERNITAĂȚEI,— Inceputul de dovadă serisă
la care se referă legea (Controversă), 276, 211. V. Proba
festimonială. Cpr. Trib. Dorohoi, C. judiciar din 1902, No. 10.
—Dovedirea

CERCETAREA

nasterei

şi identităţei

copilului,

PATERNITĂȚEI.—Străinul,

217, t. şi n.3,

a cărui lege per-

sonală permite cercetarea paternităţei n'ar putea să exercite
această acţiune în România (Controversă), 104, n. 3: 105 nota.
-—De şi Codul Calimach permite cercetarea paternităţei, totuşi copilul născut sub această legislaţie, n'ar putea să exercite această acțiune sub Codul actual, care opreşte asemenea

cercetare

troversă),
CERERE

pentru

consideraţii

de

105 nota, în fine.

NOUĂ.—Nu

poate fi făcută pentru

ordine

publică

(Con-

|

prima oară

în apel,

535, n. 2.
O Argumentele de drept şi chiar mijloacele noue de apărare pot, însă, fi propuse pentru prima oară în apel, 535, n. 2.

CERTIFICATE

MEDICALE.

— Legalisarea

lor

de autorităţile

polițienești, 146. V. Acte autentice.
CESIUNE DE CREANTŢA.—Debitorul cedat, care na intervenit la actul de cesiune, nefiind un terţiu, nu se poata prevala, de lipsa formalităţei dublului original, 197, n. 4; 198
nota. V. Dublu original.
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—Cesionarul

este

un

terţiu

faţă

de

cedente

(Controver-

să), 186.
„ — Tramserierea cesiunei, 186.
,
—Hotărirea pronunţată contra cesionarului şi a debitorului cedat, nu este oposabilă cedentului, 549.
CETE DE MOȘNENI.—Hotărîrile date în procesele cu cete de
moșneni, în care nici citaţiile, nici hotărîrile nau fost legal
comunicate, nu sunt oposabile cetei, ci numai moşnenilor
cari au figurat în proces, 554, n. 2.
CHELTUELI (făcute de bărbat la imobilul soţiei sale), V. Reparații.

CHRĂTII PREJ UDICIALE (în legea noastră).— Deosebire
de la
Codul francez, 639 urm. V. şi C. Judiciar din 1902, No.
78.
—dÎn materie de bancrută, încetarea, plăţilor nu este o chestie prejudicială, 643 nota. V. Autor. lucrului judecat în
maferie vepresivă, Bancrută, ete.
CHESTII DE STAT.—Mărturisirea, părţilor nu este
admisă în
asemenea materie, 335,
—Nici jurămîntul, 365, 366, 433. V. Jurământ.
— Inadmisibilitatea, teoriei contradictorului legitim,
557 urm.
şi C. judiciăr din 1902, No. 74. V. Contradictor
legitim.
—Excepţiile la principiul relativităței lucrului
judecat, 563
urm. V. Autor. lucrului judecat.
— Hotăririle străine, care ar avea, de obiect starea
civilă şi
capacitatea persoanelor, produc efectul lor în
țară fără îndeplinirea vre-unei formalităţi (Controversă),
460.
—Dacă cu ocasia judecărei unui delict, care
implică o chestie de stat, tribunalele represive ar fi statuat
tei chestiuni, contrar art. 300 din Codul civil, asupra acessentința, de
condamnare nu va vea, în civil, autoritatea,
lucrului
Judecat, în privinţa, filiaţiunei aceluia, în prejudici
ul căruia delictul ar fi fost comis, 666.
CHEZĂŞIE.—V. Pidejusiune.

CHITANȚĂ.—Nu

este

supusa tormalităţei

bunului

şi aprobat,
203. V. Bun și aprobat.
—-Art. 1182 nu este aplicabil chitanţelor,
ele făcând credință prin ele înseși despre data lor
(Controversă), 179,
180, 188. V. Dată certă.
CIRCUMSTANȚE AGRAVANTE.—Pot
fi puse în discuţia juraților, cu-toate-că camera, de punere
sub acusare le ar fi
înlăturat, 596.
_
CIRCUMSTANȚE UȘURĂTOARE.—Nu
fac obiectul unei chestiuni pusă juraţilor, 591, 598.
—Nu sunt admise în materie de
contravenţii polițienești,
591, n. lșit. V,p. 392, n. 2.
V. Contrav. polițienești,
— Admiterea, lor în materie de delicte
— Admiterea lor astă-di în materie silvice, t. V, p. 392, n. 2,
de banerută. 597. n. 1
V. Bancrulă.

!
CLĂCAŞI (Pămînt rural dat clăc
așilor).—V. Pământ rural,
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CLANDESTINITATE.—
Este

un element

să), 621, n. 3. V. Furt.

CLAUSA

PENALA.—Suma,

al fartului (Controver-

stipulaţă ca pedeapsă trebue

adaosă

la capital spre a se decide dacă un act scrisa trebuit, sau
nu, să fie redactat din capul locului, 260, 261.

—Clausa penală este oprită în contractele de munci agricole, 141 şi î. VI, p. 175, t. şi n. 3; p. 269 şi 986, n.1.
CODEBITOR SOLIDAR.—Mărturisirea făcută de un codebitor
solidar nu poate să agraveze posiţia codebitorilor sei, 334 nota.
— Efectele prestărei jurămîntului de câtră un codebitor solidar, 417 urm.
—Etectele lucrului judecat în materie de oblig. solidare,
574 urm. V, Autor. lucrului judecat.
—Stipularea unei clause penale în materie de confirmare,
pentru casul în care partea n'ar executa un act confirmativ neregulat, 57. V. Confirmare.
CODUL CIVIL.—Mesagiul domnesc p. elaborarea lui, 668, n. 2
și t. ], Introducţie, p. XXII, n. 1.
CODUL CIVIL JAPONEZ.—Promulgarea lui, 235, n. 3; 236 nota.
CODUL
PR. CIV. SIRBESC (admite donațiile verbale), 47, n.
2.

V.

Donaţie.

COMANDAMENT
PREALABIL. —Nulitatea
recete sau indirecte, totale, sau parţiale a
rit, făcute de debitor în urma transerierei
prealabil, 185, t. şi n. 1.
— Această nulitate se aplică și la ipoteci,
— Contractele

de

închiriere

sau

înstrăinărilor diimobilului urmăcomandamentului
185, n. 1.

arendare, făcute

de debitor

în urma transcrierei comandamentului, 185.
COMERCIANȚI.—Nu sunt supuşi formalităţei bunului și aprobat, 202, 205. V. Bancheri, Bun și aprobat, Ospătători, ete.
— Această excepţie nu se întinde la femeile comercianţilor, 207.
—Ce se înţelege prin comercianţi ? 205, n. 2.
COMISIE INTERIMARĂ.— Competența membrilor ei de a autentifica împrumuturile constituite cătră creditul agricol, 140.
COMISARI DE POLIȚIE.—Actele ce pot legalisa aceşti funcţionari (procuri, conturi, facturi, certificate medicale, etc.),
145, 146.
COMISII ROGATORII.— Comisii rogatorii interne pentru ascultarea

de

martori,

302, 303.

__
— Comisii rogatorii internaţionale, 303.
In materie de divorţ, 303, n. 1 şi t. I, partea II, p.lii,
t. şi n. 2.
—Formele ordinatorie litis, 303.

— Formele decisorice litis, 304.
Ş
americani şi engleji nu
—)ndecătorii

ordonă

i

N
comisii

ro-

gatorii, transportându-se ei singuri în străinatate, 407.
— Comisii rogatorii interne și internaţionale, în privința prestărei

jurământului

decisor,

407.

736
—Formele

după

care

trebue

să

se

proceadă

la

o

comisie:

rogatorie internaţională (Controversă), 407.
— Disposiţii de formă ordinatoriae litis, 407, 408.
— Legea care cârmueşte formula jurămîntului (Controversâ),
408 urm.
—Jurămîntul

prestat

în străinătate,

după

o comisie

roga-

torie emanată de la judecătorii români, face el dovadă pentru acești din urmă ? (Controversă), 410. V. Jurămînt.
COMITENT. — Mărturisirea făcută de un prepus nu obligă pe
comitent, 329. V. Mărturisire.
COMODAT.—Convenţia, prin care se constată un comodat, nu
este supusă îndeplinirei formalităţei dublului original, 194.
V. Dublu original,
COMMUNE RENOMMEE (Dovada prin—). Na fost admisă de
legiuitorul nostru, 241, î. şi n. 1.
COMPLICE,

COMPLICITATE.—Nu

poate să

existe

complicitate

acolo, unde nu există delict, 626, 627.
— Individul achitat ca autor a unei crime sau unui delict,
poate el fi urmărit ca complice a aceluiaşi fapt? (Controversă), 608.
—Casul în care achitarea autorului principal foloseşte complicilor (Controversă), 626.
—Achitarea întemeiată pe excepţii personale autorului principal, 626.
—Efectele achitărei autorului principal în privința complicilor, 626 urm.
—Absolvirea autorului principal constitue ea lucru judecat,

în privinţa

persoanelor,

care

ar fi mai

în

urmă

urmărite ca

complici ai aceluiași fapt» 628.
— Persoanele care cooperează la sustragerea comisă de o
rudă sau afin, in gradul prevădut de art. 301, pot ele fiwmărite ca complici, coautori, tăinuitori ? (Controversă) etc.;
666, n. 2. V. Agenţi provocatori, Furt, ete,

COMPROMIS.—

Convenţia

care constată

pusă formalităţei dublului original,
-—Formele compromisului, 467.

COMUNĂ.

Confirmarea

un

compromis

188,

este şu-

194.

din partea unei comuni a unui act ire-

gular tăcut de representantul stu, 32.
—Deferirea jurămintului decisor din partea primarului unei
comuni, 384. V. Pers. morale, Primar, ete,
—Hotărirea pronunţată faţă de primarul unei comuni, este
oposabilă comunei, chiar dacă ea n'a fost autorisată a sta
in judecată, 549, t. şin. 6.
— Aceeaşi soluţie este aplicabilă în privinţa Statului,
judeţelor şi tuturor stabilimentelor publice în genere,
549.
— Preseripţia

de

10

ani,

statornicită de

comunelor ca și particularilor, 81.

arţ.

1900, se aplică

— Admiterea aceleeaşi soluții în privinţa Statului
şi judeţe81. V. Confirmare.

lor,

i
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CONCLUSII SUBSIDIARE, — Jurămintul poate
fi deferit prin
conclușii subsidiare (Controversă), 311, t. și n. 4.
Vedi asupra

acestei

controverse,

CONCORDAT.—Sentinţa
autoritatea

Labbâ,

nota

de omologare a

în

Sir

„3,

unui Pe

lucrului judecat ? 497.

2

PR

——Umologarea, lui face să înceteze falimentul, prin urmare
şi
misiunea sindicului, 553.
!
—Falitul „poate

fi condamnat

pentru

bancrută

simplă,

chiar

(drept

inter-

când el și-ar fi îndeplinit obligaţiile luate prin concordaţ
616, n. 1. V. Bancrută.
__„—Concordatul poate fi atacat prin acţiunea pauliană, 618, n.1.

CONDIȚIE

RESOLUTORIE

(expresă

sau

tacită)

naţional), 41. V. Drept internaţional.
CONFIRMARE.— Confirmarea este o fine de neprimire (excepţie)
oposabilă acţiunei în anulare sau în rescisiune, 4].
— Definiţia confirmărei, 42.
—Ubservaţii asupra locului unde legiuitorul se ocupă despre confirmare, 42.
— Caracterul unilateral al confirmărei, 42, 43.
— Deosebire între confirmare şi renunțarea la un drept, 43.
— Intre

—Intre

care

—Actele

(numai

pot fi confirmate

anulabile,

acele

inexistente), 43, 414; 72, 73:
nu

—Actele

care

—Actele

solemne

tracte

şi novaţie, 43. V. Nocaţie.

confirmare

însă şi acele

43.

drept,

unui

și recunoaşterea

confirmare

pot

fi confirmate,

44

nu pot fi confirmate,

nu

urm.

76, 77. V. Acte, Con-

solemne.

— Codul japonez şi german în această privinţă, 44, n. 2.
— Confirmarea oblig. naturale (Controversă), 45, î. și n.2 şi
_
t. VI, p. 19 urm.
succesorale

—Pactele

nu

fi confirmate,

pot

t. şin.1;

45,

13, 14 v. şi t. UL. p. 364; t. V,p.116. V. Pacte succesorale.
—Nulităţile de ordine publică, perpetue, nu pot fi confirmate, 45.
— Exemple

de

— Contractul
C.

com.,

nu

nulităţi de

i
ordine publică, perpetue,

de asigurare maritim, încheiat contrar art. 619
poate

fi confirmat,

45,

,

n. 3.

—Cedarea contractului prin care sa acordat
unei căi ferate, unui tramway, etc., 45, n. 3.

—Nulităţi

E
45, n. 3.

de ordine

publică neperpetue

nota. V. Ordine publică.
unei cesiuni
—Confirmarea

lovite

concesiunea
_

(Controversă), 46

,
de nulitate,

art. 1309 C. eiv., 46 nota.
—Subrogaţie nulă (Neconfirmare), 46, n.2..
(Nu pot fi confirmate nici de
—Donaţiuni nule

ca

contrară

|
dăruitor,

nici de donatar), 47, 48. V. Donațiune.

5
|
—Nică indirect, pe cale de novaţie, 48.
n urma
dăruitorului,
—Ele pot fi confirmate de moştenitorii

morței sale, 48, 49, t. şi n. 2.

47
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— Confirmarea, care at avea loc înaintea morţei dăruitorului, ar avea caracterul unui pact succesoral, oprit de lege.
49, n. 2. V. Donaţiune, Pacte succesorale, etc.
|
—— Confirmarea, expresă, sau tacită, emanată de la moştenitorii sau representanţii dăruitorului, este supusă regulelor
dreptului comun, 50, 51.
,
—Ce se înţelege prin representanţi ? 49, n. 1.
—Nu pot fi confirmate nici celelalte contracte solemne, precura: convențiile matrimoniale (Cpr. Trib. Covurlui, Dreptul
din 1898, No. 31), ipotecile, ete., 48, 76, 77, 90. V. Act,
Contracte solemne.
_
— Nici convențiile fără causă, sau întemeiate pe o causă falşă,

ori ilicită, 73.
— Nici testamentele (Controversă), 51.
,
—Nici disposiţiile contrare ordinei publice sau interesului
general, 52.
—Diversele specii de confirmare şi condiţiile cerute pentru
ca

confirmarea

să poată

avea

loc,

52

urm.

la, majoritatea

sa,

29

urm.

— Confirmarea este expresă sau tacită, 29, 52, 50.
—Prescripţia de 10 ani, statornicită de art. 1900, este o
confirmare tacită, 70, 71, 90.
—Acel care confirmă o oblig. supusă anulărei, trebue să fie
capabil de a dispune, 52, 53.
—Minorul n'are acţiunea în rescisiune pentru actele anulabile,

confirmate

—Minorul devenit major, poate să confirme toate actele sapuse anulărei sau rescisiunei, atât acele făcnţe de el singur, cât şi acele făcute de epitropul seu, fără, îndeplinirea

formelor prescrise de lege, 30.
— Aplicarea acestui principii

nere,

30.

tuturor

incapabililor

—— Confirmarea din partea, epitropului, 30, n. 2.
— Confirmarea, din partea femeei măritate, făcută
desfacerei căsătoriei, 30, t. şi n. 4.

în geîn urma

— Confirmarea făcută de femee în timpul căsătoriei, 31.

---Confirmarea barbatului în timpul căsătoriei (Controversă), 31.
— Confirmarea barbatului, în urma desfacerei căsătoriei,
31.
— Confirmarea din partea minorului emancipat,
32.

-—Dim partea majoralui, pus sub un consiliu
— Confirmarea din partea comunelor,
32.

judiciar, 32.

—-Confirmarea poate să aibă loe prin mandatar.—
Necesitatea unui mandat special, 53.

—Autorul

confirmărei trebue să cunoască viciul, ce el înţelege a-l acoperi şi să exprime intenţia de a, repara,
acel viciu, 53.
— Momentul când confirmarea poate
avea loc, 53, 54.
—Vicii de tormă

— Confirmarea,

şi vicii de consimţimînt, 54.

înstrăinărei

imobilului

dotal,

54, 55, 90.

=

— Confirmarea

făcutăde femee

—— Confirmarea

prin testament, -54.

expresă.— Dovedirea

(mărturisire, martori, piesumții,
—Cnfirmarea, poate fi dovedită şi
tic, sau sub semnătură privată.
trunească acest act), 55, 56.
—Casul în care oblig. este atinsă

—Casul

în

care

s'a prevedut

ei după

dreptul

comun

jurămînt), 55.
printr'un act scris : auten(Condiţiile ce trebue să iude mai multe vicii, 56, n. 2.

o clausă

penală,

57.
— Confirmarea, tacită, 57 urm. Cpr. şi C.
Bucureşti, C. judiciur din 1900, No. 53, și Dreptul din 1900,
— Forma obicinuită a confirmărei tacite este No. 51.
executarea, voluntară a oblig., făcută în timpul capacităţei
și în cunoştință de causă, 58.
|

—Alte

împrejurări

—Ce_se
să), 59.

înţelege

care

pot

să

aducă

confirmarea

tacită a
unei oblig. anulabile, 58.
— executarea oblig. trebue să fie voluntară, 59, 59.
— Executarea parţială a obligaţiei, 58, n. 1.
—Apreciarea, faptelor din care resultă confirmarea, tacită,
58, n. 2.
|
prin

executare

voluntară?

(Controver-

— Cunoaşterea, viciului de care obligaţia era atinsă, 59, 60.
— Intenţia confirmatorului de a repara viciile obligaţiei anulabile, 60. .
—Deosebire

între

confirmarea

expresă

și acea

tacită,

00,

342, n. 3
—Dovedirea, existenţei condiţiilor confirmărei tacite (Controversă), 60, 61.
—Casul în care confirmatorul invoacă 0 eroare de drept
(Controversă), 61.
— Efectele confirmărei, 61 urm.
— Efectele confirmărei între părţi (efect retroactiv), 62.
Ra
— Confirmarea, condițională, 62.
—-Confirmarea, relativă la transmiterea unei proprietăţi imo,
|
biliare nu e supusă transcrierei, 62
— Transcrierea înstrăinărei consimţite de un incapabil, 62, 63.
— Efectele confirmărei în privinţa terţiilor, 63.
N
|
— Sensul expresiunei terţii, 63.
—Representanţii cu titlu universal a autorului confirmărei

şi creditorii

sunt

nu

sei chirografari

terţii,

63, n. 2.

—Cedarea, acţiunei în anulare, înainte de confirmarea, cona
venţiei anulabile (Controversă), 64, 65.
—Casul

în

care

se

găsesc

față

în față

doi

creditori

ipote-

cari (Controversă), 65 urm.
— potecă legală, 67
,
,
a
— Aplicarea principiilor de mai sus tuturor incapabililor în
genere, 07.
,
,
A
IN
—Regulele

de

drept

internaţional

67, 68. V. Drept internațional.

aplicabile

la confirmare,

39

140-—Prescrierea acţiunei în anulare sau în rescisiune, 65 urm.
—Este.o fine de neprimire aplicabilă acţiunei în anulare, 68.
— Termenul acestei preseripţii în Codul spaniol şi în Codul

Calimach,

69.

—In Codul italian şi olandez, 69, n. 3.
—Im Codul austriac, 70, t. şi n. 1.
—In Codul lui Andr. Donici, în dreptul roman, 70.
_
—Origina termenului de 10 ani (ordon. din 1510 şi 1539), 10.
—Art. 1900 este o confirmare tacită, 170, 71, 90.
—Art. 1900 cuprinde o adevarată prescripţie, 71.
— Intreruperea și suspendarea acestei preseripţii, 72.
—Acţiunile supuse prescripţiei statornicite de ant. 1900,
172 urm.
— Actele inexistente nu pot fi confirmate, 43, 44: 72, 73.
—Convenţiile nesupuse acestei preseripţii, 73, 74, 90.
— Acţiunea

în

resoluţie

pentru

inexecuțare

de sarcini sau

condițiuni ; acțiunea în revocare sau în reducere a unei donațiuni, ete. (Inaplicarea art. 1900), 74, t. şi n. 3.
—Art. 1900 nu se aplică, de asemenea, donaţiunilor nule în

privința formelor, 74, 15.

.

— Aplicarea, acestui text în privinţa moștenitorilor dăruitorului, 50, 75, 83.
— Aplicarea art. 1900 numai la convențiile băneşti, 75.

— Aplicarea

troversă), 76.

art.

1900

tuturor

convențiilor

anulabile

(Con-

|

— Acţiunea în anulare care resultă dintr'an vicii de formă, 16.

—Art. 1900 nu se aplică, însă, actelor solemne, nici actelor
sub semnătură privată redactate contrar disposiţiilor art.
1119 şi 1180 C. civ., 76,77.
|
— Inaplicarea art. 1900 acţiunei în anulare, întemeiată pe

lipsa, formelor

troversă),
—Art.

prescrise

11.

1900

se

aplică

pentru

nu

numai

autentificarea
acțiunilor

resultă dintr'un viciă de consimțimînt,
de incapacitate, 77.
— Minori emancipaţi, 77.
—Interdişi, '79.

— Aplicarea
versă), 18.

actelor

în anulare,

care

dar şi dintr'o causă
!

art. 1900 actelor săvirşițe de epitrop (Contro!

—Casul în care epitropul ar.fi lucrat
priu, 78.

în numele seu

— Casul

bunurile

în

(Con-

care

epitropul

ar fi vîndut

pro-

minorului,

in urma majorităței sale, 78.
—uid în privinţa actelor făcute de curatorul unui minor emancipat și de consiliul judiciar? 79.
—-Instrăinarea, fondului dotal.—Casul în care fondul dotal

a fost îustrăinat de ambii soți, 19, 80.

—Casul

in

care

troversă), 80.

el a fost înstrăinat

numai

de barbat (Con-

741
—Casul în care bărbatula înstrăinat fondul dotal
ca al seu
(Controversă), 80, 81.
|
— Aplicarea art. 1900 Statului, comunelor, judeţelor,
etc., 81.
—Străinilor, 81.
“
—Imaplicarea art. 1900 la testamente (Controversă), 81,
82.
—-Inaplicarea art. 1900 la acceptarea, sau lepadarea unei
moşteniri, 82.
—La acţiunea pauliană, 82, 83.
—La acţiunea în simulaţie, 83.
—Aplic. art. 1900 la acţiunea subrogatorie, 83.
|

—Regula romană : Que temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum, mai este ea în vigoare în dreptul

modern ? (Controversă), 84 urm.
—-Punctul de plecare a prescripţiei statornicite de arţ. 1900,
|
a prescripţiei, în

89 urm.
— Punctul

de

imobilului

dota], 90, 91.

—In

plecare

caz de înstrăinarea,

e

caz de anularea contractului de căsătorie pentru lipsă

.
de forme, 90.
— Punctul de plecare a prescripţiei în privinţa persoanelor
|
incapabile de a se obliga, 91, 9%.
—Im privinţa actelor făcute de o femee măritaţă neautorisată, 92,
—Casul

în

care

acţiunea

99, 93.

(Controversă),
— Actele

făcute

-—Actele

făcute

în

anulare

se exercită

,

a cărei

măritată,

de o femee

de

barbat

consimţimînt

a fost dat din eroare, smuls prin dol, sau violenţă, 93.
— Actele făcute de o femee măritată minoră, 93.
de

—Casul

în

93.

minori,

de epitropul minorului, 94.
minorul a fost victima unui dol, sau a unei
,
,

--Actele tăcute
—Casul în care
tvaude, 94.

în anulare

acţiunea

care

ar aparţinea

mai mul-

tor minori, 94.
_
|
—Actele făcute de interdişi, 94.
—Actele făcute de acel pus sub un consiliu judiciar, 95.
—Actele făcute de alienaţii neinterdişi, 95.
— Vieiile de consimţimînt a uneia din părţile contractante, 96.
—Dovedirea încetărei violenţei, descoperirei erorei, san dolului, 97.
o
o
— Combinarea prescripției decenale cu acea ordinară (Controvevsă), 97.
“—Casurile în care

Na
prescripţia

venţiei, 98.

Aa
curge din diua

PR
formărei

con-

NE

—Oblig. cu termen sau condiţionale, 98.
—Casul în care acţiunea în anulare se exercită de moștenitorii aceluia căruia ea aparține, 99.
CONSILIU COMUNAL.— Competența “lui în privința autentificărei unor

acte

lelor de munci

şi învestirei

agricole,

cu formula

140,

141, 142.

executorie

a toeme-

CONSILIU

DE

FAMILIE. — Omologarea, âvisului unui consiliu

de familie, fiind o încheiere dată pe cale gracioasă, nu
are
autoritatea lucrului judecat, 481.
-—Deliberarea. consiliului de familie, care refusă de a
ține epitropia mamei, este ea supusă recursului înaintea mentribunalului, conform art. 638 Pr. civ.> (Controversă),
V. t.
II, p. 74, t. şi n. 3. Vedi p. negativă, Cas. fr. Sirey,
1902.

1. 385 şi Pand.

Period. 1902. 1. 409. Dreptul din 1903,

No.
1 (cu observaţia noastră).—Contră : C. Caen şi Trib.
Niort,
Sirey, 98. 2. 64, și Pand. Ptriod. 1902. 2.
CONSILIU JUDICIAR. — Anulabilitatea, actelor 213,
făcute de acel
pus sub un consiliu judiciax, fără, asistența
consiliului, 5,
n. 2. V.

Interdicţie.

— Actele făcute de acel pus sub un consiliu
judiciar. Punetnl de plecare a prescripţiei statornicite de
— Persoanele puse sub un consiliu Judiciar art. 1900, 95.
jurămîntul decisor, de cât cu asistența, acestui nu pot deferi
consiliu, 381.
—Jurămîntul nu poate, de asemenea, fi
deferit acelor puşi
sub un consiliu judiciar, fără asistenţa acestui
consiliu, 381.
V. Jurâmînt.

—Jurămîntul nu poate fi deferiţ consiliului
judiciar, chemat
a asista, pe un râsipitor sau pe acel slab
de
— Consiliul. judiciar nu este un terțiu faţă minte, 386.
de râsipitorul

căruia el a fost rînduit, 181, n.'3

—Soarta actelor făcute de acel pus sub |
un consiliu judiciar, 5, n. 2.
— Aplicarea art. 1164 acelor puși sub un
consiliu judiciar, 38.

—Acel

pus

sub

un

consiliu judiciar

tele anulabile, cu asistenţa consiliului poate să confirme acseu, 32.
— Persoana pusă sub un consiliu
Judiciar nu poate face o
mărturisire validă în justiţie, 330.
V. Mărturisire.

—Hotărirea pronunțată tață de
consiliul judiciar nu este
oposabilă râsipitorului, sau acelui
slab de minte, pentru-că
rolul consiliu

lui, ca şi acel al curatorului,
se mărginește
numai la o pură, asistenţă, 552.
— Hotăririle prin care se rîndueşte unei
persoane un consiliu judiciar, ca și acele prin care
se
pronun
ță interdicția,
au autoritatea, lucrului judecat erga
CONSTRÎNGEREA CORPORALĂ.—Ea omnes, 565. V. Interdicție.
fiind contrară ordinei publice din țara noastră, hotărîrea,
Străină, care ar prevedea o
asemenea mesură, n'ăr putea fi adusă
Ja, îndeplinire în Româa hiâa 459, n. 2. V. Autor. tueiului
judecat, Ordine publică, ete.
CONSILIUL DE STAŢ. — Desfiin
țarea lui prin Constituţie,
cu
oprirea de a se mai înființa în viitor
cu atribuţii conten„nxgel0ase, în materie administrătivă
şin. |],
CONSUL. — Hotărirea emanată de la , un668, t.
consul nu poate fi adusă
la, îndeplinire în țara, noastră,
471 urm.

—Quid în privinţa hotărirei emanat
e de la o Curte străină,
când hotărirea primei
instanţe

consul în România ? 479.

ar fi fost pronunțată

|

de un

143
—Juridicţia, consulară, pe care
Ă străini in ţara noastiă, nu mai

abusiv şi-o arogase consulii
există astădi, 472 urm.

CONTENCIOS ADMINISTRATI
— Există
V. în legea, noastră, cu
„boată desființarea Consiliului de Stat, 668 urm.
CONTESTAŢIE LA URMĂRIRE.—Deferirea jurămî
ntului
cisor într'o contestaţie la urmărire, 389. V. Jurămint. de—Hotăririle

pronunţate

pe

cale

de

contestaţie

la

„au autoritatea lucrului judecat, 457, 515.

CONTRACT
lipsă

DE

de

CASATORIE. — (Anulare

forme). — Această

acțiune

cât în urma desfacerei căsătoriei,

CONTRACT

DE

ÎNCHIRIERE

(care

contractului

nu poate

90.

n'a

urmărire

fi

pentru

propusă

de

primit nici o punere în

lucrare).—Nu poate fi stabilit cu martori, dacă nu există un:
început de probă scrisă, 252, 253, î. şi n.1.
—Wuid în privința jurămîntului decisoriii ? 310.
—Jurămînt supletoriii, 499.
—Prorogarea verbală a contractului de închiriere (Controversă), 253, n. 1.
— Efectele contractelor de închiriere, sau arendare a imobi-

helui

urmărit făcute de

debitor, în urma

transcrierei

coman-

damentului prealabil, 185. V. Comandament prealabil.
— Contractul de închiriere fiind un contract sinalagmatie sau
bilateral, este supus formalităţei dublului original, 188, 194.

CONTRACT

MARITI
— Termenul
M.

îndeplinire hotărîrea dată
(trei ani), 518 nota.
CONTRACT

în

care

se pote

aduce

la

în privinţa unui contract maritim

PIGNORITIV.—Nu

e supus

prescripţiei de

10 ani,

statornicită de art. 1900, 13.
CONTRACTE SOLEMNE.-—Actul scris este cerut ad solemnitaten, iar nu numai ad probationem, 4, +1, 101, 194, 149, 150,
249,

t. şi n.

2;

952.

V.

Acte

solemue.

—-Contractele solemne nu pot fi dovedite
—Nici prin jurămint, 367. V. Jurâmânt.
—Nu

pot fi confirmate.

V.

cu martori,

Confirmare.

252.

|

CONTRACTE VIERBALE.— Titlul poate să existe fâră act, 194.
—Deosebire intre titlu și act, 124, n. 3. V. Titlu.
CONTRADICTOR LEGITIM.— Teoria contradic. legitim în materie de chestii de stat. — Inadmisibilitate, 557 urm. şi C.
judiciar din 1902, No. 174.
CONTRA-INSCRIS.— Definiţie, 163.
a
— Contra-înserisul încheiat prin act sub semnătură privată
este supus formalităței dublului original, 163, n. 2.
—Contra-înscrisul nu are efecte în privinţa terţiilor, 164.
—Inţelesul cuvîntului terţii (Controversă), 164, 165.
— Persoanele care nu se consideră . ca terții, 166.
-—Cusurile în care contra-înserisul e oposabil terţiitor, 166.
—Restrîngerea teoriei contra-înscrisului prin formalitatea,
transerierei,

1909,

în privinţa

în privinţa

proprietăţei

mobilelor corporale,

imobiliare,

164, n. 3

şi prin

art.

1744
— Contra-înscrisul în căsătoriile militarilor, 167.
— Legea, din 12 martie 1900 în privinţa căsătoriilor

tarilor, 167 urm.

mili-

V. Căsătorie, Militari, ete.

CONTRAVENȚII POLIȚIENEȘTI. — Mărturisirea inculpatului
poate servi de basă unei condamnări, 347. V. Mărturisire.
„_—Neadmiterea

circumstanțelor

uşurătoare

în asemenea

ma-

terie, 597, n. 1 şi t. V,p.39%9, n. 2.
— Apelul părței civile nu învesteşte pe tribunal cu dreptul

de

a se pronunţa

asupra

pedepsei,

asemenea

excepţie

ne-

fiind admisă de cât în privinţa delictelor judecate în primă
instanțăde judecătoriile de ocoale, 605, n. 5, 606 nota. V.
|
Apel, Minister public, Prle civilă, etc.
CONTRAVENŢII VAMALE.—Hotăririle pronunțate în asemenea,
materii, de tribunalele civile, n'au nici-o înriurire asupra acțiunei penale, exercitată în urmă, la caz de fraudă, de ministerul public, 636.
CONTUMACIE.— Decisiile pronunțate în contumacie, care achită,

sau absolvă pe acusat, au autoritatea lucrului judecat, 600.

—uid în privinţa decisiilor de condamnare ? 600, 601.
—Condamnatul în contumacie poate el, în urma arestărei

sau

presentărei

sale,

să fie condamnat

grea de cât cea dintăi?
—Casul

(Controversă),

Ja

o pedeapsă

601.

mai

în care acusatul a fost achitat în privinţa unor fapte,

şi condamnat în privinţa altora, 603.
— Deeisiile pronunţate în contumacie, având un caracter
pro-

visor, nu

înriuresc

asupra

civilului,

în

privința

existenţei

faptului recunoscut ca constant (Controversă), 658,
n. 2.
CONTURI.—(Legalisarea lor). V. Facturi, Comisar, Poliţaiii,
etc.
CONVENTII MATRIMONIALE. —Convenţiile matrimoniale, făcute sub legea veche, pot fi stabilite astădi prin martori,
de-oarece mijloacele de probaţiune sunt cârmuite de legea care
era
in vigoare în momentul închierei contractului,
244, î.şin. 4

— Sunt acte solemne. Y. Acte, Contracte solemne.
—Ca atare nu pot fi confirmate, 48, 90, î. şi n. 4. V. Cor

Rrinare.

CONVENȚIILE

.

(internaţionale incheiete cu Statele străine), 142,
_303, n. 9 şi 3; 467, 469, t. şi n. 2. V.
Bztradare.

CONVENȚII SINALAGMATICE (san bilaterale). —Sunt
supuse
formalităţei dublului original, când sunt încheiete prin
acte
Sub semnetură privată, 188 urm. V. Dublu
original.
ANU

sunt

supuse formalităţei

CONVENȚII UNILATERALE.

bunului

— Conv.

tură privată sunt supuse formalităţilor

V. Bun și aprobat,
—Nu

însă

formalităţei

dublului

„d. V. Dublu original
COPARTAȘ.— Lucrul judecat faţă
de
sabil altui copartaş, 576.

şi aprobat

bunului

oricins

9:

şi aprobat.
5,

t.şin.

ginal, 194, 195, t. şi n
un copartaş nu este 0po-

COPIL LEGITIM. — Poartă numele tatălui
seu,
Nume patr
onimic.

200, n. 2.

unilaterale sub semnă-

510, n.

4. V

745
COPIL

(născut

„Dăscut

viu).—Cine

viu,

308,

ţrebue să dovedească

309.

— Infăţişarea actului de naştere, 309.

—Viabilitatea

că

asc

i

Se

că copilul

sa

|

copilului nu este cerută în legea, noastră, 308,

309, î. şi n. 1; î. 1, partea I, p. 195 și partea II, p. 954
V. Presumţie

şi 331.

—Infâţişarea

,

copilului

Viabilitate, etc.
născut

rei civile, 309;

mort,

|

_

înaintea

ofițerului

|

stă-

— Desființarea stărei civile a unui copil. — Chestie prejudicială, 640. V. Chestii prejudiciale.
COPIL NATURAL.—Nu poate pretinde a purta numele tatălui
seu, 510, n. 4; 571 nota. Cpr. şi Cas. rom. 0. Judiciar din
1902, No. 67.
|
COPROPRIETAR, (în indivisiune). — Efectele lucrului judecat,
580, n. 1. V. Autor. luer. judecat, Oblig. iudivisibile, etc.
— Raportul dintre coproprietari, când obiectul contestațiunei
este divisibil, 576.
|
CORP CERT (şi determinat
— Oblig.
). având de obiect un corp
cert

şi determinat

probat,
CREDIT

203.

nu

V. Buu

AGRICOL.—

sunt

supuse

și aprobat.

Autentificarea

formalităței

împrumuturilor

cătră creditul agricol, 141. V. Acte
CREDIT FUNCIAR.—Actul de ipotecă,
urmărire de creditul funciar, are el
cu formula, executorie ? 484, n. 1.
Ipotecă,
CREDITORI

bunului şi aconstituite

autentice.
în basă căruia se face o
nevoe de a fi învestii
V. Formulă executorie,

etc.
|
CHIROGRAPFAR
— Creditorii
I.

chirografari

ai au-

toralui confirmărei nu sunt terţii, 63, n. 2. V. Confirmare.
—uid în materie de dată certă? 183 urm. V. Dată certă.
—Jurământul prestat, sau refusat de debitor, este el oposabil creditorilor sei ? 415, n. 5. V. Jurâămint.
— Quid. în privința mărturisirei judiciare făcută

de debitor,

393, n. 3; 334 nota. V. Marturisire.
|
—xercitarea din partea acestor creditori a acţiunei pauliane, 186, 416.
E
j
—Creditorii,

cari

exercită

acţiunea

pauliană,

trebue

să do-

vedească, conform art. 1182, că creanţa lor avea o dată
certă anterioară actului atacat (Controversă), 186 şi t. V,
p. 9244, 245. V. Dată certă.
,
ÎN
,
— Hotărtrea pronunțată faţă de debitor este oposabilă credito-

rilor sei chirografari, 183, t. şi n. 1; 542.
—Dreptul acestor creditori de a face oposiţie, apel, recurs
în numele debitorului lor, 543.
,
|
,
,
—De

a ataca hotăririle date contra

debitorului

lor prin acţi-

unea pauliană, la caz de fraudă sau colusiune între debi- torul lor şi pretinsul seu adversar, 543, î. şin. 3.
—Creditorii chirografari sunt ei representaţi de debitorul
lor în procesele care au de obiect un privilegii sau 0 ipotecă asupra bunurilor sale ? (Controversă), 544 nota. Cpr.

7146

C. București,

C. judiciar din 1902,

No. 16.

V. Autor, lueru-

lui judecat.

CREDITORI PRIVILEGIAȚI SAU IPOTECARI.—
Sunt ei representaţi de debitorul lor în privinţa hotărîrilor pronunţate
taţă cu dinsul ? (Controversă), 544, 545. V. asupra acestei
chestiuni, D. C. Popescu, Dreptul din 1881, N. 1 şi 2.
-—In

cât priveşte

data

certă,

V.

Dată

certă.

,

CREDITORI SOLIDARI (Jurămintul deferit de debitor, unuia
din cocrediţorii solidari, și vice-versa). Efectele prestărei san
retusului

acestui jurămînt,

416

urm.

V.

Jurâmiat.

—Retusul unuia din creditorii solidari de a jura nu libevează pe debitor, de cât pentru partea ereditorului care a
refusat jurămîntul, 416.
CREDULITATE.—V.

Jurămint

de credulitate

sau credibilitate.

CULPA (uşoară).—Deferirea jurămîntului estimatorii, 440.
— Teoria culpelor, t. VI, 305 urm.
CRUCE.—Intr'un act sub semnătură, privată, semnătura nu poate
fi înlocuită, conform obiceiului de alţă dată, prin semnul
erucei.sau alte semne, 171. V. Pecete, Sigil, etc.
—Legalisarea actelor semnate prin semnul unei cruci Sau
alte semne

(Nevaliditatea

ca act sub semnătură
rale, Pecete,

Sigil,

aplicabilă

în

147

ete.

CURATOR.— Prescripţia
este

actului. nici

privată),

ca

acţ

urm.

autentic,

nici

V. Oblig. unilate-

de 10 ani, statornicită de art. 1900, nu

privinţa

actelor

făcute

de

curatorul unui

minor emancipat, 79.
— Persoanele care, după dreptul roman, erau puse sub curatorie în dreptul nostru anterior, 13, n. 9.
—Jurămîntul' de credulitate nu poate fi deferit unui curator, ci numai epitropului, 379.
—I se poate, însă, deferi jurămîntul estimator, 442.
—Hotărirea dată față de curatorul unui minor emancipat

nu

este

oposabilă

vepresintă

acestui

pe minor,

— Admiterea

aceleeaşi

din urmă,

soluţii

ciar, 552. V. Consiliu judiciar.
—Curatorul

unei

pentru-că

ci-l asistă, numai,

succesiuni

în

552.

privinţa

vacante

nu

curatorul nu

consiliului

poate

|

judi-

deferi jură-

mintul în privinţa bunurilor ee administrează,
CURTEA DE CASAȚIE.— Controlul C. de casaţie, în 383.
materie de
început de probă scrisă, 975, 989.
-—Im materie de presumțiuni, 820.
—I]n
-—În

materie
materie

de
de

lucru judecat. V. Autor. laenului judecat.
prescripţie. V. Prescripţie.

—Xu se poate deferi jurămîntul
389. Vi :Jurâmânt.
— Propunerea

pentru

cipiului separărei

—A

Incrului judecat.

în casaţie, a violărei prin-

puterilor în Stat, 452.

lucrului judecat

— Soluţia contrară

prima oară,

inaintea, Curţei de casatie,
|

în materie

este admisă

penală, 455, n. 2; 630, 631.

în materie civilă. V.. Autor.

+?
— Casurile

excepţionale

în -caâre

decisiile

C.- de : easaţie au
autoritatea lucrului judecat, 419,
CURTEA DE COMPTURI.—Decisiile n. 2.
emanate de la C. de compturi au autor. lucrului judecat, în ceea,
ce priveşte atribuțiile sale judecătoreşti, 669.
—Ea nu are, însă, competenţa de a judeca
chestiile de drept
civil ce se ivese cu ocasia judecărei chest
iunilor date în
competenţa
, sa. Cas. rom. C. Judiciar din 1902, No.
84.
CU J URAȚI. — Are dreptul de a judec
a acțiunea cichiar
la caz de achitarea. sau absolvirea, aensa
tului,

CURTEA
vilă,

623, n. 3; 633, n. 3.
—Acest drept nu aparţine, însă, trib. corecţiona
le, san de
simplă poliţie, de cât la caz de condamnare, 6923,
— Curtea cu juraţi are ea, sau nu, facultatea de n. 3.
a se declara necompetentă? (Controversă), 593, n. 3.
—(Duid pentru tribunalele corecţionale ? 594 nota.

— Competența curţei

cu juraţi

de a judeca

să comise de militari, 613, n. 1. V. Autor.
CURTIERI.—Poliţele de asigurare, făcute prin
curtier, au dată certă, pentru-că curtierii
publici, 178, n. 2. V. Dată certă, Polițe de

CUTREMUR.—Este

un

miterea. probei

caz de

testimoniale,

forţă

majoră,

289.

delictele ae pre-

ucr. judecat, ete.
mijlocirea unui
sunt funeţionari
asiguvare,

care

autorisă

ad-

V. Porță majoră.

D

DAMIENS.--Executarea
Donaţiune.

DAR.—V.

DATĂ.

— Data

nătură

nu

lui, 345

nota.

este neaparată

privată,

în privinţa

de şi ea are

mare

actelor Sub

însemnătate,

sem-

112.

—Legea prescrie, însă, formalitatea. datei în privinţa cambiilor, cecurilor, testamentelor, etc., 172.
_
—Sub Codul Caragea, testamentul putea să fie nedatat, 1 12,n. I.

—Sub Codul Calimach, testamentul trebuia, din contra, să
Ă
Ş
fie datat, contrar Codului austriac, 179, n. |].
—Aciul

DATĂ

autentic

face

scrierea în falş, 153.

CERTĂ,

—Actul

sub

174 urm.

semnătură

credinţă

data

despre

V. Acte autentice.
privată,

sa până

o

la în-

|

recunoscut şi verificat, face

A.
dovadă despre cuprinsul sen erga omnes, 145.
—Intre părţi, moştenitorii sau representanţii lor universali,
ori cu titlu universal, actul sub semnătură privată face credata

sa pănă

dință

despre

—EI

nu face, însă, credinţă

lor,
Lp

175.
109

la dovada

despre

contrară,

115.

PR

dată în privinţa terţii-

înţelege prin terţii în materie de dață

a

certă ? (Con-

_
180 urm.
troversă),
—-Ce SI telae prin terţii în art. 1167$ 2, 180. EI
— Mamndantele unu este un terţiu în privinţa actelor făente
de mandatar, 181, n. 3.

1

CW

— Consiliul judiciar nu este un terțiu, faţă cu acel căruia
el a fost rînduit, 181, n. 3.
—Sindicul unui faliment nu este un terţiu, față de falit,
181, n. 3. V. Sindic.
|
—Pentiu

ca

data

actului

sub

semnătură

privată

să poată

fi opusă terţiilor, trebue ca ea să fi devenit certă prin unul din mijloacele determinate de lege, 175.
— Mijloacele prin care un act sub semnătură privată poate
dobîndi dată certă, 175 urm.
—Infăţişarea actului li o dregătorie sau autoritate publică,
176, 111.
|
—De exemplu: la administraţia financiară, 176, n. 3.
—Quid juris în privinţa unei autorităţi străine (Controvesă), 170, n. 2.
— Inscrierea actului întrun registru public, 176.
— Moartea aceluia sau unuia din acei cari au subscris actul, în calitate de parte, 176.
— Trecerea, actului, fie chiar în prescurtare, în actele încheiete de un ofițer public, 176, 177.
—Aceste mijloace sunt determinate de lege în mod limitativ (Controversă), 117.
-—Perderea mânilor a unuia din subseriitorii actului, pecetea poștei, pusă pe un act privat, etc. nu conferă actului

dată certă, 177. V. Pecete, Poştă, etc.
—Soluţia Codului italian în această, privinţă, 117, n. 2.
—Casul în care actul sub semnătură privată nu are nevoe
de a avea dată certă, 178.

—Actele private la care art. 1182 este aplicabil, 118.

—Actele autentice, sau macar legalisate, au dată certă,
118, n. 9. V. Acte autentice.
i
— Scrisorile comercianților au dată certă, independent
de
împrejurările prevăqute de art. 1182, 178, 179.
—Înadmisibilitatea acestei soluţii în privinţa, scrisorilor civile (Controverst), 178, 179.
|
—Poliţele de asigurare făcute prin curtieri au dată certă,
118, n. 2. V. Curtieri, Poliţe de asigurare.
-—Art. 1182 nu este aplicabil la chitanţe
(Controversă),
119, 180, 188. V. Chiranţă.
.
— Pestamentul olograt face dovadă erga
despre data
sa, pănă la proba, contrară, 180 şi t, TV, ones
p. 433,6. şi n.2.
— Art. 1182 nu se aplică părților contractante
, 181.
—E1 este aplicabil representanţilor părțilo
r,
182.
—Sensul cuvîntului representanţi, 192.
?
—Representanţii universali sau cu titlu
universal, 182, 182.
— Legatarii şi donatarii universali sau cu titlu
universal, 183.
—creditorii chirografari, 183, t. şin.
1
|
—Creditorii privilegiați, 183.
|
—Representanţii cu. titlu particular,
183.
——Art. 1182 nu se aplică representanților univers
ali, san cu
titlu universal, 183.
|
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—ll

nu

lar, 184.
—Casurile

se aplică

de

în care

cât

representanţilor

creditorii

cu titlu particu-

chirografari sunt

terţii,

185.
—Creditorii sunt ei terții, când intervin pe
cale de poprire ?
(Controversă),
185, 186.
V. Poprire.
—-Când ei atacă prin
acţiunea păuliană actele făcute de
debitorii lor, ei trebue să dovedească,
conform art, 1182,
că creanţa lor avea o dată
certă anterioară, actului ata-

cat (Controversă),
186

—Actele
Străivat

şi t. V, p. 244, 945.

sub semnătura privată, prin
totul sau parte din bunurile

care debitorul a înurmărite, nu pot fi

opuse creditorului urmăritor, de cât dacă au dobindit dată
certă înaintea procesului-verbal, care constată urmărirea,
mobiliară, sau înaintea transerierei comandamentului prealabil, 185. V. Comandament prealabil.
—tectele închirierei sau arendărei imobilului urmărit, fă-

cută

de

debitor

înaintea,

—Cesionarul unei creanţe
te ? (Controversă), 186.
—Cesiunea,

crierei,
cestei

art.

de

creanță

1182

formalităţi,

—Mărginirea.

formalitatea,

transcrierei comandamentului, 183.

este el un

terţiu, față de ceden-

fiind, în legea

unu devine

186.

prescrisă

regulei
transcrierei

noastră, supusă

aplicabil

de cât

de art. 1182

trans-

în lipsa a-

C. civ. prin

în materie imobiliară, sau de

drep-

|
turi reale susceptibile de ipotecă, 186, 187.
—Mărginirea, acestei regule în materie mobiliară, prin art.
,
1909, 187.
DAUNE.—

Condamnarea

pentru fie-care di de întârdiere,

la daune

495, 496.
|
,
Pa
— Coustrîngerea, debitorului la executarea unei hotăriri prin
condamnare la daune (Controversă), 495, n. 6 şi t. VI, p.
|
a
335 t. şi n. 3; 374.
—Câtimea daunelor poate fi stabilită, înaintea, tribunalelor
represive, prin jurămîntul supletor deferit reclamantului,

|
Ă
,
433, 441 uota.
emanată de la un tribunal, represiv străin
—0O hotărîre
poate ea fi executată în ţara noastră în privința daunelor ?
V. Autor. lucrului judecat.
(Controversă), 468.

——Casurile în care persoana achitată, în penal, poatefi condamnată la daune de judecătorii civili, 653 urm., 657, 658.

DEBITORI

SOLIDARI.—

Jurământul

dat

debitorului,

de

unul

din creditorii solidari, nu Liberează pe debitor, de cât pen-

cestui creditor
par
"u
înu partea, a dat unuia, din

.
debitori

,
a
solidari şi prestat, fo-

loseşte celorlalți debitori, 416, n. 3; 422, n. 5. îi

—Jurămintul

dat de debitor, unuia

solidari

so idari,
din creditorii

şi refusat de acesta, liberează pe debitor ntzi pentru
jura, 417.
creditorului, care a refusat de a
partea

eee

eotul dat de unul

din

creditorii solidari, şi refusat

de debitor, sau jurămintul prestat de creditor, după propunerea, debitorului, foloseşte tuturor creditorilor solidari, 417.
—Refusul de a jura, emanat de la unii din codebitorii solidari, nu este oposabil celorlalți codebitori, 422.
—Mărturisirea, făcută: de un codebitor solidar nu poate să
agraveze posiţia. codebitorilor sei, 334 nota, în fine.
DECORAȚII.— Portul ilegal de decoraţii, medalii, insemne, uniforme, etc. este un delict continuii, 619.
DELICTE SAU QUASI-DELICTE CIVILE.-— Responsabilitatea
minorului, 27.
— Responsabilitatea interdişilor, femeilor măritate, etc., 28.
—În materiede delicte sau quasi-delicte, dovada poate fi
tăcută prin ori-ce mijloace, 284.
-—In caz, însă, când delictul presupune existenţa unui fapt

juridic, proba testimonială nu est de plano

_V. Probu testimonială.
—Casurile în care achitarea

în penal nu

admisibilă, 284.

împedecă pe jude-

cătorii civili de a recunoaște existenţa unui delict, sau quasi-

delict

civil și

a condamna pe

cel

achitat

la daune,

653

urm. 657.
DELICTE COLECTIVE (sau de obiceiii).—(Găzduirea de
făcători de răle, conrupere de minori, etc.), 619.
DELICTE CONEXE, 620, t. și n. 2,
DELICTE CONTINUE (Sechestrarea de persoane, exerciţiul
ilegal al medicinei, portul ilegal de decoraţii), ete., 619. V.
Decorații.

DELICTE INDIVISIBILE, 621, t. şi n. 3.
DELICTE SILVICE.—Nu se cere voința de a întroduce
vitele
în pădurea, Statului, 640, n. 2; 641, n.1.
_

—Chesţii prejudiciale în materie de delicte
— Admiterea, circumstanțelor uşurătoare
în

diete silvice,

DELICTE

t. V, p. 39,

POLITICE.

+10, 411 nota.

—

Ce

n.2.

640.
de de-

asemenea

delicte,

V. Circumstanţe ușurătoare.

se înţelege

prin

DELICTE DE PRESĂ.—Juraţii apreciază
Sau” despăgubirilor civile, 633, n. 4.
— Cine judecă delictele
1. V. Militari.

silvice,
materie

de presă

comise

quantumul daunelor
de

militari, 613, n.

DIENTIȘTI.—
Dacă le este aplicabilă prescripţia statornicită
art. 1904 C. civ. (Controversă), 375, n. 1. V. Jurământ de
de
credulitate.

DEPUOSIT.— Aplicarea formalităţei
pin

—Nu

care se recunoaşte
se cere,

„„ Positarul

DEPOSIT

însă,

|

bunului şi aprobat la actele

un deposit, 904.

formalitatea

n'a stipulat un onorariii,

MISERABIL,

„ Monială, etc.
DEPOSIT NECESAR.—

286. —y.

dublului original, când de-

194,

196.

Deposit necesar,

Responsabilitatea

Proba testi-

!
depositarului pentru a-

nimalele, ce se primesc în şurile sau
lor sau hangiilor, 287. V. Ospătătovi. grajdurile ospătători-

—Depositul

necesar poate fi stabilit

prin martori, 256, 285,
286, t.-și n. 2.
—Apreciarea suverană a judecătorilo
r fondului în această
privinţă, 286,
DEPUSIT VOLUNTAR.—Nu poate,
în principii, fi stabilit prin
martori, 247, n. 2; 9255.
—Quid

în privinţa, jurămîntului şi a mărturis

—Casurile în care depositul voluntar poateirei ? 248 nota.
martori, jurămînt, ete. 2417, n. 2. Cpr. şi Cas. fi stabilit eu
S-a I, 1900, p. 644 (decisie pronunţată în unire rom. Bulet.
cu conclusiile

noastre).

.

—Convenţia, care constată un deposit, nu este supu
să formalităţei dublului original, când depositarul n'a
stipulat un
onorariu, 194, 196.

— Dovedirea depositului în materie penală pentr
u constatarea unui abuz de încredere. Aplicarea dreptului comu
n, 252,
t. şi n. 1. V. Abus de încredere, Mandat, Proba testi
monială.
—Hotărirea civilă, care a declarat că un deposit n'a avut

loc, nu se opune la exerciţiul acţiunei publice pentru violarea acestui deposit, 636.
DESPĂGUBIRI CIVILE.—V. ef. civilă, Daune, ete.
DIARIŞTI.—Sunt pedepsiţi pentru publicarea anunţurilor de loterii oprite, 609 nota. V. Loterii.
DICTUM EXPERTORUM NUNQUAM TRANSIT IN REM JUDICA TAM, 173, n. 2.
|
Sa
Ă
DIRECTOR (căilor ferate).— Nu i se puate deferi jurământul,
385,

n.

1.

V.

Cale ferată,

Jurămiînt,

Persoane morale,

etc.

DISCIPLINĂ. — Hotăririle pronunţate pe cale disciplinară nu
împedecă exerciţiul acţiunei publice, şi zice-versa, 535, n.

2. V. Autor. lucrului judecat.

,

in

vrinciviti.

auto

DISPOSITIVUL
(unei hotărîri).—Are singur, în principii, autoritatea At ni judecat, 508 urm. 603 şi 658, n. 3; 669. Y.
Autor. lucrului judecat.
,
a
DIVORŢ.—In materie de divorţ, martorii pot fi aduşi fără citaii, 295, n. 1.
,
E apeire pentru care se invoacă divorţul, nu pot fi dovedite prin jurămînt, nici prin mărturisire, 335, 3865.

—Mărturisirea,

numai atunci ar putea fi luată în conside-

raţie, când ar exista şi alte dovedi, 335, n. 2. dit
prin i
— Faptul împăcărei soților poate, însă, fi dovedit prin ju'ămi

ntroversă

„n.

9.

,

,

mot (or de Pe ea. fi stabilit prin mărturisire (Controversă), 335, n. 2; 365, n. 5.
—Admniterea comisiilor rogatori i în materie de divorţ (Con,
,
303, n. 1.
roversă),
e

cerere

de

divorţ

nu poatefi respinsă

prin excep-

ţia lucrului judecat, chiar când ea sar întemeia „pe fapte
935.
de aceeaşi natură ca acele articulate în prima cerere,
—-Reclamantul

se poate

chiar

servi,

în sprijinirea

acţiunei

celei nou, de faptele, pe care se întemeia, cererea primitivă,
533, 534.
—Hotărirea, care regulează în timpul divorţului ţinerea provisorie a copiilor, având un caracter provisor, n'are autoritatea lucrului judecat, 491,492. V. Autor. lucrului judecat.
—Hotărirea, străină, care pronunţă divorţul, nu poate fi transcrisă în România, fără a, fi învestită cu formula executorie de judecătorii români, 461, 462, t. şi n. 1.
—Hotăririle, prin care se pronunţă divorţul, îşi produc etectul lor erga omnes, iar nu numai între soţi, 565.
—In materie de divorţ, recursul în casaţie suspendă, prin
excepţie, executarea hotărirei,. 490, n. 2. V. Recurs.
DOBINDA.—Cererea în judecată având de obiect un capital mai
mic

de

150

lei vechi

și dobîndi,

care

unite

la căpital,

în-

trec această sumă, nu poate fi stabilită prin martori, 260.
-—Ajungerea la scadenţă a dobândei, în urma cererei în judecată, nu împedecă însă administrarea probei testimoniale, chiar dacă unită cu capitalul, ar forma. o sumă mai mare
de 150 lei (Cuntroversă), 260.
—Art. 1192 nu se aplică la dobiîndile moratorii, care au
curs în virtutea cererei în judecată, 260.
|
—Vedi în privinţa dobindei, tabla, vol, VI, vo Dobindă. .
—Hotărirea,

care

condamnă

pe

debitor

la, plata

dobindilor

cerute de reclamant, nu constitue lucrul judecat în privinţa
capitalului, care n'a făcut obiectul litigiului, 514, n. 1.
DOBROGEA.—-Stabilirea proprietăţei imobiliare din Dobrogea.—
Admiterea,

probei

Proprietate.
—-(uid în privinţa

testimoniale,

251.

proprietăţei

versă). V. Proprietate.

V.

Pyoba

testimonială,

|
țărei ? (Contro-

din restul

|

—Hotăririle definitive emanate de la trib. musulmane
Dobrogea, au autoritatea lucrului judecat, 458.

DOICĂ

(mancă).
— Dacă

art.

1904

versă), 315, n. 1. V. Jurămînt

îi

este

aplicabil

din

(Contro-

de credulitate. In cât priveşte

responsabilitatea, doicei, v. tabla
DOL.—Admiterea probei testimoniale

vol. V, vo Doică.
şi a presumţiilor

de câte-

ori un act este atacat pentru dol, 266, 984.
—Casul în care dolul este concomitent cu formarea contractului, 984.
— Dacă există sau nu dol, aceasta e o chestie de fapt, 266, n. 2.

—Individul achitat pentru înșelăciune poate în ună fi acționat, înaintea instanţelor civile, pentru anularea conven-

țiunei ca infectată de dol, în baza aceloraşi fapte, 656, 659.
V.

Iuselăciune.

|

— Dolul nu este o causă de revisuire în lesea noastră, 638

şi t. INI, p. 947.

Dărimarea
se,
.

jurămintului,

deferit prin

o

dolul părţei adver-

— Anularea

unei

753

obligaţii pentru

dol se resfrînge

asupra,

terțiilor, ca şi anularea, dobi
îndită în basa erorei Sau 'vi6l
enței, de şi în privința dolului, ches
39 şi t. V,p. 90, 91. v.: Eroare, tiunea, este controversată,
Resc
—Dolul poate une-ori să facă pe parte isiune, Violenţă.
a, care a făcnt o mărturisire

s'o revoace

pentru

eroare.:de

drept,

341, n. 9. V.
DOMN.— Desființarea, dreptului Domn
ului de a: judeca, 451 nota.
DONAȚIUNE.Este
— un contract solemn, 47, 124. |
— Autentificarea ei, 132, .n. 2.
ărturisire.

—Dacă

,

părţile

se presintă

7:

prin procurat

bui să fie autentică, soluție aplicabilă or, procura va ţretutu
solemne, 1928, n. 5. Vedi şi î. VI, p. 457, ror contractelor
V. şi supră, Acte solemne, ultimul punet, p. n.2 şi p. 612.
707,
—Ca, atare, ea nu poate fi confirmată de dăru
itor, nici direct,
nici indirect, 47 urm. V. Confirmare.
—0O donaţie nu poate, deci, fi confirmată, în
mod indirect,
pe cale. de novaţie, 48. V. Novaţie,
:
—Inaplicarea art. 1900 în privinţa dăruitorului 74,
,
75.
— Confirmarea unei donaţiuni, infectată. de o altă nuli
de: cât un vicii de formă, de exemplu : un vicii al constate
imțimi

ntului (dol, eroare, violență).
partea dăruitorului, 48.

Admiterea
a

confirmărei din
.

—Prin o stranie anomalie, moştenitorii dăruitorului pot, în
urma morței acestui din urmă, să confirme. o donaţiune nulă
în privința formelor, 48 urm.
|
|
— Confirmarea, care ar avea loc înaintea morței dăruitorului, ar avea caracterul unui pact Succesoral, oprit de
lege, 49, n. 2. V. Pacte succesorale.
o
o
—ȘI art. 1900 C. civ. este aplicabil moştenitorilor dărnitorului, 75, 83.
,
—După Codul de procedură civilă, sârbesc, donaţiunea nu

este

un

contract

solemn,

ea putând

fi şi verbală,

dacă

este

urmată de executare, 41, n. 2.
Ă
E
DONAȚIUNI MANUALE.—Validitatea lor în legea noastră, 252,
n. 2 şi t. IV, p. 140 urm. Cpr. Cas. rom., Trib. Iaşi şi Roman, C, judiciar din 1902, No. 12 (eu adnotaţia noastră).

V. şi Dreptul din 1902, No. 74.—Contră : Ș. R. Seriban, Da-

urile
manuale,
p. 50, 51.
,
,
E
pure Sunt, dai părerea, noastră, ca, ori-ce alte liberalităţi,
supuse taxei de înregistrare. 'Trib. Roman şi Iaşi, C. Judiciar, loco ci. — Contra : Cas. rom. C. judiciar, loco cit. (decisie criticată de noi).

DONAȚIE

DOTĂ.—V.

DOVADA
DOVADA

CU

TERMEN,

545,n.

3.

Imobil dotal, Zesire, etc.

(OBLIG.).—V.
Proba.
Vi
CSTIMSNIATĂ

DRAGOSTE.—Este

_

|

a
Prodă testimonială.

ca şi beţia, o causă de mioșorare

den.

a pedep

sei în pravila lui Vasile Lupu, 139 nota. V.
e
354. n
DREPT CANONIC. — Abrogarea lui prin Codul actual,
„n.
2. V.

Canoane.

48

DREPT INTERNAŢIONAL. — In privinţa acţiunei în anulare
Sau în rescisiune, -40.«
—Lesiunea în privinţa majorilor, 4i.
—In privinţa minorilor, 40, 41.
|
—In privinţa condițiunei resolutorie exprese sau tacite. (i.
—In privinţa confirmărei, 67, 68.
i
—Im privinţa cercetărei paternităţei, 104, n. 3 şi t. V,p.
395, n. 1; t. I, partea II, p. 314, n. 2.
—In privinţa formalităţei dublului original, 209.
—In privinţa formalităţei bunului şi aprobat, 209, 210.
—In privinţa registrelor comercianților, 219, n. 4.
—dIn privința probei testimoniale, 242, î. şi n. 2. Cpr. art.
10 $ 2 C. ital., disp. preliminare. V. Probă testimonială.
—In privinţa capacităţei martorilor, 297.
—In privinţa comisiilor rogatorii, 303 urm. V. Comisii ro
gatorii, Probă testimonială.
—In privința jurămîntului decisoriii, 408 urm.
j
—dÎn privinţa executărei hotăririlor străine, 458 urm. |.
Autor. lucrului judecat.
—In privinţa hotăririlor străine, care declară pe un comer
ciant în stare de faliment, 462, î. şi n. 2 şit. VI, p. 160,n.1.
DREPTURI RBALE. — Neaplicarea art. 1189 (Controversă),
39, 240.
|
—-Stabilirile unui drept real. Aplicarea teoriei începutului
de probă scrisă, 9276. V. Probă festimonială.
DREPT DE RETENŢIE.—V. Retenţie.
DUBLU ORIGINAL, 188 urm.
,
—Actele sub semnătură privată, care constată convenţii sinalagmatice sau bilaterale (vândarea, locaţiunea, societatea,
transacţiunea, impărțeala, compromisul, etc), trebue, pentru
a fi valide, ca, instrumente probatorii, să fie făcute în ată-

tea exemplare originale câte sunt şi părți cu interes contrar, fie-care original trebuind să facă menţiune de nume
rul originalelor întocmite, şi să fie semnat de toate părțile
contractante, 188, 189, 194.
—Origina acestei disposiţii (vechia, jurisprudenţă franceză);
189, î. şin.2.
— Motivele acestei regule, 189.

— Această disposiţie interesează ordinea publică, aşa că părțile n'ar putea deroga de la dînsa, 189. V. Ordine publică.

—Omisiunea acestei formalităţi nu se acopere, deci,
prin
prescripţia de 10 ani, statornicită de art. 1900, asemenea
prescripţie

fiind

o confirmare

tacită,

190.

— Aplicarea acestei soluţii şi în privinţa art. 1180, 77, 190,
n. 1; 208, 209.
— Eliminarea acestei disposiţii în Codul italian şi în alte
legiuiri străine, 190, t. şi n. 2.
—'Toate originalele trebue să fie contorme, 190.
—Trebue să se facă câte un original pentru fie-care parte
ce

are

un

interes

contrar,

190.

câte-ori femeea

contractează

odată

cu

un Singur exemplar este suficient, âmîndoi
ves comun în causă, 191 nota.
—Casul unei societăţi contractaţă, prin
act

privată, 191 nota.
—Fie-care exemplar
contractante, 191.
—Fie-care exemplar
nalelor

făcute,

192.

trebue

să fie semnat

trebue

să menţioneze

barbatul seu,

având
sub

un

inte-

semnătură

de toate părţile
numerul

origi-

— Acoperirea nulităţei care resultă din lipsa menţi
unei
merului originalelor (executarea convenției, producerea nu, tuturor originalelor), 192, 193.

—Dacă

executarea

este

comună

ambelor

este acoperită în privința amîndurora,

— Partea, care

produce

în justiţie actul

invoca lipsa menţiunei

—Casul

în

care

actul

originalelor,
ar prevedea

părţi,

nulitatea

199, n. 3.

neregulat,

nu poate

193 nota.
că

s'a făcut

numerul de

exemplare cerut de lege, de şi în realitate s'ar fi făcut numai unul, 193, 194.
—Nulitatea, actului, când se recunoaşte sau se dovedeşte că
el a fost redactat întrun singur exemplar, 193.
— Depunerea actului, în mânile unui al treilea, scutește pe
parte de pluralitatea exemplarelor, 194.
—Actele la care se aplică. formalitatea dublului original
(numai

la

actele

sub

semnătură

privată, care

cuprind

con-

cerută în privinţa

con-

venţii sinalagmatice perfecte), 188, 189, 194, 195.
—Aplicarea, acestei formalităţi la un contra-înseris încheiet
prin un act sub semnătură privată, 163, n. 2. V. Contra-

înscris,
—-Această

formalitate

nu

este,

venţiilor unilaterale, numite

matice

imperfecte,

însă,

fără cuvînt, contracte sinalag-

precum : împrumutul, fidejusiunea,

como-

datul, depositul, amanetul, mandatul, etc., 194; 19, t. şin. 1.
—Bilanţul format cu ocasia lichidărei unei societăți. (Inaplicarea formalităţei dublului original; aplicarea, însă, a

formalităţei

bunului

—Formalitatea,

şi aprobat),

195.

dublului original nu se aplică nici conven-

țiilor sinalagmatice

perfecte,

— Aplicarea

formalităţi

de

câte-ori

una

din

părţi

îşi

execută obligaţia ei în momentul formărei sale, 195, 196.
— Pormalitatea dublului osiginal se aplică chiar convențiilor unilaterale, care dau loc la obligaţii reciproce, 196.
acestei

în

casul

când s'a stipulat un

onorariii, în caz de mandat, sau de deposit, 196.
-— Neaplicarea acestei formalităţi atunci când s'a stipulat
un onorariă, în caz de mandat, sau de deposit, 196.
,
—Neaplicarea acestei formalități în materie comercială,
196, 197. V. Materie comercială.
—Poliţile de asigurare sunt deci valide, chiar -când au fost
făcute într'un singur original, 197.

or

“a

—De

156
:— Formalitatea, dublului original nu. este aplicabilă societăților anonime şi în comandită, fiind-că aceste societăţi nu
pot fi constituite de cât prin act autentic, 197.
— Asociaţiile în participare sunt, din contra, supuse acestei
formalităţi, când sunt constituite prin acte sub semnătură
privată, 197. V. Asociaţie în participare.
— Consecințele omiterei formalităţei dublului original. (Actul constitue un început de probă scrisă), 197 urm., 19,
213, 429.
|
— Admiterea aceleeaşi soluţii în privinţa bunului şi aprobat,
- 2017, 2173, 492. Cpr. C. Bucureşti, C. judiciar din 1901, No.
60 şi Dreptul din 1902, No. 66. V. Bun și aprobat.
—Regulele de drept internaţional aplicabile ,formalităţei
dublului

original, 209.

V.

Drept

internaţional.

— Persoanele care pot invoca lipsa dublului original (părţile contractante, nu însă şi cei de al treilea), 197, n. 4.
—Debitorul cedat, care n'a intervenit la actul de cesiune
de creanţă, este un terțiu, 197, n. 4; 198, n. 4. V. Cesiune
de creanță.
DUEL.—Nepedepsirea

V. şi t. V, tabla
„ —Soluţia acestei
16 martie 1842,
Mihail Sturdza,

:
martorilor

în

materie

de

duel,

651,

n. 1.

analitică, vo Due.
chestiuni în dreptul străin şi în legea din
votată de obşteasca obicinuiţă adunare, sub
657, n. 1.
|
E

EI ÎNCUMBIT PROBATIO QUI DICIT, NON QUL NEGAT,
107, n. 2; 120, n.1.
ELEOCTA UNA VIA, NON DATUR RECURSUS AD ALTERAM,

sau

EXCLUDITUR

ALTERA

(Controversă),

330 nota;

632, n. 1. V. şi monografia noastră, publicată în Dreptul din
1902, Na. 59.
BLECTRICITATE.—
Poate face obiectul unui furt, sau a unui abus de încredere, 622 nota. Cpr. Trib. Dolj, C. judiciar din

1902, No. 79. V. Furt. V. şi monografia. D-lui V. Erbicea-

.
nu, publicată în C. judiciar din 1902, No.
EPITROP.—V. Tutor.
EREDE APARENT.—V Moștenitor aparent.
ERETICI.—Nu

puteau

alţă

dată

86.

să mărturisească

contra

unui

creştin, 290, n. 2.
EROARE.—Anularea unei convenţii, pentru causă de eroare, dobindită de reclamant, este oposabilă celor de al treilea, 39
şi t. V, p. 89.
—Aceleaşi principii sunt aplicabile în privinţa violenţei, 39.
-V, Violenţă.
— Controversa,

la, care

această

chestie

a dat loc în privința

dolului, 39 şi t. V, p. 90, 91. V. Dol, Rescisiune.
,
—-In caz de eroare de drept, în privința, confirmărei unel
oblig., autorul confirmărei trebue să dovedească că el afost

157
îm eroare asupra consecinților juridice
viciilor obligaţiei (Controversă), 61.
a oba iestimonială si a presumţiilor
ăte-orl consimțimințul uneia din
părți
Le, 266, V. Probă testimonială.
pa
—Admiterea

-aceleeaşi

284. V. Dol, -Violenţă.
—Eroarea

de

tractare

—Casurile

drept

nu

soluţii în caz e violență.

!

îi

este,

în principii,

a mărturisirei judiciare,
excepţionale

în

care

contra, acest resultat, 341,
—YEroarea de

fapt

este,

şi efectelor leale a
!
”
este admisibilă de
a fos
din .eroa|
t dat din eroa

Sau dol, 266,

o causă

340.

eroarea

san

de drept. are

n: 2. V. Mărturisire.

însă,

o causă

de re-

de retractare

din

a măr-

turisirei, 840. V. Mărturisire.
—Acel care invocă eroarea, ea ori-ce reclamant, trebue
s'0 dovedească, 342,
— Exemple de erori de drept, 341.
—De erori de fapt, 341.
—Casurile în care legiuitorul nostru distinge eroarea de
drept de acea de fâpt, 342.
— Contrar dreptului francez, la noi, transacţiunea poate fi
atacată atât pentru eroare de drept, cât și pentru eroare
de tapt,:342. V. Transacţie.
—In cât priveşte anularea transacţiei pentru causă de dol
şi violență, v. t. V, p.460,n. 1.
ESTIMATOR (Jurămînt), 423, 439 urm. V. Jurămint.
—Admiterea lui în pravila lui Vasile Lupu, 502.
EVREI.—V. /sraeliţi.
EXECUTOR TESTAMENTAR.—Hotărirea dată, faţă de un executor testamentar, nu este oposabilă nici moștenitorilor, nici
legatarilor, 553.
EXEQUATOR.—V. Formulă executorie, Autor.lucrului judecat, etc.
EBSPEDIENT.—V. Hotărtri de expedieni.
EXTRADAREA (străinilor), 468, 469.
,
|
—Nu este admisă pentru crime sau delicte politice, 470, 471.
—De câte-ori se admite extradarea, se pune ca condiţie ca,
pedeapsa

cu

moarte

fie aplicată acelui extradat, 41.

să nu

—Convenţiile încheiete, în această privinţă, cu diferitele
State străine, 303, n. 3: 469, n. 2. V. Autor. lucrului ju-

decat

îm

materie

civilă.

,

— In cât priveşte extradarea
anul 1902, p. 718 urm.

|

în Rusia, vedi Journal Clunet,

PP

FACTUM TUTORIS, FACTUM PUPILLI, 19, 551.
FACTURI.—Legalisarea lor de polițaii, sau comisarii de poliţie,

145, 146.

PALIT, FALIMENT.—Jurămintul poate el fi deferit de un falit ? (Controversă),

384, n. 1.

—Falitul nu poate face, în justiţie, o mărturisire oposabilă
masei creditorilor, 332.
—Nu se poate, deci, recurge, în privința lui la procedura

interogatorului, 332. V. Interogator.
—Aceleaşi

principii

lui ; de unde

sunt aplicabile

resultă

că procedura

şi sindicului falimentuinterogatorului

nu poate

fi ordonată în privinţa sindicului, sau falitului, 332. V. Maârtuvisire, Sindic, etc.
—Hotărirea străină, care declară pe un comerciant în stare
de faliment, este ea oposabilă creditorilor ce acest falit ar
avea în România ? (Controversă), 462, t. și n. 2. Vegi şit.
VI, p. 760, nota 1.
—Hotărirea pronunţată faţă de sindicul unui faliment, în
limitele mandatului seu, este oposabilă atât falitului, cât
şi creditorilor sei, 552. V. Autor. lucrului judecat, Faliment, ete,

—Hotărirea

prin

care

se declară

pe un comerciant

în stare

de faliment, după cererea unui creditor, constitue în privința debitorului, o stare de care toţi creditorii se pot folosi, 565. V. Autoritatea lucrului judecat.
—Hotărirea,

însă,

prin

care

clarare de faliment, făcută
alţi creditori de a reînoi
566, î. şi n. 1.
—Creditorul, care a vedut
semenea, reînoi cererea în
du-se

pe fapte

sar

fi respins

cererea

în de-

de un creditor, n'ar impedeca, pe
asemenea cerere (Controversă),
cererea, sa respinsă, poate de adeclarare de faliment, întemein-

posterioare, din

care

plăţi, 566, n. 1. V. Bancvută.

ar resulta

încetarea de

FAPT.— Sensul acestui cuvint în art. 383 Pr. peu., 606 urm. V.

Autor. lucrului judecat în materie vepresivă.
FAPTE COMPLEXE (mixte).—Dovedirea lor, 251, 952.
—Faptele incontestabile şi necontestate nu mai au nevoe
de a fi probate, 105.
-—Faptele ilicite pot fi dovedite prin jurămînt, 370, t. şin.
FAPTE MATERIALE ȘI JURIDICE. — Faptele materiale san7.

fisice pot fi dovedite prin ori-ce soi de mijloace,

faptele juridice

(contractele)

de cât prin acte scrise,
Probă

testimonială.

nu

pot

în genere

pe când

fi stabilite

105, 249, 250, 252, n. 1; 984. V.
-

— Faptele juridice, având de obiect o valoare mai mică de
150 lei vechi, pot fi dovedite cu martori, 252.
— Numai faptele materiale şi juridice pot face obiectul unei

probe

propriu

dise,

examinarea sau aplicarea

de domeniul judecătorului,
—Părţile

trebue

102.

să dovedească,

dreptului

însă, legea străină

pe

fiind

care
0 invocă, 102 urm. V. Lege străină.
—Condiţiile cerute pentru ca proba testimonială
să fie ada
ptlisă de justiţie, 104.
FAPTE NEGATIVE.—Pot fi dovedite, în justiţie,
pentru-că mai
ek deauna ele se convertesc în fapte
positive contrare,

—Numai

proposiţiile,

care

an

un

susceptibile de v probă complectă,

fi afirmative, fie negative, 108.
„Consecințele

care

gative pot în genere

resultă

din

fi probate,

caracter

și

indefinit,

nu sunt

aceasta, fie că ele ar

împrejurarea

108.

că faptele ne-

— Ipoteza din dreptul roman, în care
acel care trebuia să
dovedească o proposiţie negativă,
putea să arunce proba

„asupra

adversarului seu, 109, 110.

"ARMACIŞTI.— Aplicarea prescripţiei scurte stato
rnicite de art.
1903, 1904, 275, n. 1. V. Medici, Veterinari, etc.
—Farmaciștii sunt comercianți (Controversă), V. tabla
Vol.
VI, v* Farmaciști.
|
"EMEE.— Poate fi martor în actele stărei civile (art. 24
C. civ.).
V.

Probă

testimonială.

— Poate fi mandatar, 357, nota.
|
— Dreptul femeei de a exercita profesiunea de advocat (Controversă), 356, n. 2. V. supră vo Advocat, unde se arată și
jurisprudenţa, în această privinţă.
EMEE MĂRITATĂ.—Femeea, măritată este obligată a repara
paguba

causată prin delictele

sau

quasi-delictele ei, chiar cu

averea sa dotală, 28 t. şi n. 1; t. V,p. 473urm. şit.I,
partea II, p. 103. Cpr. C. Grenoble, Sirey, 1902. 2. 96.
—Același principiii este aplicabil atât minorilor cât şi interdişilor, care ar comite pagube întrun interval lucid, 27,
28. V. Interdiși, Minori, etc.
— Anularea

actelor

făcute

fără

antorisare.

Punctul

de

ple-

care a prescripției statornicite de art. 1900, 92, 93. V. Confirmare, Prescripție, etc.
—0O hotărire străină, în care o femee măritată româncă a
stat în judecată, fără cuvenita autorisare, nu poate fi învestită în ţară cu formula executorie. V. Autor. lucrulai judecat, Ordine publică, etc.
,
—-Kemeea, care

contractează

o dată cu

barbatul seu

şi care

nu se obligă a plăti de cât jumătate: din preţ, se consideră
ca având cu dinsul un interes comun, şi deci, nu se cere
în specie un dublu original, 191 nota. V, Dublu original.
Femeea neantorisată nu poate face, în justiţie, o mărturisire care s'o lege, 330.
— Controversa la care mărturisirea femeei măritate a dat
loc în doctrină şi în jurisprudenţă, 330, n. 3, V. Mărturisire.
—Mărturisirea făcută de barbat nu este oposabilă femeei,

de cât

dacă

este

relativă

la bunurile a căror administrație îi

aparține lui, și numai în limitele acestei administraţiuni, 331.
--De câte-ori femeea este chemată în justiţie şi barbatul
nu mai are rolul

dea

complecta

capacitatea

sa, art.

151

Pr.

civ. este inaplicabil, nefiind doi pâriţi în causă, 386, n. 1.
—Nu se poate deferi jurămîntul decisor unei femeei măria
tate neautorisate, 387.
— Nici femeea măritată neautorisată nu-l poate deferi, chiar
dacă ea ar fi împuternicită a sta în judecată, 381.

760
—Quid în privinţa femeei măritate; separată de bunuri?
381, n. 2.
A
„o
— Autorisarea,. femeei. de a sta în judecată nu este suficientă
pentru prestarea jurămiîntului, 387, n. 3.
— Imcheierile, prin care justiţia acordă autorisarea femeei
măritate, în caz de refus din partea bărbatului, având puterea, lucrului judecat, barbatul nu poate cere anularea actelor făcute de femeea autorisată de justiţie, 484.
— Barbatul poate, însă, cere anularea hotărirei în care femeea s'ar fi judecat fără nici-o autorisare, 484, n. 2; 49%, n.1.
—Acelaşi drept nu aparţine femeei, 498, n. 1. Cpr. şi Cas.
fr. Repert. Dalloz, Appel civil, 1151, n. 1.

—Femeea

măritată neautorisată a face

comerţ nu poate fi

condamnată pentru bancrută, 617 nota. V. Bancrută.
—Hotărîrea dată faţă de barbat, exercitând în limitele legei acţiunile femeei, în calitate de administrator al. bunurilor dotale, sunt oposabile femeei sau moştenitorilor i,
cu-toate-că ea n'a fost pusă în causă, 552, î.şin. 2. 7.
Autor. lucrului judecat.

FIDEJUSIUNE.—Este

un contract accesorii, 417 şi t. V, p. 18.

— Aplicarea, formalităţei bunului şi aprobat, 203, î. şi notele 1 şi 7.
—Fidejusiunea, fiind o convenţie unilaterală, nu este însă
supusă formalităţei dublului original, 194.
— Casurile în care fidejusiunea poate fi dovedită cu mar-

tori, în materie civilă (început de probă scrisă), 257, î. şi n.2.

—In materie comercială, fidejusiunea poate fi stabilită prin
ori-ce probe, 258, 259. V. Matevie comercială, Probă testimonială,

etc.

atingerea
oblig. principale atrage stingerea fidejusiunei,
417.
—Excepţii de la acest principii, în caz când oblig. principală ar fi fost anulată din causa, incapacităţei debitorului.
411, n. 4, 418 nota. V. Minor, Minoritate.
.
—Jurămîntul deferit debitorului asupra existenţei datoriei ,

ŞI prestat de acest Qin urmă,
— Aceeași soluţie este admisă

liberează, pe fidejusor, 418.
în caz când jurămîntul defe-

rit de debitorul principal este refusaţ de creditor, 418.
—Jurămiîntul deferit de creditor asupra existenței datoriei.
iar nu asupra fidejusiunei, şi prestat de fidejusor, ca şi jurămintul refusat de creditor asupra, propunerei
fidejusoru-

lui, liberează pe debitorul principal,

pentru-că de câte ori

nu există datorie, nu poate să existe nici debitor,
418.
— Remiterea, datoriei, făcută fidejusorului, nu liberează însă,
in principiii, pe debitorul principal,
dacă aceasta n'a fost

voinţa creditorului, 418, n. 4 şi t. VI, p. 199, 1193.
—Refusul
fidejusorului de a jura, nu produce

nici-un efect

in privinta debitorului principal, şi vice-versa, 492, 493.
— Hotărirea,

dată față de debitorul principal leagă
fidejusor ? (Distincţiune şi controversă),
572 urm.

ea pe

161
—Casul unei fidejusiuni. solidare

(Controversă),

574

FIDES SCRIPTURA INDIVISIBII$ DST 909.7 li
FILIAȚIUNE.—In dreptul vechii, putea, în toate casurile fi do-

vedită cu martori, 241, î. și n. 4; 946, 253 nota.

CO

—Mijloacele de probaţiune constituind un drept căştigat
pentru părţi, copilul legitim, născut sub legea veche, va pu-

tea, dovedi filiaţiunea, sa conform-acelei legi, 245. ”
—Quid

în

privinţa

filiaţiunei

naturale ? (Controversă),

t. şi n. 2. V. Naștere, Probă testimonială, est,
-—Casurile în care proba testimonială este admisibilă

di, 252, n. 3; 253 nota.

245,

astă-

—Filiaţiunea nu poate fi dovedită prin jurămînt, 306, î. şi
n. 2. V. Jurămînt.
!
—Hotărirea carea acordat alimente reclamantului, în calitate

de

fiii sau

de părinte

a pâritului,

nu

are

autoritatea,

lucrului judecat, în privinţa, filiațiunei sau paternităţei, dacă
această, chestie n'a făcut obiectul conclusiilor părţilor şi n'a
fost desbătută în instanţă, 514. V. Alimente, Pensie alimentară,

etc.

|

|

—Numai copiii legitimi, nu însă şi acei naturali, poartă numele părintelui lor, 570, n. 4, 571 nota. V. Nume patronimic.
— Condamnarea

pentru

părintucidere,

sau pentru

lovituri,

ori răniri causate părinţilor, nu constată filiaţiunea, condamnatului, din punctul de vedereal efectelor civile câre remasultă din filiaţiune, 661 urm. V. Paricid, Cercetarea

'
ternităței, paternităței, Chestii de stat, etc.
DE NEPRIMIRE.—Finele de neprimire care se pot opune

FINE

acţiunei în anulare sau în rescisiune. (Confirmarea și prescripţia), 41, 42, 68.
|
FOAE DOTALA.—Autentificarea ei, de judecătorul de ocol, pănă
la valoarea de 3000 lei inclusiv, 137.
_—Celelalte contracte matrimoniale sunt de competenţa tribun.

de judeţe, ori-care ar fi valoarea ]or, 138. V. „Judec. de ocol.

FOAE (SAU FILĂ) VOLANTA. — Poate constitui un' inceput
|
de probă scrisă, 277.
n. 1].
şi
t.
290,
casnice,
sau
—Registre domestice
Furt.
FOAME (scusă legălă în materie de furt), 596, n. 3. V.
FOND

DOTAL.—V.

Imobil

dotal.

etc.
FORMA DAT ESSE REI, 150, 368. V. Acte, Contracte solemne, ; ea
nouă
legei
a
creaţiune
o
Este
FORMULA EXECUTORIE.—
,
nu exista în vechile noastre legiuiri, 484, n. 1.
133,
executorie,
_—_Investirea unui act autentic cui formula
,
Pa
,
160, t. şi n. 2.
unul
executărei
__Judecarea contestaţiilor ivite cu ocasia
act autentic, 161, 162.
tice, 154, n.
—Imcetarea puterei executor ie a actelor auten
Ă
,
2; 162.
—Investirea

străinătate,

cu

143,

formula

executorie

162, 467.

a actelor autentificate în

9

— Dacă niciuna din părţi-nu-şi are domiciliul în țară,
formula, executorie se pune de tribunalul Ilfov, 143,
— Tocmelele

de munci

agricole

se învestesc cu formula exe-

cutorie de consiliul comunal, 142.
-—ȘI hotărîrile pronunțate de arbitri
mula executorie, 505.

—-Investirea

cu formula

executorie

sunt învestite cu fora unei

hotăriri pronun

țate în străinătate, 459 urm. V. Autor. lucrului
judecat.
—Judecătorii români vor refusa formula, execut
orie, de câte
ori hotărîrea străină va, fi în contradicere cu
hotărîrea. dată,
de un tribunal naţional, 459, n. 2.
—Hotăririle străine pot fi invocate în Român
ia, ca produ-

când

autoritatea

lucrului judecat,

pentru

consta

tarea unui
fapt sau unui drept, fără a fi învestite
cu formula executorie, 460, t. şi n. 1.
— Hotăririle străine, privitoare la starea
Şi capacitatea persoanelor, își produc în genere efectul
lor: în România, fără,
a fi învestite cu formula, executorie (Contr
—0O hotărire străină care pronunță divorţ oversă), 460.
ul nu poate, însă,
fi transcrisă de ofițerul stărei civile
în' România, fară a, fi
învestită cu formula, executorie de-jud
ecăţorii români, 462,
t. şi n. Î. V. Divorţ.
—0O mărturisire extra-judiciară, consem
nată, într”o hotărire
străină, poate fi invocată în România,
fără ca hotărirea,
Străină să fi tost declarată executorie
de
judecă
torii români,
325, n. 2. V. Mărturisire.
—Hotăririle emanate de la arbitrii
străini pot fi învestite cu
formula, executorie de judecătorii
români
, 4607.
—Nu
însă şi acele emanaţe
urm. V. Consul, Autor.

41

—Actul

de ipotecă,

de la un consul străin din ţară,
lucrului Judecat, etc.
|

în basa căruia se

face o urmărire de
el nevoe
executorie ? 484, n. Î. V. Creditde a fi învestit cu formula
— Incheierele privitoare la învesti Jonciar, Ipotecă, etc.
rea, unei sentinţe cu for„„— Mula executorie nu au pntere
a
lucrul
ui judecat,
FORŢĂ MAJ ORĂ.— Casurile
de forță majoră, (precum 484.
trăsnetul,
creditul

fonciar,

are

grindina, cutremurul, inundaţiile,
pot fi dovedite cu martori, 250, etc.), fiină fapte materiale,
—P roba iesti monială, ŞI în consecinţă și
a presumţiilor, devine a misibilă,
de câte-or

ce-i Servla de dovadă,

V.

Probă

testimonială.

tdi,

FRAUDĂ m
i

—

=

Eauda

i

creditorul

prin un

a perăuţ actul scris,

caz de torță majoră, 289.
|

ortuit sau forță majoră, 299, V.
Ho-

cs
ca

en 290 urm. V. Zestan 1ent, o
,

ŞI dolul

Frauda la lege face

na admisibilă proba testimonială,
266.
o

este

chestie

admisibilă

de

tapt,

9266

n. 2.

proba, testimonială,

chiar

163
între părți,

pentru

dovedirea

simulaţiei (Contioversă),

285,

t. şi n. 4. î. V, p. 276, n. 1. Cpr. Trib. Suceava și Cas. fi.

Sirey,

1901. 1. 347 şi C. judiciar

— Mărturisirea,

făcută

în

mod

moștenitorilor acelora,

de la care

—Mărturisirea

de

făcută

din

1902, No. 80.

fraudulos,

nu

este

ea emană,

oposabilă

333, n. 3.

debitor, în frauda drepturilor

cre-

ditorilor, nu le este oposabilă, 334 nota.
FRAUS OMNIA CORRUMPIT, 333, n. 3.
FRUCTE.— Restituirea fructelor, la caz de rea credinţă din partea
terţiului, în privința acţiunei în anulare sau în rescisiune,
39, t. şi n. 4.
PRUSTRA PROBANTUR, QU4 PROBATA NON RELEVANT,
105.
FURT.—Elementele furtului (Clandestinitate), 621, n. 3.
— Foamea

şi miseria

era o scusă

legală

în materie de

furt,

după pravila lui V. Lupu, 596, n. 3.
— Electricitatea poate face obiectul unui furt, sau unui abus
de încredere, 622 nota. Cpr. şi TPrib. Dolj, C. judiciar din
1902, No. 79. V. Electricitate.
— Admiterea aceleeaşi soluţii în privinţa celorlalte produse,
care se distribuese la domicil prin canalisare, precum
: apa,
gazul aerian, etc., 622 nota.
,
|
—Purtul de păseri domestice, sau de alte lucruri de mică
comis de

valoare,

ţigani,

se pedepsia

nu

după

pravila

lui

Vasile Lupu, 597 nota.
,
— Persoanele străine, care cooperează la un furt comis de
o rudă sau afin în gradul prevedut de art. 307 C. pen,
pot ele fi urmărite ca complici, tăinuitori, agenţi provocatori, ete. ? 6606, n. 2.

G

treilea.—
lui i faţă de cei i de alal trei
ir
—Dovedirea
i
(comercial).
GAGIU
911.
210,
256,
1;
n.
249,
com.
C.
cafeţa art 478
|
V.

GAZ

comercială,

Alaterie

Probă

testimonială,

şi electricitatea,

AERIAN.—Ca

nota. V. Blectricitate,

ete.

poate face

Furt.

|

obiectul

|

unui

t, 692
— Delict colectiv sau
căzu tati DE FĂCETORI DE RĂLE.
o
|
, 619.

de obiceiii
pravila lui V. Lupu, 619,n.1.
—Pedepsirea acestui fapt însumţii
le relative la gestațiunea
Pre
—
i).
GESTAȚIUNEA (femee
V.
316.
nate prin proba contrară,
femeei

nu

pot

Poe
â

elile
-

tea confor
331
POL

4, i şie n.

restur

AFACERI.— Poate
351, n. 4 şi 349.

DIE
iun,

GESTIUNE
.

fi

.

fi dovedită cu martori
|
a

însă, fi do
o
făcute de gerant b
p
e
-câ
fiind
n,
comu
reptului

sau
te
a

să, 283, n. 3 şi t. V. p.
i earra o dovadă scrială
.
4. V. Probă testimoni

— Actul scris emanat de la

un gerant

de afaceri

poate fi
“opus ca început :de probă scrisă, stăpânului, 275.
V. Mandat.
—Gerantul poate fi obligat a produce,în Justiţie,
registrele,
notele sau hârtiile relative la gestiunea 'sa,- 929,
n. 5. V.
Mandat, Mandatar.
”
—Deferirea jurăiîntului din partea gerantului
de afaceri, 381.
—Gerantul de -afaceri nu mai poate astă-gi
proces în numele stăpânului, o procură legali să susție un
sată fiind ne"cesară în această privinţă, 556.
n.
— Soluţia, acestei chestiuni în dreptul: roman,
—Un gerant de afaceri poate însă face apel, 556.
oposiţie, recurs, etc. în numele stăpânului, şi asemenea
acte
vor. folosi
acestui din urmă, dacă au fost ratificate
de dînsul, în termenul util, 556, n. 6. V. Apel, Recurs,
Ratificare, etc.
GOVORA (Pravila bisericească de la
Govora) în privința, jurămintului preoţilor, 354, n. 1. V- Jurămînt,
Preoți.
GREFIER.— Presenţa, acestui funcţionar
este neapărată la autentificarea, actelor, 197, ţ. şi n. 2, 185.
—EI poate fi inlocuit prin ajutorul de
grefă, 197, 135.
— Lipsa, semnăturei grefierului atrage
nulitatea actului, 131.

H
HABILIS AD NUPTIAS, HABILIS
AD
sau AD MATRIMONII CONSEQUEN PACTA NUPTIALIA
TIA $, 21
HANGIIL.—V. Ospătători.
!
:
HARTII SAU CARȚI DOMESTICE
.
„219 urm. V. Registpe. domestice. (Puterea; lor probatorie).—
”
HARTIE MONETĂ. — Inaplicarea,
art. 1198, $ ultini C. civ. la
caz de perderea unor valori în hârţi
e monetă, 299, y. p;lete de bancă.

HERES PERSONAM DEFUNCTI
SUSTINET, 275,
HOTAĂRIRI.—Sunt acte autentice, 124,
160.
— Reconstituirea unei hotărâri prin
martori sau presumţiuni,
când ea a fost distrusă prin un
caz
de forţă, majoră, 292.
— Imdreptarea unei erori materiale
stre
curate într'o hotărire judecătorească, 499, 519, n.
2.
— Prescrierea, dreptului de a se
executa,o hotărîre, 577 urm.
—Hotăririle care au şi care n'au
cat. 459 urm. V. Autor. lucrului autoritatea lucrului judeHOTĂRIRI STRĂINE.—(Investirea judecat.
lor cu formula executorie),
458 urm. V. Formulă ezecutorie,
Autor. lucrului Judecat, ete.
HRISOAVE (vechi), care cons
aerau autoritatea Incrului judec
aţ,
pănă în secolul al 18-lea, 448,
n. 7; 448 urm.

I
IARMAROACE.—YV . Bâlciuri
.
IMOBIL DOTAL.—- Viciul
care

resultă

din

dotalitaţea unui imo-

165
-bil înstrăinat în timpul căsătoriei, nu poate fi -peparat-de
cât la încetarea dotalităței, 54, 55.
|
—Femeea, poate, însă, confirma, prin testament, în timpul
căsătoriei, înstrăinarea imobilului dota], 54, t. şi n. 4 V.
i
a
ie
Confirmare.
—Acţiunea în anulare a înstrăinărei imobilului dotal este,
sau nu, în urma desfacerei căsătoriei, supusă prescripţiunei decenale, statornicită de art. 1900 C. civ. (Casul. în
care fondul dotal a fost înstrăinat de ambii soţi), 79 urm.
—Casul în care fondul dotal a, fost înstrăinat numai de bar|
A
bat (Controversă), 80.
dotal. ca al
imobilul.
înstrăinat
a
——Casul în care barbatul
etc.
Prescripție,
Confirmare,
V.
81.
80,
(Controversă),
său
de plecareal preseripţiei. acţiunei în. revocare
—Punctul

.

a înstrăinărei, 90, 91.

__ Incheierea tribunalelor, care ar permite instrăinarea fonfără îndului dotal, în afară de căsurile permise de lege şi
julucrului
autoritatea,
are
nu
legale,
formelor
deplinirea
a
531.
decat, 483, t. şi n. 2; 536,
face conDacă femeea, poate, cu autorisarea soţului ei,

dacă asemetestaţie la urmărirea imobilului seu dotal, sau
barbatului,
numai
căsătoriei,
timpul
în
nea drept aparţine,
de-

p..1366,
382, n. Î. Cpr. Cas. rom. Bulet. S-a II, 1900, însă, în mir&mânând,
parte,
noi
cisie la care am luat.şi
,
=
|
|
noritate.
creditopartea
din
viitoare
Urmărirea veniturilor dotale
V. adnot. noasrilor barbatului sau a femeei (Controversă).
publicată în
Ilfov,
și
Iaşi
tră asupra unei sentinţe a trib.
|
E
31.
No.
C. judiciar din 1902,
delictele sau quasipentru

—Îmobilul dotal este alienabil
DI
Zestre, ete.
delictele femeei, V. Femee măritată, privată, care constată ?
Actul sub semnătură
IMPĂRTEALĂ.—
.
formalităţei dublului original, 156 ,

împărţeală, este supus
nu poate fi anulată pen— Impărţeala facut între majori
Ă
,
8. V. Lesiune.
iune, 1,
P
în
peobs
de
judecătorul
iu lesne le părţilor constatate de
jeal,
basa

în materie de impăr
art. 99 din. legea lor organică,
Autor. luc
485. V.
161,
lucrului judecat,

au autoritatea
lui judecai.

|

iririlor

pri

"e

se omoloagă o îm-

Autor. tucrulti. (nudecal.
Prinde une), 005
la
nu , poatee fi în 00
împărţeală
de
“orie
ii
e împ
e
părțea
dată în materie
în1.
__Hotărîrea
acțiuni
unel
judecat,
n.
BUT,
luerului
as
it
€
8
u
i
pusă,5 ca având autoritatea lucru

acţiuni nefiine a lasi
revendicare, obiectul ambelo:pentru
cheltue

IMPENSE (datorite barbatului
sul la imobilul soţiei sale).

V. Repar ajii. de

imposite au au-

pronunțate în materie p (6 VB
IMPOSITE. —FHotăxivile
lucrului judecat, numai pentru
toritatea,
se referă, 492, 493.

Dl:

ca e ere
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IMPOSSIBILIUM NULLA ESP OBL
IGATIO, 500 şi t. VI, p.
813, 817.
IMPRUMUT MARITIM.—-Nu poate
fi dovedit prin martori, 957.
__V. Probă festimoniulă.
IMPRUMUTURI DE STAT
—.
Art. 1198, $ ultim se aplică la
obligaţiile de împrumut de Stat,
INALIENABILITATEA (pămînturilo 992.
r rurale).-—V. Pământ rural.
INCAPABILI. —Incapabilul nu
mai poate exercita, acțiunea în
rescisiune contra unui acţ anulabil,
dacă el l-a confirmat
în timpul capacităţei sale, 29 urm.
— Punctul de plecare a prescripţiei
statornicite de art, 1900,
91 urm.
—0 scrisoare emanată de la un
pusă ca început de probă, scrisă, incapabil nu-i poate fi o279, 331. V. Probă testiinonială.
—dIncapabilii nu pot deferi jură
mîntul decisor, 380, 381.
V. Femee măritată, Inter
—Jurămîntul

decisor

—Judecătorii

ar

nu

diși, Jurământ, Minor, ete.
poate, de asemenea, fi deferit
unui

incapabil, 387, 390.
—Casul în care persoana capab
ilă, căreia s'a deferit Jurămintul, a perdut capacitatea sa,
388.
— Aplicarea principiilor de
mai sus şi în materie de Jjurămint supletor, 439,
putea, cu-toate-acestea, defer
i jurământul
supletor unui incapabil, dacă
partea incapabilului ar aduce ei ar crede că afirmarea din
admisă şi la Romani, 432. V. o lumină în causă, soluție
Jurământ,
—-Incapabilii
V.

nu pot face o mărturisire validă
în Justiţie, 330.

Mărturisire.

—Oblig. fidejusorului r&mîne
cipală ar fi anulată pentru validă, cu-toate-că acea, prinnota. V. Pidejusiune, Minor, incapacitatea debitorului, 413
Minoritate.
INCENDIU.—Este un
caz de forță majoră, 289.
V. supră, Forfă
majoră. V. şi tabla vol.
V vo Caz fortuit, Incendiu,
INCEPUT DE PROBA.—V.
etc.
INMORMÎNTARE CLANDE Probă testimonială.
STINĂ.—V. Pruncucideve
INS
.
TITUTORI.— Aplicarea,

prescripţiilor

Scurte,

statornicite

de
1
i
INDIVISIBILITATEA
(hârtiilor casnice), 229,
— Mărturisirei. Y. Mărtur
isire,
INDUSTRIAȘ.—Cambia
subscr
pusă formalităţei bunulu isă de un industriaș nu este sui şi aprobat, 202. V.
bat, Cambie, ete.
Bun și aproag dustriaşiă sunt în
genere scutiți de aceast
ă formalitae, 205.
INRUDIREA. — Gradul
de
tori, 251. V. Pvobă festînrudire poate fi dovedit prin mariinonială.
INȘELĂCIUNE.—Preveni
tul
in urmă fi acţionat îna achitat pentru înşelăciune, poate,
intea, instanțelor civi
le pentru anu-

ca afectată
Dol.

de

dol.
A

î

s:
n basa

INSCRIERE IN FALŞ.—V. Acte autentice.
INSCRISURI (Proba prin—), 123 urm. V. Acte
sub

semnătură

privată.

etc.

de

plecare

a

"aşi
acelorași

autentice,

Acte

INSTRAINAREA (imobilului urmărit).—Nulitatea, înstrăinărilor
directe sau indirecte, totale sau parţiale a imobilului urmărit, făcute de debitor prin act sub semnătură privată, în wma transcrierei comandamentului prealabil, 185, î. şi n. 1.
V. Comandament prealabil.
|
INTERDICŢIE,—INTERDIŞ. ---Căsătoria, interdisului, contractată în intervale lucide (Controversă), 2, n. 2 şi p. 3.
Anulabilitatea actelor făcute de interdis, în urma publicărei interdicţiei, 5, n. 2; t. II, p. 331 şit. V, p. 22,n.2.
— Responsabilitatea, interdisului pentru delictele sau quasidelictele sale, comise în intervale lucide, 28.
—-Actele făcute de un interdis, sau de epitropul seu în timpul interdicţiei, pot fi confirmate de interdis în urma râdicărei interdicţiei, 30.
—Punctul

prescripţiei

statornicite

art.

de

1900, 94.
—Nu se poate deferi jurămiîntul unui interdis, și nici el
nu-l poate deferi, 380, 381, 387. V. Incapabili, Jurămînt, ete.
—Se

nu

—-Interdisul

încă, 387.

o mărturisire

poate face

interdic-

a căror

persoanelor

deferi jurămîntul

poate

ție a fost cerută și nepronunţată

validă

în justiţie,

330, V. Mărturisire.
_—Hoţărîrile care pronunţă interdicţia, sau care rînduese
an consiliu judiciar, au un caracter provisor, 492.
—Ele au, însă, autoritatea lucrului judecat erga omnes, 561
j
a
|
nota; 565.
resulte
să
poate
părţi,
unei
l
gatoru
intero
Din
INTEROGA TOR.—
un

început

alte dovedi,
ală, etc.
— Dreptul

de

probă

de

scrisă

natură

prin

a fi complectat

testimoni-

Probă

274, 322, 430. V. Mărturisire,

părţ ei, care a recurs la procedura interogatoru
direct întrebări părţei chemate la interoga-

lui, de a pune
tor, 300.

Ă

,

nu poate fi ordonată

N

în privinţa

__Procedura interogatorului
|
,
sindicului sau falitului, 332.
e,
moral
oane
pers
unei
,
făcut
fi
însă,
poate,
ă
—Interogatorul Pa
oral
LL
_
:
imorala.
332. 333. V. Mărturisire, Persoană or, 333. V. Jurâmînt
decis
ului
— Guid în privinţa jurământ
decisor.

|

,

IN

nu constituesc o persoană
—Interogatorul societăţilor, care
_
j
juridică, 333.
prin
plata
că
deas
dove
e să
I Debitorul unei cambii nu poat 368. V. Cambie. ,
purtătorul ui titlului,
interogatorul
r nu se presintă, sau
inter ga partea chemată la intero gato
—Dacă

“3

1

larea convenţiunei,
tapte, 050, 659. V.

768
refuză de a, respundela chestiunile puse, judecătorii pot
considera aceste împrejurări ca o mărturisire complectă, sau
ca un început de probă, de natură a fi complectat prin alte
dovedi, 214, 322.
|
e
— Dreptul părţei de a respunde la interogator în apel,
2 n. 4
,
|
—Casul în care partea, chemată la interogator ar fi încetat
din viaţă, înaintea, judecărei apelului, 323 nota,
a
— Dreptul judecătorilor de a reveni asupra, încheierei prin
care s'a admis interogatorul, 323.

INTERVAL

LUCID.—V.

Înterdicţie.

|

INUNDAŢIE.—Este un caz de forţă majoră,
Joră şi tabla vol. V, vo Caz fortuit.

289.

V. Forță. ma-

IPOTECA.—Este un contract solemn, 4, 124.

— Autentificarea, ei, 133, n. 2.
—Ca atare, ipotecile nule nu pot fi confirmate, 48, 90. v.
Confirmare.
|
— poteca, constituită de debitor asupra imobilului urmărit,
în urma transcrierei comandamentului prealabil, este
isbiţă
de nulitate, 185, t. şi n. 1. V. Comandament prealabil.
— Soarta,

ipotecei

constituită

de minor

în

timpul

minorită-

sale, când el a constituit, în urma, majorităţei sale
o altă
ipotecă asupra aceluiaș imobil, în folosul unei
alte persoane, confirmând ipoteca constituită în timpul
minorităţei
65 urm.
—Actul de ipotecă, în basa căruia se face o
urmărire de
cătră creditul fonciar, are el nevoe de a fi
învestit cu formula executorie ? 484, n. 1. V. Credit fonciar,
Formulă executorie, ete.

ISPRAVNIC

(Tuto

r în pravila lui Matei Basarab), 14 nota.
ISRAELIȚI.—Nu puteau altă dată să
mărturis
nui creştin, 296, n. 2. V. Probă testimonială ească contra u.
—Modul

cum

ei trebue

să presteze jurăm

întul decisor (Jurămîntul more-judaico), 356, 396 urm.
V. înfră, Jurământ.
—Jurămîntul martorilor israeliți, 351.
— Curtea de casaţie a decis de curîn
d (28 iunie 1902) că
Israeliţii din România se bucură de
disposiţia ast. 13 C.
Cv., de oare-ce ei nu sunt străini numai
prin faptul că sunt
„. Israeliţi ; pentru ca, să fie consideraţ
i ca, adevăraţi străini,
trebue să se dovedească
că sunţ supuşi vre-unei protecţiuni străine. C. judiciar din 1902,
No. 52 (şi nota D-lui N.
Mandrea) ; Dreptul din 1902, No.
59.
—Această soluţie este
însă combătută de amicul nostru,
DI C. &. Dissescu, Drepful, loco cit.

J
JÎDOVI.—v.

JOC

Israeliţi.

SAU J PRI
PRIN
S AREJu .—N—Nuu sese poate
NSO
]
, deferi jurămîntul asupra,
unei datorii isvorite din
Joc sau prinsoare,

370.

V. Jurământ.

769

—.Jocurile de noroc sunt oprite, 608, n. 2.
3, codul Calimach în această privință, 608, n. 2 și t. V, p.
——Jocurile de cărţi sunt interdise judecătorilor. 608
n. 2;
ia,
A
”
609 nota. |
J UDECATORII COMUNALE. — Competența lor de a autent
ifica unele acte, 139, 140. V. Acte autentice.
— Competența,

lor de a judeca

contestaţiile izvoriîte din toc-

melele agricole, 141. V. TZocmeli agricole.
— Deterirea, jurămîntului decisor înaintea judecătoriilor eomunale, 388, n. 3. V. Jurământ.
_—MHotăriri de expedient, 506.
JUDECĂTOR DE INSTRUCŢIE.—Mărturisirea, făcută, înaintea
unui judecător de instrucţie, de și făcută sub Jurămâînt, nefiind definitivă, nu poate fi urmărită ca falşă, 302, t. şi n,

1. Cpr. şi 'Pib. Vlașca, Dreptul din 1903, No. 2.

|

—Ordonanţele de neurmărire ale judecătorilor de instrucţie au o autoritate provisorie, pănă la descoperirea, de nous

indicii, 588 urm. V. Autor. lucrului judecat.
— Efectul lor în privinţa acţiunei civile, 659, t. şi n. 1.
sau

de trimitere

— Ordonanţe

de

urmărire ale judec.

de iîn-

strucţie.—YBfectul lor, 593.
— Punctele asupra cărora tribunalele represive nu sunt legate prin ordonanţele de trimetere, 594. V. Autor. lucrului
judecat.

—Ordonanţele de urmărire neavând autoritate în privința
calificărei faptului, instanţele de fond sunt libere de a-l ca-

,

lifica așa cum cred, 595.

—FEle nu pot, însă, să atingă fapte noue, necuprinse în ordonanţa de trimetere, 595, 596.
de

—Inceputul

probă

care

scrisă

să resulte din inte-

poate

274. V. Probă
|

rogatorul luat de un judecător de instrucție,
testimonială.

JUDECĂTORII

OCOALE.— Competența lor de a autentifica

DE

j
unele acte, 137 urm. V. Acte autentice.
—Delegarea judecăt. de ocol pentru autentific. unui act, 129.
ocol pot

Judecătorii

de

—Preţeluirea

obiectelor

valoarea

de 3000

autentifica

lei inclusiv, 137.

foile dotale

dotă

constituite

nu

face

pănă

la,

Ă
vindare,

dacă în foaea dotală nu se prevede anume aceasta, 137.
— Soluţia contrară este admisă de art. 1245 C. civ., 137, n.
|
2; 138 nota.
—Dreptul judecătorului de ocol de a autentțifica alte acte,

138 urm.

,

—E1 nu poate nici întrun caz autentifica un testament, 139.
— Competența, judecătorului de ocol de a judeca maltrată-

665,
rile suferite de părinţi de la copiii lor (Controversă),
Ă
Ş
n. 1. V. Losiri,

—Investirea

cu

Maltratări,

formula

intea. lor de persoanele

Părinți.

executorie

majore

|

a înyoelilor făcute

şi capabile,

cu ocasia

îna-

pro-

ceselor de împărţeală, care sunt de competenţa acestor judecători, 161.
—Hotăriri de expedient, 507.
—Judecătorul de ocol este dator să se pronunţe asupra
mijloacelor de apărare, care ar resulta din desbateri, din
actele părților sau din împrejurările causei, chiar dacă aceste mijloace

n'au

fost propuse

de

părţi,

să le pue în desbaterea părţilor, 192,
JUDEŢ.—V. Comună.
JUDICIO QUASI CONTRAHIMUS,
453, tî.
Autor.

el trebuind

şi n. 4;

lucrului judecat.

însă

539.

V.

JUDEXAB INTERLOCUTORIO DISCEDERE POTEST, 435,
JURAMINT, 349 urm.
— Caracterul jurămîntului.—
Este un act atât civil, cât şi
mai cu samă religios, 349, 350.
— Elementul religios nu poate fi eliminat din formula Jurămîntului, 350.
— Încercarea de a se schimba formula jurământului în Codul francez, 350, 351.
— Pravila lui

privință, 350,
—Jurămîntul
-—Jurămiîntul
—durămîntul
—Jurămîntul
—Sperjurul la
—Jurămîntul
—Evanghelia
—Jurăm.

—Pravila

Matei

Basarab

şi Codul

preoţilor

(Controversă),

299,

bisericească de la Govora,

—Abrogarea

—Jurâmintul

francez

canoanelor

bisericești,

353

354,

Israeliţilor (more judaico),
în

vechile

noastre

urm.

354,

—Jarămîntul impus martorilor experților,
blici, advocaţilor, ete., 356, 357.
—Jurămîntul

în

această

n. 3.
martorilor israeliți, 351.
Mohametanilor, 351.
muţilor la Mahometani, 352.
muţilor în proced. civ. germană, 352, n. 4.
Mahometani, 352, 353.
Anabaptiştilor şi Quakerilor, 353.
Sf. Matei în această, privinţă, 353, n. 3.

legiuiri,

—Codul Caragea (Controversă), 357, 358,
—Codul lui Andr. Donici, 358, 359, n. 3.
—Vodul Calimach, 119, 383.

n. 1.
n.

V.

2, 355

Preoţi.
nota.

356, 396 urm.

funcţionarilor pu|

357.

359,

n. 5.

—Pravila lui Matei Basarab, 350, n. 3: 358 4
si
—Codul Ipsilant, 359, n. 5. |
|
598 îsi n 1,

—Jurămintul extra-judiciar, 358, 359.
—Acest jurămînt este o adevaraţă convenție,

a cărei dovadă nu, se poate face de cât conform drept
ului comun, 359,
„şi n.
|
—Jurâmîntul de calumnia (de şicană).
— Dreptul roman, 359
—Jurămîntul purgatoriam,

494n. 4
— Impărțirea jurământului în decisori
ă şi supletorii,
— Critica Jurămiîntului ca, mijloc
de probă, 360 urm.
— Desființarea Jurămîntului ca mijlo
c de probă în
civil spaniol de la, 1889, 361

ia
859.

Codul

Til
— Dreptul străin în această privinţă, 361, n.. 2.
TE ur nintul nu este o presumţie, ci o adevarată probă,
5,
,
IURAMINTUL DECISORIU SAU LITIS-DECISORIU,
362 urm.
— Deosebire între jurămint şi transacţie, 363.

—Casurile

in

care

se poate

deferi

jurămîntul

363 uwm.
—EI poate fi deferit în ori-ce soiii de contestaţii,

decisoriii,
şi chiar

în contra sau peste cuprinsul unui act, 364.
—.Jurământul este, însă, inadmisibil în privința faptelor con-

statate

de judecător, prupriis sensibus,

într'un act autentic,

aceste fapte fiind credute pănă la înscrierea în falş, 361, n. 2.
—Jurămintul deferit de servitor patronului,în privinţa sa-

lavrului seii (Controversă), 364. V. Patron, Servitor, ete.
—Admiterea, probei testimoniale, conform dreptului comun,

p. dovedirea salarului servitorului, 365.
—Drepiul străin în această privinţă, 365.

|

—Casurile în care jurămîntul nu poate fi deferit (ordine
publică), 365.
—.Jurămîntul nu este admisibil în materie de chestii de stat,
de contestaţii electorale, ete., 365, 366.
—Ast-fel, nu se poate deferi jurămîntul asupra faptelor care
servesc de basă unei acţiuni în divorţ, în separare de bunuri, etc., 865.
Na
—Faptul împăcărei soţilor poate, însă, fi dovedit prin jurămînt (Controversă), 365, n. 5. V. Divorţ.
|
-—Dacă

presumţia

legală

de

interpunere de persoane

poate,

sau nu, fi combătută prin jurămînt (Controversă), 366, n. 4;
361 nota,
—Nu se poate dovedi prin jurămînt dacă un apel a fost, sau

nu, făcut în termenul legal, 367, t. şin. 2.
—.Țurămîntul
ei

sau

nu poate fi deferit pentru

clauselor

unui

contract

solemn,

,

stabilirea existen367.

o

—Nu se poate dovedi prin jurămiînt nici-o asociaţie în paro
ticipare, 356, n. 2. V Asociufie în participare.
—Debitorul unei cambii nu poate deferi jurămîntul purtătorului titlului, spre a dovedi liberarea sa (art. 349 C. com.),

368.

V. Cumbie.

,

_

—Debitorul unei cambii, chemat în judecată, trebue deci
să plătească, şi apoi să exercite acțiunea în repetiție, sau

954

să ceară restituirea cambiei, 369.
—Dovedirea

ota ; 369,

transacţiei

379.

1 Dovedinza

— Unei

—A

V. Transacție.

depositului

servituţi

Jjurămint

prin

voluntar,

de trecere,

248

(Controversă),
nota.

250, n. 4.

V.

,

25

_

Deposit.

cvLi.
unui i contract de navlu, 257, n. 1. V. Naolu

INI

—Dovedirea unui contract de închiriere verbal, care nă
de închiriere.
cimit -niciprimit
“nici-o punere"e îînn lucrare. V. Contract
ce
auintul
decio— Faptele

asupra

riit, 370 urm.

cărora

se poate

deferi jură

,

1172
—Jurămîntul nu poate fi deferit asupra unei chestiuni de
drept, ci numai asupra unei chestiuni de fapt, 310.
__Admiterea, soluţiei contrare în dreptul roman, 310, n. 8.
—Nu se poate deferi jurămîntul asupra, unei datorii isvorite
din joc sau prinsoare, asupra unei oblig. naturale, etc., 310.
V. Joc sau prinsoare, Oblig. naturală, etc.
—Se poate însă deferi jurămîntul asupra unor fapte ilicite,
precum seducţiunea, ete., 370, t. şi n. 7.
— Admiterea soluţiei contrare în Codul italian şi portughez,
3171

i

nota.

—Presumţiile absolute (furis et de jure), care interesează ordinea publică, nu pot fi combătute prin jurămînt, 311, 312,
315, 317.
— Presumţiile, chiar absolute, care nu interesează ordinea
publică pot, însă, fi combătute prin jurămînt şi mărturisire,
315. V. Marturisire.
— Dacă jurămîntul a fost deferit asupra mai multor tapte,
el este indivisibil ca şi mărturisirea, 336, 4. şi n. 2; 370,
n. 4; 438.
—Paptele asupra cărora se deferă jurămîntul trebue să fie
pertinente și concludente în causă, 371.
—Dacă sunt, pertinente şi concludente, aceasta este o chestie de fapt, 372, n. 2; 390, n». 5.
—Jurămîntul poate fi deferit nu numai prin conelusii principale, dar şi prin conclusii subsidiare (Controversă), 311, t.

şi n. £. Vedi asupra acestei controverse, Labbs, nota în Sirey,
|
89, 2. 41. V. Conclusii subsidiare.
—dÎn

ori-ce

caz,

nu

se poate

admisibilitatea

discuta

unui

jurămint, care n'a fost formulat, 371; 390, 4. şin. 9.
— Faptele, asupra cărora se deferă jurămîntul, trebue să fie
personale aceluia căruia jurămîntul este deferiţ, ceea ce

|

constitue o chestie de fapt, 379; 390. n. 5.

— Dreptul german în această priviuţă, 312, n. Î. —Nu se poate deferi jurămiîntul unui moştenitor asupra uno fapte personale autorului săi, 379.
i
i
.
-—Nu este însă nevoe ca faptele să
care

deferă

jurămîntul,

379.

î fe

personale

ul urm!
sredibili te
de credulitate sau
—Jurămînt
au de credibilita
G câv). 312

şi aceluia

(art.e 1906

—Acest jurămînt, fiind o excepţie,
nu poate fi defexit în
(Con
ace
Drevă
de cât
alte
casuri 370,
(Con
de lege
STI „anumee prevedute
n, 4în acele
îroversă),
—Acest

jurămînt

nu

poate fi

deferi

â

40

-

19 sât persoanelor de
terminate de art. 1905 Cont
france Le
drept
(vechiul
jurămînt
acestui
—oOrigina
373, n. 1 1.
drept francez),
i
preseriviti
__Nueai
e de art. . 1903. , 1904 ,
preseripţiile scurte satornicit
£
prin înrămînt
mute
ot fi co

316, 374 urm.
prin jurămînt,
oi
aaa
E
)— Prescutptiaţ e ingă

da contrară, 315, 366, 07

ape

,

A combătută prin dova-

173
— Nici prescripţia de cinci ani,

în privința cambiilor,

V. Prescripţie.
—Nici
bătută

:

378,

prescripţia statornicită de art. 1907 nu poate fi comprin jurămînt. V. adnot. noastră, publicată în C. ju-

dicia” din 1903, No. 16 asupra unei decisiuni a Trib. Împeriului german, extrasă din Sirey, 1902, 4. 16.
— Persoanele cărora, se aplică art. 1903, 1904 C. civ. (maiștri,
profesori,

institutori,

ospătători,

hangii,

otelieri, găzduitori,

brutari,

servitori, medici, veterinari, farmacişti, băcani,
sapi, etc.), 315, n. 1.
—Dentişti, moaşe (Controversă),

ca-

nota, V. Dentisti, Moașe.

375

—Doice sau mance (Controversă), 375 nota. V. Doică.
—Art. 1903, 1904 nu se aplică terţiilor, 375, n. 1, în fine,
316 nota.
— Deferirea jurămiîntului de credulitate, văduvelor, moştenitorilor, epitropului, ete., 377, 318.
—Dacă

epitropă

femeea

este

al doilea, jură-

de

căsătorită

mîntul de credulitate trebue să se defere și barbatului ei
cotutor, 318.
—Jurămîntul de credulitate nu poate fi deferit sindicului
unui faliment, unui administrator, unni curator, unui lichida-

tor, ete., 379, î. şin. 1.

mijloace

— Recurgerea creditorului la alţe

de cât jurămîntul

(Controversă), 379, 380.
— Persoanele care pot deferi jurămîntul deeisoriii, 380 urm.
— Pentru a putea deferi jurămîntul decisoriii trebue a avea
NI
capacitatea de a face o transacţie, 380.
—Nu pot, deci, deferi jurământul : minorii, interdișii, feme„a
ile măritate neautorisate, etc., 380, 381.
391,
(Controversă),
emancipat
minorului
privința
—Quid în
].
n.
—Minorul autorisat a face comerţ (Controversă), 381, n. 1.
|
—Femeea măritată separată de bunuri, 381, n. 2.
— Persoanele puse sub un consiliu judiciar, 381. V. Cousiînsărcinate cu gestiunea afacerilor altuia, 351.

— Persoanele
—-Barbatul

nu

poate

deferi jurămîntul

lor femeei, de care el nu poate
tul ei, 381.

—EL

poate,

za

,

liu judiciar.

însă,

în privinţa bunuri-

dispune fără consimțiminSR
3
_

deferi jurămintul

în privinţa

exerciţiului

acţiunilor dotale, în timpul căsătoriei, 382.
de
— Mandatarul convenţional nu poate deferi jurămîntul Cosub
și
admisă
cât în basa unui mandat special, soluţie
dul Calimach, 382, 383.
deferi jură—Curatorul unei moşteniri vacante nu poate
ază, 383.
istre
admin
ce
ilor
mîntul decisorii în privinţa bunur
ERE
_
_
V. Curator.
sau

—Epitropul

interdisului.

poate deferi jurămîntul în numele minorului,
îndeplinind

formele prescrise

ţii, 383, t, şi n. 3. V. Transacţie,

pentru

Tutor, etc.

transac-

774
— Aceleaşi formalități vor fi îndeplinite
deferi jurămîntul

personale,

393.

unui

epitrop

pentru

de câte-ori
fapte

,

—Deferirea,

jurămîntului din partea sindicului

— Deferirea

jurămîntului

se va,

care nu-i sunt

A
unui faliment,

384, n. 1.
—Jurămîntul deferit de falit, 394, n. 1. V. Zu.
— Ministerul public nu poate deferi jurămîntul, 384.
din

partea

representantului

|
unei

persoane morale (primarul unei comune, eforul unui spital,
etc.), 384.
—Din partea Statului, 384.
— Persoanele cărora jurămîntul poate fi deterit, 385 urm.
—Nu se poate deferi jurămîntul unei persoane morale, 385,
t. şi n. |. V. Persoană imorală.
— Admiterea soluţiei contrare în dreptul roman, 385, n. 1.

—Nu

se poate

deferi

jnrămintul

sindicului

unui

faliment,

tutorului sau ori-cărui mandatar în genere, 385. Cpr. C. just.
civila din Geneva, Siriey, 1902. 4. 93.
—Se poate, însă, deferi jurămîntul tutorului pentru taptele
sale personale de administraţie, fără îndeplinirea formalităţilor prescrise în privința transacţiunilor, 385, n. 3.
—dJurămîntul nu poate fi deferit barbatului chemat pentru
a asista pe soţie spre a sta în judecată, nici consiliului judiciar

chemat

a asista

pe râsipitor, sau

pe

acel slab de min-

te, 356.
—Jurămîntul nu poate fi deterit unei persoane străine de
litigiu, 386.
—Deferirea jurămîntului părţei care n'a venit la judecată, 386.
—Jurămîntul nu poate fi deferit acelor declaraţi sau pre-

supuşi absenţi, 386, 390. V. Absenţă.

|

—Jurămîntul nu poate fi deferit unui incapabil, 387, t.
şi
n. 1; 390.
—Quid în privinţa minorului emancipat ? 387.
—Jurămîutul nu poate fi deferit acelor puşi sub un
consiliu judiciar, fără asistenţa consiliului, 387.
— Codul Caragea în această privinţă, 387,
—Deterirea,

jurămîntului

persoanelor

a căror

interdicţie

a
fost cerută şi nepronunţată încă, 387.
—Perderea, capacităței din partea, persoanelor cărora
jurămintul a fost deferit, 388.
—Jurămintul poate fi deferit persoanelor condamnate
la închisoare, 388.
—Când

se poate

deferi jurământul

decisorii,

388 urm.
—Jurămîntul poate fi deferit înaintea tuturor
instanţelor: judecătorești, pănăla închiderea desbaterilor,
chiar
nerei altor mijloace, şi pentru prima-oară chiarîn urma pPropuîn apel. 388.

—Turămîntul

nu poate, însă, fi deferit în urma conclusiilor
astă-di, în urma legei din 1877, 388, n. 4
ministerului

public, în casurile în care -ele mai sunt
cerute

"115

—ll

poate

388, n. 3. V.
—.Jurămîntul

pentru-că
drept,

fi deferit şi

înaintea judecățoriilor

Judec. comunale.
na poate fi deferit înaintea,

ea nu judecă

comunale,

Curţei de casaţie,

chestiile de fapt, ci numai

acele de

389.

— Deferirea jurămîntului
— Puterea,

judecătorilor

într'o contestaţie la urmărire, 389.

în

ceea

ce priveşte

admiterea, sau

vespingerea jurămiîntului decisoriii, 389 nrm.
—Casurile în care judecătorii pot respinge jirămîntul, 390.
—Turămînt deterit în termeni complexi, 390.
:

—„Jurămînt vexator sau de şicană, 391, t. și n. 2.
—Nu se poate respinge un jurămînt sub cuvînt că alegaţiile reclamantului n'ar fi de credut, 391.

-—Casurile în care jurământul este rei formulat, 392.
— Respingerea jurămiîntului ca inutil (Controversă), 399, n. l.
-—Timbrul pe care se deferă şi se referă jurămîntul, 392, n. 5.
— Procedura, deferirei jurămîntului decisorii, 392 urm.
— Determinarea

faptelor care fac obiectul jurămîntului, 399,

393.
—— Prestarea, jurămîntului în audiența în-care a fost admis,
393 urm.
—Deosebire, în această privinţă, între pocedura nouă şi acea veche. — Critica disposiţiei celei nouă, 393, 594, t.
și n.

Î.

— Formula jurămîntului, 394.
— Formula jurămîntului în Codul cantonului Vaud,
3: 895 nota.
ce

— Menţiunea,

trebue

procesul-verbal

să cuprindă

394, n.
de pres-

_
tarea jurămîntului, 395.
395.
jurămîntul
presteze
,
se
să
— Limba în care trebue
_— Prestarea jurămîntnlui de cătră muţi, 395, n. 3,
după

jurămîntului

— Modificarea
resta, 395.

religia

părței

chemate

a-l

e arâmaîntl more judaico (Controversă), 396 urm. Cpr.
Trib. Botoşani şi mai cu samă părerea d-lui judecător C.
Botez, C. judiciar din 1902, No. 18.
— Formula jurămîntului more judaico în alte țări, 396, n. Î.
—Turisprudența

more judaico,

Curţei

de casaţie

—Cerţificarea îndeplinirei
jurământului nove judaico,

—Chestie

— Motivele

i

in privinţa jurămîntului

391, n. 1; 398 urm. nota,
formalităţilor
401, 402.

de fapt, 402.

care, impun,

a

legale,

!

în

ţara

în privinţa

noastră, jurămîntul

more

inc
n. 2.
401,
udaico,
de partea protivnică, 402.
Siisirea jurămîntului fiefaţă
prestat în persoană, 11 nu prin
__Jurămîntul trebue să

„be tal

Ac

fr. şi dreptul străin în această

385, n. 1; 403, n.1.

privinţă,

!

a

—Jurămintul poate, însă, fi acceptat prin procurator, 403,
—Nevenirea părţei, căreia jurămîntul este deferit, la diua
însemnată pentru prestarea Ini, 403, 404, t. şi n. 1.
—Nereproducerea, tuturor cuvintelor
din formula, jurămîntului nu poate fi considerată ca un refus de a, Jura, 404.
—Re&spunsurile evasive, precum : nu ştiu, nu'mi amintesc,
etc., constituesc în genere un refus Ade a, jura
(Controversă), 404.
— Chestia de a se şti dacă un jurămînt a fost prestat
astfel cum a fost deferit este o chestie de fapt,
404.
—Jurămî
ntul

poate

fi prestat

în apel,

404.

—Casul când partea care a refusat de a jura
în prima inStanță, nu şi-a făcut, în această privinţă,
nici-o reservă
(Controversă), 405.
— Casul când partea, căreia jurămîntul a
fost deferit, a fost
împedecată, de a-l presta (Controversă),
405, 406.
— Dreptul german în această privinţă,
406, n. 3.
—Soluţia, acestei chestiuni în vechia, procedu
ră austriacă din
1782, 405.
— Prestarea jurămîntului la domiciliul
părţei, 407,

— Comisii rogatorii interne, 407. V. Comisii
rogatorii.
— Comisii rogatorii internaţionale,
407.
—Pormele după care trebue să se proceadă la
o comisie
rogatorie
(Controversă),

407.

—Disposiţiile de formă ordinatorice litis
(aplicarea legei din
ţara în care se instrumentează),
— Legea

303,

407,

care cârmueşte formula, jurământului

408.

(Controversă),
408 urm.
—durămîntui prestat în străinătate
face el dovadă pentru
Judecătorii români ? (Controversă),
410.
—Efectele deferirei jurământului,
411, 499.
— Prestarea jurămîntului Şi efectele
acestei

prestări, 411 urm.
—Intinderea, puterei probatorie
a jurămîntului, 412.
—De Câte-ori o parte a jurat,
cealaltă, parte nu mai poate
dovedi falşitatea Jarămâîntului,
419,
— Admiterea, acestei soluţiişi
—Jurămîntul fiind, în adever, oîn Codul Caragea, 413.
specie de transacţie, această

transacţie

are între

de sperjur

făcut

părţi

autoritat

ea, lucrului judecat,
412.
Opr. şi C. Galatz, Dreptul
din
1902,
No. 70.
—Partea care a perdut procesul,
|
în basa prestărei unui juvâmint,
nu se mai poate constitui

tori

97

aceluia

care

parte civilă.
în procesul
ă juratţ (Controversă), 413.

atolutiei contrare în materie
de Jurămiînt suple— Reformarea hotărirei pe calea
revisuirei, după ce hotăriLea de condamnare

pentru Sperjur a r&mas

definitivă, 413,

— Procurorul nu va putea dov
edi falşitatea, jurămintului
martori, de cât atunci
prin
când ar exista un începu
t de probă scrisă, 413, t. şi n.
4; 414,

1

— Numai în materie comercială, falşitatea jurămîntului poate, în ori-ce

caz, fi stabilită

— Dărîmarea

jurămîntului

pârţei adverse, 414. V. Dol.

prin

martori,

deferit

414.

prin dolul,

|

sau

—Jurămintul nu-şi produce efectele sale de cât
şi representanţii lor, 415.
—Cari sunt acești representanți (acei universali
universal, precum şi creditorii chirografari), 415,
—Prestarea, sau refusarea jurămintului nu este,

sabilă terţiilor, 415.
—Creditorii
pot

părţei, care a provocat
aceste

că

dovedi

fost

au

acte

violenţa

!

între părţi
|
şi cu titlu
n. 5.
deci, opo-

|

sau refusat jurămintul,
dreptu-

în frauda

făcute

rilor lor, 416. V. Acţiune pauliană.
—Bfectele deferirei jurămîntului de creditor unuia din debitorii solidari, în privinţa celorlalți codebitori, 416, n. 3;

|

492, n. 5 şi t. VI, p. 169.

— Casurile în care jurămîntul prestat de unul din debitorii
solidari foloseşte tuturor codebitorilor sei, 417 nota.
—Jurămîntul dat de debitor unuia din creditorii solidari și
acesta,

de

vefusat

de unul

numai pentru partea

debitor

pe

liberează

de a jura, 417.

care a refusat

creditorului

din

__urămîntui

dat

_—Jurămîntul

dat debitorului

creditorii

solidari

şi refusat

de debitor, sau jurămîntul prestat de creditor, după propunerea debitorului, folosește tuturor creditorilor solidari,
41, t. şi n. 2.
principal

şi prestat

de

el, li-

V.

Pide-

şi presberează pe fidejusor ; iar jurământul dat fidejusorului
tat de

el.

foloseşte

debitorului principal, 417

Jusiune.
—Referirea jurămîntului,

urm.

+18 urm.

jurământul, 419.
— Capacitatea cerută pentru a putea referi
a litigiului, dacă
stare
ori-ce
în
referit
fi
poate
—Jurămîntul
419.
este personal aceluia căruia este referit,
este personal
jurămintului
obiectul
—Dacă faptul care tace
re-

aceluia căruia
feri, 419.

el este

acesta, nu-l mai
a

deferit,

a declarat

că

primeşte

— Partea,

care

— Partea,

care a retractat Jur ământul,

jurămîntul

poate
nu-l

mai

,

poate referi (Controversă), +19
aa
nu-l mai :
—Partea, care a dat sau care a referit jurământul,
că este gata a Jupoate retrage, dacă adversarul a declarat
ra, 420, t. şi n. 2.
expresă sau tacită, 421.
— Retragerea jurământului ui poate fi
poate deferi
din

noi,

421,

—Refusul de

492.

a presta Jur ămîntul,

a pr esta

nu-l mai

sau de a-l referi, 492 urm.
sau de a referi Jurămin-

— Efectele refusului de
tul, 492.
,
din cr editorii solidari, de_—Dacă refusul emană de la unul
ului,
cât pentru par tea creditor
Ditorul nu este liberat de
care a refusat de a jura, 492,

4

1

1

CW

--Dacă retusul emană de la unul din debitorii solidari, el
nu este oposabil celorlalți codebitori, pentru-că, prin acest
refus, posiţia debitorilor devine mai rea, 492, t. şi n. 3.
—Refusul fidejusorului de a jura nu produce nici-un efect
în privinţa debitorului principal, şi vice-zersa, 492, 493.

TURĂMINTUL

DEFERIP

DIN OFICIU, 493 urm.

„Jurămintul dat din oficii se împarte
rii şi estimatoriii (Zenonian), 493.

în jurământ supleto-

—Jurămîntul supletoziii este acela pe care judecătorii îl deferă din oficiii părţei care merită mai multă încredere, pen-

tru complectarea convingerei lor, 493, 494.
—Casurile în care legiuitorul însuşi determină
cărora acest jurămînt se deferă, 424, 433.

—Origina

jurămîntului

supletoriit

(dreptul

persoanele

roman),

424, t.

sau

hârtiile

casni-

când

există

şi n. 4
— EI era admis în vechile noastre legiuiri, 424, n. 5; 425 nota.
— Admiterea lui în dreptul străin, 426, n. 3,
—dIn procedura noastră actuală, (Controversă), 496,
n. 3,
428, n. 1.
—Oritica jurămîntului supletoriii, 425, 496.
—Jurămîntul supletoriii, fiind o excepţie, este de strictă
interpretare, şi ca atare, nu poate fi deterit de câţ în
ceasurile
jimitațiv determinate de lege, 496.
—Nu se poate, deci, deferi jurămîntul supletoriii spre
a com-

plecta proba.

care

resultă

din

registrele

ce, 220, n. 2.
— Nici proba care resultă din reboage, 228, n. 9. V.
Peboage.
— Condiţiile necesare pentru ca jurămîntul supletorii
să
poată fi deferit, 427 urm.
—E1

nu

poate

fi deferit

de

câţ

atunci

un

început de probă, 427, 498.
—lu materie comercială, jurămîntul supletoriii
poate fi deferit în baza unor simple presumţii, ori-care
ar fi valoarea
litigiului, 498.

|
—Casurileîn care proba testimonială a faptului
litigios nu
este admisibilă,
fără

un început

de

probă

scrisă. 495.
-—Aplicarea. principiilor de mai sus
la
contractele
de închiriere, 499.
|
—De câte-ori există un act Scris, jurămintul
supletoriii nu
poate fi deferit în lipsa unui început
— Actul SerIs, căruia lipseşte formalitatdeea probă scrisă, 429.
dublului original
sau bunului şi aprobat, face admisibil jurămîntul
supletoriii,
429. V. Bun și aprobat, Dublu
original.

st pate ema cette m inte

pletosii,
—Nu

274

se poate

130

;

deteri jurămîntul

piectat

prin jurămîntul

supletoriii

su

comerciantuluia
cărui registre nu sunt ţinute în
regulă, 215, t. şin. 3.
—Casul, în care proba care resulţă din
registre, poate fi complectată prin Jurămîntul supletoriii,
430, t. şi a 2,

—Casul, când comerciantul la, a cărui registre se referă, cine-va, vefusă de a le înfăţişa, 214, 430.
-—Jurămîntul deferit în casurile art. 1416, 1417 şi 1472 0civ.

nu

este

supletoriii,

ci decisoriă,

431,

— Regulele comune atât jurămîntului decisoriii cât şi acelui
snpletoriit, 431, 432.
— Persoanele cărora se deferă jurămîntul supletoriit trebue
să

fie capabile,

cisorii,

ca şi acele

432.

—Cu-toate-acestea,

toriii unui

cărora

judecătorii

incapabil, soluţie

—Jurămîntul

se deferă jurămîntul de-

pot

deferi jurămîntul

admisă

şi ia Romani,

suple-

432.

supletorii, ca şi acel decisoriii, nu poate

fi de-

terit de cât uneia din părţile prigonitoare, 432.
.
— Relatarea unui caz curios, în care, în vechiul drept francez, Sa deferit jurămîntul ambelor părţi litigante, 432, n.
6 ; 433 nota.
—Turământul supletoriii poate fi deferit în ori-ce materie,
ovi-care

ar

fi valoarea

lor judecătorești,

litigiului,

înaintea

tuturor

arbitrilor, 433.

chiar şi înaintea

instanţe-

,

—Deferirea jurămîntului supletoriii înaintea, trib. represive
pentru stabilirea quantumului daunelor causate, 453.
—.Judecătorii trebue, însă, să useze de acest jurămint cu o

mare prudenţă, 433.
—Jurămîntul

care

casurile

ferit

în

—E1

poate

o

supletoriii ca și acel decisoriii nu poate fi deinteresează

ordinea

publică,

|

433.

—Acest jurămiînt n'are nevoe de a fi deferit, ca acel decisoriii, asupra unor fapte de natură a curma litigiul, 434,
fi deferit

atât înaintea

tribunalului cât

şi înain-

,
tea Curţei, 434.
l,
tribuna
de
deferit
— Curtea poate să înlătureze jurămîntul
3
n.
şi
t.
434,
părți,
te
celeilal
ntul
şi să defere jurămî
deci— Aplicarea regulelor de procedură de la jurământul
N
sori, 434.
4385.
— Prestarea acestui Jur: ămînt la domiciliul părței, celeilalte
referit
fi
poate
nu
— Jurămiîntul deferit din o ficiii
.
Ia
Lu
părţi, 435.
efusului jurămîntului susal!
rel
prestă
ei,
deferir
[efectele
a
—
o
Ă
bletoriii, 435 arm.
Revenirea

din

asupra

partea judecătorilor

jurămîntul

încheerei prin

435 urn., 444, 0

supletoriii,

care se admite
a oheisiei prin care s
—Nu se poate, insă, reveni asupra,
PR
n. £
2
9
,
DU3,
ii
431,
254,
is
uii, or
jurămîntul decisor
ite jurămi
admite
jurămintul
că
oa
uras
imprej
din
2 Co msecințile care resultă
IN
438,
,
,
7
tori
judecători,
oriitii nu leagăă pe judecă
3
pe
se

at

contra “căreia

poate 'constitui

parte

urat
aceluiai care a jurat

jurămîntul
civilă

falş,
falș,

supletoriii a fost prestat,

în procesul de

437
4o!,

9.

P

sperjur inten-

a

,i

e de jurămînt deci
tera soluției contrare în materi
a
„
PRE
soriii, 413.
438.
părţi,
pe
nici
leagă
nu
riii
"Deferirea jurămîn. supleto

—Indivisibilitatea jurămîntului supletorii, 438.
|
—Indivisibilitatea jurămintului decisorii, 356, t. şin.2;
3170, n. 4.
.
JURĂMÎNTUL ESTIMATORIU (in lite, en plaids), 439 urm.
—Admiterea acestui jurămînt în dreptul roman, 439.
—lIm pravila lui Vasile Lupu, 502.
—In dreptul actual, 440.
—Casurile în care acest jurămînt poate fi deferit, 440.
— Deferirea, acestui jurămînt epitropului, 440, n. 2.
,
—Ca

și jurămîntul

decători,

439, n. 2.

— Determinarea

supletoriii,

el este

daunelor-interese

facultativ

înaintea

presive, prin deferirea acestui jurămînt
441 nota.
—Casul

în care

proprietarul

pentru ju-

tribunalelor

reclamantului,

a fost deposedat

re-

433,

de lucrul sei

prin faptul altuia, 441 nota.
— Aplicarea, regulelor privitoare la jurămîntul supletoriă,
441.

— In principii,

acela

căruia

se

deteră

Jurământul

estimato-

rii, trebue să figureze personal în proces, soluţie
admisă și
la Romani, 441, î. şi n. 2.
— Prestarea, acestui jurămînt, de tutor, curator,
ete., 442.
—De moştenitorii aceluia care a suferiţ paguba,
442.

— Determinarea

sumei

pănă

la care

reclamantul

urmează

a
fi credut prin jurămîntul sei, 443, 444,
—La Romani, cele de mai multţe ori, unu se
determina această sumă, 442, 443,
—Jurămîntul affeetionis de la Romani nu mai
este admis astăgi, 439 n. 4; 443,
—Admiterea, numaia jurământului veritatis,
439 n. 4; 442.
— Judecătorii nu sunt legaţi prin deferirea
şi chiar prestarea jurămîntului estimatoriii, 444.
— Deosebire între jurămîntul estimatorii
şi acel supletoriii
propriu dis, 442, 445.
—Deosebire

între

jurământul

supletoriă

şi acel decisoriii,
431, n. 3; 445, 446.
TURĂMÎNT PALŞ.—V. Sperjur.
JURAȚI.—Refusul lor de a jura, 299,
n. 3.
—Ei apreciază și fixează quantumul daunelor-interese
în materie de delicte de presă, 633, n. 4.
—Ei

pot pune

temeiti

pe

mărturisirea

acusatului,

fiind-că
nu-şi motivează verdictul lor, şi pot
a-şi forma, convingerea
ori de unde ar crede de cuviință, 347.
—Legea nu cere samă juraţilor de mijloacele
prin care ei
Sau convins, nici le prescrie vro
regulă pentru cumpânirea probelor aduse în sarcina acusatului,
1921, n. 4; 347.
— Individul achitat sau absolvit de
juraţi nu mai poate din
noi fi urmărit pentru acelaşi fapt
înaintea, Curţei cu juraţi.
trib. corecţionale sau de simplă poliţie,
610, n. 2. V. Autoritatea lucvului judecat.
|

S1
— Efectul
urm.

V.

JURIDICŢIE
V.

lucrului judecat

CONSULARA.—Nu

Autor.

asupra

CONTENCIOASĂ.

acțiunei

civile,

în materie vepresivă.

mai

lucrului judecat.

JURIDICŢIE
pe cale

verdictului juraţilor

Autor.

există

— Numai

contencioasă, de instanţele

de

653

astă-di, 412 urm.
!

hotăririle pronunţate

fond,

pot

dobindi

au-

toritatea, lucrului judecat, 480 urm. V. Aatos:. lucrului judecat.
JURIDICŢIE GRACIOASĂ.—Decisiile date în camera de consiliu, pe

cale gracioasă

crului judecat,
—lixemple

de

sau

voluntară,

V. Autor.

480 urm.

încheeri gracioase,

nu au autoritatea, lu-

lucrului judecat.

481

urm.

— Deosebire între juridicţia gracioasă şi contencioasă, 480, n. 1.
— Puterea încheerilor date pe cale gracioasă, 480, n. 1.
JURIDICȚIE DE INSTRUCȚIE. — V. Autor. lucrului judecat,
Camera

de punere

sub acușare,

Jud.

de instrucție,

ete.

JURIDICŢIIE DE JUDECATĂ SAU DE FOND, 598 urm. V.
Autor. lucrului judecat în materie vepresivă.
—lIn faţa a doue hotăriri remase definitive şi emanând una,
de la juridicţia de instrneţie, iar cealaltă de la juridicţia
de judecată, cursul justiţiei fiind intrerupt, este loc de a
se procede la un regulament de competinţă pentru determinarea naturei delictului. Cas. rom. Dreptul din 1909, No. 29.
NOCET, NEQUE PROALTERI NEQUE
JUSJURANDUM
DEST, 415.
JUSJURANDUM SPECIES TRANSACTIONIS CONTINET, 363,
n. 2; 380, 412.

R
KORANUL (lui Mahomet),
şi t. V,p.81,n.2

243, n. 3; 352, 353, t. şin. 1. Vedi
|

L
LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT, 637.
LE CIVIL TIENT LE CRIMINEL EN ETAT, 640.
Da
(actelor), 143 urm. V. Acte autentice.
LEGALISAREA
şi
5
n.
290,
ă,
natural
LEGAT VERBAL.—Efectele lui ca oblig.
t. VI, p. 14
€ irea unui legat verbal, testamen—Nu se poate cere doved
i, 105.
tele nuncupative ne mai fiind permise astă-d
legatar, fie el
un
de
faţă
ţate
pronun
LEGATAR. — Hotăririle
legatar, , nici
alt
i
unui
i
i rsal, nu sunt oposabile
i - unive
a acat.
judec
ui
lucrul
.
Autor
V.
ee itorilor, 553, 554.
tific
auten
a
de
Dreptul pi
LEGAȚIUNI (din străinătate).
Ş
ele.

LG:

V.

Acte

autentice,

Agenți

diplomatici,

ENDIRNAȚIONALĂ. —— Nu poate

EC.

să atingă autoritatea

a
5
"ului judecat, 579, n. 4.
moniali p.
testi
proba
ibilă
admis
Face
audă la lege).—
LEGE
„t.
părţi,
între
chiar
dovedirea simulaţiei prin martori,
şi n. £. V. Fraudă.

i

L9

LEGE

STRĂINĂ. — Dovedirea ei de acel care o invoacă,

urm. Cpr.

Trib.

—Mijloacele

de

102

Dinant (Belgia), J. Clumnet, 1902, p. 878 urm.

dovedire

a unei

legi străine

înaintea tribu-

nalelor române, 102 urm.
——bBroarea comisă de judecători asupra unei legi străine,
fiind o chestie de fapt, scapă de controlul Casaţiei, 102,
103. V. tabla vol. V, vv Lege străină.
—Casul în care interpretarea unei legi străine poate da loc
la casare, 103, n. 1
—Violarea unei legi străine nu poate fi propusă pentru
prima-oară în casaţie, 104, n. 2.
LEPADARE

DE

PRUNCI.—V.

Pruncucidere.

LESIUNE.—Nu este, în legea noastră, în privinţa majorilor, un
viciii de consimţimînt, 7 urm. V. Rescisiune.
— Dreptul

vechiii, dreptul

privinţă, 9,n.
—Singurul

roman şi dreptul

străin în această

excepţional în care majorul

poate să învoace

3

caz

lesiunea (anularea acceptărei exprese sau tacite a unei MOŞteniri), 6, 10 urm.: t. III, p. 330 urm. şi t. V, p. 311.
—Lesiunea nu poate, deci, fi invocată de majori în materie
de împărţeală, 7, 8.
— Nici în materie de vingare, etc., 9, n. 3.
— Dreptul internaţional în materie de lesiune, 40, 41.

—Lesiune

în privinţa

minorilor,

12

urm.

V.

Rescisiune.

LIBERI CUGETĂ'TORI.—Nu pot fi scutiţi de jurămînt,
fie ca
martori, fie ca juraţi, 299, n. 5.
LIBERTATE INDIVIDUALĂ (L. din 15 marţie 1902),
589, n. 2.
LOCATAR.—
Lucrul

judecat

în

conţra

locatarului

nu

este

opo-

sabil locatorului, 549.
|
—Intr'o tulburare de drept, lucrul judecat contra locatarului nu este oposabil proprietarului, dacă proprietarul
n'a
fost pus în causă, 550, 551. V. Autor. hrerului
judecat.
LOCATȚIUNE.—V. Contract de închiriere.
LOCUS REGIT ACTUM.— Aplic, acestei regule
la confirinare, 68.
—La actele autentificate în străinătate, 149.
aL pelebrarea căsătoriei, Cpr. C. Galaţi, Dreptul
din 1902,
No.
31.
LOTERII.—Oprivea lor în țară, 609 nota.
YV. şi ţ. VI, p. 433,
n. +; 434 nota,
|
—Pedepsirea diariştilor cari publică
oprite, 609 nota. V. Diariști.

anunciuri

de loterii

LOVIRI (causate părinţilor). —Sunt de
competenţa, trib. corecționale, iar nu de competenţa judecătoriilor
de ocoale (Controver-

să), 665, n. 1.—Contră: C. Iaşi, Dreptul din
V. Piliațiune,
Maltratăvi,

Parieid,

Părinţi,

1902, No. 17.

ete,
— Reproducerea, în această privinţă,
a unei decisiuni a parlamentului din „Bordeaux, din 1564,
665, n. 1
LUCRĂTOR

CU MÂNA. — Este scutit de formalitatea bunului
V.

ȘI aprobat, 202, 206.

LUCRU

JUDECAT.—V.

Bun și aprobat.

Autor. lucrului judecat.

|

PE

M
MAHUOMISTANI

(Jurămîntul

MAISTRI.—Aplicarea

lor).—V.

prescripţiilor

Jurământ,

scurte,

Musulmani.

statornicite

_1903, 1904 C. civ., 375, n.1.
MAJORITATE.—In dreptul vechiii francez, în dreptul
anterior şi în dreptul străin, 15, î. şi n. 2.

de

art.

nostru

—-lu legea ungurească din 1871 (art. 1), majoritatea este fixată

la 24 ani. V. Ann. de legisi. ctrangere, anul 1871, p. 934.
—In dreptul musulman, 15, n. 2.
—Lesiunea nu există în privința persoanelor majore, ci
numai în privinţa acelor mincare, î urm. 12 urm. V. Lestune, escisiune.
la majoritate, sau minoritate,
—Hotăririle privitoare
de drepturi, nu sunt
declarative, iar nu constitutive

fiind
opo-

sabile terţiilor cari p'au figurat în proces, 510.
MALITIIS HOMINUM NON EST INDULGENDUM, 391, n. 2.
vedi şi t. V, p. 403 nota.
MALTRATARIEA (părinţilor de cătră fiii lor).— Cine judecă aceste

fapte

:

tribun.

corecţional,

sau judecătorul

de ocol

(Controversă), 665, n. 1. V. Lociri, Paricid, Părinţi, ete.
MANCA.—V. Doică.
MANDATAR.— Confirmarea unui act anulabil poate
MANDAT,
să aibă loc prin mandatar.— Necesitatea unui mandat. special, 53. V. Confirmare.
—Şi mărturisirea nu poate emana de cât tot de la un man|
datar special, 329. V. ifărturisire.
cu un
învestit
fie
să
trebue
mandatarul
care
în
__Casurile
mandat autentic. V. Acte solemne, Donaţiuni, Procură, ete.
__Pormalitatea dublului original nu este, în principii, ce-

rută în privinţa
- riginal.
“Această

contractului

formalitate

este,

de mandat,
Lo

însă, neaparată

datarul a stipulat un onorarii, 196.
— Quid în privința bunului Şi aprobat
—Dovedirea

mandatului

194. V.
_
Ș

de câte-ori man-

|
? 203.

civil. — Aplicarea

Dublu o,

dreptului

,
comun

|
(Controversă), 250, n. 3 şi t. V, p. 319. nota.
este vorba
când
atunci
şi
aplicabil
este
comun
—Dreptul
mandatului, 252,
de a se.stabili, în materie penală, violarea Probă
testimonit. şi n. 1. V. Abus de încredere, Deposit,
ală,

etc.

V, p. 319 nota.
— Dovedirea man datului comercial, t.
lucrând în limitele
— Scriptura; emanat ă de la un mandatar, i, 215. V. Gestintelu
manda
ă
opus
mandatului. seii, poa te fi
_
|
|
:
une de afaceri.
at a
oblig
fi
poate
ri,
aface
de
ca şi gerantul
de
la
ive
relat
e şi hârtiile
produce în justiţie registrele, notel
şi
ri.
aface
de
cestiunea sa, 922, n. 5. 'V. Gestiune un ui mandatar, , 385. V.
it
2DiJurămîntul nu poate fi defer vi
Jurământ.

184
— Mandatarul nu poate, la rîndul seu, deferi jurămintul în
numele mandantelui, de cât în basa unui mandat special, soluţie care era admisă şi în codul Calimach, 382, 383.
—Hotărirea dată faţă de mandatai, ori-care ar fi natura
mandatului, fie el legal, judiciar, sau convenţional, este oposabilă mandantelui, de câte-ori mandatarul n'a depăşit limitele mandatului, 549 urm., 556. V. Autor. lucrului judecat.
—Hotărirea, pronunţată în contra, sau în favoarea mandantelui, nu este însă, în principiit, oposabilă mandatarului, 556.
-— Teoria mandatului restrins sau a representaţiunei imperfecte..—Inadmisibilitate, 557. V. şi monografia noastră, publicată în C. judiciar din 1902, No. 73.
MARINARI.—Nu sunt scutiţi de formalitatea, bunului şi apro-

bat, 205.

MARTORI.—V. Probă testimonială.
MARTURISIRE, 321 urm.
—Mărturisirea, este o adevarată
legală.

Codul

civil cuprinde,

probă,
deci,

iar nu o presumție

în

această

privinţă,

o

inadvertenţă, ca, și în materie de jurămînt, 310, t. şin. 3;
315, 821,
— Definiţia, şi împărţirea mărturisirei, 321 urm.
—-Mărturisirea, ca, şi jurămîntul, nu se poate referi de cât
la o chestie de fapt, 322, t. șin. 2. Cpr. şi Trib. Dolj,
Dreptul din 1902, No. 39.
— Tăcerea nu constitue în genere o mărturisire, 322,

—Cu-toate-acestea,

nevenirea,

părţei,

când

este

chemată

la

interogator, sau refusul ei de a respunde, poate fi considerată ca o mărturisire, sau ca un început de probă, 214, 322,
430. V. Interogator, etc.
|
—Ca să existe mărturisire, declaraţia trebue să fie făcută
în mod serios, 393.
—Mărturisirea, fiind un act unilateral, n'are nevoe de a, fi
acceptată din partea aceluia, în folosul căruia ea este făcută (Controversă), 324, 343.
—-Mărturisirea este expresă şi tacită, 394,
—Ea este extra-judiciară şi Judiciară, 324.
—Mărturisirea, extra-judiciară, 324 urm.

—Aărturisirea, extra-judiciară scrisă şi verbală,

—Mărturisirea,
beşte, este acea.
nătură privată,
—Mărturisirea
martori,

nu

394, 395.

extra-judiciară scrisă, de care legea nu vorfăcută prin un act autentic, sau sub sem395.
verbală, neputând fi dovedită de cât prin

poate

servi

de dovadă

de

câţ atunci

când

admisibilă şi proba testimonială, 325, 396.
— Soluţia, contrară este admisă în materie comercială,
n. 5,
—Mărturisirea consemnată

întrun

proces-verbal

este

325,

un portărel, fiind o mărturisire extra-judiciară, nuîncheiat de
face nicio dovadă, dacă obiectul litigiului nu poate fi dovedit
prin
martori, 325, n. 2,

785
—Mărturisirea,

străină,
fi tost

extra-judiciară

poate

fi invocată

declarată

executorie

consemnată

în România,

într'o

hotărire

fără ca hotărîrea să

de judecătorii

2. V. Formulă executorie.
„prleetele mărturisirei extra-judiciare

români,

325.

(Controversă),

D314.

n.

”
326,

—Dreptul străin în această privință, 321, î. şi n. 2.
.
—Mărturisirea, judiciară, 3217 urm.
— Definiţia
mărturisirei judiciare, 327.
— Deosebire între dreptul roman şi dreptul actual, 328.
“Judecătorul,

înaintea

căruia,

se face o mărturisire,

să fie competent din causa materiei,
—Etectele mărturisirei făcută într'un
altul (Controversă), 328, n. 4.
—Casul în care mărturisirea a fost
judecător incompetent rafione persone
să

trebue

—Mărturisirea

emane

de

trebue

328, t. şi n. 5.
proces şi invocată în
făcută înaintea unui
(Controversă), 329.

la insăşi partea, saii de

|
la un mandatar al ei special, 329.
—-Mărturisirea făcută de un prepus nu obligă pe comitent,
329. V. Comitent, Prepus, etc.
—Mărturisirea făcută de un advocat în instanță, 329, t. şi
n. 5. V. Adeocat.
— Numai persoanele capabile pot face o mărturisire în jus-

tiție, 330.

—Nu

SER

ou

pot, deci, mărturisi : minorii, înterdișii, femeile măritate

neantorisate, ete. 330.
—Dreptul musulman în această
— Dreptul austriac, 331, n. 2.
— Controversa

la care

—Mărturisirea,

făcută

a dat

loc

privinţă, 331.
N

femeei

mărturisirea

|

mări-

,
,
tate, 330, n. 3. V. Pemee măritată.
—Mărturisirea făcută de un epitrop în numele minorului
sau intergisului, 331, t. șin. 4. V. Tutor.
—Casul în care mărturisirea făcută de barbat este oposa,
bilă femeei, 331.
—Mărturisirea făcută de sindic sau falit (nevaliditate), 332.
de

administratorii

unei persoane

mo-

|
rale, 332.
Pertor,
Interoga
V.
332.
morale,
elor
persoan
—Interogatorul
soane

morale,

—Interogatorul
morală, 333.

,
constituesc

etc.

societăţi ilor care nu

j

i

o persoană

|

credi
ă, facee credinţă
—Mărturisirea, făcută de o persoană capabilă contra
te țiiinsă
nu
ali,
univers
ei
or
contra representanţil

lor,

333, n. 3; 334 nota.

i

|

făcută în mod fraudulos nu este oposabilă
—Mărturisirea
: 5: cre.
de la care ea emană, 3
aceluia
moștenitorilor
i or ore
dreptur
frauda
în
—Mărturisirea făcută de debitor
,

ditorilor,
331

nota.

nu. este, de
a

asemenea,

oposabilă acestor

0

186
-—Mărturisirea unui codebitor solidar, nu poate să apraveze
posiţia codebitorilor sei, 3314 nota.
—Casurile în care mărturisirea este oposabilă creditorilor
aceluia care a făcut-o, 334 nota.
—Nepronunțarea judecătorilor de fond asupra mărturisirei
invocată de o parte, constitue din partea lor o omisiune
esenţială, 334.
—Casurile în care mărturisirea nu este admisă (chestii de
stat, ordine publică, căsătorie, separare de patrimonii, ete.),
335.
—Dovedirea prin mărturisire a unei servituţi de trecere,
250, n. 4
—A unui deposit voluntar, 248 nota. V. Deposit.
—A unei transacţii (Controversă), 254 nota. V. Transacţie.
—Moştenire nedeschisă încă, 335. V, Pacte succesorale.
—Presumţiile absolute („juris et de jure), care interesează
ordinea publică, nn pot fi combătute prin mărturisire, 311 ?
312, 317.
—Juid în privinţa presumţiilor legale de interpunere de
persoane ? (Controversă), 867 nota.
—Pesumţiile absolute, care nu interesează ordinea publică,
pot fi combătute prin mărturisire şi jurămint, 315, 316. V.
Juvământ.
—Indivisibilitatea mărtarisirei, 335 urm.
—Mărturisirea judiciară, nu însă ŞI acea

,
extra-judiciară,

este în principii indivisibilă, 335, 336.
—iIn dreptul englez, din contra, mărturisirea extra-judiciară

este, indivisibilă, iar nu acea, judiciară, 336 nota.
—Casurile în care mărţurisirea, judiciară
este divisibilă,

336 urm.

—Indivisibilitatea, mărturisirei judiciare nu poate fi propusă pentru
prima-oară în casaţie, 336, n. 1
— Mărturisirea, pură şi simplă (Indivisibilitate),

337.

—Mărturisirea, calificată (Indivisibilitate), 337.
—Mărturisirea

complexă.—-Casurile
risire este indivisibilă, 338.
—Casurile

339.

în care

mărturisirea

în care această mărtu-

complexă

este

divisibilă,

Cpr. şi J ud. ocol Simila, C. judieiav

din 1902, No. $3

indivisibilităţei mărturisirei

a-rare-ori îşi pri-

(cu adnot. noastră). V. şi C. Besancon, D. P. 1902. 2.
1%.
preciarea suverană a judecătorilor de
fond,
339.
piiie

mese aplicare în materie comercială,
340.
Tiepcabilitatea năzturisirei judiciare,
340

pin

de fapt,

exc ea

nu the,

este

ea

principii,

poate

însă

irevocabilă,

fi revocată

urm.

340.
pentru

eroare

DU
ŞI pentru eroare de drept, 340.
—Casurile în care mărţurisirea întemeiată
pe o eroare de
drept, ar putea fi retractată, 341, n. 2. V. Dor rome
ete.
— Exemple de erori de drept şi
de fapt, 341.
|

18
——Casurile

drept

în

care

legiuitorul

de acea de fapt, 342

—Acel

care

invoacă

nostru

eroarea, ca o causă

trebue s'o dovedească, 342.

—Mărturisirea
nală, 343 urm.
— Procedura

inculpatului

engleză

distinge

eroarea

de

și t. V, p. 54 nota şi 371.

a mărturisirei sale

san acusatului

și americană

în această privință,

343,

n. 5.
—Casurile în care o mărturisire făcută de un
cursul unui proces, poate servi judecătorului
convingerei sale, 346.

inculpat, în
de element

—0

pe mărturi-

decisie

penală

nu

se

poate

întemeia numai

sivrea inculpatului, 346, 635, n. 2.
— Dreptul nostru anterior în această privință, 635, n. 2.
—I]n materie criminală, însă, juraţii se pot întemeia numai
pe mărturisirea acusatului, 347.
— Admiterea

aceleeaşi

soluţii

şi în

materie

de

simplă

poli-

ție, 3471. V. Contrav. polițienești.
—Nu însă şi în materie corecțională, 347.
— In materie penală, ca şi în materie civilă, mărturisirea
poate fi judiciară sau extra-judiciară, scrisă, sau verbală, 347.
—Casurile

în

care

mărturisirea

extra-judiciară

dovedită prin martori, 347.
—In materie penală, mărturisirea
— Asemenea

mărturisire

este,

nu

poate

fi

poate fi retractată, 349.

în principii,

divisibilă,

348.

—Casurile în care principiul indivisibilităţei mărturisirei se
aplică şi în penal, 346.
—Mărtuvisirea făcută de un martor înaintea unui judecător
de instrucţie, de şi sub jurămînt, nefiind definitivă, nu poate
fi urmărită ca falşă, 302, t. şi n. 1. Cpr. Trib. Vlașca,

Dreptul din 1903, No. 2. V. Judec. de instrucție.

—Mărturisirea, sau mai bine

dis depunerea

poate fi urmărită ca mincinoasă de
cută înaintea unei instanţe de fond

unui martor, nu

cât atunci când e fă(trib., curte, judecător

N
de ocol, ete.), 301, 302. V. Probă testimonială.
judecat
lucrului
Autoritat
—
ea
MATERIE ADMIN ISTRATIVĂ.
.
ă,
667
urm.
v
strati
admini
e
materi
există şi în
COMERCIALĂ. — Admiterea pr esumţiilor de fapt ca
*
M:
de
IE aceOALE
MATERmijlo
Presumţie,

probă, fără nici-o
Probă testimonială.

res

tricţie, 269, 319,n. 2.2, V.
PR

!

în materie pe-

la facultatea
— Admiterea probei testimoniale, care e lăsată
|
urm.
269
judecătorilor,
a
_
,
— Motivele acestei excepţii, 210.
n. 3.
325,
i,
martor
cu
le
verba
ei
risir
__ Stabilirea mărtu
nedatorită, Pro—A plăţei nedatorite, 284, n. 1. V. Plata
ete.
,
racte
-cont
bă testimnonială, Quasi
LL
rjurului, 414.
—2
|
DI
d usiune.
Fidej
V.
59.
2
258,
,
unei
jusi
ei
fide
>
_A
ție,
ansac
7»
V.
256 nota.
—A ranzacţinnei (Controversă), 255,

:

„

758
—Faţă cu cei de al treilea, gagiul nu poate fi dovedit de
cât prin act scris, dacă suma pentru care el este constituit trece peste 500 lei noi, 249, n. 1. 256, 210, 211. V.
Gagiii, Probă, testimonială, etc.
,
—Este suficient pentru ca proba testimonială să fie admisibilă, ca actul să fie comercial numai pentru una din
părți, 270.
—Casurile în care proba testimonială, şi în consecință, şi, a
presumţiilor de fapt nu este admisă nici în materie comercială (Contractele care cer neapărat un act seris), 256, 257,
210, 271. V. Gagiui, Vas, ete.
— In materie comercială, nu se aplică formalitatea dublului
original (Controversă), 196, 197. V. Dublu original.
—Comercianţii sunt, de asemenea, scutiţi, chiar în
privinţa
cambiilor, de formalitatea bunului şi aprobat, 205.
—Art. 1189 C. civ. nu se aplică, de asemenea, în
materie
comercială, 240. V. Acte recognitive.
— Principiul indivisibilităţei mărturisirei judiciare
își
mi a-rare-ori aplicarea în materie comercială, 340. va pri—In materie comercială, jurămîntul supletoriii
poate fi deferit în baza unor simple presumţiuni, ori-care
ar fi valoarea litigiului, 498. V. Jurămînt,
—Cât

timp

poate

fi executată

o hotărire

pronunţată

în materie comercială ? (Controversă), 517, n. 4.
518
nota.
V.
Autor. lucrului judecat, Prescripție, ete.
MATERIE ELECTORALĂ.——Nu se poate deferi
jurămîntul în
materie electorală, 366, t. şi n. 3. V. Jurământ.
—Hotăririle pronunţate în materie electorală
au putesea
lucrului judecat, e»ga Omnes, însă numai
pentru listele anului în care ele s'au pronunțat, 492, 562.

—Contenciosul administrativ în materie electorală
, 668.
MATERIE PENALĂ.—Admiterea probei
testimonia
le,
fără nicio restricție, 271. V.

Probă testimonială.
—Mărturisirea acusatului san inculpatului
în materie penală, 343 urm. V. Mărturisire, în fine.
—In materie penală, persoanele care
nu pot fi ascultate ca,
martori, fiind specificate
în mod restrictiv, judecătorii nu
pot să întindă aceste disposițiuni
la alte persoane neprevădute de lege. Cpr. C. Toulouse, C.
judiciar din 1902, No.
54 (cu adnotaţia, noastră).
:
MATERNITATE.—V, Cercetarea
maternităţei.
MEDICI.— Carnetele în care ei înscriu
visitele bolnavilor, nu au
nici-o putere probatorie (Controversă),
219. Veai ŞI MoOnografia noastră, publicată în Dreptul
— Aplicarea la medici a, prescripţiei din 1901, N. 40.
scurte statornicite de
art. 1903, 1904 c. civ.,

MEDICINĂ (exercitiul

inuu,

MESAGIU

,

DOMNESC

ilegal

375, n. 1.
al medicinei). —Este un

delict con-

(pentru elaborarea Codului civil),
668, n.
2 şi t.1, Introd., p. 22, n.
1.

MIJLOACELE
PERIE

(acţiunei — Deosebire
sebire
(acţiuneii).

35. V. Aututor.

MILITA

bat, RI.205.—

Nu

— Căsătoriile
soris,
ete.

au,
lucrului

sunt scutiţiţ de

judecat,

ş
între
causă şi1 mijloace
mgoace
Causă,
ete

formalitatea a bunului
bunului

militarilorer, 167 urm.

V.

"âsători
Căsătorie,

şi si aproContra-îu-

judecă de delictele
de presă,
presă comise
i
ilitari 613, n.
1 —Cine
Ve Diete
prese.
de militari,
MINISTER DE „PXTERNE.- -egalisarea actelor emanate
de la
„lezat
â
in străinătate, 143. V. Agenţi
di
ici

MINISTIR

PUBLIC. —Infiinţarea,

lui în în oma

agp omatiei

— Ministerul public nu poate deferi jurămîntul 384.
”
—Jurămîntul
nu poate fi deferit în urma conclusiilor minist. public, în casurile în care aceste conclusii mai sunt
astă-di necesare, 388, n. 4. V. Jurământ.
—

Instanţa

de apel

nu poate

mări

pedeapsa

pr

i

i,

fă

ră apelul minist. public, 605, n. 5 V. ar
venitului fi
ixcepţit de la, acest principii în privința delictelor, nu
însă şi a contravenţiilor judecate de judecător
605, n. 5, 606 nota. V. Ap.
i
mul de ocol,
— Inceputul de probă scrisă, care poate să resulte din interogatorul luat unui prevenit, de procuror, 274. V. Judecă, tor

MINOR,

de instrucție.

MINORITATE.—V.

cisiune,

Incapabil,

JMajoritate, Lesiune, Res-

etc.

—Minorul are acţiunea în vescisiune pentru lesiune, 12 urm
V. Rescisiune.
— Sensul adagiului : Minor restituitur non tangua minor

sed tanguam

lesus (Controversă), 22.

— Responsabilitatea

minorului pentru delictele sau

lictele sale, 27. V. Delicte sau guasi-delicte.

quasi-de-

—0Oblig. fidejusorului remâne validă, cu-toate-că acea, principală ar fi anulată din causa minorităţei debitorului, 418
nota. V. Fidejusiune,.
—Minorul nu poate mărturisi în justiţie, 330. V. Mărturisire.
—Dreptul musulman și austriac în această privinţă, 331, t.
şi n. 2.
—Minoral nu poate deferi şi nu i se poate deferi jurămin-

tul, 380, 381, 387. V. Jurămint.

—Minorul emancipat poate, însă, deferi jurămîntul în privința actelor de administraţie (Controversă), 381, n. 1.
__Minorul comerciant poate, de asemenea, deferi și să primească jurămîntul în privința actelor relative la comerciul
seu, 381, n. 1.
t
__Minorul neautorisat a face comerţ nu poate fi declara
|
,
bancrutar, 617 nota. V. Bancrută.
ne, fiind
—Hotăwivile privitoare la minoritatea unei persoa
nu sunt oposari,
dreptu
de
e
itutiv
consti
nu
iar
e,
rativ
decla
bile terţiilor cari n'au figurat în proces, 510.

!

i

790
—Aţiţarea, minorilor la desfrâu. V, Atentat la bunele inoravuri.
MOARTE.— Pedeapsa cu moarte în noul Cod penal italian, 471, n.2.
MOAȘE.— Aplicarea prescripţiei statornicite de art. 1903, 1904
(Controversă) 315, n. 1.
MONASTIRI.——Nu mai sunt astădi persoane morale, în urma secularisărei bunurilor lor (Controversă). V. monografiile noastre, publicate în Dreptul din 1899, No. 76 şi în C. judiciar
din 1903, No. 1. Contră : Cas. rom. C. judiciar, loco cit.
MONETE.— Sistemul monetar în vigoare în momentul promulgărei Codului civil, 249, n. 1.
MORATOR.—Moratorul dobindit de un falit nu împedecă urmărirea lui pentru bancrută. 618. V. Autor. lucrului judecat,
Bancrută.

MOSNENI.—-V. Cete de moșneni.
MOȘTENIRE, MOŞTENITOR.
— Anularea, acceptărei exprese, sau
tacite, pentru lesiune sau vătămare, 10 urm. V. Lesitne.
—Disposiţia art. 1900 din C. civ., fiind excepțională, nu se
aplică acţiunei în anulare sau în rescisiune, îndreptată contra acceptărei

sau

minor,

Jurămâut.

lepădărei

unei

moşteniri,

82.

—Actul emanat de la autorul comun poate fi opus moştenitorilor sei, fie chiar beneficiari, 975. Cpr. şi Cas. fr. Sirey,
1901. 1. 341. V. Probă testimonială, Representanţi.
—Jurămîntul estimator poate fi deferit nu numai aceluia
cave a suferit paguba, dar şi moştenitorului seii, major sau
442.

V.

Ă

—Hotăririle de trimitere în posesiune în privința
averei
unei moşteniri, nu au autoritatea lucrului judecat în privinţa
unui moştenitor mai apropiat, care ar reclama mai în urmă
moștenirea, prin o petiție de ereditate, 483. V. Autor. lucru-

lui judecat.

—Hotărivile pronunţate faţă de un moștenitor, nu sunt
posabile celorlalţi moştenitori, 554. V. J4utov. ler. judecat.o— Hotăririle,

care

condamnă

pe un

succesibil

moştenitor pur şi simplu, nu-şi produc

în calitate de

efectele lor, de cât

intre persoanele care au figurat în instanță ; faţă cu
alte
persoane, succesibilul remâne liber de a primi
moştenirea
sub beneficii de inventar, sau de a renunța chiar la
dînsa
(Controversă), 566 text, 567, 568 nota. V.
şi monoorafia
noastră, publicată în Dreptul din 1902,
No. 76.
”
MOȘTENITOR APARENT.— Hotărîrea, pronunțată
faţă de moştenitorul aparent este ea oposabilă adevăratului
mostenitor
care sar ivi mai în urmă ? (Controversă),
554
urm.
—Nevaliditatea, înstrăinărilor imobiliare constituite
de moş-

tenitorul aparent (Controversă),
PA

555 nota si t, VI, p. 475,

Mi oPiguonoerafia noastră, publicată

2 N0-

0U.

Cpr.

C.

în C. judiciar, din

Iași, Dreptul din 1893.

No. 20.
MOȘTENITOR UNIVERSAL (sau cu titlu
universal),
— V. Re
presentanţi.

NOŞTENIRE

VACANTĂ. —Hotăririle pronunţate față de
cura-

191
torul unei moșteniri vacante, sunt oposabile moştenitorilor
cari Sar ivi mai în urmă şi chiar creditorilor mostenirei
553. V. Autor. lucrului judecat.
!
—Curatorul unei moșteniri vacante nu poate deferi jură-

mîntul

decisor, în privinţa

bunurilor

moștenirei

ce

el admi-

nistrează, 383. V. Curator, Jurământ, etc.
MOTIVELE (unei hotăriri).—V. Dispositiv, Autor. lucrului judecat.
MUCIANĂA (presumţia). — Inexistenţa ei în dreptul actual (Contvoversă), 306 urm. V. Presumţie.
MUNCI AGRICOLE.—YV. Tocmeli agricole.
MUSULMANI.— Majoritatea la Musulmani, 15, n. 2.
—Jurămîntul Musulmanilor, 351, 352,
— Jurământul muţilor la Musulmai, 352.
—Sperjurul la Musulmani, 352.
— Proba, testimonială, 243, n. 3.
MUȚI.— Țurămîntul muţilor, 395, n. 3.
—.Turămîntul muților la Musulmani, 352.
—In procedura germană, 352, n. 4.
|
N
NAŞTERE.—
gea.

Nașterile copiilor legitimi, care au avut loc sub le-

veche,

pot

fi dovedite

astă-di

prin

martori, conform le-

cilor de atunci, 945.
|
— Quid în privinţa nașterilor copiilor naturali? (Controversă), 245, t. şi n. 2. V. Filiaţiune, Probă testimonială, etc.
—Casurile

fi dovedite

în

care

nașterile

cu martori,

— Modurile
NAVLU.

prin

252,
care

întâmplate

legea. nouă pot

sub

n. 3; 253 nota.
se

poate

contractul

dovedi

de

naviu, 951, n. 1.
NECESSITAS PROBANDI INCUMBIT ILLI QUIL AGIT, 196.
|
NEGATIVA NON SUNT PROBANDA, 107, n. 2.
NEGUȚITORI.—Vegi Bun și aprobat, Comercianţi, Materie co_
mercială, Registre, ete.
NEMO AUDITUR PERIRE VOLENS, 343, n. 5; 631.
NEMO CENSETUR IGNORARE LEGEM, 341.
_Neînserierea acestui principiii în dreptul actual, 341, n.)
şi t, V.p. 53 n. 2.

341,
” Vamiteea lui în Codul Gaiman, Zu

II
'ONTRA SE EDERE
POTEST
TRANSFERRE
ALIUM
AD
JURIS
PUS
jure dantis, ete.
QUAM IPSE HABET, 555 nota. V.V. Resoluto
lucrului judicat
Autor.
614
58,
589,
IDEM,
IN
BIS
NON
NEA
SEAO

în materie

NON
NON

represivă.

zroara.

Mărturisire.

ate

etc.
QUIL ERRAT, 340. V. voare, d drturisire,
FATETUR
O
AUCT
INET
CONT
CATI
JUDI
IS,
JUDIC
VOX TUNIS

RITATEM,

500, 509, n. 1. V. Autor. lucrului judecat.autenti—Oblig. sa de a contrasemna actele

NOTAR (comunal).
ficate de primar,

140.

192
—Ajutorul
de
Acte autentice.

notar

nu

poate

înlocui

pe

notar,

140.

ț.
|

NOTARIAT.— Necesitatea înființărei notariatului pentru autentificarea actelor, 195.
a
— Proiectul de lege elaborat în această privință, la 1862,
125, n. 3.
—Vegi asupra notariatului în Rusia, un articol a D-lui M.
Zenide, Dreptul din 1899, No. 9; iar asupra tribunaleler
de notariat din ţară, vegi mai multe articole ale D-lui Y.
Athanasovici, în Dreptul din 1902, No. 70 urm.
NOTORIETATE PUBLICĂ.—Judecătorii nu se pot întemeia
pe
notorietatea, publică, 192, n. 2. V. Probe.
— Nici pe cunoștințele lor personale ce ar avea într'o
cansă, 192.

NOVAȚIE.—Deosebire între novaţie şi confirmare, 43. YV. Confirmare.

—0 donaţie nu poate fi confirmată în mod indirecţ pe cale
de
novaţie, 48. V. Confirmare, Donaţie.
— Hotărirea care declară existenţa unui drept, nu
operează
0 novaţie, după cum pe neâvept se susține de unii,
578,
579.
NUME PATRONIMIC.— Dificultăţile la care
au dat
rile privitoare la numele unei persoane, 510 urm. loc hotăriV. Auto».
lucrului judecat.

—Prin o stranie anomalie, numai Curtea, din
Bucureşti are,
după legea din 18 marţie 1895 (art. 10),
competenţa de a
statua asupra contestaţiilor ce s'ar râdica
asupra schimbărei numelui unei persoane, 571.
—Numai copiii legitimi a unei persoane,
turali, pot purta numele tatălui lor, 570,nu însă şi acei nan. 4; 571 nota.
Cpr. și Cas. rom. C. judiciar din 1902,
No. 67.
O
OBIECT

(Identitatea

de

obiect). — Element

516 urm., 605, 606. V. Auto». lucrului al lucrului judecat,
judecat. Cpr. Cas.
- tom. şi C. Craiova, C. Judiciar, din
1902, No. 34 şi Dreptul
din 1902, No. 82.
—Deosebire între obiect şi causă, 534. V.
Autor. lucrului
judecat, Causă, etc.
OBLIGAŢII (Dovedirea lor).—YV. Probă.
OBLIG. ACCESORIL.—Sunt supuse
formalităţei bunului şi aprobat, 203. V. Bun și aprobat, Pidejusiune,
ete.
OBLIG. INDIVISIBILE.— Efectele
lucrului judecat în materie
de oblig. indivisibile (Controversă),
575 şi t, VI, p. 251 urm.
—kEtectul lucrului judecat în materie
de oblig. divisibile,
515. V. Autor. lucrului judecat.
i
— Efectele lucrului judecat în privinţa
coproprietarilor în.
indivisiune, 580, n. Î.
eta»,

etc.

V.

Autor. lucrului judecat, Copropri-

,
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OBLIG.

DE

A FACE

formalităţei

SAU

bunului

OBLIG. NATURALE.

ITI

PA

şi aprobe Sos

Efectele unui logat

CR
ACE

Sunt supuse

cuie

verbe

.
fst mt
an
act
pate
1
(CEE
gi
ae Mate
turală, 290, n. 5 şi t. VI,

—Oblig.

mai

naturale

tacitamente

p. 14

nu

gat verbal ca oblig. na-

în repetiţi

acţiune

dau loc la

—Nu

e

:

-

î

"mate

pot fi

prin Dica,

n pa VI:

ei

»P. 18
Li
A
!
ura V. Confirmare.
:
:
:
.
jurămi
poate deferi
—Nu se 370.
naturale,
pU ju ământul asupra existenţei unei oblig.
—

Lucrul judecat

lasă

el să

subsis

io

tru debitorul care a scăpat de la

suriri pedrepte ? (Controversă),
—Vedi

asupra

Oblg.

naturale,

pui

"ală

otet

571, n. 2şit.

t. VI,

ea

VI, p. 19,t.

*

OBIAt:, CONDIFIONALE SAU CU TENIS. “Anularea lor)
acţiunei

—Prescrierea

OBLIG. SINA LAGMATICE

în anulare,

Prescripți

V.

98 urm.

(nesemnate de ate de

ractante), po constitui un început de probă scrisă
OBLIG. SOLIDARE. — Efectele ucului i Hlecat în is 150. de
oblig. solidare (Controversă), 5174 şi t. VI, 169 urm., 190 urm
OBLIG. UNILATERALE (semnate prin punere de deget şi legalisate de o autoritate administrativă sau polițienească) —
Nevaliditatea lor, 147 urm. Cpr. şi Jud. ocol Simila, C. judicia” din 1902, No. 83. V, Cruce, Pecete, Sigil, ete.
OMISIUNE ESENȚIALĂ. — Nepronunţarea instanţelor de fond
asupra

invocate

propusă, sau asupra

testimoniale

probei

de părţi, constitue

288, 289; 3534.

__Admiterea

aceleeaş

soluţii

o omisiune
asupra

dovedi

altor

esenţială,

272, n. 2:

e

nepronunţărei autorită-

ţei lucrului judecat. V. Aafor. ler. judecat, Presumţii, ete.
GesOPOSITIE. —(Emanată de la un gerant de afaceri). —V. Apel,
etc.
tiune de afaceri, Recurs,
Judecătorii

sunt

datori

a verifica

din oficii dacă

oposiţia

367, n. 2; 455, n. 3. V. A-

este făcutăîn termenul legal,
pel,. Ordine publică, Recurs, etc.
recursu__Admiterea aceleeaşi soluţii în privința apelului,
etc.
lui, ete. V. Apel, Recurs,
debitorului lor, so—Creditorii pot face oposiţie în numele
reformare, sau de
de
căilor
luţie admisă în privința tuturor
Oposiţie, etc.
Apel,
v?
V,
vol.
tabla
V.
544.
anulare, 543,
V. monografia
?
publică
ORDINE PUBLICĂ.—Ce este ordinea
17 (observ.
No.
1902,
din
judiciar
C.
noastră, publicată în
Iaşi). V.
din
II
ocol.
asupra, unei cărţi de judecată a jud.
publică.
Ordine
şi Tabla vol. V şi VI, v?
n u pot fi confir—Nulităţile de ordine publică perpetuă
_
mate, 45. V. Confirmare.
n. 3.
45,
te,
pot fi confirma
—Exemple de nulităţi care nu

194
—Nulitate de ordine publică
neperpetuă
(Controversă),
16 nota,
N
——Nu pot, de asemenea, fi confirmate disposiţiile contrare
ordinei publice şi interesului general, 52. V. Confirmare.
—Neconfirmarea pactelor succesorale. V. Confirmare, Pacte

succesorale.

—Disposiţia

n'ar putea
vată, care

art. 1179, interesând

conveni,
constată

ordinea,

,

publică,

părțile

în materie de acte sub semnătură priconvenţii sinalagmatice,
că un singur

original ar fi suficient pentru toate părțile, 189. V. Dublu
original.
—Autoritatea luerului judecat, în materie represivă,
interesând ordinea publică, poate fi propusă în ori-ce stare
a
procesului, și chiar pentru prima-oară în casaţie, ea trebuind să fie invocată de judecători, din oficii, 455, n. 2;
630.
Admiterea soluţii contrare în materie civilă, 455,
580;
581; 630, n. 6.
—Casurile în care autor. Inerului judecat poate
şi
trebue să fie invocată de judecători din oficii, 450, chiar
n. 2.
V. Autor. lucrului judecat.
—ȘI preseripţia, în materie represivă, interesează
ordinea
publică, 455 nota* şi t. V, p. 512.

— Admiterea

soluţiei

contrare,

în privinţa

prescripţ

materie civilă, 455 nota * şi Cas. rom. Bulet. 1900, iei, în
p. 113
(decisie la care
am

luat și noi parte).

V.

—Oblig. judecătorilor de a examina din
ţia, apelul, recursul, etc. au fost făcute.

Prescripție.

oficiii dacă oposiîn termenul legal

367, n. 9; 455, n.3.V. Oposiţie, Apel,
Recurs, ete.
-— Cercetarea paternităţei fiind oprită din
consideraţii de ordine publică, un străin nu poate exercita asemenea
acţiune
în România, conform legei sale personale,
nică copilul născut sub Codul Calimach, conform acestui
n. 3. 105 nota. V. Cercetarea paternităţei. din urmă Cod, 104,
|
— Proba testimonială neinteresând ordinea
publică, mijlocul
tras din violarea regulelor privitoare
la această probă, nu
poate fi propus pentru prima-oară în
——Validitatea, convenției părţilor, prin casaţie, 269.
care
disposiţiile proibitive ale legei, în privinţa se deroagă de la
ale (Controversă), 368. V. Probă testimoni probei testimonială.
—Mărturisirea părților nu este admisibi
lă în chestiile care
interesează ordinea publică, 335.
V. Mărturisire.
—Nici jurămîntul decisoriii, sau supletori
ii, 365, 433. V. Ju-

ământ.
—Nu se poate,

deci, deferi jurământul asupra chestiune
i de
a se şti dacă un apel a fost, sau
nu, făcut în termenul legal. 316, t. şi n. 2. V. Apel, Jurămiînt
, ete.

—- Presumţiile,

care

interesează

ordinea,

combătute prin proba, contrară, nici
sau Jurămint, 311, 315, 316, 317;
Presmmuţie.

publică,

nu

pot

fi

chiar prin mărturisire
366, n. 4, 374, 448. V.

795
— Presumţiile
)

legale
9

pot din contra,

care

nu

i
inter

i

ordi

ă

fi combătute prin mântui: ine dinea, publică,

315, 316.Â. V. Mâvturisire,
Se Drămint,
“
> Jurămiînt Prestumție
.
—Hotăririle străine, care ar viola ordinea | nică ai
ă

nu pot fi aduse la îndeplinire

în România. 459, +.be şiȘI al
n. 4

9Y (jocuri de
XOPăMă,
de disposiţii
—DăExemple 1p (d
isposiţii contrarea ordinei
publice
ursă,
constringerea corporală, ete.), 459
2
i
—Nu
ate
ZAU se poate

ătorii

n

V.

2

învesti cu for mula, executor i

români,

măritate

pentru-că

isi

etc

corporală,

Coustrîngeie

o hotărire

române,

străină,

neautorisată

o asemenea hotărire

tată

calcă Ce

a sta

Bursă,

j

ătră
Cta

aci

înj

iuia

ă

Para

publică din România, Trib. Paris. Pand. Păriod. 1902 5 Ey
36 urm. şi «. Clunet, 1902, p. 116 urm. V Autor. later i
p. evului
|
oRpâga Pemee măritată, ete.
ONANTA, DE ADJUDECARE (p. vîndări voluntare sau eşire din indivisiune).— Nu
şi a recursului în casaţie,

pot fi atacate pe calea apelului
ci numai pe calea acţiunei prin-

cipale, 485, 486. Cpr. Cas. rom. C. judiciar din 1902, No
91. V. Apel, Autor. lucrului judecat, hecurs, etc.
(dată în materie de exproORDONANȚA. DE ADJUDECARE
priare silită).—Are, din contra, autoritatea lucrului judecat
!
486. V. Autor. lucrului judecat.
punere
de
Camera
instrucţie).—V.
de
(judecăt.
ORDONANȚELE
0

sub

Judecător

acusare,

de instrucție, etc.

RDONANȚE (presidenţiale sur »4fâr€).—N'au autoritatea lucrului judecat, 493 urm.
494
— Dreptul de apel în asemenea materie (Controversă),
V. Apel,

Autor. lucrului judecat.

)

ORDONANŢELE (vechile ordon. franceze, care opreau proba, testimonială), 246. V. Probă testimonială.
original,
ORIGINALUL (unui act). — Deosebire între copie şi
sub semnă— Pluralitatea originalelor în privinţa actelor
sinalagmatice,
convenţiuni
constata
a
tură privată, menite
|
188 urm. V. Dublu original.
Acte
auV.
original.
dublu
în
__Actele autentice se fac
_ tentice.
OSPĂTĂTORI,

(sau

Hangii). —

Responsabilitatea

ospătătorilor

lor, 286. Cpr. Trib.
pentru obiectele călătorilor încredințate
judiciar din 1902, No.
Colmar, D. P. 1901. 2. 303 şi C.
24 (cu adnot. noastră).
(acele care ţin cafenele,
— Persoanele asimilate ospătătorilor
etc.), 286, 981.
toleranţă,
de
restaurante, băi publice, case
V. aceste cuvinte.
torilor pentru animalele primite
— Responsabilitatea ospătă
şurile lor. 287. V. Animale, Desau
de dinşii în grajdiurile
posit, etc.
comercianților. sunt scu—Ospătătorii

întrând

în

categoria

796
tiţi de formalitatea bunului și aprobat, 205, n. 2. V. Bun
și aprobat, Comercianţi, ete.
—Aplicarea, prescripţiilor scurte, statornicite de art. 1903,
1904, creanţelor ospătătorilor, 315, n. 1. V. Institutor, Maiștri,
Medici, Profesori, ete.

P
PACTE SUCCESORALE.—Convenţiile care ar consta
ta un pact
Succesoral, adecă o convenţie asupra unei moşten
iri
nedeschise încă, sunt inexistente, 3, n. 1. V. tabla vol,
V, vo Pacte
succesorale.

— Asemenea, convenţii ar fi inexistente

dacă

ele ar

mise, de ex.
—Pactele

fi fost

făcute

în Germania

succesorale

fiind

într'o

țară

în țara noastră, chiar
în

(Controversă),

care

ele sunt per-

4 nota.

inexistente, nu pot

nici expres, nici tacit, 45, t. şi n. 1; 79, 74; fi confirmate
t. V, p.116;
t. III, p. 364. V. Confirmare.
—Preseripţia de 10 ani, statornicită de art,
plicabilă în specie, ea nefiind de cât o confirmare1900, nu este a— Moşteniorii dăruitorului nu pot inaintea morţei tacită, 73, 74.
dăruitorului,
eă confirme o donaţiune nulă, pentru-că
asemenea, confirmave ar avea caracterul unui pact Succes
oral, 49, n. 2. V.
Confirmare, Donaţiune, ete.
—Mărtuvisirea nu este admisă ca, probă
în materie de pacte
succesorale, 335. V. Mărturisire.
——Vedi asupra pactelor succesorale,
t. III, p. 362 urm. și
tabla t. V, vo Pacte succesorale.
PAMÎNT RURAL.— Pământurile
date clăcașilor prin legea, rurală sunt ele inalienabile şi în
urma modificărei Constit. de
la 1884? (Controversă), 196, n. 1
şi £. V, p. 1924, t.șin.
1. Cpr. Trib. Muscel, C. judiciar din
1902, No. 50 (cu adnot.
noastră). V. și art. 49, 10 și 62.
L.
jud.
ocoale.
—Schimbul pămînturilor rurale,
—Femeea săteancă, soția unui 196, n. 1.
sătean, poate dobindi pămînt rural prin cumpărare ? Vedi
Trib. Muscel şi nota D-lui
Ionescu-Dolj, C. judiciar din 1902,
No. 86. V. şi circul. Minist. justiţiei, publicată în C.
Judi
cia”
din 1903. No. 6, eu
observaţia noastră.
|
-—In urma legei judec. de ocoal
e din 1996, acţiunile imobiliare privitoare la un pămînt
rural, nu se mai judecă de tribunale, în prima şi ultimă inst
Lecurs în casaţie, ci se judecă anţă, fără, drept de apel şi
torul de ocol, cu drept de apel în prima instanţă, de judecăla tribunal, dacă valoarea
este mai mică de 1500 lei,
pel la Curte, dacă valoarea, sau de tribunal, cu drept de apămîntului este mai mare
1500 lei ; şi aceasta, fie
de
că este vorba de o acţiune
vendicare a unui pămînt rural,
în re-

fie de anularea instrăinărei
unti asemenea pămînt. Cas.
vom.
C. Judiciar din 1902, No. 54.
—Vedi însă
C. Bucureşti (decisie casată),

C. judiciar, loco cit.

197

—Hotăririle

emanate

de la comisiile

rurală din 1864, „au autoritatea
V. Autor. lucrului judecat.

instituite

prin lee

lucrului judecate 505
?

cre

PARICID.— Pedeapsa acestei crime în dreptul vechiii, 666 urm,
—lIntr'o acusaţie de paricid,

fapt, pe care Juraţii o resolvă
vro

vesulte

nulitate

din

în mod

împrejurarea

de

este o chestie

filiaţiunea

suveran,

fără ca să

că nu s'a produs

în

desbateri nici actul de naştere, nici o hotărire care să-l înlocuiască, 661, n. 3.
—Condamnarea pentru crima de paricid, nu constată filiaţiunea acelui condamnat, din punctul de vedere al efectelor
„civile care resultă din filiațiune, 601 urm. V. Filiaţiune.
PARINTI (loviri causate părinţilor).—Se judecă de tribun. covecţional, iar nu de judecătorul de ocol, chiar când ele n'au

causat nici-o incapacitate de lucru, sau vătămare sânătăţei, 665, n. 1. — Contră: C. Iaşi, Dreptul din 1902, No. 17
(cu adnotaţia noastră). V. Lozire, Maltratare, etc.
—Condamnarea pentru loviri sau răniri causate părinților
naturali,

legitimi,

ori adoptivi

nu

con-

filiaţiunea

constată

damnatului, din punctul de vedere al efectelor civile care
___resultă din filiaţiune, 661 urm. V. Piliaţiune, Paricid, etc.
PĂRINTUCIDERE.—V. Paricid.
PARS EST IN TOTO, san IN TOTO CONTINETUR, 521, t.
şi n. 2.
PARTE CIVILĂ.—Prin excepţie şi derogare de la dreptul comun, apelul părţei civile, în materie de delicte, judecate în
prima, instanţă de judecătorul de ocol, învesteşte pe tribunal cu dreptul de a se pronunța asupra pedepsei, 005, n. 5.
NI
Ș
V. Apel, Minister public, etc.
_— Asemenea excepţie nu se aplică contravenţiilor poliţie-|
Ă
neşti, 606 nota. V. Contrao. polițienești.
_—Pavtea, civilă nu are dreptul de a face recurs în casaţie
contra decişiei camerei de punere sub acusare, prin care
1902,
se declară caz de neurmărire. Cas. rom. Dreptul din
No. 64.
442.
PÂRIT. —Casul în care pâritul devine reclamant, 110,
,

'"PARTICIPARE.—V. Asociaţie în participare.

|

de paterniPATERNITATE (legitimă).— Acţiunea în tăgăduire
lucrului judecat,
relativităţ
ei
principiul
la
excepţie
;
tate
3

e

urm.

"in
“ulua

Dune

contestaţie

judecat.

de legitimitate,

dee care acordă

563 urm.
a

V. Autor.
,

alimente reclamantului, în calitate

judecat în privinţa pade părinte, nu are puterea lucrului
obiectul conclusifăcut
n'a
chestie
ternităţei, dacă această,
Autor.
514. V.

ilor părţilor şi na fost desbătută în instanţă,
a
ga
Filiaţiune, etc.
pului judecat,
Cercetarea paternităţei, -Piliaţiudue aa
papei
ue, Nume patronimic, etc.
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PATRON.—Deferirea jurămîntului, patronului, de cătră servitorul
sei, în privinţa câtimei salarului şi a plăţei acestui salarii

(Controversă), 264. V. Jurămînt, Servitor, etc.

---Admiterea probei testimoniale, conform dreptului comun,
pentru dovedirea, salarului servitorului, 365.
PAUPERES TESTES NON SINT, 246. Cpr. art. 751 C. Calimach.
PECETE.—Nu poate, în actele private, înlocui semnătura, 17].
V. Cruce, Sigil, ete.
—Oblig. unilaterale semnate prin o pecete, sigil, punere
de deget, etc., legalisate de o autoritate administrativă, sau
poliţienească, nu sunt valide nici ca acte autentice, nici
ca, acte sub semnătură privată, 147 urm. Cpr. şi Judee. ocol. Simila, C. judiciar din 1902, No. 83. V. Acte autentice,
Oblig. unilaterale, ete.
— Validitatea, acestor acte în dreptul nostru anterior, 141.
— Pecetea poștei nu conferă actului dată certă, 177. V.
Dată
certă,

Poștă,

ete.

PEDEPSELE (prevădute în legile vechi), 119, n. ].
PENSIE ALIMENTARĂ.— Hotărîrile care acorăă pensii
alimentare, având un caracter provisor, n'au autoritatea lucrului
judecat, 491 și t. V, p. 30, n. 1.
—Hotăririle care acordă alimente reclamantului, în
calitate
de fiii, sau de părinte, nu ai autoritatea lucrului judecat
privinţa filiațiunei, sau paternităţei, dacă această chestie în
făcut obiectul conclusiilor părţilor şi n'a fost desbătută n'a
în
instanță, 514. V. Autor. lucrului Judecat, Piliaţiune,
Paternitate, ete.
PERIMARE..— Persoanele contra, cărora, ea
curge,
— Modificarea adusă, în această privinţă, prin 488, n. 3.
noul proiect
de revisuire a Procedurei civile, 488, n. 3.
PERSOANE

MORALE.— Personalitatea
civile (Controversă), 333, n. 1 şi t. VI, p. 756, societăților
n. 2.
—A

societăţilor

comerciale,

550,

t. şi n.

1.
—A monastitilor. V. Momastiri.
— Asociaţiile în participare nu sunt persoane
morale, 270, n. 4.
— Efectul hotăririlor pronunţate faţă de administrator
ul sau
gerantul societăţilor, 550).
— Dacă persoanele morale străine au, sau
nu, nevoe dev
lege spre a putea funcţiona în România,
(Controversă), 550,
n. 3. V. și monografiile noastre publicate
în C. judiciar Gin
1902, No.

2 și 6.

Ă
—- Efectele mărturisirei făcute în Justiţie de
administratorul
unei persoane

morale (Interogatorul persoanelor morale),
332, 333. V. Interogator.
—Deferirea jurământului, unei persoane
morale, 333, 385, n. 1.
V. Jurământ,
|
— Soluţia acestei chestiuni în dreptul
roman şi în vechiul
drept francez,

385, n. 1

!
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—Deferirea jurămîntului, de cătră administratorul unei persoane morale, 384.
PETIȚIE (introductivă de instanţă).—De şi petiția introductivă

de instanţă trebue să arăte obiectul
cererei şi faptele pe
care ea se întemeează, prin urmare, şi causa preiiusă, totuşi reclamantul poate s'o modifice prin conclusiile sale, îna-

intea primilor judecători, pâritul având, însă, dreptul de
a cere un termen spre a-şi pregăti apararea, 516, n. 5 ; 529.
PETIȚIE DE EREDITATE, 483. V. asupra petiţiei de ereditate, t. III, p. 672 urm.
PLATA NEDATORITAĂ.—Nu poate, în principii, fi stabilită cu
martori, în materie civilă, 283, 284. V. Probă testimonială.
— Admiterea soluţiei contrare în materie comercială, 984,
n.

]. V.

Materie

comercială.

POLIȚAI.— Actele care pot fi legalisate de acești funcţionari,
145, 146. V. Acte autentice.
PLUGARI.—-Seutirea lor de tormalitatea bunului şi aprobat, 202,

205. V. Bun și aprobat.

— Femeile lor nu sunt scutite de această formalitate, 207.
— Proprietarii de moşii şi arendaşii nu întră în categoria
plugarilor, 206, n. 1. Cpr., în privinţa arendaşilor, Cas. rom.
C. judiciar din 1902, No. 65. V. Arendași.
POARTÂ.—Capitulaţiunile încheiete între Poarta otomană şi vechii Domni români, 474, n. 1. V. Capitulații.
PODGORENI.—Scutirea lor de formalitatea bunului şi aprobat,
205. V. Bun și aprobat, Vieri, etc.
POLIŢE.—V. Cambie.
|
POLITE DE ASIGURARE.—Poliţele de asigurare, făcute prin
mijlocirea unui curtier au dată certă, pentru-că curtierii sunt
funcţionari publici, 178, n. 2. V. Curteri, Dată certă, etc.
—Poliţele de asigurare nu sunt supuse formalităţei dublu,
lui original, 197. V. Dublu original.
intervi
când
n pe cale de
terţii
ei
sunt
POPRIRE.—Creditorii
„.
poprire ? (Controversă), 185, 186. V. Dată certă.
—Se poate ordona o poprire în basa unei hotăriri străine,
Ă
neînvestită cu formula executorie, 460, n, Î.
PORTĂREL.—Mărturisirea consemnată într'un proces-verbal încheiat de un portărel, fiind o mărturisire extra-judiciară,
nu face credinţă, dacă obiectul litigiului nu poate fi dovePE
o
prin martori, 325, n. 2.
it
POSRAUN

aptul

material

al posesiunel poate fi dovedit prin

testimonia d.
martori şi presumţiuni, 250, t. și n. 5 V. Pr
Propr ieta e.
V.
versă).
(Contro
?
tăţei
proprie
a
—Quid în privinţ
ă prin
dovedit
fi
ea,
asemen
POSESIUNE DE STA.— Poate, de
E
j
nala.
testimo
Pr.
V.
6.
250, t. şi n.
"tori.
şi
177
certă,
dată
nu conferă actului
Pose
“4, VI, Boot
p. 521, poştei
n. 1. V. Dată certă, Pecete, ete.
299
(Cont: oversă), £ ,
PREOȚI — Dacă ei pot fi supuşi jurământului
noului proiect
asupra
353 urm. V. şi M. Suţu, observ.

800
Pr. civ,, C. judiciar din 1902, No. 80. V. Jurănânt.
—Prawila bisericească în privința jurămîntului preoţilor,

354,

n. 1. V.

Govora,

Jurămînt.

|

—Dacă ei pot dobindi pămînturi rurale, t, V, p. 123, n. 2
şi C. judiciar din 1903, No. 6.
PUS.—Mărturisirea făcută de un prepus nu obligă pe evmitent, 329. V. Comitent, Mărturisire, etc.
—Registrele ţinute de prepusul unui comerciant, sunt 0posabile acestui din urmă, 278.
PRESCRIPŢIE. — Definiţia, prescripţiei, 373.
— Dreptul bulgar în privința prescripţiei, 372, n. 2.
— Dreptul rusesc, 373, n.
—Stipularea, unei prescripţii mai lungi de cât acea
statornicită de lege (Controversă), 313, n. 2.
—Stipularea

unei

prescripţii

mâi

scurte

de

cât

acea

determinată de lege, 374, nota.
— Soluţia dreptului străin şi a Codului Calimach
în această
privinț
ă,

3174

nota £.

—Prescripţia achisitivă san usucapiunea, se înteme
ează pe o
„presumţie de liberare, pe care lege o induce
din tăcerea
păstrată un timp anume determinat, 310.
— Prescripţia de 30, 10 şi 20 de ani nu poate
fi combătută

prin nici-o probă contrară, 279, n. 1; 315, 316,

366, 367, 374.
— Nici prescripţia statornicită de art, 1907
nu
poate fi combătută prin jurământ. Vedi adnot. noastră
asupra unei decisii a trib. imperiului german (Sirey
, 1902. 4. 16), în C.
Judiciar din 1902, No. 16.
— Nici acea, statornicită în materie de cambi
i, 378. V. Cambie.
—Preseripţiile

scurte, statornicite

de

art. 1903, 1904 c.
civ., întemeindu-se pe o presumție de plată,
pot fi combătute
prin jurământ, 316, 374 urm.
— Persoanele, la care se referă acest
e prescripţii scurte
(maiștrii, profesorii, institutorii, ospăt
ătorii, hangiii, găzduitorii, medicii, veterinarii, farmacişti
i, etc.), 375, n. i.
—Aceste - prescripţii nu se aplică denti
ştilor şi moaşelor
(Controversă), 375, n.1vV. Dentiș
ti, Aloașe, etc.
—Quid în privinţa doicelor (mancelor)
? (Controversă), 375,
n. Î. V. Doică. V. în privința respo
nsabilităței doicelor, adnot. noastră, publicată în C. Judic
iar din 1903, No. 2.
-—Inaplicarea acestor preseripţii
terţiilor, cari ar fi plătit
pentru debitor şi ar exercita
acţiunea, lor recursorie contra, acestuia din urmă, 375, n.
1 ; 3176 nota,
—Prescripţia nu poate fi invocată din oficii în materi
e eivilă, nică pentru prima-oară în
Cas. rom. Bulet. S-a 1, 1900, casație, 455 nota *. Cp. şi

luat şi noi: parte).

p. 773

(decisie la

care am

—In materie penală, prescripţia
poate şi chiaa trebue să fie invoc fiind de ordine publică,
ată din oficiii, de judecători, 455, n. 2 şi t. Vp. 52
tşin 1.

sg

s01

escripția

faptelor

penale

în dreptul

nostru anterior,
— Preseripţia acţiunei publice şi acţi
unei civile prin tre
acel
i timp, p, în drepptul actutual, 658, n. 2; P
60, uiaş
BE,
t. V, p. Ceea
508,
a

apt

rospingerei

prescripţiei achisitive, nu împedecă
pe
p pentru același Ă Iucrur preseripip-

persrie
ția peaşi
oană 598 de a opun
libeuato
p e

— Intreruperea prescripţiei prin actul reco
gnitiv, 235. 236
V. Acte recognitive.
!
!
”
—ix
ecutarea

unei

hotăriri

civile

se

prescrie

prin

30 de
ani, 571, 518.
—dIn_materie comercială, prin 10 ani (Controv
ersă), 577, n.
+; 518 nota. V. Autor. lucrului judecat.
!
— In materie de cambii, cekuri, etc., prin 5 ani, 378, 578
nota.
—lIn materie de contracte maritime. sau de gagiii asup
ra,
vaselor, prin 3 ani, 578 nota in fine.
—Prescripţia acţiunei în anulare sau în rescisiune, 42, 68
urm. V. Confirmare, Rescisiune.

304 urm.

PRESUMȚII,

—kBtimologia cuvîntului presumţie, 304, n. 3.
—Dreptul străin în privinţa presumţiilor, 304, n. 4.
— Definiţia presumţiei, 305.
--Deosebire între presumţie şi probă propriu qisă, 305, t.

şi n. 3.

— Impărțirea presumţiilor, 306.
—Presunmţiile legale în genere, 306 urm.
,
,
— Presumţia muciană în dreptul actual.—Inexistenţa ei (Controversă),

306

urm.

V.

Muciană.

— Admiterea, acestei presumţii în dreptul jnostru anterior,
306, n. 4; 307 nota.
,
—In dreptul comercial şi în dreptul străin, 308 text şi nota,
—Copilul, în legea actuală, nu se bucură de presumţia că
Sa

născut

viii,

ca în unele

legislații

Calimach.—Cine trebue, deci,
scut viu ? 308. V. Copil.
—Viabilitatea

nu

şi n. Î. V. Copil,

se ata cere

străine

şi ca în „Codul

să dovedească

că el

în legea noastră,

Viubiitate, etc.

308,

,

s'a nă309,

t.

|

—Cum se dovedeşte că copilul s'a născut viii? (Infăţișarea actului de naştere), 309.
|
a
—Imfăţișarea copilului mort înaintea ofițerului stărei civiLL
le, 309.
—Mărturisirea ca şi jurămintul, nu este o presumţie, ci.0 adevarată probă, 310. V. Jurământ, Mărturisire.
_
—Bxemple de presumţii legale, 310, 311.
— Autoritatea lucrului judecat este o presumție legală, care
interesează în gradul cel mai înalt ordinea publică și care,
ca atare,

nu

poate

fi combătută prin

proba

conţrară,

pa

chiar prin mărturisire sau jurămint, 311, 316, 317, 448,
a
V. Autor. lucrului judecat.

.
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—Presumţiile legale edictate de Codul de comerţ, 311.
—Presumţiile legale nu sunt stabilite de lege în mod
mitativ, 311.
:
— Puterea probatorie a presumţiilor legale, 311 urm.
—'Toate

presumţiile

rie, 312.
— Presumţiile
pătute

prin

legale

absolute

o dovadă

nu

au

aceeaşi

(juris et de jure)
contrară,

sau jurământ, 104, n. 3;
— Exemple de presumţii
—Pvresumţia edictată de
—Casul în care femeea
313 nota.

nici

putere

nu

chiar

pot

prin

li-

probato-

fi

com-

mărturisire,

312,
juris tanti, 312, 313.
art. 1277 C. civ., 312. n.3.
s'a înzestrat singură, 312, n. 3;

—Presumţia statornicită de art. 1001 C. civ., 313,n. 3.
— Pvesumţia statornicită de art. 1432 C. civ., 313, n. 1.

„—In

regulă

generală, presumţiile

legale

admit

dovada

con-

trară, 314.
—Casurile în care dovada contrară nu este admisă (art. 163,
165, 295, 1138 C. civ.), 314, 315.
—Casurile în care presumţiile furis er de jure pot fi combătute prin mărturisire sau jurămînt (când nu interesează
ordinea publică), 315 urm., 366, n. 4. V. Ordine publică.
—Presumţia relațivă la gestaţiunea femeei, 316.
—La lucru judecat, v. supră şi Autor. lucrului judecat.
—Presumţiile relative la interpunerea de persoane (Controversă), 366, n. 4; 367 nota.
|
— Presumţiile de comunitate a zidurilor, şanţurilor, gardurilor, etc., care despart două proprietăţi vecine, 317, t. şi n. 2.
—Presumţiile omului (lăsate la lumina şi înţelepciunea magistratului), pot fi combătute prin proba contrară, şi chiar
prin simple presumţiuni de fapt, 317.
—- Admiterea jurămîntului contra unor preseripţii scurte întemeiate pe o presumţie de plată (art. 1903, 1904 C. civ.),
316, 314 urm.
—Casurile în care judecătorii pot recurge la presumţiile de
fapt sau ale omului (când proba testimonială este admisibilă), 318 urm.
— Această regulă nu se aplică de cât în materie civilă, 319.
—ln materie comercială, presumţiile de fapt sunt admise

fără nici-o restricţie, 269, 319, n. 2. V. Materie comercială.

—dudecătorii își pot forma convingerea din o singură pre-

sumţie (Controversă), 319, 320.
—Judecătorii pot trage presumţiile de fapt, lăsate la înțelepeiunea lor, ori de unde ei ar crede de cuviinţă. 320,
—Presumţiile de fapt trebue să fie grăve, precise şi concordante, ceea ce este o chestie de fapt, 319, 320.

—Decisiunea,

judecătorilor

fondului

ar

fi casabilă

numai

a-

tunci când presumţiile ar fi fost admise în ceasurile, în care
proba testimonială este inadmisibilă, 320.
.
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—Acest
"opus
în
casaţie,mijloc
IL 20, nu p poate nsăînsă fi propus
PRESUMTIO

SUMITUR

EX

EO

QUOD

pentrue

“i
ă
prima-oară

PLERUMQUE

FIT,

PRIMAR.-—Autentifică actele date în atribuţia
j
ătoriilor
munale, 140. V. Acte autentice. ! atribuţia decătoriilor cose.

Imprumuturile constituite în favoarea creditului agricol
antentifică de primarii rurali cu ştiinţă de carte 141,

V._Acte autentice, Credit agricol, ete. a
— Primarul unei comuni nu poate deferi jurămîntul în numele comunei, fără o autorisare specială, 384. V. Comună,
Persoană

morală,

ete.

|

PRINSOARE.—V. Joc.
PROBE.—(Dovedirea oblig.), 100 urm.
— Principii generale, 100.
— Diferitele sensuri ale cuvîntului probă, 101.
—Dovedirea actelor solemne, 101. V. Acte solemne.
—Numai

faptele

materiale

şi juridice

(contractele) sunt sus-

ceptibile de a fi probate, nu însă şi dreptul, 102.
—Dovedirea unei legi străine, 102, 103.
— Mijloacele de dovedire a unei legi străine, 103.
străină.
la

casare,

103,

n.

Lege

unei legi străine poate da

în care interpretarea

—Casurile
loc

V.

1.

|

—Apreciarea suverană a instanţelor de fond, 104.
— Condiţiile cerute pentru ca proba faptelor să fie admisă de
judecători, 104, 105.
—Nu

se

poate

dovedi

unui

existența

legat

verbal,

105.

V.

Legat.
—Fapte incontestabile şi necontestate, 105.
_—Deosebire între faptele materiale și acele juridice. Cele
de
dintăi pot fi stabilite prin ori-ce soiii de probe, iar cele
act
al doilea nu pot, în genere, fi stabilite de cât prin un

V. Fapte materiale şi juri-

seris, 105, 249, 250, 252; 284.
dice, Pr. testimonială, etc.
—Cine trebue să facă proba
106 urm.

și ce trebue

__Dovedirea, faptelor negative, 107, 108.
— Consecințele

care

resultă

din

împrejurarea

să

dovedească,

că faptele ne-

_
gative pot în genere fi probate, 108.
sunt susceptibile
indefinit.—Nu
—Proposiţii cu un caracter
fie neafirmative,
fi
ar
ele
că
fie
complectă,
de o probă
gative, 108.
108, 109.
—Casul unei ac ţiuni negatorie (Controversă),
trebuia să
care
acel
—Tpotesa, din dreptul roman, în care a să arunce proba

dovedească o proposiţie negativă,
asupra, adversarului seu, 109, 110.

__Casul

în

care

pâritul

devine

pute
Ă

la rîndul

seu

reclamant

he
(Reus în exeipiendo fit actor); 110 urm., 442, V. Pârit,
în exeipiendo,

etc.
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—Olasificarea și împărţirea probelor, 112 urm.
—Probe directe, 112.
.
— Cercetări la fața locului, 112, 113.
—Ancheta în futurum, 112 urm. V. Ancheta in futurumn.
— Probe indirecte, 113.
—Probe mixte, 115.
— Probe simple și preconstituite, 115 urm.
—Presumţiuni legale şi ale omului, 116. V. Presuunţii.
—Presumţiuni juris et de jure şi juris tantum, 116, 111.

V. Presaumţii.
— Proba, trasă din experienţa

personală

a judecătorului (cer-

cetare la faţa locului, verificare de scripte, expertisă,
ete.),
115.
— Mărturisire şi jurămînt, 115. V. Jurământ, Mărturisi
re, etc.
—Probe complecte și necomplecte, 117.
—-Inceput de probă, 117.
—Probe artificiale şi neartificiale, 117.
—Probe cu meşteşug şi fără meșteșug (Codul Caragea),
118.
—Carte de blăstăm (C. Caragea), 118.
—Cazna, (tortură), 118, 119, 344, 635, n.
2; 636 nota.
— Desființarea caznei, 119, n. 1.
—Codul lui Andr. Donici, 119 urm.,
635, n. 2.
—Codul Calimach, 119.
—Probele reglementate de lege, 1921
urm.
— Judecătorul nu poate, în principii, să-și
formeze convingerea din cunoștințele sale personale,
sau din notorietatea
publică, 129, t. şi n. 2; 193. V. Notorieta
te publică.
—Excepţii la acest principii în privinţa
judecătoriilor de ocoale, 192. V. Judecăt. de ocoale.
PROBA PRIN JURĂMÂNT, MĂRTURISI
RE ŞI PRESUMŢIUNI.—YV. Jurământ, Mărturisire,
Presumţii, ete.

PROBĂ

SCRISĂ.—V.

tă, etc.

PROBA

Acte

TESTIMONIALĂ,

— Admiterea

probei

autentice,

241

Acte sub semnătură priva-

urm.

testimoniale

în
tul vechiii francez şi în dreptul nost dreptul roman, în drepru anterior, fără nici-o
restricţie, 241, 245, 246.
— Dreptul străin în această, priv
inţă, 241,942, t. şin. 1, 2.
— Codul austriac, 242, n.
4.
— Mijloacele de probaţiune se
regulează după legea ţărei
în care s'a încheiat contractul,
242, t. şi n. 5; 943. Cpr. şi
art. 10, ş2 c. italian (disp.
— Dreptul anterior nu admitea, preliminare).
ius, testis nullus), 243, 4. şi n.însă, un singur martor (Testis
3; 319şi î. V, p.81,n.2.
—Roranul lui Mahomet şi
cărţile lui Moise în această
privinţă, 245, n. 3.
—Astă-di, un singur martor
i
i
presumție, 243, 244, 319 y. este. sufieie
ă
Presumţii.
o
mea
— Mijloacele de probaţiune
goare în momentul facerei sunt cârmuite de legea în vicontractului, 244, t. și n.
3.

805
—In

basa

acestui principiii, convențiile matrimonia
le, făcuţe

sub legea veche, pot fi stabilite astădi prin
martori, conform
legei anterioare, 944, t. şi n. 4
— Transcrierea întrodusă prin Regulamentul organic nu
este,
în adever, privitoare de cât la interesul terţilor, 944.
—De

asemenea, actele stărei civile, petrecute sub
legea yeche, sunt cârmuite, in privinţa probei, de această,
lege, 245,
V. Actele stărei civile, Căsătorie, Piliațiune, etc.
— Formele privitoare la administrarea probelor
sunt, însă,

cârmuite de legea nouă, 245.
--Casurile în care proba testimonială nu este astăd
i admisă, 245 urm.
—Această

inovaţie

datează

de

la ordonanța

din

Moulins,

din 1566, şi de la ordonanța din 1667, 246.
—Scopul proibiţiunei dovedei testimoniale, 246.
—Critica ce se face, în această privinţă, legei, este neîntemeiată, 246, n. 5.
Mărturisirea

extra-judiciară,

neputând

fi stabilită de

cât

prin martori, nu este admisă ca probă de cât atunci când
este admisă și dovada testimonială, 325, 326. V. Mărturisire.
—Depositul_ voluntar nu poate, în principiii, fi dovedit prin
martori, 247, n. 2; 955. V. Deposit.
—Casurile în care depositul voluntar poate fi stabilit prin
martori, 247, n. 2, 248 nota. V. Deposit. Cpr. Cas. rom.
Bulet. S-a, 1900, p. 644 (decisie pronunţată în unire cu conclusiile noastre).
a

— Devedirea

prin

voluntar

oitului

şi jură-

mărturisire

|
|
mint, 248 nota. V. Deposit voluntar.
—Casul unui deposit miserabil sau necesar.—Dovedirea, lui
prin martori, 256, 286, t. şi n. 2. V. Deposit necesar,
—Apreciarea instanţelor de fond în această privință, 286.
—Responsabilitatea depositarului necesar, 286, 287. V. De-

— Oprirea

LL

A.

posit necesar, Ospătători.

de a administra proba testimonială,,în materie ci-

Pa

_

vilă, peste 150 lei vechi, 248 urm.

— Numai faptele juridice nu pot fi stabilite cu martori; acele materiale sunt, din contra, în tot-deauna supuse acestei dovegi, 249, 250, 252, n.1; 284, V. Fapte materiale, ete.
—Chiar faptele juridice pot fi stabilite cu martori, de câteori ait o valoare mai mică de 150 lei vechi, 252.
—Se poate combate prin martori și presumțiuni, independent

de

ori-ce

început

în registrele

domestice

—Dovedirea

mandatului

V,

p. 319 nota.

de

probă

scrisă,

sau hârtiile

menţiunile cuprinse

casnice, 221, 22 i

civil (Controversă),

Cpr. Cas. fr. Sirey, 1902.

250,

1.488.

D

V. Man

ii

ș £.

at.

|
—Dovedirea, gestiunei de afaceri. V. Gest. de afaceri.
poate
nu
necon
tinuă
servi
o
,
fiind
tute
trece
re
_—Servitutea de

IS
fi stabilită de cât prin titlu, 250, n. 4. V. Serzitute.
servi
scrisă
probă
de
ut
Î
însă
există.
i
tu
,
incep
—Dacă există, însă, un
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tea, poate fi stabilită prin martori,
250, n. 4; 1796.

mărturisire

Faptele

pot

materiale

ale posesiunei

şi jurămînt,

fi dovedite

cu mar-

constituesc posesiunea

de stăt,

tori, 250, t. şi n. 5. V. Posesiune.
—'Tot

ast-fel

şi faptele

care

250, t. şi n. 6. V. Posesiune de stat.
—Dovedirea captaţiunei şi sugestiunei prin martori, 251. n.2.
—A gradului de înrudire, 251.
— Proprietatea imobiliară nu poate, în principii, fi stabilită
cu martori, 251. Chestiunea este, însă, controversată. V.
Pruprietate.
—Casurile în care proba testimonială este admisibilă în asemenea materie, 251, n. 3.
—Admiterea martorilor în privința proprietăţei imobiliare
din Dobrogea, 251. V. Dobrogea.
—Dovedirea faptelor complexe și mixte, 251, 252.
— Contractele care nu pot fi dovedite cu martori (contractele solemne, contractele de închiriere verbale, care nau
primit nici-o punere în lucrare, anticresa, transacţia, depositul voluntar, contractele de închiriere, sau înstrăinare a
unui

vas,

împrumuturile

tele de societate,
—Dovedirea

maritime, gagiul comercial, contrac-

etc.), 252 urm.

abusului

de încredere pentru o sumă

mai

mare

de 150) lei vechi. (Neadmiterea probei testimoniale în materie civilă), 252, n. 1. V. Abus de încredere.
—Dovedirea naşterilor, căsătoriilor şi încetărilor din viaţă
(ceasurile în care proba testimonială este admisibilă), 252,
n. 3. V. Căsătorie, Naștere, ete.

—Casurile în care filiațiunea legitimă, sau naturală poate a-

stădi fi stabilită cu martori, 253 nota.
— Dreptul vechii în această privinţă, 241, t. şi n. 4; 253 nota.
_—Dovedirea transacţiunei (Controversă), 253, t. şi n. 2;
254 nota. V. Transacție.
—Casurile în care transacția poate fi dovedită cu martori
(când
nota.

există un început
V. TZransacţie.

de probă scrisă)

(Controversă), 2595

— Admiterea, probei testimoniale în privința unei transacţii
comerciale (Controversă), 255, 256 nota. — Perderea, actului care constată transacția 256 nota.
— Societăţile în comanâită prin acţiuni şi acele anonime nu
pot fi dovedite de cât prin act autentic, 956, n. 2; 910,n. 3.
—Quid in privința asociaţiilor în paxticipare ? 956, n. 2;
210, 367, 368 nota. V. Asociaţie în pasticipare.

— Alte contracte care nu pot fi dovedite prin martori, ori
cât de mică ar fi valoarea lor, 256, 257 ; 210, 2171.
—Dovedirea

contractului de navlu,

— Pidejusiunea poate fi dovedită
există

un

— Dreptul

început

de

probă

străin în această

scrisă,

2517, n. 1. V. Nuelu.

pyin martori, de câte-ori
257.

privință,

V.

Fidejusiune.

257, n. ?.
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— Dreptul

roman

și dreptul

nostru

anterior,

258

nota.

—Pidejusiune_ comercială.—-Dovedirea ei prin ori-ce soiii de

probă,

258,

259.

— Determinarea,
— Proba

V. Pidejusiune,

valorei sumei

testimonială

nu

este

Materie

comercială,

ete.

de 150 lei, 259 urm.
admisă

în contra

sau

peste

ceea ce cuprinde actul, nici în privința modificărilor verbale
ce sar

pretinde că s'aii adus

mai

în urmă

actului,

264.

— Sensul acestei regule, 264, 265.
—Admiterea probei testimoniale pentru a se stabili stîngerea sau desfiinţarea obligaţiei (Controversă), 265.
—Casurile în care proba testimonială este admisibilă (Dol,

fraudă,

eroare, violenţă, etc.), 266.

— Admiterea probei testimoniale
cari atacă un act, 266, 261.

pentru

cei

de al

treilea,

— Admiterea acestei probe
pentru interpretarea clauselor
întunecoase a unui act instrumentar (Controversă). 267.

— Casurile excepţionale
misă, 261 um.
—Casurile

convenţia
troversă),

în

în

care proba testimonială este ad-

care părțile au

admis proba testimonială, prin

lor, în contra disposiţiilor formale ale legei (Con208, 2609.

— Proba, testimonială, neinteresând ordinea

E,

publică,

mijlocul

tras din violarea regulelor privitoare la admiterea acestei
duvedi nu poate fi propus pentru prima-oară în casație, 269.
—[u materie comercială, proba testimonială este admisă
fără nici-o restricţie, după apreciarea, judecătorilor, 269 urm.
— Motivele acestei excepţiuni, 270.
—Este suficient pentru aceasta ca, actul să fie comercial
numai pentium una din părţi, 270. V. Materie comercială.
— Soluţia, contrară este generalmente admisă în Yrancia,
»10, n. 1.
,
N
—Casurile în care proba testiinonială nu este admisă nici
comercială (Contractele

lin materie

un act

care cer neapărat

xeris), 256, 251, 910, 271. V. Mat. comercială, Gagii, Vas, etc.

211.
_—— Admiterea probei testimoniale în materie penală,
câtede
presumțiilo
r
—- Admiterea probei testimoniale şi a
sun
urm.
211
serisă,
probă
de
început
un
ovi există

247, n.
— Aplicarea acestui principii la depositul voluntar,
:
2. V. Deposit.
—La fidejusiune, 251, t. si n, 9. V. Pidejusiune.
supletor,
Inceputul de probă fac e admisibil şi jurâmîntul
2Ţ

8.

V.

Jurământ.

N

,

prin mareta de probă scrisă nu poale fi stabilit
E
tori, 9172.
utului de probă
— Faptul de a nu se pronunţa asupra încep
în genere, conle
monia
testi
obei
serisă invocat, Sau asupra pI
une esențiomisi
o
lui,
stitue, din partea judecătorilor fondufondului
212,
n.
2; 268, t.
lor,
ală, care atrage cisareaă decisiunei
si n. 4. V. Omisiune esențială.
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—In ce consistă începutul de probă serisă, 27, t. şi n. 1.
—Debitorul unei cambii poate el să se opue la plată, invocând proba testimonială întemeiată pe un început de probă?
369. V. Cambie.
— Scrisorile emanate de la un incapabil nu-i pot fi opuse
ca început de probă scrisă, 272, t. şi n. 4, 331.V. Scrisoare.
— Titlul prescris nu constitue un început de probă scrisă,
279, n. 1; 315, n. 4. V. Prescripție, Titlu prescris, ete,
— Scrisoarea poate să emane de la unul ȘI să fie opusă ca
început de probă, altuia, care a aprobat-o prin semnătura
sau parata sa, 213,
—Actul neautentic pentru lipsă de forme, semnat numai
de una din părţi, poate constitui, în privința acestei părţi,
un început de probă scrisă, 150, 273. V. Acte autentice.
—Copiile de pe actele autentice care pot servi. ca început
de probă, 233.
—Actele lipsite de formalitatea dublului original şi a bunu-

lui și aprobat,

pot

constitui un început de

probă scrisă, 199,

201, 213. V. Dublu original, Bun și aprobat, etc.
— Actul, care exprimă 0 causă simulată, poate constitui un
început

de probă

scrisă,

spre

a stabili

adevarata

causă

a

obligaţiei, 273, n. 1. Opr. Cas. fr. Pand. Pâriod. 1909. 1.
328 și Dreptul din 1902, No. 55. V şi tom. V, p. 132 urm.
—0O

simplă

adnotaţie,

scrisă

de acela

căruia,

ea este opusă,

fie chiar pe o filă volantă, poate constitui un început
probă scrisă, 213. V. Adnotaţii, Foae volantă, etc.

—- Inceputul

de

probă

mai

poate

încă

de

să resulte

trele unui comerciant ţinute în regulă, 215,î. şi ndin regis3;9%,
t. şi n. 5. V. Jurâmint, Registre, etc.
—Din interogatorul părţei, 973, t. și n. 6. V. Inferogator,

Mărturisire, etc.
—Din respunsurile făcute de un prevenit înaintea procurevului, sau judecătorului de instrucţie, 974.
— Condiţiile ce trebue să întrunească începutul
de probă
scrisă, 274, 915.
—-Seriptura emanată de la un mandatar sau
gerant de afaceri,

poate fi opusă mandantelui

sau stăpânului, 275.

V.
Gestiune de afaceri, Mandat, ete. .
—Actul emanat de la un debitor poate fi opus creditoril
or
sei, 275.
,
—Actul emanat de la autorul comun poate fi opus
moștenitorilor, fie chiar beneficiari, 275. Cpr. Şi Cas.
fr. Sirey, 1901.
. 351,
— Inceputul de probă oposabil lui de cujus
poate fi opus
deo en gorilor beneficiari, nu numai de comoştenitorii
sei,
dar
un ete
1901. ŞI 1. de 351
terţiu creditor al mostenire
i
ştenirei,
Cas. . fi fr. Sirey,
Sirey,
—Chestiunea de a se ști dacă un act
poate
sau
nu, ca început

de

probă,

sub controlul Curţei de

fiind

o chestie

fi

considerat,

de drept,

casaţie, 215, 278, î. şi n. 1.

cade
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—Scriptura, ce se invoacă ca început
tacă a, fi de credut faptul pretins, 6
— Chestiunea

de a

se

faptul pretins, fiind o
lul Curţei de casație,
No. 13 şi C. judiciar
— Teoria începutului
stabilirei

unui

drept

şti dacă

"obă,
tr
i
probă, trebue să

e

scriptura

face

a fi credut

chestie de fapt, nu cade sub contro276. Cpr. Cas. rom. Dreptul din 1902.
din 1900, No. 37.
de probă scrisă se aplică nu numai
de

creanţă,

dar

şi în privinţa

stabili-

vei unui drept real, 276.
”
— Inceputul de probă scrisă în privinţa cercetărei materni-

tăţei (Controversă), 276, 277. Cpr. adnot. noastră asupra unei

sentinţe
a trib.

1902,

No. 10.

din

Dorohoi,

Vedi Planiol,

publicată

în C. judiciar din

I, 2899, p. 922 (ed. a 2-a)

și

Cas. fr. Sirey, 1902. 1. 485. V. Cercet. maternităţei.

— Imposibilitatea

creditorului

să,

titlului

sau

perderea

care

servia

— Imposibilitatea de a-şi procura o
nu numai absolută, dar şi relativă sau
—Dacă există, sau nu, imposibilitate,
de fapt, 279.
— Imposibilitatea morală în care se
dovedi valoarea reparațiilor făcute
soţiei

sale,

280.

V.

|

de a-şi procura o dovadă seride probă,

278

urm.

dovadă scrisă poate.fi
morală, 279, n. 2 ; 286.
aceasta este o chestie
găseşte bărbatul de a
de dinsul la imobilele

Reparaţii.

— Imposibilitatea morală în care se găseşte femeea de a dovedi

primirea

zestrei

la

de

bărbatul

ea a fost în-

ei, când

zestrată de un al treilea, 281, 282. V. Zestre.
——Casul în care femeea s'a înzestrat însăși (Controversă), 282.
— Imposibilitatea morală de a-şi procura o probă serisă nu
trebue

confundată

cun

temerea,

în

care

credi-

se gășește

torul de a jigni pe acela, de la care trebue să iea un act
seris, 282, 283.
— Aplicarea, principiilor de mai sus la quasi-contracte, 283
urm.
i
_—Gestiunea, de afaceri poate fi dovedită cu martori Și pre-

|

sumțiuni, 250, 983. V. Gest. de afaceri.

de
__Cheltuelile făcute de gerant nu pot, însă, fi dovedite.
posibilitaavut
a
el
fiind-că
comun,
dreptului
cât conform

tea de a-şi procura0o dovadă

scrisă,

288, n. 3 şi t. V, p.

|
,
331, t. şi n. 4
eral, nu
unilat
ract
-cont
—Plata nedatorită, de şi e un quasi
rită.
nedato
Plata
V.
284.
283,
i,
poate fi dovedită cu martor
prin
ă
făcut
fi
poate
__În materie comercială, însă, dovada
|
etc.
ială,
comerc
e
Materi
V.
ori-ce mijloace, 284, n. 1.
— Admiterea

quasi-delicte,
"polul

probei

testimoniale

284.

şi violența

fac

în

în materie

tot-deauna

de

a

admisibilă

delicte

proba

şi

tes-

Cpr. şi Cas. fr. Sirey,
timonială, 157, 266, 267, 284, 285.
ete.
ţă,
1901. 1. 359. V. Dol, Piolen
quasi-delictul presupune
1 Cauuile în care delictul sau

existenţa unui fapt juridic (Neadmiterea probei testimoniale),
284. V. Delicte, sau Quasi-delicte, Fapte materiale, juridice, ete.
—Casul în care existând dol, el este concomitent cu formarea, contractului (Admiterea probei testimoniale), 285.
—Dovedirea

simulaţiei

între părţi

(Neadmiterea

probei tes-

timoniale) 157, 285. V. Acţ. în simulație.
|
— Pentru ca părţile să poată administra proba testimonială,
trebue să existe fraudă la lege (Controversă), 285, t. şin.
4. Cpr. Cas. fr. şi Trib. Suceava, Sirey, 1901. 1. 347 şi €.
Judiciar din 1902, N. 80. V. Acf. în sinulație, Fraudă, etc.
— Ultima, împrejurare, care face admisibilă proba, testimonială, consistă în accidentele neprevedute care au împedecat
pe părţi de a-şi procura o dovadă scrisă, 87,
-—Casurile excepţionale mai sus expuse. în care am vedut
că proba testimonială este admisibilă, nu sunt determinate
de lege în mod limitativ, 287, 288.
|
—Apreciarea, suverană a, judecătorilor de fond, 988.
—Judecătorii, cari admit proba, testimonială, trebue să specifice dacă eu este, sau nu, admisă de lege, 289.
— Judecătorii fondului pot, însă, să respingă proba testinonială, de câte-ori părţile nu precizează faptele ce voesce a
stabili, 266, n. 2; 289, n. 1.
——Judecătorii pot de asemenea respinge proba testimonială,
chiar în materie penală, de câte-ori ei au mijloace îndestulătoare spre a-și forma convingerea, şi decisia lor seapă de
controlul casaţiei, când decisinnea lor este destul de
motivata, 288, t. şi n. 3. Chr. şi Cas. rom.
Dreptul din 1909,
No. 72.
|
— Proba testimonială mai este incă admisibilă fără nici-o

restricţie în materie civilă, de câte-ori creditorul,
sau debitorula perdut actul scris ce-i servia, de dovadă,
din o cau-

să de forţă majoră neprevedută, 289 urm.
|
—aptele care constituesc forţa majoră sau casul
fortuit,
289, n. 5 şi tabla vol. V şi VI, ve Caz fortuit.
—dJustificarea acestei excepţii, 290.
—Proba ce trebue să se facă în mod prealabil,
pentru ca

să se poată usa, de această disposiţie, 290.

— Aplicarea, acestei regule la testamente,

—Admiterea

presumţiilor

de fapt pentru

290, 291.

reconstituirea

unui

testament distrus în paxte, sau în totul, 291.
— Dovedirea, existenţei cuprinsului testamentului
şi învestirei sale cu toate formele legale, 291.
|
— Dreptul roman în această privinţă, 291.
—Casul în-care testamentul ar fi presupus
regulat, în- privinţa, formelor (Controversă), 291,
292,
—Casul în care testamentul a fost distrus
prin negligenţa
legatarului, 292.
—Casul

in care testamentul

eței testatorului, 292 și

ar fi fost

IV,

p. 413.

i

nimicit

V.

în

timpul vi-

Testament.

——Aplicarea

art. 1196

$ ultim la obligaţiile de împrumut de

Stat, 292. V. Imprumut de Stat.
—Acest text nu se aplică însă la perderea

prin

caz fortuit

a valorilor, consistând în hârtie monetă sau bilete de bancă, 292. V. Bilete de bancă, Hârtie monetă, etc.
— Reconstituirea prin martori sau presumțiuni a unei hotărîri judecătoreşti,

distrusă

prin

caz

fortuit

sau

forţă

ma-

joră, 292. V. Hotăriri.
— Procedura chemărei şi ascultărei martorilor (art. 185 urm.
Pr. civ), 293 urm.
— Determinarea faptelor care urmează a fi stabilite cu martori, 293.
— Posibilitatea de a se reveni asupra încheerilor prin care
se admite,

2; 437,

sau

se respinge

proba

502, 503, t. şi n. 6;

— Depunerea

la grefă

testimonială, 293,

504 nota.
martorilor

a listei

şi plata

t. şi n.
citaţiilor

în termen de 5 qile, 294, t. şi n. |.
—Citarea. sau înfăţişarea de bună voe a martorilor la diua
termenului, 295.
—Aducerea martorilor fără citaţii, în materie de divorţ,
295, n. 1. V. Dicorţ.
unui

—Incuviinţarea

noit

termen

aducerea

pentru

de

noi

martori, 295.
— Soluţia, acestei chestiuni în procedura germană, 295, n. 2.
_—Pacerea contra-probei în apel, 295.
__Amendarea martorului absent şi aducerea lui prin mandat, 295.
__Rxecutarea amendei, la care a fost condamnat martorul,
prin administraţie, 295, 301, t. şi n. 1. V. Administraţie.
condam—_Seutirea martorului de amenda la care fusese

nat, 295.

,

ţ fi ascultate. ca mar_— Persoanele care pot şi care nu po
a
o
tori în dreptul actual, 286.
în privinţa
fondului
judecătorilor
a
—Apreciarea suverană
Cpr. şi Cas. rom.
5.
n.
şi
t.
296,
martori,
de
spuse
celor
2. fară
C. judiciar din 19014 No. 16.
ră
0 depunere,
denatura
însă
pot
nu
fond
de
_—Înstanţele
cahotărire
o
da
a
şi
fapt
de
grosieră
a comite o eroare
sabilă, 297 nota.
legea vehe (eretici și evrei, etc.), 29%,
—Incapacităţile

din

n. 2. V. Israeliţă.
actele stărei civile (art. 24 0.
— Femeile pot fi mar tori în
partea VI, capit. 2, art. 39,
gea,
civ.).-— Vedi însă U. Cara
, art. 151,
|, 13, $ 7. V. şi C. Calimach

40 ăi Harmenopol,
i n. 46.

_

Ă

,
în procesul în care pledează |
- $ avocatul poate fi martor
Da
a
j
V. Adoocat.
291.
, secretului
sa de a mărturisi în basa
refu
,
îusă
te
poa
2
29,
ete.
al,
IS
ion
fes
Secret pro

profesional, 297.

V. Advocat,

— n materie corecțională şi criminală, legea
specificând în
mod restrictiv persoanele care nu pot fi ascult
tori, judecătorii nu pot să întindă aceste disposate ca mariţii la alte
persoane neprevedute de lege. (C. Toulouse,
C.
judici
ar din
1902, No. 54, cu observ. noastră). V. şi F.
Helie, Instruc.
crimânelle, VII, 3485.
— Capacitatea martorilor se judecă, după legea
ţărei în care
sa petrecut faptul litigios, 297, t. şi n.
3
—Introducerea martorului în şedinţă și depun
erea jurămîntului, 298, 299.
—Jurămîntul creştinilur, 298,
—dJurămiîntul Evreilor şi Mahometanilor,
—Jurămîntul preoţilor (Controversă), 299, 299, 351.
353 urm. V. Preoți.
— Formula jurămîntului după Codul
Caragea, 299.
—Condamnarea martorilor sau juraților
cari refusă de a
jura, 299, t. şin.5.y. Jurați, Liberi
cugetă
tori, ete.
-—Martorul nu poate ceti mărturia,
sa, 300.
— Dreptu
l

părţei

de

a pune

întrebare

de

rului, 300.
—Ce trebue să cuprindă procesul-verbal
punerei 'martorului ? 300.
— Despăgubirea

martorului

pentru

a dreptul

marto-

al constatărei de-

venirea

sa şi perderea de
timp, 301.
—'Trimeterea martorului în judecată
pentru mărturie mincinoasă, 301.
—Arestarea martorului este admis
minală (Controversă), 301, î. şi ă numai în materie crin. 9.
— Urmărirea, martorului pentru
trib. corecţional, civil, sau înaint depunerea, făcută înaintea
ea, judecătorului de ocol.
301, 302.
—Mărturisirea făcută înaintea
judecătorului
de instrucţie
nu poate fi urmărită ca falşă,
pentru-că ea nu este definitivă, putend în

şi Trib. Vlaşca,

instrucție.

—Amânarea

tot-deauna, fi retractată, 302,
t. şi n.1. Cpr.
Dreptul din 1903, No. 2. V.
Judecător de

cercet

ărei martorilor pentru altă
şedinţă, 302.
—Casurile în care martorii
pot fi ascultați la domicilii,
302.
—-Codul Caragea în această,
— Comisii rogatorii interne, privință, 302,
309.
—-Comisii rogâtorii internaţiona
le, 303.

—Coniisii rogatorii în materie

n. 1. V. Comisii vogatorii, Divorţde divorț (Controversă), 303,
.
— Formele ordinatoriae litis
unde se instrumentează, 303, sunţ cârmuite de legea, țărei
t. şi n. 4; 407, 408. V. Juramtut.
—Formele decisoria litis
(Controversă), 304, t. şi
408 urm.
n.1;
— Tribunalele, care execută
|
0 comisie rogatorie străină,
Sunt supuse controlului
nu
judecătorilor cari au mijloc
iţ comisiunea, rogatorie, 304.
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—Convenţia, încheată la 1894 cu Rusia 303, 9.
zpsonvenții încheiete cu alte State (Italia, Belgia,
3.
„n.

PROCENTE.—V.

ete.),

Dobindă.

PROCURĂ.— Necesitatea unei procuri legalisate, spre a
putea
sta, în judecată pentru altul, 556. V. Gest. de afaceri.
— Autorităţile

competente

țile poliţieneşti,
—0O procură nu
tenciar, 146.
— Condiţiile ce
prin punere de
—Casurile

de

a legalisa

procurile

(autorită-

judecătorul de ocol, etc.). V. Acte autentice,
poatefi legalisată de intendentul unui penitrebue să întrunească o procură
deget, 145, 146. V. Acte autentice.

în care

se cere

o procură

autentică

semnată

şi specială,

128, t. şin. 5; 14, t.şi n. 1şit. VL, p.457,n.2 și p.
612, î. şi n. 2. V. Acte solemne.
PROCURATOR.—Jurămiîntul nu poate fi prestat prin procurator, ci trebue să fie prestat în persoană, 403. V. Jurămînt.
— Primirea jurămîntului se poate, însă, face prin procura»
tor, 403. V. Jurâmânt, Mandat, Mandatar, ete.
— Autentificarea unui act prin procurator, 128, 129. V. Acte
«autentice.

N
PROCUROR.—V. Minister public.
PROFESORI—Aplicarea prescripţiilor scurte statornicite de art.
a
_
1903, 1904, 375, n. 1.
PROPRIETATE (imobiliară). — Nu poate, în principiii, fi dovedită prin presumțiuni şi martori, 251, î. şin. 3. Cpr. în acelaş sens, Laurent, VI, 160 urm. Naquet, nota în Sirey,
13, 2. p. 49 urm.—Contră: Baudry et Chauveau, Des biens,
239 urm., p. 178 urm. (ed. a 2-a). Aubry et Rau, II, $219,
p. 565, t. şi n. 12 (ed. a 5-a). Appleton, /listoire de la propricte pretorienne et de Vaction publicienne, 381 urm. Planiol,
I, 1096, in fine, 1098 (ed. a 2-a). Pand. fr. Propridte, 695.

Cpr. şi Cas. fr. Sirey. 96. 1. 119;

— Proprietatea imobiliară poate
Dobrogea, 251. V. Dobrogea.
PROPRIETATEA

SCRISORILOR.—V.

PUNEREA DSP DIEGEI

E

i

Scrisori

a

cu martori în
misive.

da Romani), 18, n. 3 ura
.
12
ostru anterior,

PUBERTATE
—

Ca

a

fi stabilită
a

igaţie,

Dacă 2 recunoscută de parte, poate da

171,

n.

2.

,

_

La ea tebue să întrunească petele legalisate, când
Seat

.
de deget,
punere
prin
ate
del obligaţiilor unilaterale semnate

.
to

,

aie
de deget, chiar când asemenea acte ar fi legal isate
ritățile administrative sau poliţieneşti,
8. V * > ui
!
Ve
Jud. ocol. Simila, C. judiciar din 1995, 0.
idere. poate.
Pecete, Sigii, etc.
tentice, Oblig. unilaterale,
2£.—- Persoana achitată pentru pruncucide > p
Ț
PRUNOUCIDERE

pentru

același fapt calificat de astă-dată
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ca omor fără voe, lepădare de prunci, sau înmormiîntare
clandestină, 609 t. și note.
PURGATORIUM (Jurămînt), 424, n. 4. V. Jurămînt.

Q
QUAKERI (Jurămîntul lor), 353. V. Anabaptiști, Jurămint, etc.
QUA
TIMPORALIA
SUNT AD AGENDUM,
PERPETUA
SUNT AD EXCIPIENDUM.—Dacă această regulă mai este
aplicabilă astăqi (Controversă), 184 urm.
QUASI-CONTRACTE.—V. Gestiune de afaceri, Plata nedatorită,
Probă testimoniulă, ete.
QUASI-CONTRACT JUDECĂTORESC (care resultă din lucrul
judecat), 453, 454 nota; 539. V. Autor. larcrului judecat.
QUASI-DELICTE.—V. Daune, Delicte, ete.
QUL AIT NON QUI NEGAT PROBAT,—120, n. 1. V. Probă.
QUI CONFIRMAT NIHIL DAT, 62. V. Confivmare.
QUL MANDAT IPSE FECISSE VIDETUR, 181, n. 3; 556;
Vp. 194: t. VI, p. 435,n.3 şi 456.
QUI NON POTEST
DONARE, NON POTEST
CONFITERI,
321, n. 4. V. Mărturisire.
!
QUOD NULLUM EST CONFIRMARI NEQUIT.—V. Acte anu
lahile şi solemne,

Confirmare,

ete.

R
RĂBUSE.—V. Beboage.
RASIPITOR, 418 nota. V. Consiliu judiciar.
RATIEICARE, — Diferitele sensuri ale cuvîntului:
2, n.

5,

ratificare,

RATIFICAREA (din partea unui incapabil a actelor anulabile).—
V. Confirmare.
—Ratificarea din partea stăpînului : a unui apel, recurs, etc.
făcut de un gerant de afaceri, 556, n. 6. V. Apel, Oposiţie,
Gestiune

de afaceri,

Recurs,

RAVAILLAC.— Executarea,
REBOAGE, 226 urm.

ete.

lui, 344, n. 1; 345 nota.

— Proba prin reboage este asimilaţă probei scrise, 227.
—1n ce consistă reboagele, 227.
—Ele fac dovadă între părți, chiar pentru furnituri mai
mari

de 150 lei, 227, n. 1.
|
— Dovedirea obiceiului de a se întrebuința reboage
(Controversă), 227, n. 2.
—Casurile în care ambele bucăţi de lemn nu sunt înfăţişate
(Controversă), 228.
— Dovada, care resultă din reboage, nu poate fi combătută

prin

jurămintul supletor (Controversă), 228, n. 2. V. Jură_ înlul deferit din oficii.
IA
RECONVENŢIUNE. —Hotăririle pronunţate pe
calea unei cereri
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„„Yeconvenţionale au puterea lucrului judecat, 457. V. Autor.

« Zuerului judecat.
.
— Cererea, reconvenţională înaintea judecătorilor.de ocol. V.
observaţia noastră asupra, unei sentinţe a trib. Iaşi, publicată în Dreptul din 1900, No. 53. Cpr. şi M. Niţeseu, C.
judiciar din 1902, No. 177.
-—Cererea reconvenţională în materie de divorţ. V. Trib.
SI Putnaşi observ. noastră publicată în C. judiciar 1902, No. 3.
RECURS (în casaţie). — Recursul emanat de la un negotiorunt
gestor, toloseşte stăpânului, dacă el l-a ratificat în lăuntrul termenului legal, soluţie aplicabilă : la apel, oposiţie,
ete. 550, n. 6. V. Apel, Oposiţie, Ratificare, ete.
|
—Judecătorii sunt datori să cerceteze din oficiii dacă recursul,

ca

şi oposiţia,

sau

apelul,

a fost făcut

în termenul

legiuit, 367, t. şin. 9; 455,n. 3. V. Apel, Ordine publică, ete.
—Neadimiterea recursului în casaţie în privinţa ordonanţelor de adjudecare, date în materie de vinderi voluntare, ci
numai în privinta acelor silite, 486. V. Ordonanţe de adjudecare.
—Nu se

poate

face

recurs

numai

.
în contra

!
motivelor

unei

hotăriri, 509, n. 1. V. Apel.
— Recursul
V. Casare.

în casaţie în interesul legei, 489, 586, n. 1; 599.
,

Numai procurorul general de la Curtea
urmări casarea unei decisiuni în interesul

de Casaţie poate
legei, 599, n. 4.

a
Ă
V. Minister public.
principiii,
în
suspendă,
uu
revisuirea
— Recursul ca şi
materie civilă, executarea hotărirei atacate, 490.
excepţionale

—-Casurile

în

care

recursul

suspendă

în

executa-

rea, 490, n. 2.
judecat.
REFERE (Ordonanţe presidenţiale).—V. Autor. lucrului
urm.
210
REGISTRELE COMERCIANȚILOR,
a
Dreptul roman și dreptul actual, 211, 212.
comercianţiregistrele
supuse
sunt
—Formalităţile la care
,
lor, 212.
au fost ținute
_—Conflict între legea ţărei, în care registrele
şi

acea,

ANC

sul

în

care

ele au

fost

produse

ca

mijloc

de

probă

,
(Controversă), 212, n. 4. V. Drept internațional.
coexactitatea
certifica
a,
de
competinţa
-—Pribunalele au
piilor de pe registre, 230, n. 3.
e comercianţi, 212, 213.
— Puterea probatorie a registrelor într
ele trebue să fie ţinute
Pentru a constitui o probă, registr
cianţi, şi să fie relacomer
în vegulă, să fie invocate, între
|
,
ive la fapte de comerţ, 215.
(proî

care

registrele

ambelor

părţi sunt de acord

bă complectă), 213.
însă sunt ţinute în re_—Casul când ele nu sun 4 de acord,
gulă, 213.
,
e unei părţi sunt în regu—Casul în care numal * egistrel
14, 213.
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—Casul în care una din părţi oferă de a da credemint registrelor celeilalte părţi, care refusă de a le întăţişa (Deterirea jurămîntului asupra obiectului litigiului), 214, 430.
— Motivele pentru care legiuitorul a permis unui comerciant de a retusa înfățișarea registrelor sale, 214.
—Casurile în care comunicarea registrelor este admisă (succesiune, comunitate de bunuri, societate, faliment), 214, 215,
t. şi n. 1.
—Debitorul unei cambii nu poate să ceară aducerea registrelor purtătorului titlului, spre a dovedi plata, 368, t. şi
n.
3. V. Cambie.
— Puterea probatorie a registrelor obligatorii, neţinute
în
regulă, 915.
— Registrele neregulat ţinute nu constituesc nici-o probă
complectă, nici macar un început de probă, 215, 213,
— Nu se poate, deci, deferi jurămîntul supletor comercia n. 3.
ntu-

lui a cărui

registre

sunt neregulat ţinute

t. şi n. 3; 9216 nota.
— Puterea probatorie a registrelor

dintre

comercianţi

(Controversă), 215,

în privința

şi necomercianţi.—
Ele

se

raporturilor

cred în contra

comerciantului, chiar dacă nu sunt regulat ținute,
însă dovadă în favoarea comerciantului, 216, 217. nefăcând
— Pentru ce registrele comercianților nu fac credință
în
favoarea lor, 216, n. 1
— Judecătorii pot, însă, deferi jurământul supletor
uneia sau
alteia din părţi, 917.
i
—Deferirea acestui jurămînt este facultativă
pentru judecători, 217, n. 3; 494 n].
—Dacă se poate deferi jurămînțul supletor
asupra existenței unei obligaţiuni, derivând dintrun
alt contract de cât o
vindare (Controversă), 217, n. 1.
—Dacă registrele ţinute în regulă pot
fi
dovegi de cât jurămîntul (Controversă), complectate cu alte
— Comunicarea, registrelor comercianților 218.
poate fi cerută de
adversar, sau ordonată de judecător
din oficii, 218.
——Puterea probatorie a carnetelor medicilor
, 219. V. Medici.
REGISTRELE
(SAU CĂRȚILE DOMESTICE)
(CASNICE),
219 urm.
—Ce se înţelege prin registre, cărţi
sau hârtii domestice
ori casnice, 290.
— Aceste menţiuni pot fi făcute pe
o foae volantă (Controversă), 220, t. și n. 1.
—Nu fac însă o dovadă în favoarea,
aceluia, care le-a ţinut, 220.
—Casul

în care

— Dacă hârtiile
prin Jurămintul
— Efectele unei
hârtiile casnice,

ele fac

dovadă

în

conţra

lui,

290.

|

domestice sau casnice pot fi
complectate
supletor (Controversă), 220, n.
2,
mențiuni șterse, făcută, pe registrele
sau
220, n.
4; 991 nota.
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— Pentru ca, menţiunea, de care vorbeşte legea să facă dovadă în contra proprietarului registrelor domestice sau hârtiilor casnice, se cere ca ele să fi fost scrise de dînsul, 921.

—Credinţa ce legea conferă registrelor domestice sau hârtiilor casnice, nu este absolută ; ele pot fi combătute de acela căruia sunt opuse, atât prin martori căt și presumții,

chiar în lipsa ori-cărui început de probă serisă, 221, 222.
—Indivisibilitatea registrelor domestice sau hârtiilor easnice, 292.
—Casul

în

cuprind
—Nu

justiţie

care

disposiţii

se

registrele

domestice

contradictorii, 922.

poate, în principiii,

cere,

a registrelor domestice

sau

hârţiile

casnice

nică ordona înfăţişarea în

sau hârtiilor casnice,

—.Judecătorii ar putea însă să
gerantul de afaceri să producă

292.

ordone ca mandatarul sau
registrele, actele şi hârtiile

velative la gestiunea exercitătă de dînsul, aceste documente
fiind considerate ca comune părţilor, 222, n. 5.
—Casul în care registrele domestice sau hârtiile casnice ar
fi comune ambelor părți (Producerea lor în justiţie), 222.

REMAĂŞIȚE

PĂMÎNTEŞTI.—
Cui aparţin remăşiţele

ale omului

şi cine poate

să dispue

pămîntești

de ele ? Soţul suprave-

(uitor saii rudele de sânge ? V. adnotaţia noastră asupra
unei decisii a Curţei apelative din Trani (Italia), publicată

în C. judiciar din 1902, No. 19.
.
RENTĂ (Constituirea unei rente).—Aplicarea formalităţei bunului şi aprobat, 204. V. Bun și aprobat.
,
REPARAȚII.— Dreptul barbatului de a fi despăgubit de reparațiile făcute cu banii sei la imobilele femeei sale, 280, n. 1.
V.

Pr.

|

testimonială.

—-Reparaţiile care privesc pe barbat,
,
tei, 280, n. 1.
—Reparaţiile

care

privesc

pe

femee,

|

ca usufructuar al doPR
ca nudă

proprietară,

_
reparaţiile

250, n. 1.
necesare
—Cheltuelile făcute de barbat pentru
|
PE
despăgubirea sa integrală), 280, n. Î.
lui
bărbatu
ubirea
(despăg
utile
ii
reparaţ
Cetati pentru
pănă la concurența plus-valutei imobilului), 280, n. 1.
nu are
_—Cheltueli pentru reparaţii voluptuovare (barbatul
dacă arâdice,
le
să
însă
putând
el
ele,
la
drept
nici-un
ceasta, se poate face fără stricăciune), 281 nota.
nal a soţi_—Cheltuelile făcute de barbat la imobilul parafer
PN
|
ei sale (Controversă), 281, n. 1.
drept
are
l
barbatu
care
la,
lile
'eheltue
sarea între
ei cae
versă),
(Contro
sale
si dota, alienabilă ce el datoreşte soţiei
_
,
281 nota.
281 nota:
să),
rover
(Cont
tului
barba
.al
ţie
reten
—Dreptul de
o
282 nota. V. Retenţie.
suma la
(Acţ. în repetiţie). — Acel care a plătit
REPETIŢIE
e

care fusese condamnat

în basa

unei hotăriri

nule,

ae

52
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acţiunea în repetiţie ? 5717, n. 2 şi t. VI, p.19,13.

natuială.

REPRESENTANŢI (Apants-cause).—Sensul
tant, 180, 182.
— Representanţii

universali

sau

cu

V. Oblig.

cuvîntului vepresen-

titlu

universal (inoşteni-

torii, legatarii şi donatarii universali sau cu titlu universal, creditorii chirografari), 63, n. 2; 182, 183, 415, n.5;
542.
—Creditorii privilegiați şi ipotecari sunt vepesentanţi cu titlu
particular, 1983.
— Între

representanţii cu titlu particular mai figurează încă :

cumpărătorul, cesionarul
legatarii şi donatarii unui
n. 5; 545. V. şit. V, p.
—Art. 1182 nu se aplică
titlu universal, 183.

aL

nu

se aplică

de

creanţei, locatarul faţă de locator,
lucru determinat, etc., 183 ; 415,
104 şi 195.
representanţilor universali sau cu

cât representanţilor

cu

titlu

particu-

ar, 184.
—Ce se înţelege prin vepresentanți în materie de
confirmare,
49, n. 1. V. Confirmare.
-—Mărturisirea făcută de bună credinţă de o persoană
este
oposabilă, representanţilor ei universali, 333,
n. 3.
— Admiterea aceleeaşi soluţii în privința, jurămîntu
lui decisor, 415 text și nota 5. V. Jurâmiînt.
—Hotăririle pronunțate faţă de autor sunţ
presentanților universali sau cu titlu universal oposabile re, 541, 542.
—Casurile în care hotărîrea, pronunţată
faţă de autor este
oposabilă representanţilor cu titlu particular,
545 urm. V.
Autor, lucrului judecat.
,
REPRESENTAȚIUNE IMPERFECTĂ
(Teoria
imperfecte). — Inadmisibilitaţea, ei, 557 şi C. representaţiunei
judiciar din 1909,
a
No: 73. V. Mandat, în fine.
RES INTER ALIOS JUDICATA ALTERI
NEC NOCET, NEC
PRODEST, 539, 580.
|
RES JUDICATA PRO VERITATE
ACCIPITUR, 448, 517.
RESOLUTO JURE DANTIS, SOLVITUR
JUS ACCIPIENTIS,
__38, 39; 555 nota. V. Nemo plus
juris,
etc.
;
RIESCISIUNE (Acţiunea, în rescisiune
sai în anulare), Î urm.
—Deosebire
între
anulare şi rescisiune, în vechiul
drept
francez, 1, n. 1.
—Acţiunea, în rescisiune sai în anulare
lor inexistente, ci numai acelor anulabile nu se aplică acte— Teoria acteler inexistente şi anulabile , 2, 4 şi 5.
, adusă la lumină
de Zacharie, este implicit consacrat
ă de legiuitorul actual,
2 şi t. V, p. 21 urm. V. Acte anulabile,
inexistente, etc.
loc (când obligaţia, este contract
ată de un incapabil), 5.
—Exerciţiul acţiunei numai din
—Dacă consimţimîntul unei părț partea, incapabilului, 5, 6.
i a fost viciat prin eroare,

319

violenţă, sau dol, acţiunea nu aparține

cărei

consimţimînt

—Acţiunea
ori-cărei

sentantului
—Ea

vâdut

a fost

viciat,

de cât persoanei a

6.

,

în rescisiune pentru lesiune aparţine, în privinţa

convenţiuni,

sei,

minorului,

în cursul

nu aparţine

la majoritate,

minorităţei,

majorilor de

saii repre-

6..

-

cât în casul

excepţional

de art. 694 C. civ. V. Lesiune, Majoritate,

pre-

ete.

—Acţiunea în rescisiune este transmisibilă, atât în mod activ cât şi pasiv, moștenitorilor şi succesorilor universali, sai

cu titlu universal,
—Ea,

poate

6.

|

fi exercitată

de

creditorii

-

aceluia

parține, 6.
— Acţiunea. în rescisiune în privinţa majorilor,
—dIn privinţa minorilor, 12 urm.
—Casurile
în care minorul
pentru lesiune, 24 urm.

nu

are

acţiunea

căruia

ea a-

6 urm.
în

rescisiune

—Casul în care minorul, sai un alt incăpabil a confirmat,
fie expres, fie tacitamente obligaţia anulabilă, 29 urm. V,
Confirmare.

— Efectele acţiunei în anulare sai în rescisiune,
—Efecte între părţile contractante, 33 urm.
— Efecte în privinţa celor de al treilea, 38 urm.
—Regulele

anulare

saii

de

drept

internaţional

în rescisiune,

40, 41.

—Fiuele de neprimire (excepţiile)
unei în anulare sait în rescisiune

aplicabile

V. Drept

30. urm.
..

la acţiunea

în

internațional.

care pot fi opuse acţi(confirmare și preserip-

ţie), 41 urm.
— Confirmarea oblig. supuse anulărei sau resc isiunei, 42 urm.

V. Confirmare.

ME

|

3

—Convenţiile care pot fi confirmate (actele anulabile), 48 urm,
„Diversele

specii

de confirmare

şi condiţiile cerute pentru ca

ea să poată avea loc, 52 urm. V. Confirmare. .
— Confirmarea expresă şi tacită, 55 urm., 57 urm.
— Efectele confimărei, 61.
|
—fectele confirmărei între părți, 62, 63.
AR
—1In privinţa celor de al treilea, 63 urm.
la confirmare,
_—Regulele de drept internaţional -aplicabile
N
_
67, 68. V. Drept internațional.
—Prescrierea

acţiunei

în

anulare

sau

în rescisiune

(art.

1900 C. civ.), 68 urm. V. Confirmare.
— Acţiunile supuse prescripţiei stator nicite de art. 1900,
a
Ă
12 urm.
ărei
înstrăin
a
anulăre
în
—Aplicarea art. 1900 la acţiunea
.
Da
urm..
79
dotal,
Iui
a art. 1 900 la testamente (Controversă), 81. V.
—Inaplicarea
i
fonda
Testament.

—La
—La
—La

Sa

N

lepădarea sait acceptarea unel moşteniri, 92.
a
acţiunea pauliană, V. Ac. pauliană.
simulație.
în
Acf.
V.
83.
simulaţie,
în
acţiunea

,

—Aplicarea acestui text la acțiunea subrogatorie, 83. V.
Acţ. subrogatorie.
— Despre regula romană: Que temporalia sunt ad agenduin,
ete. Aplicarea ei în dreptul actual (Controversă), 84 urm.
— Punctul de plecare a prescripţiei -statornicite de art: 1900,
39 urm. V.- Presciipție.
N
RESTITUTIO IN INTEGRUM, 13 urm.
—In dreptul nostru anterior, 16.
RESTAURANTE.— Persoanele care ţin restaurante sunt, în privința, responsabilităţei, asimilate ospătătorilor, 286. YV. 0spâtători.
RETENȚIE (Drept de-—-). — Dacă bărbatul are dreptul de retenţie pentru reparaţiile făcute la imobilele soţiei sale (Controversă), 281, 282 nota. V. Reparații.
REVISUIRE. — Revisuirea hotărirei când partea care a jurat
este condamnată pentru sperjur, 413, 438.
—Revisuirea judecăţei pentru descoperirea, de acte probatorii, reţinute

de

partea

adversă,

535, n. 1.
|
—Revisuirea judecăţei în materie
695 nota.
|
REUS IN EXCIPIENDO FIT ACTOR,
357, 819. V. Pârit, Probe, ete.

sai

prin

o forţă

penală,

majoră,

|
624 t. şi n..4;

110, 449,

şit. VI.

p,

S

SCHIMBUL (păminturilor rurale), 126, n. Îi.
V. şi Curierul judiciar din 1903, No. 6.
— Schimbul

nu

poate

9, n. Î. V. Lesiune,
SCRISOARE.— Confirmarea
0 scrisoare, care

fi anulat

pentru

lesiune

ar întruni

în privinţa

între

rusal,
majori,

N
unui act anulabil poate avea loc prin
condiţiile prescrise

54, n. 4. V. Confirmare.
|
—Scrisoarea trimeasă de un comerciant,
ant, are dată certă, 178. V. Dată'certă.
—(uid.

V. Pămînt

scrisorilor

trimese

de art; 1190,

unui alt comerciîn materie.

civilă

?
(Controversă), 178, 119.
a
> scrisoare poate constitui un început de probă
scrisă,
î2, n. 1.
— uid în privința, scrisorilor emanate de:la
un incapabil,
_
în timpul incapacităţei sale, 212, 331. V. Pr.
testimonială. SCRISORI

MISIVE.— Proprietatea, lor, 119, n. 2 şi t. V,p.452

urm. n. 3. Vedi asupra proprietăţei
notația noastră

ua

asupra

unei

scrisorilor

sentințe

publicată în C. judiciar din 1901,

TESti, C. judiciar din 1902, No. 65.
SCUSĂ.—Foamea,

a Trib.

misive,

ad-

de Neamţu,

No. 82. Cpr. şi C.. Bucu-

şi miseria, era o scusă legală în pravila
lui
V. Lupu, 596, n. 3. V. Foame, Furt,
— Chestia relativă la sensă trebue să.etc.
fie pusă juraţilor,

S21
_

chiar:
ea 597,
ar fi fost înlăturată
a
acusare,dacă,596.
turată de camera. de punerea sub

SECRET PROFESIONAL,
i

testimonială,

297, t. şi n. 2. V. Adoocat, Probă
-

etc.

SED UCŢ LUNI --Eoate fi dovedită prin jurămînt. V. Jerămiut.
seducțiunei
icată în
î C. juiu
cypdin"a 1902.
No. 65; adnotaţia
i noastră
noastră, publicată
SMNATURA.— Este neapărată pentru existența unui act privat, 170, 171; 188. V. Acte sub ati privată.
h
—dIn

ce

consistă

semnătura

şi locul ei, 171.

— Semnătura nu poate fi înlocuită astădi prin o pecete, sigil, cruce, punere de deget, ete. 171. V. Oblig. unilaterale,
Pecete, Sigil, ete.
SEA
ERE IN OBSCURIS QUOD MINIMUM EST SEQUIMUR,
-

2

.

SD

SEPARAREA DE PATRIMONII (între barbat şi femee).—Neadmiterea, mărturisirei și jurământului, ca probă, în asemenea,
materie, 335 t. şi n. 3; 365 t. şin.5.
—Invocarea

lucrului judecat

din

oficii,

455,

n. 2.

—Hotărîrile, care pronunţă separarea de patrimonii între
barbat şi femee, îşi produc efectul lor erga omnes..565.
SEPARAREA DE PATRIMONII
(în materie de moștenire). —
Dacă ea este, saii nu, un adevărat privilegii în sensul juridic

al

cuvîntului.

V.

adnotaţia

noastră

asupra

unei

deci-

siuni a Curţei din Craiova, C. judiciar din 1902, No. 7.
Vegi şi Cas. rom. secţii-unite, C. judiciar din 1902, No. 48 şi
Dreptul din acelaşi an, No. 66. Vedi asupra acestei chesti-

uni şi îns&mnatul raport a D-lui
publicat în C. judiciar, loco cit.

consilier

Ciru

Oeconomu,
,

SEPARAREA PUTERILOR ÎN STAT.—Admiterea acestui prin,
|
cipiii în Regul. Organic, 452.
—Violavea, acestui principii poate fi propus pentru prima
,
E
oară în casaţie, 452.
SERVITORI.— Aplicarea art. 1903, 1904 în privinţa salarului
,
servitorilor, 375, n. 1.
u—Dacă servitorul poate deferi j urămintul decisor, patron
31.
V.
Ju4
364,
(Controversă),
lui s6u, în privinţa salarului
Ă
vământ, Patron, etc.
dreptului comun,
— Admiterea probei testimonia le, conform
V. Probă testi365,
ui,
itorul
serv
salarului
pentru stabilirea
" monială.
,
A
|
__Servitorii sunt scutiţi
206. V. Bun și aprobat.

seRvITiurria.-

“nuă,

-obă

nu

Servitutea

formalitatea, bunului
,
o

de trecere,

poate fi stabilită

deea

chiar

martori,

de cât prin titlu,
„|

976.

acestei servituţi prin mărturisire,
dacă

există

un

şi aprobat,
_

fiind o servitute neconţi-

testimonială.

Prodi
n. 4;

de

început

de probă

250, n. 4.
a

JUL smint, Și
scrisă,

20,

Y.
,

[9 =]

9

— Lucrul judecat în materie de servituţi,. 523 urm.
—Acel, care exercită o acţiune negatorie, trebue el să dovedească
că imobilul este liber de servitute, sait pârîtului incumbă, din contra, dovada, existenţei servituţei ? (Controver-

să), 108, 109. V. Acf. negatorie.

o

ȘICANA.—Jurămîntul de şicană sau. de calumnia, nu mai există
astădi, 359, î. şi n. 5. V. Catumnia.
_
Ă
— Dreptul judecătorilor de a respinge un jurămint care,
după apreciarea lor, ar fi fost deferit din vădită rea credință şi într'un spirit de vexaţiune, 391, t. şi n. 2.
SIGIL.—Acte seninate prin aplicarea unui sigil, unei pecete, etc.
—Legalisarea, acestor acte de autorităţile polițieneşti sait
administrative.— Nevaliditate sub legea, actuală, 141 urm.
V. Oblig. unilaterale, Pecete, Punere de deget, etc.
SIMULAȚIE.—V. Acţiunea în simulație.
—Achitarea falitului pentru bancrută nu împedecă acțiunea
în simulaţie, 617, 618. V. Bancrută.
SINDIC.— Dreptul sindicului de a instrumenta în
materie de autentificarea actelor, în urma delegaţiei M inisterului,
197, n. 1.
—Sindicul
nu

este

Faliment.

un

terţiu

faţă

de

falit,

181,

n.

5.

V.

— Sindicul poate deferi Jurămîntul, cu autorisarea
tribunalului, 383, 384. —Nu i se poate însă deferi Jurământul, 385.
—Nici chiar jurămîntul de credulitate, 379,
t. şi n. 1.V.
Jurâmânt,
—Sindicul nu poate face o mărturisire oposabilă
masei creditorilor, 332, V. Interogator, Falit, Faliment,
etc.
—Hotăririle pronunțate faţă de sindic,
în limitele mandatului seii, sunt oposabile atât falitului cât
şi creditorilor
sei, 552 V. Autor. lucrului judecat.
— Mandatul sindicului încetează prin omologarea
concordatului, 553. V. Concordat.
SLUGIL.—V. Sevvitori.
SOCIETATE.—Casurile în care pluralitatea.
originalelor este necesară, 188, 190, n. 6; 197; 256,
n. 2; 910. v. Asociaţie
în participare, Dublu original, etc.
— Societăţile anonime şi în comandită,
prin acţiuni, cerând
neaparat un act autentic, nu sunt
Supuse
acestei formalităţi, 197. V. Dublu original.
!
— Comunicarea, registrelor societăţei
lui, părţei care oferă de a da credemîntşi deferirea jurămînturegistrelor, 214 n. 1.
— Personalitatea, societăţilor

și t. VI, p. 756, n. 8.
TA

civile

(Controversă) 333

societăţilor comerciale, 550, t. şi
n. 1.
Asociaţiile în

n,—— 4; 990 1 4 p participare
p
—Interogatorul societăților,
soane morale.

nu sunt
ne.
nt persoane

332,

t. Şi n. 4;

i

n.1

"ale. 270,
27
morale,
333.

V. Per-

_

— Deferirea, jurămîntului, directorului
j
ietăti. relați
la faptele sale personale, 385, n. ai mei societăţi, relativ
—Unui asociat, care avend mandat de a representa societatea ar fi indeplinit un act în limitele acesti mandat,
|

SOLIDARITATE. —Actele de solidaritate sunt oprite
tele de munci agricole, 141. V. Ciausă penală,

ia gricole, etc.
SI ERJ UR.—Nu poate fi dovedit prin
de

cât

în

casurile

excepţionale

în contrac'Tocmeli a-

martori, în materie civilă,
în care

este admisă, 252, n. 1, în fine; 413.

proba

testimonială

— Admiterea soluţiei contrare în materie comercială, 414.
— Partea care a perdut procesul, în basa unui jurămînt, nu !
mai poate dovedi falșitatea lui, 412.
— Nici să se constituească parte civilă în procesul penal

urmărit

de Ministerul

public,

413.

V.

Juramînt,

vilă, etc.

,

Pavle ci-

—După condamnarea definitivă a sperjurului, partea care
a perdut procesul, poate însă să ceară revisuirea. hotărîrei,
|
413, 438. V. Pevisuire.
SPITAL.
— Eforia unui spital nu poate deferi jurămiîntul decisor,
fără o autorisare specială, 384. V. Jurămâînt, Persoană morală,

etc.

.

STABILIMENT

PUBLIC.— Lucrul judecat, faţă de representan-

tul unui stabiliment public este oposabil acestui
549. V. Autor. lucrului judecat, Comună, etc.

stabiliment,

STAREA CIVILĂ.—Nu se poate deferi jurămintul în contestațiile relative la starea civilă a persoanelor, 433. V. Jurămiut.
— Admiterea aceleaşi
V. Mărturisire.

—Hotărîrile,
persoanelor

care au

își

soluţii

în privința

de obiect

produc

efectul

mărturisirei,

335.

starea civilă şi capacitatea,
lor

în

România,

fără a

fi

investite cu formnla executorie, 460, î. şi n. 2. V. Autor.
,
lucrului judecat, Formulă executorie, etc.
Poate” hotăririle privitoare la starea civilă a unel persoane, nu au acelaş

efect : unele

constată și consacră o stare

o
de drept existentă (hot. declarative), iar altele înființează,
constitutive
(bot.
primitivă
acea
pe
stare nouă, modificând
oAcele dintăi, având un efect relativ, nu sunt

de stat).
pe
de cât persoanelor care au figurat în proces,
posabile
oposasunt
absolut,
efect
un
având
doilea,
al
când cele de
figurat în probile tuturor celor interesaţi, chiar dacă v'au

,
,
|
ces, 565 urm.
extracsaii
actelor,
a
probatorie
puterea
priveşte
cât
—]n
telor de pe actele stărei civile, vedi adnot. noastră asupra
unei sentinţea Trib. Mehedinţi, publicată în C. judiciar din
1903, No. 3.
,
.
|
STAT.—Aplicarea art. 1900 Statiilui, V.81. 'Trib. Paris, J. Clunet,
aplic, acestui text străinilor.
anul 1896, p. 1032.

824
—Statul poate deferi jurămîntul
voturilor consiliului de advocaţi,

decisor, având majoritatea,
384. V. Juvămâut.
ÎI

—EI fiind o persoană morală, nu i se poate însă deferi Jurămintul. V. Comună, Jurământ, Persoană mnorulă, etc.

STRĂINI.—Art.

1164 și 1900 se aplică la străini, 34, 81.

—Străinii pot fi arbitri, 504, 505.
.
—Actele instrumentate de un străin, care din eroare ar fi
fost rînduit judecător, 197.
—Extradarea străinilor, 468, 469. V. Pztvadare.
—Romiînul poate renunţa la beneficiul art. 13 €. civ., adecă
de a trage pe străinul, cu care a contractat, înaintea tribunalelor_ române, trăgându-l în judecată înaintea trib. străine, 453, n. 4; 454 nota.
— Aplicarea art. 13 C. civ. Evreilor (Controversă). V. Iraeliți.

— Urmărirea,

străinului culpabil

la. reîntoarcerea,

sa în ţară,

de o crimă

(Controversă),

sau un delici,

586

urm.

—Quid în privinţa Românilor (art. 4. C: pen.),
SUBROGAŢIE (consimţită de debitor, fără îndeplinirea581, 588.
formelor
prescrise de art. 110'7).—Imposibilitatea de a confirma
asemenea nulitate, 46, n. 2.

SUCCESIUNE.—V.

Moștenire.

SUGESTIUNE.—V. Captaţiune, Pr. testimonială,
SURDO-MUT.— Căsătoria surdo-muţilor, 3 nota, ete.
in fine.
— Testamentul surdo-muţilor, 136, n. 1. V. Testament.
—Jurămîntul

muților.

YV. Mauţi.

P
TALHĂRIE.— Individul achitaţ pentru
tălhărie, poate din noi
„__Î urmărit pentru tăinnire, 607, t.
şi
TAINUIRE, TĂINUITORI.—V. Tălhârie. n. 1.
—-Individul achitat de delictul de
tăinu
mărit pentru alte fapte de aceeaşi natur ire, poate fi ură, comise în urma
achitărei, cu-toate-că ele ar fi relative
la același furt, 615.
— Persoanele străine care cooperează
la un furt, comis de
o rudă, sau afin în gradul prevedut
de art. 307 C. pen., pot
ele fi urmărite ca tăinuitori> 666, n.
2. V. Agenţi provocafori, Complici, Furt, ete,
TANTUM JUDICATUM. QUANTUM
LITIGATUM, 513.
TEMOINS PASSENT LETTRES,
246.
TERŢII.—Ce se înţelege prin texţii
în materie de contra-înseris,
164 urm. V. Contracînsevis.
— In materie de dată certă, 115, 180
— Casurile_ în care creditorii chivografa urm. V. Dată certă.
ri sunţ terții, 185.
—-Creditorii sunt ei terții când
intervin pe cale de poprire ?
(Controversă), 185, 186. V. Dată
certă, Poprive, ete.
—Debitorul, care n'a, intervenit
la actul de cesiune de creanţă, fiind un terțiii, nu se poate
prevala de lipsa dublu-

8
lui
e
, 197
nal, original,
ete.

>

n. 4.

V.

Cesiune
)

de

:
i
creanță,

rigi
origi-

Dublu

— Transcrierea
nu e privitoare
ivi
â la interesul
i
n
de cât
terţiilor
244. V. Transcriere.
,
terțiilor,
—Mărturisirea
făcută d e o persoană nu este oposabilă
—
terviilor, 333, n. 3.
posabilă, ter
—Preseripţia
de artt. 1903, 1904 nu se aplică
aplică
Duriiaser
Dia statornicită
statornic!
€

,

ar

plătit

pentru

debitor

şi ar

exercita

ac-

ţiunea, lor vecuisorie contra acestui din urmă, 375, n. 1
316 nota.
-—Jurămîntul prestat, sau refusat, nu este oposabil de cât
părţilor

şi vepresentanților

lor

universali,

sau

cu titlu uni-

versal, nu însă și terţiilor, 415, î. şi n. 5. V. Jurâmânt.
--- Hotăririle, ca şi convențiile, nu-şi produc efectul lor de
cât între părţi; ele nici nu folosesc, nici nu strică tesţiilor, 539, 580. V. Autor. lucrului judecat.
TESTAMENT.— Confirmarea prin testament, în timpul căsătoriei, din partea femeei a înstrăinărei imobilului dotal făcută
în contra legei, 54. V. Confirmare.
3 aplicarea art. 1900 în materie de testament, 5], n. 3:
«

.

Se

—Imaplicarea art. 1167, $ ultim, 51, 8], n. 5. V. şi t. IV,
p. 416, 4177.
— Autentificarea testamentului, 129, n. 2; 130, 133, 136 urm.
V.

Acte

autentice.

se aplică la
—Art. 9 din legea p. autentificarea actelor nu
No. 22
1902,
din
testamente : 'Prib. şi C. Iaşi, O. judiciar
(cu observaţia noastră).
judecătorul de
2_Tn testament nu poate fi autentificat deVI, p. 609, n. 2.
.
şi
436
D.
IV,
ocol, 139, t. şin. 1; t.
V. Acte autentice, Judec. de ocol, etc.
autentică, ci nu—Surdul şi mutul nu pot testa în forma n. 1.
136,
olografă,
sau
mai în forma mistică
ar fi

fi autentificat actul,
—Paptul că judecătorul, care ar
nu face nici-o dovaincapabil,
era
declarat că testatorul

aă, 160.

în O odul spaniol de la 1889, 160.
— Admiterea soluţiei contrare
să fie datat, 172. V. Dată.
_—estamentul olograf trebue
data, ci nuşi Codul austria e nu prescriu

__Codul Caragea
mai Codul Calimach,

172,

n. 1.

despre.

,

data

sa. — Inaplicarea

olograf face credinţă
n. 2. V. Dată certă.
180 şit. 1V, p. 433, t. şi
,
1182
art.
494 şi Dreptul din
p.
1902, 1,
Cpr. Cas. fr. Pand. Piviod.
a
,
,
i este ad1903, No. 10.
admis altă dată, nu ma
__Pestamentul nuncupativ, verbal.
mis astădi, 105. V. Lega? rare In Codul austriac și în Codul
cont
_
_— Admiterea soluţiei
ilit
stab
fi
cerman, 105, t. şi n. 2.
a
rior, testamentul pute
Ta dreptul nostru ante
4.
n.
41,
priu martori,
_—Test.

5

4

—Se poate reconstitui prin martori
sau presumțiuni un
testament distrus prin caz fortuit sau
forță majoră, 290 urm.
și t. 1V, p. 412 urm. V. Probă testimonială.
—Efectele condamnărei, sau achitărei
pentru falşificarea unui testament, 661.
— Efectele elausei penale înscrisă,
într'un testament (Con„troversă), V. t. VI, p. 257. t. şi n.
3. Mai vedi încă consultaţia şi conelusiile noastre, publicate
în Dreptul din 1901,
No. 78 şi în C. judiciar din 1902,
No. 45, unde este publi.
cată şi sentința trib. Iași.
TESTIS UNUS, TESTIS NULLUS,
243 t. şin.3; 319; t. Vp.
Sl, t. şi n. 2. V. Pr testimonială.
ȚIGANI.—Nu erau pedepsiţi, în pravi
la
turile de păseri domestice şi alte lui V. Lupu, pentru furlucruri mici, 597, nota în
ine. V. Furt.
TIMBRU (pe care se deferă şi
se
TITLU.—Deosebire între titlu Și referă Jurământul), 392, n. 3.
act, 194.
— Titlul poate să existe fără acţ
(în contractele verbale), 124,
—Ce se înţelege prin titlu, 123,
— Sensul cuvîntului titlu în Codul 194,
Calimach, 193, n. 3.
TITLURI DE CREANȚĂ.— A
dnotaţiile liberatorii făcute de creditor în josul, pe marginea, san
pe dosul titlului creanţei,
223 urm, V, Adnotații liberatorij.
TITLU PRESCRIS. — Nu poate
scrisă, 272, n. 1; 315, n.4 fi V.admis ca, început de probă
Prescripție, Probă testimonială, etc.
|
TITLURI LA PURTĂTOR
(perdute, furate, distruse).—
LL. din
21 ianuar 1883, 2%, n.4
-—Dacă debitorul se poate oblig
a astădi, în materie civilă
Sau comercială, prin un titlu
ja purtător sau înfăţișitor,
fără arătarea, numelui credi
torului (Controversă), 999.
şi adnotaţia noastră din Drept
n. 4.
ul 1901, No. 69 (asupra unei
decisii a C. din Iaşi).
TOCMELI AGRICOLE. — Oprir
ea clauselor penale şi a
clauselor
de solidaritate în asemenea
contracte, 141; ţ. VI, p.
t. și n. 3: p. 269 şi 286,
n. 1. V. Ciausă penală, Solid 175,
aritate, ete.
— Tocmelele de munci agric
ole se autentifică de consi
liile
comunale, 141, 148.
—'Tot judecătoriile comu
nale judecă contestaţiile
din aceste tocmeli, 141.
V. Judtee, Comunale.

isvorite

—Actele de toemeli agricole
sunt executorii, după ce
fost învestite cu formula
au
executorie tot de judecătoriile
munale, 149. V. Porunută
coerecu
torie
.
TORTURĂ.—V. Caznă, Probe,
etc.
TOTUM NON EST IN
PARTE, 521.

TRANSACŢIE. — Necesitatea
unui dublu original,
2. V. Dublu original.
—Nu

poate .fi atacată pentru

lesiune,

188; 253. n.

o
9, n. 1. y. Lesiune.

sar
—Cum

(Controversă),

234

nota;

-cială
r 255 ransacţiei
—
| erie comercială
nota i ed în materi
mijloace).

“in
(prin

ori
ori-ce

drepturilor

reale,

69

se

310, N

dovedeşte

transacţiei

33 LL anscrierea
—Când
Dreptul

transacţia

urâmint, Mărturisire, Probă a
în

privinţa

aia

ete.

“eați
2. Cpr.
există.
pr. șişi C.C Bucureşti,
No. I : 342, > n.
1902,transacţie,
din

—In dreptul nostru, transacţia poate fi atacată atât pentru
eroare de drept cât şi pentru eroare de fapt, 342. V. Froare.
— Imposibilitatea de a mai putea ataca o transacţie execu-

tată de bună voe, 342, n. 3.
—'Transacţia constatată de judecătorul de ocol în materie
de împărţeală, 161, 485.
—'Transacţia şi hotărirea, prin care se confirmă o transacție, au puterea lucrului judecat, 485.
—Pentru a putea deferi jurămîntul trebue a avea caparitatea de a face o transacţie, 380. V. Jurămint.
-—TPutorul nu poate deferi jurămiîntul decisor, şi jurămintul
nu-i poate fi deferit, fără îndeplinirea formelor prescrise
pentru transacţie, 383. V. Jurământ, Tutor.
_——Jurămîntul

nu

poate

fi deferit

de

cât persoanei

capabile

de a transige, 386. V. Jurdmint.
PRANSCRIERE.— Netranserierea, confirmărei, 62. V. Confirmare.
__Dranserierea, înstrăinărei constituită de un incapabil, 62,63.
__Actele sub semnătură privată pot fi transerise, 166,n. 4;
1871, n. 2. V. Acte sub semnătură privată.
_—Restringerea teoriei contra-înserisului prin transcrierea
n.3.
actelor de transmitere a proprietăţei imobiliare, 164,
Contra-înseris.

V.
244.
Transcrierea nu priveşte de cât pe terţii,
_
186.
creanţe,
de
cesiunei
__rranserierea,
transcrleprin
1182
art.
de
—Mărginirea regulei prescrise
sau de
rea actelor translative de proprietate imobiliară,
i
187.
drepturi reale susceptibile de ipotecă,
aceluiaşi
proprietatea
dobîndit
au
care
— Intre dou€ persoane
181.
imobil, acea care a transcris, are precădere, lo»), 102 nota.
(Interpretarea
TRATATE INTERNAŢIONALE
|
TRECERE.-—V. Sevvitute (de trecere). 125 urm. V. Acte autentice.
TRIB. CIVIL.— Autentificarea actelor, j
,
—Judecător unic, 127.
Pot să se dep oliţie).—
simplă
de
(i
'PRIB. CORECȚIONALE,
e
,
.
nota.
clare incompetente
(Controversă), 893, n.

— Quid în privinţa Curţilor cu juraţi a
cu juraţi.
_V. Curtea
ti de simplă poliţie nai
A

Si

competenţa

la caz de achitarea, sau absolde a, judeca acţinnea civilă,
caz de condamnarea luii,.623,
virea, prevenitului, ci numai la
n. 3; 633, n. 3.

—Această

competenţă

aparține

însă,

în toate

casurile,

Cur-

ților cu juraţi, 623, n. 3. V. Curtea cu Juraţi.
TRIB. MUSULMANE.— Hotăririle definitive emanate
de la aceste tribunale, au puterea lucrului judecat, 458. V. Autor.
TRIB.

lucrului judecat.

REPRESIVE.— Deferirea jurămîntului supletor sau estimator pentru stabilirea quantumului daunelor, 433, 441
nota.
TUTOR.—Se numia ispravnie în prâvila lui Matei
Basarab, 14
nota. V. Ispravaic.
—Tutorul testamentar poate fi rinduit
rinte, care încetează din viaţă şi prin

de cel din urmă păact autentic, soluție

imprumntată de la Codul italian, 124, n.
4.
—Dacă art. 1900 se aplică actelor făcute de |
tutor în numele minorului, san interdisului (Controversă),
78.
—Tutorul nu are capacitatea de a, mărturi
si în numele miuorului sau interdisului, 331, î. şi n. 4
—Tutorul poate, însă, să facă o mărturisire
validă în privința faptelor sale personale de gestiune,
remănân
ăd ca minorul să exercite recursul seii în contra, lui,
331. V. Afărturisire.
—Tutorul nu poate deferi jurămîntul,
şi
poate fi deferit, fără îndeplinirea, formele jurămîatul nu-i
r transacţiei, 383,
t. şi n. 3. V. Jurâmînt, Transacţie, ete.
,
—Se poate deferi jarămîntul, tutorului,
asupra
faptelor sale
personale de administraţie, fără îndepli
nirea formelor prescrise pentru transacţie, 385, n.
——Se

poate, de asemenea,

dulitate, 277
—Dacă

mama

epitropă

vămînt va fi deferit
tor, 318.
—-Se poate

deferi

urm. V. Jurăantut.

deferi

tutorului jurămâîntul de cre-

este măritată

atât ei

câţ și

de al doilea,

barbatului

acest ju-

sei

co-tu-

tutorului jurământul

el ar fi neglijat de a face inventarul estimator, în caz când
bunurilor minorului.
440, n. 2.
i
— Lucrul judecat faţă de un tutor
posabil minorului sau interdisului, regulat rînduit, este o551.
|
—Casul în care hotărîrea ar fi
fost pronunțată contra unui
tutor isbit de

o incapacitate legală, 551.
U

ULTRA PETITA. — O hotărire
definitivă are puterea . lucrului
Judecat, chiar dacă prin ea
s'a acordat mai mult de cât
s'a
cerut, 515.
URMĂRIRE IMOBILIARĂ.
—Instrăinările directe sau indi
recte.
făcute de debitor în urma
Sunt isbite de nulitate, 185, transcrierei comandamentului
t. şin. 1.
USUCAPIUNE.—V. Prescrip
USUFRUCTUS CAUSALIS, ţie.
525, n. 1].

829
USUFRUCTUS FORMALIS, 525.
USURI (comerciale).—Abrogarea lor, 102, n. 2..
V
de credulitate

VADUVA.--Deferirea jurămîntului
V. Jurăimiînt.

construirea,

pentru

VAS.—Contractele

văduvei

?

3ii..

înstrăinarea, închirierea.

unui vas, şi de înrolare a persoanelor care compun echipagiul, nu pot fi dovedite cu martori, 256, 257; 210, 271.
V.

Materie

comercială,

Pr.

testimonială,

ete.

— Inchirierea unui vas nu este un contract solemn, 257, n.
1. V. Naolu.

— Termenul

pentru

aducerea

la îndeplinire

a hotărirei dată

în privinţa unui contract maritim sau de gagiii asupra va___selor, 518, nota in fine.
VATÂMARE.—V. Lesiune, Rescisiune, ete.
VENIA ATATIS, 14 şi t. II, p. 250.
VERIFICARE DE SCRIPTE, 113, î. şi n. 2.
de art.
VETERINARI.— Aplicarea prescripţiei scurte statornicită
1.
1903, 1904, 315, n.
fără
VIA BILITATE.—Copilul este o persoană, în legea noastră,309. t.
308,
vii,
nască
se
să
a se naşte viabil, destul este
254 şi 331.
şi n. 1; t. I, partea 1, p. 195 şi partea II, p.
ete.
Presumții,
V. şi t. III, p. 236.V. Copil,
VICIU

DE

CONSIMŢIMÎNT.—

Anularea unui act.— Termenul

de

urm. V. Confirmare, Presumţii, etc.
eroare, Sau dol un ăct care fusese
violenţă, şi vice-versa, 537, d38.
un vier nu e supusă formalităţei

plecare a, prescripţiei, 96
_—Se poate ataca pentru
mai întăi atacat pentru
VIERI.—Cambia subserisă de
bunului şi aprobat, 202.
această formalitate, 205.
—Vierii sunt în genere scil tiți de
LL
,
V. Bun și aprobat.
206
vieri,
de
denumirea
— Proprietarii de vii nu întră în
,
n. 1. V. Bun și aprobat.
fică un act), 128, t. şi n. 4V.
VISA (Judecătorului care autenti
Acte autentice.
inal, «de câte-ori ea este
riginal,
u orig
VÎNDARE.— Necesitatea unuisubdubl
priva tă, 188, 194, t.
semnătură
act
“constatată

prin

un

nu

mai

este

astădi

supusă

resilierei

pentru

le-

î
Rescisitine.
siune, 9, t. şin.3.V. Lesiune,
oposabilă
este
violenţă
de
causă
VIOLENȚĂ.— Anularea pentru t. vV,p.89
84 și
și
39
treilea,
al
de
celor
şi
284
266,
— Violenţa face admisibilă proba tostimonială,
,
etc.
Vp. 68. V. Dol, Pr. testimonială, causă de violenţă, 341,
pentru
actat-ea mărturisivei
a
E
|
aru
ers
adv
n. 2.
ţa
len
deferit prin vio
_Dărîmarea jurămîntului
* Vindarea

lui, 414. V. Dol.

330

VÎRSTĂ. —Impărţirea virstei omului în dreptul roman,
în dreptul nostru
anterior

şi în dreptul străin, 12 urm.

i

Z
ZENONIAN (Jurămînt estimator, aşa numit,
pentru-că se găseşte într'o Constituţie a Impăratului Zenon
), 423, 439.
ZESTRE.— Autentificarea foilor dotale. Y.
Acte autentice, Foae
dotală, Judec. de ocol, etc.
|
„—Instrăinarea zestrei pentru repararea
pagub
elor causate
prin delictele sau quasi-delictele femeei,
28,
t. şi n. 1; î.
I, partea II, p. 103 şi t. V, p. 473 urm.
Cpr.. Râpert. Sirey, v* Dot, 2045 urm. şi C. Grenoble,
Sirey, 1902. 2. 9%,
V. Pemee măritată, Imobil dotal, ete.
_
—Dove
direa

Bărbatul

din

ei, când

partea

femeei

a primirei

—Casul în care femeea s'a înzestrat
282. V. Probă testimonială.

| VERIFICAT |

zestrei:

de

cătră

ea a fost înzestraţă de un al treilea,
281,
însăşi

(Controversă),
-

A 9-a ERRATA
La p. 14, nota 3,
Frakfurt.
ie: aa p. 316, rîndul
4.
La p. 665, nota Î,
S-a II-a 1599, în loc de

citi :

rîndul 3, a se ceti: Frankturt, în loc de
6 al notei,

art. 1904, în loc

începutul rîndului 6, a se ciţi: Bulet.
1099 ; şi mai departe, acelaşi rînd, a se

Dreptul din 1899, No.

No. 14.

a se ceti:

74,

în loc de:

Dreptul

din '1900,

