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„Le contrat de louage offre au jurisconsulte qui veut 

pentrer dans” le fond des choses un. sujet interessant et 
&tendu: Îl est, dans nos socistâs modernes, un des contrats 

qui exercent le plus d'influence sur la prosperite publigue; 
il associe aux jouissances de la propricte ceux qui ne sont 
pas proprictaires; il est le nerf de Vagriculture, cette mere 
nouimice des Etats, ă qui il donne des colons laborieux et 
interesses ă ses progres. "Tour ă tour il reerute cette milice 
industrieuse qui feconde nos champs, ou alimente et eherehe 
d pacifier cette immense et fremissante armte qui prâte ses 
bras ă lindustrie mânufacturiere, ete.“ 

- -CIroplong, De l'echange et du louage, preface, p. 9). 
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„Sufletul unei naftii se cuprinde 
în legi, cari, prin înțălepeiune şi 
dreptate, cârmuesc toată îndelet- 
nicirea publică şi particulară“. 

(Logofătul C. Sturza, în precuv. 
C. Calimach, ed. a 3-a, 1862). 
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   Acest volum cuprinde studii amănunțite asupra legei pPOPITE 
" precum. și asupra bezmanului, embaticului sau emfiteozei. 
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A      

Toate exemplarele acestui volum vor fi numerotate 

şi semnate de autor (manu propria). 
Orice exemplar, care nu va întruni aceste condiţii, 

va fi considerat ca contrafăcut şi va fi urmărit ca atare. 

2) JL ze 2 es? 

E aaa aia 
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CARTEA Il 

TITLUL. VI 

DESPRE SCHIMB(). 

Știm că, din capul locului, tranzacţiile omeneşti au în- 
ceput prin schimb. Acel care aveă lucruri ce nu-i trebuiau, 
cedă altuia parte din aceste lucruri, spre a dobândi altele 
de care aveă nevoe. În adevăr, poetul Homer ne arată că, 
în timpurile eroice, soldaţii îşi procurau vin cu pei de bou, 
cu fier, cu selavi şi alte lucruri (2). 

Cu timpul, schimbul a dat loe la contractul de vân- 
zare (£) care, la urma urmei, nu este decât un sehimb contra. 
unei sume de bani. 

„Sehimbul, zice art. 1398 din codul Calimach, este un 
contract prin care se dă un lueru în locul altuia, ein Vertrag, 
avodurch eine Sache gegen eine andere Sache îiberlassen wird,“, 
zice textul corespunzător din codul austriac (art. 1045)/4 

(1) Cpr. Dig., De rerum permultatione, 19, 4; — Cod, De rerum 
permulatione et prescripiis verbis, &. 64. Vezi în privinţa 
dreptului roman, Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechis, 
IL, $ 398; Dernburg, Pandekten, II, $ 103; Van Wetter, Cours 
dlemeni. de droit romain, II, $ 399; Maynz, Cours de droit 
romain, IL, $ 244, p. 342 urm. (ed. a 5-a, 1891), ete. Incât 
priveşte vechiul drept francez, vezi Pothier, Vente, III, 617 urm., 
p. 24 urm. (ed. Bugnet). 

(2) Vezi Instit., De emptione et venditione, 3, 23, $ 2. 
(6) „Origo emendi vendendique a permulationibus cepit“. L. 1, 

Pr., Dig., De contrahenda emptione, 18, 1. Vezi tom. VIII 
al Coment. noastre, p. 537. 

(&) Art. 1549 din codul italian, reproducând definiţia dată de 
Pothier (Vente, III, 617), zice că: „sehimbul este un contract 
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C. Calimach 
Art, 1398, 

Dr.: roman.



Definiţia 
schimbului. 

C. japonez. 
Art, 586. 

CODUL CIVIL. — CARTEA III. — TIT, VI. — SCHIMBUL. — ART. 1405. 

Și tot astfel se exprimă și art. 1405 din codul civil actual: 

Art. 1405. — Schimbul este un contract prin care părţile își 
dau respectiv un lucru pentru altul. (Art. 942, 949, 1406—1409 
C, eiv. Art. 1702 C. fr.). 

Această definiţie este şi incomplectă şi inexaetă. Schimbul 
poate, în adevăr, fi definit astăzi: un contract sinalagmatie 
şi comutativ, consensual, prin care fiecare din părţi trans- 
mite sau se obligă a transmite celeilalte proprietatea (1) unui 
lucru altul decât bani ). 

() 

€) 

prin care fiecare din părți se obligă a da un lucru în locul 
altuia (si obbliga di dare una cosa per averne un'altra). Tot 
astfel se exprimă și art. 1538 din codul spaniol (se obliga d 
dar una cosa para recibir otra). Cpr. axt. 1294 din codul 
nostru, în privinţa definiţiei vânzărei. Expresiunea: părţile se 
obligă, deşi singură, este necomplectă, fiindcă nu menţionează 
transferarea, proprietăţei (cpr. Boissonade, Projet de C. civil 
pour l Empire du -Japon, LUI, 3517, p. 439), totuşi este mai 
exactă decât acea întrebuințată de legiuitorul nostru şi acel 
francez, căci schimbul nu mai este astăzi un contract real ea 
la Romani. Dovadă de aceasta este art. 1406, care dispune 
că schimbul este perfeet prin simplul efect al consimţămân- 
tului, ea şi vânzarea. De aceea, definiţia schimbului, pe care 
o dă art. 1405 este criticată de doctrină. Cpr. Arntz, III, 1111; 
Thiry, III, 641; Laurent, XXIV, 611; Guillouard, Vente et 
change, 1, 914; Baudry et Saignat, Idem, 970 în fine, p. 849; 
Mourlon, III, 713, în fine, text şi nota 1; Pand. fr., vo Echange, 
1 urm, ete. — Vezi însă Marcade (VI, art. 1702, 1703, No. 1) 
care, in contra, tuturor autorilor, apără definiţia codului actual. 
Laurent (loco cît.) zice, eu această ocazie, că Maread, care 
acuză pe toţi autorii de eroare, s'a înşelat el însuși de astădată.— 
Vezi însă Troplong (Echange et louage, IL, No. 1, nota î), 
care zice că definiţia dată de cod este exactă, și că Marcade 
stabileşte foarte bine acest lucru. 
Din împrejurarea că, în materie de schimb, ca și în materie 
de vânzare, proprietatea, se strămută prin efectul consimţă- 
mântului (art. 1406), vezultă că riseul și pericolul lucrului 
care face obiectul schimbului, priveşte pe acela căruia lucrul 
a fost promis, îndată ce consimțământul a făcut ca contractul 
să fie perfect şi a strămutat proprietatea luerului. — Codul 
Calimach se ocupă .pe larg despre riscul lucrurilor schimbate 
în art. 1405, 1406, iar art. 1426 din acelaş cod declară apli- 
cabile vânzărei regulele dela schimb. 
Cpr. art. 586 din codul japonez, promulgat la 28 Aprilie 
1896. „Schimbul, zice acest text (singurul care există în această



DESPRE SCHIMB, — ART. 1405. 3 

- Ceeace distinge deci vânzarea de schimb este că, pe Deoseb. între 
când în acel dintâi contract, se dă un lueru pentru o sumă "ie 
de bani (preţul), în contractul de schimb, se dă sau se pro- 

mite un lueru pentru un alt lucru. „Der Zausch unter- 
scheidet sich von dem Kaufe dadurch, dass în demselben, 
michi eine Sache gegen Geld, sondern eine Sache gegen eine 
Sache hingegeben wird“, zice W indseheid (*). 

„Difjerentia inter permutationem et emptionem, zice 
Cujacius: emptio fit pretio, permutatio fit rebus“ (). 

“ Banii nu pot deci face obiectul unui schimb, și această — Banii. 
idee trebue cuprinsă în definiţia schimbului (). 

Banii, ca, o câtime, socotindu-se în deobşte, zice art. 1399 c. Calimael 

din codul Calimach (1046 C. austriac), nu sunt obiect al Axt, 1399, 

schimbului; iar aurul şi argintul socotindu-se ca o marfă, 

privinţă), îşi produce efectele sale prin obligaţia luată reciproe 
de părţi de a-și transmite drepturi patrimoniale, altele decât 
proprietatea unei sume de bani. — Când una din părţi sa, 
obligat a transmite celeilalte proprietatea unei sume de bani 
şi alte drepturi în acelaşi timp, dispoziţiile dela vânzare se 
aplică prin analogie în privinţa sumei de bani“. 

(*) Windseheid, Lekrbuch des Pandektenrechis, IL, $ 398 ab inâtio, 
p. 669 (ed. Kipp din 1900). Cpr. Ricei, Corso teorico-pratico 
di diritto civile, VIII, No. 1 (ed. din 1907); Arntz, ILI, 1112, ete. 

(2) Cpr. TProplong, Echange, p. 6, nota 6. Vezi şi L. 6, Cod, De 
rerum permutatione, 4, 64. 

(2) Sa decis cu toate acestea, însă în mod greșit după noi, că, 
în unele cazuri particulare, şi o sumă de bani ar puteă face 
obiectul unui sehimb. Cas. fr. D. P. 98. 1. 27.— Vom men- 
ționă, cu această ocazie, o sentință recentă a tribun. Mehe- 
dinţi, redactată foarte bine de d-l judecător M. G. Kivu, 
publicată în Pag. juridice din 1908, No. 36, care scuteşte, cu 
drept cuvânt, de vamă galbenii austriaci, privindu-i nu ca 
obiecte de găteală, așă cum pe nedrept îi considerase autori- 
tăţile fiscale şi chiar Curtea de Casaţie S-a III (decizia, No. 23 
din 19 Ianuarie 1907, nereprodusă în Bult. Curţei, publicată 
însă în Pag. juridice din 1907, No. 15), ei ca adevărate mo- 
nezi străine, după cum şi sunt în realitate, deşi uneori servesc 
necontestat ca bijuterii. Cpr. şi Cas. rom. care, cu drept cuvânt, 
n'a aplicat în privinţa unor monezi străine (galbeni mari 
austriaci, lefţi, icosari turceşti, ete.) legea din 15 Februarie 
1906 asupra mareatului obiectelor fabricate din metale pre- 
țioase, cât timp nu fusese găurite şi transformate în bijuterii. 
Dreptul din 1908, No. 48 şi Cr. judiciar din acelaş an, No. 67.



C. portughez. 
Art. 1592. 

Dr. roman. 

Dr. roman, 

C. austriace, 
Art. 1898. 

CODUL CIVIL. —CARTEA III. — TIT. VI. — SCHIMBUL. — ART. 1405, 1406. 

se pot schimbă cu alte soiuri de lucruri (%); monezile se pot 
schimbă numai un soiu cu altul, adecă: cele de aur cu cele 
de argint, sau cele mici cu cele mari“. 

Cam tot astfel se exprimă și art. 1592 din codul por- 
tughez, care definește schimbul în modul următor: „Gon- 
traetul prin care se dă un lueru pentru altul, sau monedă 
de o specie contra unor monezi de altă specie, ou uma, especia, 
de moeda por outra especie della“. 

- A doua idee ce trebue cuprinsă în definiţia schimbului 
este că, în acest contract, ea, și în vânzare, proprietatea, se 
strămută astăzi prin simplul efect al consimţământului. Iată, 
în adevăr, cum se exprimă, în această privinţă, art. 1406. 

Art. 1406. — Schimbul se face prin singurul consimțământ, 
întoemai ea şi vânzarea. (Art. 644, 971, 1295 Ş 1 C. civ. Art. 1103, 
C. fr) 0). 

Aceasta este iarăş foarte important, fiindcă, la Romani, 
schimbul eră un simplu pact, nudum pactum (pactum .de 
permutando), eaxe nu produceă nici obligaţie civilă, niei 
acțiune (*). 

Pentru ca. să existe atât obligaţie cât şi acţiune, tre- 
buiă, pe lângă consimțământ, şi tradiţia lucrului promis de 
unul din coschimbători (?. Schimbul eră deci un ' contract 

() Sehimbul in contră aurului sau argintului nu constitue deci 
întotdeauna o vânzare; contractul ar fi un adevărat schimb, 
dacă aurul sau argintul n'au fost considerate ca monezi, ci ca 
valoare -melalică, după greutate. Chestiunea este însă aproape 
lipsită de interes praetie, fiindcă mai toate regulele dela vân- 
zare se aplică și la schimb (art. 1409). Cpr. Arntz, III, 1112; 
T. Huc, X, 244 în fine. Vezi asupra valorei nominale şi 
metalice a banilor, Savieny, Das Obligationenrecht als Theil des 
heutigen râmischen Rechts, 1, $ 41, p. 493 urm. (Berlin, 1851). 

() Contră: L. 1 $ 2, Dig, De rerum permutatione, 19, 4; L. 3, 
Cod, eod. ftit., 4, 64 

(9) Opr. Pothier, Vente, III, 621. 
(*) Cpr. Windseheid, op. cit., IL, $ 398, nota 4; Duvergier, 

Vente, IL, 400. — „Emptio et venditio nuda consentientium, vo- 
luniate contrahitur; permutatio autem ex re tradita imitiam, 
obligationi prabe“. (Î.. 1 $ 2, Dig, De rerum permutatione, 
19, 4). Cpr. art. 1398 din codul Calimach (1045 C. austriac), 
unde se zice: „adevărata trădare a lucrului nu este neapărată 
la facerea acestui contract, ci se cere numai spre împlinirea 
lui şi spre câştigarea proprietăţei“.



DESPRE SCHIMB. — ART. 1406. 

real nenumit, și se deosebea, sub acest raport, de vânzare, 
care eră un contract consensual (€). 

Dar dacă, cu deosebire de ceeace există altădată, pro- 
prietatea lucrurilor schimbate se strămută astăzi prin singurul 
efect al consimțământului ), ceeace nu este decât aplicarea 
dreptului comun (art. 644, 971, 1295 8 1), aceasta se în- 
țelege numai încât privește raporturile dintre părţi, după 
cum o spune anume art. 1295 în privinţa vânzărei; de unde 
rezultă următoarele consecințe importante: 

1% Dacă unul din lucrurile schimbate este un mobil 
corporal, se va aplică, după cum vom vedeă mai la vale, 
art. 1909 din codul civil (vezi înfră, p. 13, nota 4); 

2% Dacă schimbul are de obiect un imobil, sau un drept 
real susceptibil de ipotecă, actul constatator al sehimbului, 
fie chiar sub semnătură privată (art. 724 bis Pr. civ.), nu 
va fi opozabil terţiilor decât dacă a fost transeris la tribu- 
nalul situațiunei imobilului, sau imobilelor, în caz când imo- 
bilele schimbate ar fi situate în judeţe deosebite (*), soluţie 
aplicabilă, după cum ştim, şi în materie de vânzare(?). 

3% In fine, dacă schimbul are de obiect; creanţe, se va 
aplică dispoziţia art. 1393). 

(1) Contractele consensuale erau, la Romani: vânzarea, locaţiunea, 
societatea, mandatul şi emfiteoza. Vezi Cug, Instit. juridigues 
des Pomains, II, p. 371 şi 831, nota 1; Maynz, II, $ 231, p. 297. 

(2) Aceasta lasă însă a se presupune că este vorba de schimbul 
unor corpuri certe şi determinate, căci de câteori schimbul 
va aveă de obiect lucruri determinate numai în specia lor, 
în genere, proprietatea nu va fi strămutată decât la indivi- 
dualizarea lor prin tradiţie sau altă convenţie. Cu alte cu- 
vinte, trebue să aplicăm în specie principiile dela vânzare. 
Opr. Baudry et Saignat, op. cit., 12 şi 970; T. Huc, X, 244, 
p. 332. Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 542, 543. 

(2) Mourlon, Pranscription, I, 45, p. 104, 105 (ed. din 1862); 
Flandin, Idem, ], 183, p. 112 (ed. din 1861); Troplong, Trans- 
cription, 13%. Cpr. Aubry et Rau, IV, $ 360, p. 462 (ed. a 4-a) 
şi V, $ 360, p. 261 (ed.a 5-a); Repert. Sirey, v* Echange, 97; 
Pană. fr., eod. v9, 102, 103; Laurent, XXIV, 612; Guillouard, 
Vente, II, 915, ete.— Nu este însă nevoe de o dublă transcriere, 
în privința ambilor copermutanţi, una singură fiind suficientă. 
Pand. fr., v0 cât., 102; Flandin, op. cit. ], 780, p. 569. 

(*) Mourlon, op. și loco supră cit.— Vezi însă 'Troplong, Trans- 
cription, 134. 

(5) Cpr. Guillouard, op. ciţ., II, 915; Baudry et Saignat, Vente, 

Dr, actual. 

Aplie, 
art. 1909. 

Transcrierea 
schimbului 
imobiliar. 

Aplice, 
art. 1393. 

Lucruri 
determinate 
în specie.



Dovedirea 
schimbului, 

Lucrurile 
cari pot fi 
schimbate. 

Dr. rusese. 

Dr. nostru 
anterior. 

CODUL CIVIL. — CARTEA III. — TIT. VI. — SCHIMBUL. — ART. 1406. 

Schimbul își va, produce efectele sale între părţi, chiar 
dacă convenţia a fost pur verbală, însă dovada, acestui: con- 
tract nu se va puteă face decât contorm dreptului comun ($). 

Schimbul poate să aibă loc atât în privinţa mobilelor. 
cât și a imobilelor. În adevăr, art. 1405 vorbeşte de lucruri 
în genere (?). 

0) 

) 

971; Aubey et Rau, V, $ 360, p. 256, nota 2 bis (6d. a 5-a); 
Pand. fr., vo cat, 101. 
Gonillouară, II, 916; Maread6, VI, ar. 1702, 1703, No. III, 
p. 414 (ed. a 6-a); Râpert. Sirey, vo Echange, 13; Pand. fe., 
eod. v, 110; Baudry et Saignat, 972; Cas. fr. D. P.64.1. 
42; Sirey, 64. 1. 72. — Vezi însă Cas. fr. Șirey, 34. 1. 297. 

Dreptul rusese permite în toate cazurile proba testimonială, 
în privinţa schimburilor de mobile. Vezi Er. Lehr, Droit civil 
russe, II, 1006, p. 239 (ed. din 1890) şi Râpert. Sirey, v 
Echange, 249. 
După axt. 1400 din codul Calimach, schimburile de lucruri 
nemișcătoare erau libere, iar acele amestecate, adecă: acele fă- 
cute în lucruri împreună cu bani nu se puteau face decât cu 
ştirea Divanului. Vezi şi hrisovul lui Alex. Mavrocordat din 
1785, $ 5, publicat în Uricarul, tom. ], partea ÎI], p. 72 urm. 
şi în Colecţia Pastia, p. 170 urm. — Codul Caragea nu per- 
miteă nestavnicilor monăstirilor de a schimbă lucrurile ne- 
mişcătoare monăstireşti, decât cu ştirea stăpânirei şi cu condiţie 
ca luerul primit în schimb să aibă o valoare îndoită (art. 5, 
partea, III, capit. 3, pentru sehimb). Codul Calimach opreă, în 
principiu, şi vânzările moșiilor monăstireşti (art. 1429). In 
Rusia, schimburile de imobile nu sunat permise nici astăzi, 
decât în unele cazuri excepţionale. Vezi Er. Lehr, Dr. civil 
russe, II, 1005, p. 239. 

După codul Calimach (art. 1402), moşiile monăstireşti nu 
- puteau fi schimbate eu alte lucruri, ci numai cu alte moşii 

şi cu întăritura Mitropolitului și a Divanului. Aceeaş soluţie 
eră admisă şi prin hrisovul citat al lui Mavrocordat ($ 7). 
Vezi Uricarul, tom. I, partea II, p. 8l.— Sa decis că, de 
câteori moșia schimbată aparțineă unei monăstiri închinate 
sf. mormânt, iar nu unei monăstiri pământene, se cereă nea- 
părat consimțământul patriarhului, pentru ca schimbul să-și 
aibă tărie. Cas. rom. Bult. S-a 1, anul 1871, p. 873 urm.— 
Această decizie. mai pune în principiu că atât din ast. 1402 
C. Calimach cât şi din soborniceseul hrisov (art. 13) rezultă 
că, pentru ca, schimbul unei moşii monăstiresti să fie valid, să 
cere neapărat să existe luerări prealabile doveditoare de folosul 
ce ar puteă să aibă monăstirea prin realizarea, schimbului, şi 
apoi, ca, acele lucrări să fie aprobate de Mitropolit şi de Minister.



DESPRE SCHIMB. — ART. 1406, 

Ştim, de asemenea, că aut. 132 din Constituţie permite 

schimbul pământurilor rurale, sub condiţie ca pământurile ? 

primite în schimb să fie de aceeași întindere şi calitate (1). 

Schimbul imobilului dotal poate adeseaori să fie folo- 

sitor ambilor soţi. EL nejignind întru nimic interesele fe- 

mesi, întrucât fondul dobândit de ea, în locul acelui dotal, 

este tot dotal, legea, îl încuviinţează, însă sub anumite con- 

diţii, chiar dacă el n'a fost permis prin contractul de căsă- 

torie (art. 1254). 

Imobilul dotal poate fi schimbat nu numai cu imo- 

bilul unui terţiu, dar chiar cu un imobil al bărbatului 2), 

ceeace sub legile noastre anterioare se numeă antipricon 

(at. 33, partea III, cap. 16 C. Caragea și art. 1403, 1643 

C. Calimach). 

Femeea ar puteă chiar să schimbe un imobil dotal cu 

un alt imobil al ei care nu este dotal, și care astfel va 

deveni dotal, pentrucă, în această privință, nu se are în 

vedere persoana, ci imobilul. 

Rămâne însă bine înțăles că sehimbul imobilului dotal, 

fie el făcut cu imobilul unui terţiu sau cu un imobil al băr- 

batului ori al femeei, este, în privința texţiilor, supus tran- 

serierei, deși chestiunea este controversată (*). 

Răzăşii nu-și puteau schimbă inoşiile lor, decât deosebind și 

stâlpind mai întâi partea lor respectivă (art. 1401 C. Calimach), 

pentru ca, cu acest chip, zice hrisovul menţionat ($ 6), să 

lipsească multe pricini de gâlcevi. 
() Vezi tom. III, partea l-a a Coment. noastre, p. 1382, 133, 

ad notam.—S'a decis eu drept cuvânt, de către Curtea de Ca- 

saţie, că pământul care nu eră rural, devine rural, când este 

schimbat eu un asemenea pământ. Vezi tom. III, loco supră cit. 

(2) Vezi tom. VIII al Coment. noaste, p. 311 şi 592, precum 

şi autorităţile citate acolo. — Vezi însă în sens contrar, Trib 

lași S-a INI, Dreptul din 1908, No. 72 şi 83 (ambele sentinţe 

eu observ. -noastră critică). Este de observat că asupra acestui 

punet Guillouard se contrazice dela un volum la altul, susţi- 

nând ambele păreri. Vezi de acest autor Pratatele Vente, II, 

921, şi Contrat de mariage, IV, 2056, 

(2) Vezi în acest sens, singurul juridic după părerea noastră, C. 

Bucureşti, Dreptul din 1891, No. 11; Cr. judiciar din 1898, 

No. 10 şi Dreptul din 1903, No. 79; Idem, Cas. rom., C. 

Galaţi, Trib. Ilfov, ete. Bult. 1889, p. 932; Bult. 1890, 

p. 1312 și Dreptul din 1890, No. 5 şi 26; Dreptul din 1891, 

x
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schimbului 
imobilului 

dotal. 
Controversă
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Schimbul Se întâmplă adeseori ca lucrurile schimbate să nu aibă 
cu Sultă. „aceeaş valoare. In asemenea, caz, partea care primește obiectul Natura, acestui 
contract. cel mai scump plătește o diferență numită sultă (1), menită a 

compensă, inegalitatea, valorei de care partea, se folosește. Și 
în asemenea caz, se naște întrebarea: contractul fi-va consi- 
derat ca schimb sau ca vânzare? Totul atârnă de împreju- 
FĂTI. In genere, contractul va, fi considerat ca schimb, afară, 
de cazul când sulta ar fi atât de disproporţionată faţă de 
valoarea, lucrului, încât ar puteă fi considerată ca obiectul 
principal ai obligaţiei uneia din părţi. In acest din urmă 
caz, contractul va fi fără îndoială o vânzare, chiar dacă 
părțile i-ar fi dat calificarea de schimb, iar prestaţia lucrului 
în natură de către debitorul sultei, ar fi o datio în solutum, 
pentru o parte din preţ). 

m
 i 
—
 

6) 

No. 1; Bult. 1898, p. 1171 şi anul 1899, p. 260. Vezi asupra, 
acestei chestiuni, articolul ce am publicat în Dreptul din 1903, 
No. 83, unde chestiunea este pe larg tratată sub! toate fe- 
tele ei. — Coniră: Alex. Degr€, Dreptul din 1891, No. 40 şi 
Ser. juridice, I, p. 427 urm.; C. Bucureşti, Dreptul din 1889, 
No. 27 (decizie casată). In acest din urmă sistem se susține, 
pe de oparte, că transcrierea nu este prescrisă de art. 1254, 
iar pe de alta, că o formalitate de păzit sub pedeapsă de 
nulitate, nu poate fi înființată prin analogie. La. aceasta răs- 
pundem, şi credem cu succes, că este cu neputinţă ca un 
imobil să devie dotal, fără ea terţii să fie vestiți despre aceasta. 
Or, după art. 1254, imobilul dobândit de femee în schimb 
devine dotal; ergo, transcrierea este o condiţie substanţială a 
schimbului. Raționamentul este foarte simplu şi de natură a 
convinge pe oricine. 
Cuvântul sultă (soulte) vine dela cuvântul soluere, solutum, 
care însemnează a plăti. 
Cpr. Planiol, II, 1662 (ed. a 4-a); Arntz, III, 959; Guillouară, 
Vente, II, 918; Baudry et Saignat, Vente, 975; Duvergier, 
Vente, II, 406; Laurent, XXIV, 617; 'T. Hue, X, 244; Mourlon, 
Evamen critique du Comment. de Troplong sur les privil., |, 149 
urm. p. 474 urm. (ed. din 1855); Pand. fr., vO cit., 34 urm., ete. 
Vezi şi t. VIII al Coment. noastre, p. 579, text şi nota 1. 
Cpr. art. 1416 din codul Calimach reprodus tot acolo; art. 2, 
eapit. 17 C. Andr. Doniei; art. 1554 $2 C. italian; art. 1545 

„O. portughez; art. 1055 C. austriac; art. 754 $ ultim din 
proeetul codului japonez. elaborat de profesorul Boissonade, ete. 
— Vezi însă Maread6 (VI, art. 1702, 1703, No. 1, p. 413), 
care susține că chestiunea trebe să fie rezolvită după in- 
tenţia părţilor contractante.
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Am zis că ceeace distinge schimbul de vânzare este Schimbul unui 
că, în acest contract, se dă sau se promite un lueru pentru 
un alt lucru (res pro re). Nu este însă neapărat ca însăş 
proprietatea lucrurilor, ce face obiectul schimbului, să fie trans- 
ferată. Astfel, s'a decis că un drept real, precum uzufeuetul, 
poate fi schimbat contra uzufructului unui alt lucru, sau 
contra unei pline ori unei nude proprietăţi (1). O servitute 
poate, de asemenea, fi schimbată contra unei altei servituţi 
sau contra unui alt lucru, ete. 

Un lucru n'ar puteă însă fi schimbat contra unui 
fapt, de exemplu: .contra unei prestaţiuni de servicii. Un 
asemenea contract n'ar fi un schimb, ei un contract nenumit, 
căruia se vor aplica, prin urmare, regulele generale dela, 
convenţii (2). 

Punctele în privința cărora. schimbul se apropie şi se 
deosebeşte de vânzare. 

1 Puncte comune vânzătei şi schimbului. 

Schimbul are o mare analogie cu vânzarea; de aceea 
regulele dela, vânzare se aplică, în principiu, şi schimbului (€). 
„Permutabionem ... wicem emptionis obtinere non est juris 
incognili“, zice legea 2, Cod, De rerum permutatione, k, 
64; iar L.. 2, Dig, eod. tit., 19, 4, exprimă aceeaş idee 
când zice: „Permutatio vicina est emplioni“. 

Art. 1409. — Toate. celelalte regule prescrise pentru vânzare, 
se aplică şi la contractul de schimb. (Art. 1294 urm. C. civ. 
Art. 1707 C. fr.) (4). 

(1) Cpr. C. Nîmes (sub Cas.), D. P. 81. 1. 415. 
(2) Cpr. Guillouard, op. ciț., II, 917; Baudry et Saignat, 273. — 

Știm, în adevăr, că contractele nenumite (asupra cărora vezi 
tom. V al Coment. noastre, p. 18 urm.), li se aplică regulele 
dela, contractele cu cari au mai multă asemănare. Cpr. C. 
Genova, Dreptul din 1893, No. 58. Vezi tom. V suseitat, 
p. 19, 20. | 

(2) După legea timbrului, schimburile de bunuri imobiliare şi 
acele de bunuri mobiliare, când aceste din urmă sunt consta- 
tate printr'un act scris, sunt supuse, ca şi vânzările, taxei de 
3% (art. 47 $ 5 ultima lege a timbrului din 1906). 

(*) Art. 515 din codul german dispune, de asemenea, că regulele 

drept contra 
altui drept, 

Nu se poate 
schimbă un 
lueru contra 
unui fapt. 

L. timbrului.
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Condiţiile 
cerute pentru 
validitatea, 
schimbului. 

CODUL CIVIL. -— CARTEA III. — TIT. VI. -— SCHIMBUL. — ART. 1409. 

Pentru ca schimbul să fie valid între părţi se cer, ca 
și în materie de vânzare, mai multe condiţii: 1 părţile 
trebue să fie capabile de a contractă; 2" consimțământul lor 
trebue să fie neviciat; 3" ele trebue să aibă proprietatea 
luerurilor ce-și propun a schimbă, căci vom vedeă îndată 
că nu se poate schimbă, după cum nu se poate vinde lucrul 
altuia; 4 schimbul trebue să aibă o cauză licită; 5 şi în 
fine, luerurile schimbate trebue să poată face obiectul acestui 

contract, adecă: să fie în comerţ. 
Prin aplicarea art. 1409, care deelară aplicabile sehim- 

bului principiile dela vânzare, se decide de unii, deși ches- 
tiunea, este controversată, că tutorul poate să schimbe imo- 
bilele minorului, bine înţăles cu încuviințarea consiliului de 
familie şi omologarea justiţiei (tribunalul sau judecătorul de 
ocol) (Î); că, după cum nu se poate vinde luerul altuia, tot 

astfel nu se poate schimba un asemenea lueru (2). Aceasta 
rezultă şi din art. 1407, după cum vom vedea mai la vale. 

Tot în baza principiilor de mai sus, se mai decide încă 
că sehimbul este în principiu, ca şi vânzarea, oprit între 
soţi (art. 1307, 1409), deşi noi am admis soluţia contrară (6); 
că ineapacităţile de a cumpără prevăzute de art. 1308 şi 
1309 se aplică, pentru identitate de motive, şi schimbului (4); 
că clauza rezolutorie este subințăleasă în contractul de schimb 
ca, şi în acel de vânzare, în caz când una din părţi nu şi-ar 
îndeplini obligaţiile sale (art. 1020, 1021, 1365, 1408)(0); 

dela, vânzare se aplică prin analogie şi la schimb. Codul Ca- 
ragea, deşi aplică regulele dela vânzare schimbului, totuşi 
dispune că, în materie de schimb, dreptul de protimisis nu 
are loc (art. 4, partea III, capit. 3). 

(1) Vezi tom. IL al Coment. noastre, p. 168 urm., text şi nota 4 (ed. 
a 2-a). — Codul Caragea oprea schimbul imobilelor minorului 
(art. 26, partea, III, capit. 21), iar dreptul roman îl permitea, 
din eontra, când era autorizat printrun decret. (L. 4, Cod, 
De pradiis ei aliis rebus minorum, ete., 5, îl). 

(2) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 571, text şi nota 2. Cpr. 
P. Huc, X, 245; Repert. Sirey, v Echamge, 52; Pand. f., 
cod. v9 84 urm. şi autorităţile eitate acolo. 

(5) Vezi tom. VIII suseitat, p. 310 urm. şi 592, text şi nota 1. 

(4) Cpr. Boissonade, Projet de C. civil pour ! Empire du Japon, 
II], p. 446,, No. 363, 40. 

(5) Troplong, Echange et louage, |, 3, p. 5.
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că schimbul, fiind susceptibil de stipulaţiile vânzărei, poate, 
conform art. 1296, fi pur şi simplu, sau sub condiţie, fie 
suspensivă, fie rezolutorie (). Pactul de reseumpărare poate 
deci fi stipulat şi în materie de sehimb (*). 

In fine, se mai decide că schimbul de imobile sau de 
mobile contra imobilelor este, după cum am văzut, supus 
transerierei; că dispoziţiile privitoare la viciile ascunse ale 
lucrului şi la acţiunea redibitorie (art. 1352 urm.), sunt 

aplicabile şi schimbului (), pentrucă obligaţia de garanţie 
este comună ambelor contracte, cu această deosebire că, în 
contractul de schimb, garanţia este reciprocă, pe când în con- 
tractul de vânzare ea nu apasă decât asupra vânzătorului (6). 

In materie de vânzare, cumpărătorul evins nu are însă 

drept decât la restituirea, preţului și la daune interese (art. 1341), 
pe când în materie de schimb, el poate cere sau daunele 
cauzate prin evicţiune, sau restituirea lucrului dat de dânsul 
în schimb, pentrucă el trebue să fie pus în poziţia în care 
se găseă înainte de săvârşirea, contractului (5), el având ale- 

gerea, între aceste două acţiuni, adecă: între acţiunea în 
garanţie şi acea rezolutorie (6). 

() Troplong, op. cii., 17, p. 22; Repert. Sirey, vo change, 59 urm. 
(2) Guillouard, Vente, II, 933; Duranton, XVI, 544; Arntz, II], 

1i16 în fine; Repert, Sirey, v cit, 179. 
(5) Repert. Sirey, w cit., 98, 99; Guillouard, II, 932; Baudry 

et Saipnat, Vente, 993; Aubry et Rau, V, $ 360 în fine, 
p. 261. — In caz de a exereită acţiunea redibitorie, coschim- 
bătorul are nu numai drept la daune, ei şi la restituirea lu- 
crului dat de dânsul în schimb. Baudry et Saignat, loco supră cit. 

(£) Troplong, change, 3, 4 şi 58; Baudry et Saienat, op. cit., 
981; T. Huc, X, 345; Pand. fr., vo cit., 120 urm. 

(2) Desființarea, schimbului având de consecință neapărată pu- 
nerea, părţilor în starea în care erau înainte de contract, s'a 
decis că fiecare din ele poate' să reţie ceeace a primit cu titlu 
de schimb, pănă la restituirea lucrului cedat de ea. Cas. fr. 
Sirey, 90. 1. 379; Sirey, 99. 1. 358; T. Hue, X, 245. Co- 
sehimbătorul care sa pus în situația de a nu puteă restitui 
lucrul primit de dânsul, nu mai poate deci, în genere, cere 
rezolvirea, contractului. Guillouard, Vente, II, 929. 

(6) „Schimbul eşind rău, zice codul lui Andr. Donici (eapit. 17,$1), Codul 
se strică şi se întoarce lucrul înapoi, adecă: când ori la o parte Andr. Doniei. 
ori la alta, lucrul ce s'au dat cu sehimbătură va eşi cu pricină; 
sau când se va luă de către altul dela inâna celui ce l-au primit, 
atunci partea ce se păgubește îşi va lua lucrul înapoi“.
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lată, în adevăr, cum se exprimă art. 1408: 

Art. 1408. — Copermutantul evins de lucrul primit în schimb, 
oate cere daune-interese, sau întoarcerea lucrului său. (Art. 998, 

1020, 1021, 1084 urm., 1341 C. eiv. Art. 1705 C. fr) (). 

Când cosehimbătorul cvins se mărginește a cere daune, 
aceste daune trebue să cuprindă toate restituirile şi despă- 
gubirile prevăzute de art. 1341 urm. Ele vor cuprinde deci 
valoarea ce imobilul de care el a fost evins avea în ziua 
evicțiunei, partea din cheltuelile conţractului făcute de dânsul, 
cheltuelile instanței principale și acelei în garanţie. Regulele 
dela vânzare sunt deci, în această privință, aplicabile 
schimbului (2). 

Când coschimbătorul evins(£) cere restituirea lucrului 
dat de dânsul în schimb, adecă: exercită acţiunea rezolu- 
torie, în loc de acea, în garanţie, el poate revendica luerul 
nu numai dela acela care l-a primit în sehimb, dar încă și 
dela, terţii cari ar fi dobândit acest lucru; şi în asemenea, 

() Cpr. L. 1 $ 1, Dig., De rerum permutatione, 19, 4; Pothier, 
Vente, III, 623, 624. 

(2) Baudry et Saignat, Venie, 983. 
(2) Coschimbătorul ar puteă cere restituirea lucrului său înainte 

chiar de evicţiune, dovedind că contraetantul său nu era pro- 
purietarul lucrului ce i-a transmis. Aceasta nn este decât o 
consecinţă a principiului că, în materie de schimb, fiecare din 
părţi se obligă a strămută proprietatea lucrului schimbat. 
Cpr. 'Phiry, LII, 641, p. 646; Repert. Sirey, w cil., 17; 
Tvoplong, Echange, 20; Duvergier, Vente, II, 413; Laurent, 
XAIY, 620; Colmet de Santerre, VII, 152 bis II; Guillouară, 
Vente, II, 928; Aubry et Rau, V, $ 360, p. 257, text şi nota 5 
(ed. a 5-a); Marcad6, VI, art. 1704, 1705, No. 1, în fine, 
p. &l?, ete. 

Dacă cosehimbătorul dovedeşte că lucrul primit de dânsul 
este numai grevat de ipotecă, existenţa, acestei sarcini nu-i va 
permite să ceară rezilierea contractului decât atunci când, 
întrun termen hotărit, celalalt cosehimbător nu va face să 
înceteze turburarea care ar rezultă din ipotecă; pentrucă, prin 
ea însăşi, ipoteca nu este o cauză sigură de evieţiune. Co- 
schimbătorul care sur teme de turburare ar puteă însă, prin 
aplicarea art. 1364, să suspende predarea, lucrului său, dacă 
celalalt coschimbător n'ar da cauţiune. Râpert. Sirey, v cit., 18; 
Troplong, op. cit., 21, 22. Art. 1364 dela vânzare se aplică 
deci și în materie de schimb, după cum vom vedeă că el își 
primeşte aplicare şi în materie de locaţiune.
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caz, dacă terţiul a fost pus în cauză(!), lucrul se va întoarce 
liber «le sarcinele constituite de către copermutant sau de 
către reprezentanţii săi. Nu este nevoe de insistat asupra 
acestui principiu, pentrucă el nu este decât aplicarea etec- 
telor ordinare ale condiţiei rezolutorii în privinţa terţiilor 
(art. 769, 830, 1380, 1770)€). 

Terţii pâriţi în acţiunea de revendicare a copermutan- 
„tului, ar puteă numai să ceară o despăgubire pentru chel- 

tuelele făcute de dânșii, întrucât aceste cheltueli ar fi mărit 
valoarea lucrului revendicat (plus-valuta)(5), sau să opue 
preseripția de 30, 20 ori 10 ani(%) 

() Cpr. Thiry, III, 641, p. 647. 
(2) Baudry et Saignat, op. cit., 986; Guillouard, II, 930; T. 

Huc, X, 245; Duvergier, Vente, II, 417; Arntz, TI, 1115; 
Troplong, op. ciţ., 25; Duranton, XVI 546; Thiry, IL, 641; 
Laurent, XXIV, 627; Aubry et Rau, V, p. 259 (ed. a 5-a); 
Marcad6, VI, art. 1704, 1705, No. II, p. 417; Repert. Sirey, v 
cit., 86; Pand. fr., eod. v?, 162; Rolland de Villargues, Repert,, 
v0 Echange, 48, p. 249 (ed. a 2-a, 1842); C. Lyon şi Nîmes, 
Sirey, 39. 2. 293 şi 455; C. Bordeaux, Poitiers şi Nancy, 
Sirey, 47, 2. 30; D. P. 47. 2. 33 şi 190; D. P. 62. 2. 19%; 

" Birey, 62. 2. 353, ete. — Contră: Faxard de Langlade, Repert. 
v0 Echange, No. 3, Delvincourt, Cours de C. civil, III, p. 184, 
nota 2 (ed. din 1834). 

La Romani, un text celebru (L. 4, Cod, De rerum permu- 
tatione, &, 64) voia, din contră, ea revendicarea în contra ter- 
ţiilor detentori să nu poată avea loc, şi aceasta pentru motivul 
că sehimbătorul, devenind proprietarul lucrului primit în schimb, 
a putut în mod valid să transmită proprietatea terţiilor. Cu 
toate acestea, doi autori (Delvineourt şi Favard de Langlade) 
aplică, după cum am văzut, acest text și în dreptul actual. 
Eroarea acestor autori este însă atât de evidentă, încât nu mai 
are nevoe de a fi combătută, din cauza diferenţei enorme ce 
există, în privinţa schimbului, între teoria romană și acea a 
dreptului modern. | 

(5) Repert. Sirey, v? Echange, 88; Pand. fi., eod. v!,, 133; C. 
Lyon, Sirey,: 82. 2. 293. 

(4) Râpert. Sirey, vo, cit., 89; Pand fr., cod. 0, 165; Thiry, III, 
641; Guillouard, II, 930; Laurent, XXIV, 627; Aubry et 
Rau, V, $ 620, p. 260; Baudry et Saienat, op. cit., 985, în 
fine; C. Borăeau, Sirey, 33. 2, 295. — Dacă este vorba de un 
mobil corporal, terţiul achizitor va, puteă să invoace dispoziţia, 
art. 1909. Repert. Sirey, w cit, 91; Thiry, III, 641, p- 647; 
Guillouard, loco cit.; Pand. fe., E: și loco cât. V. supră, p. 5. 

"13 

Dr. roman.
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Această prescripţie nu va începe a curge în folosul ter- 
țiilor decât din ziua, evieţiunei copermutantului revendicant (1). 

Copermutantul evins are drept, dacă este de bună ere- 
dință, să ceară sau executarea contractului, adecă;: plata va- 

lorei ce lucrul primit în schimb aveă în momentul evicţiunei 
şi daune. sau rezilierea contractului, adecă: restituirea, lu- 

erului și dauine-interese, deşi art. 1408 nu este expres în 
această privinţă, pentrucă art. 1409 ne trimite, în termeni 
generali, la regulele vânzărei, deci la art. 1341. Apoi, art. 1021, 
privitor la toate contractele în genere, dispune că rezilierea 
poate fi cerută cu daune-interese (2). 

Cazul Art. 1408, care conferă coschimbătorului evins acţiunea 
ial în garanţie sau acea rezolutorie, presupune cazul unei evic- 

” țiuni totale, căci dacă eviețiunea a fost numai parţială, el 
nu va putea, cere rezilierea contractului, decât atunci când 
partea evinsă ar fi atât de însemnată încât schimbul n'ar fi 
avut loc, dacă părţile ar fi știut că această parte aparţine al- 
tuia. Art. 1408 nu face, ce e drept, această distincţie, însă 
ea rezultă din art. 1347 și 1348, aplicabile şi la schimb (0), 

Obligaţia Ne-am ocupat pănă acum numai de acţiunea în ga- 
de predare. vanţie. Obligaţia de predare, care incumbă vânzătorului 

(art. 1313 urm.), existând şi în materie de schimb, trebue 
să zicem câteva, cuvinte şi în privinţa ei(%). 

C. Calimach. Copermutanţii au obligaţia reciprocă de a-şi predă unul 
Art. 1409. altuia Juerul promis(*). „Acel care voeşte să ceară trădarea, 

(1) Cas. fr. D. P. 62. 1. 89; Sirey, 62. 1. 236; Repert. Sirey, 
v” cit., 90; Baudry et Saignat, op. cit., 986, în fine, ete. 

(2) Aubry et Rau, V, $ 360, p. 257, text şi nota 3; Thiry, III, 
641; Troplong, op. cit., I, 24%; Guillouară, II, 927, în fine; Du- 
ranton, XVI, 545; Laurent, XXIV, 622; Duvergier, Vente, 
TI, 416; Repert. Sirey, v0 ciţ., 69. — Vezi însă Zacharie, 
Handbuch des framzăsischen Civilrechis, 11, $ 360, p. 318 (ed. 
din 1853, Heidelberg). 

() Guillouard, II, 927; Laurent, XXIV, 623; Aubry et Rau, V, 
$ 260, p. 261; Baudry et Saignat, 985; Ricei, op. cit., VIII, 
9, p. 12; Cas. fr. D. P. 52. 1. 79; Sirey, 52. 1. 322. 

(*) Vezi în privința obligaţiei de predare între copermutanţi, 
ast. 1403 urm. din codul Calimach (1047 urm. C. austriac). 

(6) In privinţa, locului şi timpului când trebue să se facă predarea, 
se vor aplică regulele dela vânzare (art. 1319). Vezi tom. VIII 
al Coment. noastre, p. 640 urm. Cpr. Troplong, op. cit., |, 37.
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lucrului, zice art. 1409 din codul Calimach (1052 C. aus- 
triac), trebue mai întâi să-și împlinească datoria sa, sau să 
fie gata a o împlini“. 

Deci, dacă unul din copermutanți, după ce a primit Art. 1407. 
lucrul dat lui în sehimb, dovedeşte că celalalt nu este pro- 
prietarul lucrului ce-i a făgăuluit, el nu poate fi obligat a, 
predă lucrul promis de dânsul, ci numai a întoarce pe acel 
primit. Aceasta o spune art. 1407, care necontestat prevede 
ipoteza schimbului unui corp cert şi determinat, căci dacă 
ar fi vorba de un lucru determinat numai în specia sa, în 
genere, copermutantul care n'ar fi proprietarul luerului promis, 
ar puteă în totdeauna să-și procure un lucru de aceeaș 
specie, spre a transferă proprietatea lui celeilalte părţi (*). 

Art. 1407. — Dacă unul din compermutanți a primit luerul 
dat lui în schimb, şi în urmă probează că celalalt contractant nu 
este proprietar al acelui lueru, nu poate fi constrâns a predă pe 
acel de dânsul promis, ci numai a întoarce pe acel primit. (Art. 1322 
urm., 1364 C. civ. Art. 1704 C. fr.)(). 

Acest text eensideră schimbul ea nul de câteori unul schimbul tu- 
din copermutanţi nu este proprietarul lucrului făgăduit cerului altuia. 
de dânsul. Va să zică, schimbul lucrului altuia este fără, 
îndoială, nul. Atunei cum sar puteă ca vânzarea lucrului 
altuia să fie validă? Aceasta dovedeşte, odată şi mai mult, 
că am avut perfectă dreptate când am susținut din răspu-: 
teri că vânzarea lucrului altuia este nulă la noi, ca și în 
Franţa, cu toată eliminarea art. 1599 fr. din codul nostru (5). 

Fie că eopermutantul a primit lucrul făgăduit de celalalt, | 
fie că nu l-a primit, el este în drept a nu predă lucrul fă- 
găduit de dânsul, sau a-l cere înapoi, dacă a apucat a-l 
predă, îndată ce poate dovedi că lucrul ce i s'a promis este 
străin şi nu aparţine celuilalt copermutant. În adevăr, el nu 
poate fi silit a-și îndeplini obligaţia sa decât dacă şi cealaltă, 
parte îşi îndeplinește pe a sa. Or, acest din urmă nu şi-o 
poate îndeplini, fiindcă nu este proprietarul lucrului ce urma 
să predea. 

Acelaş lucru se întâmplă și în materie de vânzare, în 

(1) Baudry et Saignat, Vente, 979, în fine, p. 856. 
(2) Cpr. L. 1 $ 3 și 4, Dig., De rerum permutatione, 19, &. 
(2) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p.. 569 urm.
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care vânzătorul nu este obligat a face predarea atunci când 
cumpărătorul nu plăteşte preţul (art. 1322, 1323)(0). 

20 Punctele în privinţa cărora schimbul se deosebeşte de vânzare. 

Am văzut că cele mai multe din dispoziţiile relative la 
vânzare se aplică și la sehimb. Unele dispoziţii nu pot însă 
să se aplice în mod direct acestui contract. Intre aceste dis- 
poziţii vom menţionă mai întâi art. 1905, după eare spesele 
vânzărei sunt, în principiu, în sarcina cumpărătorului. În 
adevăr, fiecare parte putând fi considerată în specie ca cum- 
părător şi vânzător, spesele vor fi în sareina ambelor părți 
pe jumătate). Spesele privitoare la plata unei sulte sunt 

"în sarcina aceluia care o plătește(?). 5 
Neaplicarea 
in specie a 
art. 1312. 

Controversă. 

"Neaplicarea - 
art. 1329 urm. 

Aplicarea, 
în specie a 
art. 1304. 

Axt. 1312, după care orice clauză obscură sau îndoel- 
nică se interpretă in contra vânzătorului nn este, de ase- 
menea, după părerea generală, aplicabil în materie de schimb, 
din cauza egalităţei care există între copermutanţi. In privința 
schimbului se va, aplică, deci dreptul comun (%). 

Tot astfel, autorii decid, în genere,- că art. 1329 urm. 

(1) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 64 urm. 
(2) Repert. Sirey, w cit., 37; Pand. fr., eod. v, 50; Thiry, III, 

641; T. Huc, X, 246; Colmet de Santerre, VII, 154 bis; 
Guillouard, II, 924; Laurent, XXIV, 614; Planiol, IL, 1661; 
Troplong, op. cit. 43; Duvergier, Vente, II, 425; Maread6, 
VI, art. 1706, 1707, No. 1, p. 418; Aubry et Rau, V, $ 360, 
p. 260; Ricei, op. cit., VIII, 4. — Art. 1304 fiind însă apli- 
cabil schimbului, părţile vor puteă să rânduească pe un terţiu 
spre a determină valoarea lucrurilor ce urmează a fi schim- 
bate, precum şi dacă schimbul va aveă loc cu sau fără sultă, 
fixând şi câtimea ei. Dacă terțiul refuză, sau nu poate în- 
deplini misiunea, ce-i s'a, încredințat, schimbul nu va aveă loc. 
Duvergier, Vente, II, 420; Troplong, op. cit., 36, ete. 

(5) Râpert. Sirey, v* cit., 38; Pand. fr., eod. v', 50; Aubry et 
Rau, loco cat. — Contră: Guillouară, II, 924. 

(*) Guillouard, II, 925, în fine; Thiry, INI, 641; Planiol, II, 1661; 
Laurent, XXIV, 615; 1. EHuc, X, 246. — Vezi însă Troplong, 
op. cit, &l; Mareaă€, VI, art. 1706, 1707, No. 1, p. 418; 
Pand. fe., vo cât., 51. — Dacă clauza de interpretat este însă 
relativă numai la unul din obiectele cedate, acel care dă acest 
obiect fiind considerat ea un vânzător, interpretarea, va, fi fă- 
cută contra lui. Maread6, Troplong, Pand. fr., loco cit.  
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nu-și primese aplicare în materie de schimb, dacă contrariul 
nu rezultă din intenţia părţilor(!). 

Art. 18311, după care, în eaz de perirea parţială a lu- Neaplicarea 
crului vândut, cămpărătorul are alegerea, între a se lăsă de ît I8Il- 
contract, sau a preţinde reducerea preţului, este de aseme- 

nea, prin natura lucrurilor, inaplicabi! la sehimb (2). 
In privinţa, exereitărei retractului litigios, chestiunea, Retractul 1i- 

este controversată; noi însă am admis negativa in contra  îi8i% 
părerei generale a autorilor(*). 

În fine, privilegiile fiind de strietă interpretare(Î), co- Brivil. vânză- 

permutantul nu are asupra imobilului dat de dânsul privi- pi 
legiul pe care art. 1737 din codul civil îl conferă vânzăto- 
rului unui imobil, sau acelora cari au dat banii -necesari la 
achiziția acestui imobil(?). 

S'a decis însă că copermutantul care a plătit pe ere- 

(1) Aubry et Rau, Maread6, loco cit.; Guillouard, II, 926; Lau- 
rent, XXIV, 616; Duvergier, II, 426; T. Huc, X, 246, p. 334; 
Pand. fr., v? ciț., 52. — Contră: Baudry et Saignat, op. cit. 
980; Troplong, op. cit., |, 34. 

(2) T. Hue, X, 246; Pand. fe. v Fehange, 54. 
(5) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 868, şi autorităţile 

citate acolo. 
(*) Vezi asupra acestui principiu incontestabil, Chironi, Trattato 

dei. privilegi, delle îpoteche e del pegno, I, p. 33 text și nota 
1 (ed. din 1894); Baudry et Loynes, Priwil. et hypothegues, 
I, 306, p. 205; T. Huc, XIII, 17; C. Turin, Dreptul din 
1908, No. 83 (eu observ. noastră). Asupra acestui punct toţi * 
autorii sunt de acord. . 

(5) Vezi Râpert. Sirey, v Eckange, 38, şi Privilege, 645 urm.; 
Pand. fr., vo Echange, 171 urm. şi Privil. et hpotheques, |, 
2290 urm.; Baudry et Loynes, Privil. et hapothegues, 11, 519; 
Thâzard, dem, 276, p. 374; Troplong, Idem, 1, 200 bis şi 215; 
P. Pont, Jdem, |, 187; Martou, dem, 1, 467; Guillouard, 
Idem, II, 464 urm:; Beudant, Suretes personnelles et rcelles, 
II, 503; Andr6, Tr. -pratigue du regime hapothtcaire, 302; 
Aubry et Rau, III, $ 263, p. 284, 285 (ed. a 5-a) și V, $ 360, 
p. 258 (ed. a 5-a); Colmet de Santerre, IX, 51 bis V; Du- 
ranton, XIX, 155; Planiol, II, 2891 (ed. a 4-a); T. Huc, XIII, 
110; Nacu, III, 129, p. 641; Cas. fr. şi C. Bordeaux, Sirey, 
52. 1. 693; Sirey, 61. 1. 803; D. P. 60. 1. 221; Sirey, 65. 
2. 814 şi Râpert. Dalloz, Supplement, v* Privil. et hypothegues, 
204, p. 42, nota 1; Trib. Remirmont, Pand. Period„A49042 
2. 167; Dreptul din 1905, No. 23, şi Or. judiciar 19 

Ss -: 
20724 9 CE. RA 
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unui sehimb 

eu sultă. 
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ditorii înseriși asupra imobilului primit de- dânsul, este su- 
brogat în drepturile acestui creditor, în baza art. 1108 $ 24). 

Dar dacă copermutanţii nu au privilegiul vânzătorului, 
se admite în genere că, în cazul unui sehimb cu sultă, co- 

Existenta  permutantul creditor al sultei are, în baza art. 1409, care 
privil. vânză- 

torului. 
ne trimete la regulele vânzărei, privilegiul vânzătorului asupra 

Controversă. imobilului a cărui proprietate o transmite; şi aceasta fără a 
se distinge, după cum pe nedrept disting unii), dacă sulta 
e de mare sau de mică însemnătate. Schimbul în care se 

- plăteşte de una din părţi o sultă, adecă: o diferenţă în bani 
menită a compensă inegalitatea valorei între lucrurile cari face 
obiectul schimbului, fiind, după cum ştim, un contract mixt 
care, în parte, este o vânzare, este just ea, pentru asigurarea, 

sultei datorite, privilegiul vânzătorului să aparţie copermu- 
tantului evins. Aceasta nu însemnează, în adevăr, a întinde 
dispoziţia art. 1737, care necontestat este de strictă interpre- 
tare, ci a face numai aplicaţia, ei la schimb, în baza art. 1409). 

Art. 27 $ 2 și 31 din legea ipotecară belgiană, pe cari 
legiuitorul nostru le-a eliminat fără cuvânt, sunt exprese în 
această din urmă privinţă (£). | 

(1) Cas. fr. D. P. 60.1.221; Sirey,60. 1.803. Vezi așupra subrogaţiei 
în genere, în materie de schimb. Pand. fr., v? Echange, LT4 urm. 

(2) Mourlon, Ezamen critigue du Comment. de Troplong sur les 
privileges, |, 148, p. 413 urm. 

(5) Vezi în aces: sens, Planiol, II, 1662, în fine, şi 2891 (ed. a 4-a); 
T. Huc, XIII, 109, p. 139: Baudry et Loynes, op. cit., |, 
517; Baudry et Saienat, Vente, 992, p. 862; P. Pont, op. cit., 
L 187; Aubry et Rau, III, $ 263, p. 284, text şi nota 12; 
Zacharie, Handbuch des franzozischen Civilrechis, IL, Ş 263, 
p. 94; Thezard, op. cit., 276; Repert. Sirey, v Echange, 44 și 
Privilege, 644 urm.; Pand. fr., v? Privil. et hypothegues, 2294 
urm.; R&pert. Dalloz, Supplement, vo Vente, 203; Dalloz, Nour. 
C. civil annote, IV, art. 2103, No. 158 urm. Cas. fr. D.P. 
64. 1. 191; Sirey, 64. 1. 357. — Contră: Guillouard (Prouil. 
et hypotheques, IL, 466), caxe nu admite privilegiul în materie 
de schimb, ci numai în ce priveşte datio în solutum (op. cil.. II, 
411). Această soluţie a savantului profesor este însă inadmi- 
sibilă, prentrucă, după cum foarte bine zic Aubry et Rau 
(loco cit., p. 284%, nota 12, în fine), sulta nu este altceva decât 
preţul transmiterei cu titlu oneros a unei părţi din imobilul 
dat în schimb. . | 

(*) Cpr. asupra acestor texte, Phiry, IV, 418; Martou, Privil. et 
hypotegues, II, 561 urm., p. 203 urm., 643, 644, p. 263, ete.  



TITLUL VII 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE 

CAPITOLUL 1 

Dispoziţii generale. 

Contractul de locaţiune, despre care avem să ne ocupăm 
în studiul de faţă, năimeala, după cum se ziceă la noi, 
altă, dată (), a fost, de bună-seamă, primul contract pe care 
oamenii l-au încheiat după schimb și vânzare. Acest con- 
tract, este, în - adevăr, de prima necesitate. EI procură omului, 
pentru un timp mai lung sau mai scurt, foloasele lucrului 
altuia. Loeaţiunea, zice 'Troplong, în frumoasa prefață care 
însoţeşte studiul acestui contract (p. 9), este, în societăţile 
moderne, unul din contractele care exercită cea mai mare 

(1) Vezi Andr. Doniei, eapit. XV, Despre năimeală; codul Ca- 
limach, partea ÎI, capit. 28 şi 29 (art. 1466—1562) (focmala 
davei și luarei în posesie). Vezi şi Pravila lui Matei Basarab, 
glava 310: Cela ce va luă cal cu chirie sau cu năemă și-l va 
îmcărcă, sau împovoră greu (infră. p. 135, n. 2). — Codul Ca- 
ragea. se ocupă despre acest contract imediat după vânzare şi 
schimb, în partea III, capit. IV, sub titlul: Despre închiriere sau 
arendă. Dispoziţiile acestui cod au fost modificate printr'o lege 
din 1852, împrumutată în mare parte dela codul francez. 

In privinţa dreptului roman, vezi Înstit., De locatione et 
conductione, 3, 2%; Dig., Locatii conducti, 19, 2; Cod, De loca- 
tione et conductione, &, 65. Cpr. în această privinţă: Wind- 
scheid, Lehrbuch des Pandektenrechis, IL, $ 399 urm.; Dern-. 
burg, Pandecten, 1], $ 110 urm.; Van Wetter, Cours €lement. 
de dr. romain, II, $ “404 urm. : Maynz, Cours de droit ro- 
main, ll, $ 215 urm,, p. 236 urm. (ed. a 5-a, 1891), ete. 

Dr. nostru 
anterior, 

Dr. roman.



Art, 1415. 

Dr. xoman. 
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înrîurire asupra prosperităţei publice; el asociază folosinţei 
proprietăţei pe acei cari nu sunt proprietari. EI este nervul 
agriculturei, această mumă care hrănește Statele, cărora el 
dă plugari sârguitori, interesaţi la desvoltarea avuţiei pu- 
blice. El dă naștere acelei mulțimi de agricultori, cari fac 
ca câmpiile noastre să rodească, și cari alimentează și caută 
să împace acea armată imensă de muncitori a căror braţe 
lucrează mereu la desvoltarea industriei. 

Insemnătatea, contractului de locaţiune nu poate deci fi 
tăgăduită; de aceea legiuitorul se ocupă pe larg despre el 
în art. 1410—1490, a căror comentarii întreprindem astăzi. 

Art. 1415 din titlul de față este relativ la bezman, 
emfiteosă sau embatie, pe care codul actual îl desființează 
pentru viitor, respectând însă contractele constituite sub legile 

anterioare, soluţie care nu este la adăpost de orice critică, 
după cum vom vedea în al 2-lea apendice dela finele volumului 
de faţă, unde ne vom ocupă despre această instituţie. 

Legiuitorul distinge două feluri de locaţiuni: locaţiunea, 
lucrurilor şi aceea a lucrărilor (1). 

Art. 1410. --- Obiectul contractului de locaţiune este un lueru 
sau o lucrare. (Art. 1411 urm., 1470 urm. C. Civ. Art. 1108 C. fr.) (2). 

După această împărțire generală, el definește fiecare din 
aceste două contracte, în loe de a da o definiție generală 
care să le cuprindă pe toate. 

() Romanii distingeau trei specii de locaţiuni: 1” /ocatio con- 
duciio rerum (în care prestaţia locatarului consistă în uzul 
şi folosinţa unui lucru); 20 locatio conduciio operarum (în 
care prestaţia loeatarului consistă în serviciile, opera, pe cari 
el trebueă să le îndeplinească în folosul locatorului); şi 3% lo- 
catio conductio operis faciendi (în care prestaţia loeatarului 
consistă în îndeplinirea unei lucrări determinate, de exemplu: 
în construirea, unei case, unei corăbii, în transportul unor măr- 

„furi, ete.). Romanii cunoșteau deci trei specii de locaţiuni, zice 
Dernburg (op. cât., II, $ 110, ab întio): 1 Die Sachenmiete 
(locatio conductio rai); 20 die Dienstmiete (locatio conductio 
operarum); 3 die Ubernahme eines Unternehmens (localio con- 
ductio operis). Codul actual confundă aceste două din urmă 

„contracte sub denumirea generală de locațiune de lucrări 
(art. 1410, 1412). Codul Calimach vorbeşte în art. 1539 urm. 
(1151 urm. C. austriac), de năimirea lucrărilor şi a lucratului. 

(2) Vezi Pothier, Contrat de louage, IV, Pr., p. 1 (ed. Bugnet).



CONTRACTUL DE LOCAŢIUNE. — ART. 1411 —1413, 

Art. 1411. — Locaţiunea lucrurilor este un contract prin care 
una din părţile contractante se îndatoreşte a asigură celeilalte fo- 
losinţa unui lucru pentru un timp determinat, drept un preţ deter- 
minat. (Art. 942 urm., 1413 urm. C. civ. Art. 1709 C. fr.). 

__ Astfel, în locaţiunea de lueruri, locatorul se obligă a 
asigură locatarului folosința luerului închiriat, ceeace dis- 
tinge locaţiunea de vânzare, contract în care vânzătorul trans- 
feră cumpărătorului proprietatea lucrului vândut (art. 1294). 

Art. 1412. — L.ocaţiunea lucrărilor este un contract prin care 
una din părţi se îndatoreşte, drept un preţ determinat, a face ceva, 
pentra cealaltă parte. (Art. 942 urm., 1470 urm. C. civ. Art. 
1710 0. î.)(). 

În acest contract, lucrarea fiind lucrul închiriat, obiectul 
contractului (art. 1410), partea care prestează acest lueru 

este locatar, iar acea care procură lucrarea este locator (?). 
După art. 1470, loeaţiunea lucrărilor se subîmparte în 

tei: 10 contractul prin care unii pun serviciile lor la dis- 
posiţia altora (locatio operarum); 2" acel al cărăuşilor, cari 
se însărcinează cu transportul persoanelor sau al lucrurilor 
pe apă ori pe uscat (art. 1474 urm, C. civ., 413 urm. 
C. eom.); şi in fine, 30 acel al întreprinzătorilor de lucrări 

(locatio operis). Independent de aceste contracte de luerări, 
mai sunt şi altele, despre cari vom vorbi când vom ajunge 
la această materie. 

In fine, art. 1413, care are de scop denumirea fiecărui 
contract în parte, se exprimă în modul următor: 

Art. 1413. — Loeaţiunile sunt de mai multe feluri, şi au re- 
gulele lor proprii: 

Se chiamă închiriere, locaţiunea, edificiilor şi aceea a mișcă- 
toarelor (art. 1416 urm. C. civ. ast. 557 urm. C. com.) (£). 

(1) „Quotiens autem faciendum aliquid datur, locatio est“, zice 
IL. 22, $ 1, Dig.,: Locati conducii, 19. 2. — Mai vezi L. 22, 
Dig., De prescriptis verbis, 19. 5. Cpr. Pothier, Louage, IV, 
393, 395, 397, 403. 

(2) Cpr. Pothier, Louage, IV, 393; Baudry et Wabl, Louage, II], 
1632 (ed. a 2-a). Vezi înfră explic. art. 1470 urm. pus sub 
rubrica capit. V: despre locațiunea lucrărilor. 

(2) Cpr. Pothier, Louage, IV, No. 1, p. 2. — „Numim închiriere 
folosul unei clădiri sau a oricărui lucru mişcător, zice art. 2, 
partea, III, capit. 4 din codul Caragea, iar arenduire, folosul 
unei moşii sau rodurile unei grădini“. 

Art, 1410. 

C. Caragea.
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contractului 
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„ Arendare, loeaţiunea fondurilor rurale (art. 1416 urm., 1454 
urm, C. civ.); 

Prestaţiune a lucrărilor, loeațiunea muncei şi a serviciului 
(art. 1470 urm. C. cir). 

Antrepriză, luarea, săvârşirei unei lucrări drept un preţ de- 
terminat, când materialul se dă de acela, pentru care se executează, 
o lucrare (art. 1478 urm. C. eiv. Art, 1711 C. fr.)(). 

Din acest text legiuitorul nostru a eliminat paragraful 
textului francez, care este relativ la contractul numit bai 

numele: bailă d, cheptel €). Acesta este un contract prin care se încredin- 
cheptel. 

Eliminarea 

ţează cuiva un cârd de vite spre a-l păstră, hrăni şi în- 
griji în anumite condiţii, cele de mai multe ori cu condiţie 
ca. fruptul să se împartă între proprietar şi îngrijitorul acelor 
vite (art. 1711 şi 1800 C. fr). 6). 

In fine, legiuitorul nostru a eliminat art. 1712 din 
t. 1712 fr, . aie 

at 1 ” codul fr., care dispune că închirierea sau arendarea bunu- 

Etimologia 
cuvântului 
cheptel. 

rilor naţionale, acelor a comunelor şi a stabilimentelor pu- 
blice, sunt supuse unor regule speciale cari fae parte din 
dreptul administrativ. | 

Pentru a termină cu art. 1413, eare nu are nici-o uti- 

(1) Dacă lucrătorul procură nu numai munea sau industria sa, ci 
şi materialul, atunci contractul nu mai este o locaţiune, ci o 
vânzare, soluţie care eră admisă atât la Romani (lustit., De 
locatione et conductione, III, 24, Ş 4) cât şi în vechiul drept 
francez, după cum ne atestă Pothier (Louage, IV, 394). „Dacă 
meşterul a dat materia, zice art. 1546 din codul Calimach 
(1158 C. austriac), se socotește că este cumpărare și vânzare“. 

_Cpr. art. 651 C. german. De aceea, prin aplicarea regulelor 
dela vânzare, art. 1479 dispune că, în asemenea caz, de câteori 
luerul piere, prin orice chip, înainte de a fi predat comiten- 
tului, perderea priveşte pe lucrător, afară numai dacă comi- 
tentul eră în întârziere de a-l primi. Cu toate acestea ches- 
tiunea, este controversată, şi unii văd şi în asemenea caz o lo- 
caţiune, iar alţii, o locaţiune şi o vânzare în acelaş timp. 
Vezi înfră explic. art. 1478. 

(2) Cuvântul cheptel (litera p nepronunţându-se, cetiţi chetel) vine 
probabil dela un vechiu cuvânt, ckatal, care însemnează cârd 
(troupeau). Vezi Bexriat St. Prix, Notes 6lEment. sur le C. civil, 
III, 17149, în fine. — Vezi însă Planiol (II, 1812, ed. a 4-a), 
după care expresia cheptel şi-ar trage origina sa dela cuvântul 
latinesc catallum, care, în veacul de mijloc, însemnă betail. 

(5) Vezi tom. III, partea I, al Coment. noastre, p. 157, 158, nota 4 
(ed. a 2-a).
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litate şi care, ea atare, puteă să lipsească din cod, vom 

adăogă că acel care ia cu chirie o clădire sau lueruri mo- 

bile, se numeşte locutar sau chiriaş, iar acel care ia fonduri 

rurale, se numeşte arendaș. Preţul care se plăteşte de lo- 

catar sau arendaş se numește câştiu sau arendă (!). In loca- 

ţiunile de lucrări, acel care plătește preţul se numeşte stăpân 

sau patron (art. 1472), iar acel care-și închiriază serviciile 

sale, se numește servitor, slugă sau lucrător. 
Legea defineşte locaţiunea de lucruri (art. 1411) și 

acea de lucrări (art. 1412), fără a da o definiţie generală. 

Cată deci să dăm o definiţie care să coprindă toate con- 
tractele de locaţiune în genere. 

Locaţiunea, sau închirierea este un contract prin care Definiţia con- 

una, din părţi se obligă a procură celeilalte, fie folosința tractului, de 

vremelnică a. unui lueru (locatio rerum) £), fie a-i prestă ser- Ă 

'vieiile sale un timp determinat (locatio operarum), fie in 

fine, a face în socoteala acelei persoane o luerare determinată 

(locatio operis), toate acestea pentru un preţ determinat, (5), 

() Chiriile caselor şi arenzile moșiilor sunt feuete civile (art. 523). 
Vezi tom. III sus citat, p. 286 (ed. a 2-a). 

(2) Prin contractul de loeaţiune se transmite deci folosinţa lu- 

erului pe un timp determinat, drept „un preţ determinat, cu 

condiţie de a-l întrebuinţă la destinaţia sa şi de a-l restitui 

la expirarea termenului, în starea în care a fost primit. Deei, 

când proprietarul unei moşii cedează unei societăţi industriale 

o parte din acea moşie, pentru un timp determinat, cu un 

preţ fix anual, spre a construi o fabrică, acest contract nu 

este un contract de locaţiune; căci, deşi părţile sunt libere 

să schimbe prin convenţia lor folosința, care este elementul 
principal al contractului de închiriere sau arendare, totuşi 

întrucât prin: condiţiile acestei convenţii se sehimbă și natura, 

juridică a actului, un asemenea contract întrunește toate ele- 

mentele- unui contract de stabilire de aşezăminte industriale 

în ţară, în baza legei pentru încurajarea industriei naţionale. 
C. Galaţi, Or. judiciar din 1902, No. 53. 

(2) Codul Caragea (partea III, capit. 4, ant. |) defineşte închi- Definiţiile 

pierea sau arenduirea: „Toemala prin care o parte se înda- dreptului 

toreşte a da, celeilalte folosul unui lucru oarecas:e, pe un soroe nostri ante- 

oarecare, şi cu un preţ la care se îndatoreşte cealaltă parte“. ” 

Art. 1466 din codul Calimach (1090 C. austriac) dă următoarea 

definiţie: „Toemala prin care câştigă cineva pănă la un hotărit 

termen, şi eu preţ rostit, întrebuințarea unui lucru necheltuitor, 

se zice în deobşte dare sau luare în năimală sau posesie“.
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CODUL CIVIL. — CARTEA II. — TIT. VII. — CAPIT. |. — ART. 1413. 

Locajiunea este un contract consensual, sinalagmatie (*), 

comutativ şi nesolemn. 

Consensual, pentrucă el se formează prin simplul consim- 

țământ al părţilor, actul seris nefiind cerut decât ad proba- 
tionem (2). „Et hujusmodi contractus neque verba. neque scrip- 

turam utigue desideramt, sed, modo consensu convalescunt“ (€). 
  

9) 

€) 

Ca, atare, deci, contractul de locaţiune făcut sub semnătură 
privată, va trebui să fie făcut în atâtea exemplare câte sunt 
părţile interesate (art. 1179). Vezi înfră rubrica: Forma și 
dovedirea, contractului de locaţiune, pag. 58, nota 1. Neîndepli- 
nirea acestei formalităţi nu face ca instrumentul de probaţie 
să fie nul, el constitnind, în asemenea caz, un început de 

probă de natură a fi compleetat prin alte dovezi. Cpr. C. Bu- 
cureşti, Cr. judiciar din 1906, No. 8. Mai vezi Trib. Ilfov şi 

C. Galaţi, Dreptul din 1905, No. 70 şi Cr. judiciar din 1906, 
No. &5 (eu observ. noastră); Dreptul din 1909, No. 12, p. 9% 

şi Cr. judiciar din acelaş an, No. Îl. Vezi şi tom. VII al 

Coment. noastre, p. 199, text și nota |. 
Cpr. Cas. rom. Bult. S-a I, 1879, p. 279. — Art. 557 din 
codul de comerţ, prin derogare dela art. 46 din acelaş cod, 
dispune că contractul de închiriere a unui vas nu se poate 

' face decât prin act scris (se înțălege prin act autentic sau sub 

6) 

semnătură, privată, legea nefăcând nici-o distincţie), însă şi de 
astădată actul scris nu este cerut ad solemnilatem, ci numai 

ad probationem. În privința construirei, şi înstrăinărei unui 

vas, art. 491 şi 493 din codul com. cer iarăşi un act scvis. 
Din cele mai sus expuse rezultă că contractul de loeaţiune 

sau de vânzare a unui vas poate fi dovedit prin mărturisire 
şi jurământ, niciodată însă prin martori şi presumpții, orcât 
de minimă ar fi valoarea lui, şi chiar dacă ar există un în- 
ceput de probă scris. Vezi Iiyon-Caen et Renault, Tr. de dr. 
comm., V, 642; Ascoli, 1 Codice di commereio ital. com- 

mentato, VI, 531, p. 374; Bravard-Veyritres, Tr. de dr. 

comm. IV, p. 329 (ed. Demangeat din 1886). Aceasta era şi 
teoria, lui Pothier, sub regimul ordonanţei din Moulins (Pothier, 
Louage maritime, IV, 13. 14). — Contră: Vidari, Corso di 
diritto commerciale, VI, 5395 (ed. a 4-a). 

Contractul nu poate, de asemenea, fi dovedit prin corespon- 
denţă sau registre comerciale; legea cere, în adevăr, un act 

scris, adecă: un act autentic sau privat. Lyon-Caen et Renault, 

op. şi loco cit., p. 433. — Contră: Bravard-Veyriăres, op. cil.. 

IV, p. 329; Ascoli, op. cât. VI, 535; Pardessus, Dr. comm., 

III, 708 (ed. 5-a din 184). 
L. 14, în medio, Dig., Locati conducti, 19, 2. Vezi şi infră, 

p. 58, 59. — Vezi însă excepţia admisă de art. 1416, I4l”, 

îmfră, p. 60 urm.



f expres sau tacit (1), Asupra acestui punct nu mai încape 

CONTRACTUL DE LOCATIUNE. — NATURA CONTRACTULUI. 25 

Ca în toate contractele nesolemne, consimţământul poate Consimţ. tacit. 

nicio îndoială. 
In caz când voinţa părţilor n'ar fi exprimată în mod Art. 977 unm. 

clar şi precis, se vor aplică regulele generale relative la in- 
terpretarea. contractelor (art. 977 urm.) (2). 

Sinalugmatic, pentrucă fiecare parte contractează obli- 
gații reciproei și anume: locatorul, aceea de a predă luerul 
închiriat sau arendat (art. 1420 urm.), iar locatarul sau 

arendaşul, aceea de a, plăti preţul stipulat (art. 1429). 

Comutatit, pentrucă fiecare din părţile contractante își 
propune de a primi atâta cât dă. 

Nesolemm, pentrucă acest contract nu este supus nici 
unei forme speciale. 

Dacă nu există contract de locaţiune, ci numai promisiunea, Făgăduință de 
sau făgăduinţa unui asemenea, contract, vom aplică principiile 
pe care le-am expus în privinţa promisiunei de vânzare (). 

() 
€) 

e) 

Cpr. art. 1154 din codul Calimach (863 C. austriac). Vezi 
tom. V al Coment. noastre, p. 43. 
Vezi infră, p. 56 urm. rubrica: Interpretarea contractului, de 
locațiune. 
Vezi t. VIIL al Coment. noastre, p. 555 urm. Cpr. Râpert. 
Sirey, v Bail en gencral, 92; Duvergier, Louage, |, 43 (ed. 
din 1836); Troplong, Jdem, |, 121; Laurent, XXV, 40; 
Baudry et Wabhl, Louage, I, 42 urm.; Agnel et Pabon, "Code 
des proprictaires et locataires de maisons, 10 urm. (ed. a 9-a, 
1900).— Dovada unei promisiuni de locaţiune verbale, nu poate 
fi făcută prin martori, chiar dacă sar pretinde că sa dat ar- 
vună. T. Huc, X, 277; Troplong, op. cil., |, 122; Agnei et 
Pabon, op. şi loco supră cil. 

Făgăduința de închiriere poate fi unilaterală sau sinalag- 
matică, însă făgăduinţa unilaterală nu este validă decât sub 
condiția de a fi acceptată, căci pănă atunci, ea fiind o simplă 
policitaţie, nu poate produce nicio legătură de drept si poate 
fi retrasă. Agnel, op. cit., 71; 'Troplong, Louage, |, 121; Du- 
vergier, Louage, |, 43, p. 45; Trib. Ilfov, Dreptul din 1904, 
No. 15. Vezi şi tom. VLIL al Coment. noastre, p. 556, text 
şi nota 2. 

Făgăduinţa de închiriere nu poate fi validă decât sub con- 
diţia de a nu aveă nicio incertitudine sau îndoială în privinţa 
intenţiei părţilor. Ea trebue deci să cuprindă toate elementele 
contractului, căci altfel ar fi considerată numai ea un simplu 
proect, care n'ar obligă pe părţi. Agnel, op. cit., 12; C. Nancy, 

Contr. sina- 
lagmatic. 

Comutativ. 

Nesolemn. 

locaţiune.
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Darea Dacă la încheierea, contractului s'a dat o arvună (art. 1416), 

de arvună. vom aplică principiile privitoare la arvună (art. 1297, 1298)(4). 

Elementele Elementele esenţiale ale contractului de loeaţiune cari, 

pontraetului în orice caz, nu poate fi încheiat decât pe un timp deter- 

! minat (art. 1411, 1436, 1471), sunt: 10 consimţământul 

părţilor (consensus), fără care ştim că nu poate să existe 

contract; 2 un lucru (res), fără care contractul ar fi lipsit 

de obiect; 3% un preţ cert şi determinat (pretium) care, în 

genere, consistă în bani şi care formează obiectul obligaţiei 

locatarului;: 4 şi in fine, capacitatea, părţilor. (Vezi infră, 

p. 84 urm.). Acest din urmă element nu este însă esenţial 

pentru existența contractului, ci numai pentru validitatea lui. 

Analogia între ,  L.ocaţiunea are deci analogie cu vânzarea, pentrucă şi 

Josaţiune îi în acest din urmă contract, condiţiile mai sus expuse sunt 

necesare (2); de aceea, legea romană ziceă: „Locatio ei con- 

ductio proxima est emptioni venditioni, tisdemque juris_ re- 

gulis consistit“ (6). 

Deoseb. între Intre vânzare și locaţiune există însă această deosebire 

Ieeaţiune și principală că, pe când în cea dintâi, luerul vândut devine 

"proprietatea cumpărătorului, în cea de a doua, locatorul ră- 

mâne proprietarul lucrului închiriat, asupra căruia locatarul nu 

dobândeşte decât un drept vremelnic de folosință (art. 1411): 

Sirev, 91. 1. 445.—Somaţia, adresată, de către proprietar acelui 

care a primit o făgăduință de locaţinne de a o sancţionă 

printr'un contract seris, implică din partea sa 0 acceptare a 

acestei făgăduinţi. Trib. Paris, D. P. 1907. 2. 232. 

(1) Vezi .t. VIII al Coment. noastre, p. 556, 557, şi mai cu samă 

t. VI, p. 287 urm. Cpr. Baudry et Wahl, op. cil. ], 192 

urm. (ed. a 2-a); Repert. Sirey, v Bail en gentral, 10% urm. 

(2) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 552. 

() L. 2, Pr., Dig., Locati conduceti, 19, 2 şi Instit., De locatione 

eţ conductione, INI, 24, Pr. 
() „Non solet locatio dominium mutare“, zice L: 39, Dig., Locati 

condueti, 19, 2. Cpr. Pothier, Louage, IV, 2 urm. şi 285. 

Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 544, nota 2. Cpr. Agnel 

et Pabon, Code des proprittaires et localaires de maisons, 12, 

p. & (ed. a 9-a, 1900); Pacifiei-Mazzoni, Istituzioni di diritto 

civile italiano, V, 157 (ed. a 3-a, 1887). —- Se întâmplă câte 

odată ea unele lucruri (de exemplu: o bicicletă, o mașină de 

cusut, ete.), să fie vândute cu facultatea de a -fi plătite în 

rate, stipulându-se că cumpărătorul nu va deveni proprietarul 

lor decât după plata tuturor ratelor. Oricare ar fi numele
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de unde rezultă mai multe consecințe importante, și anume: 

1% cumpărătorul ia lucrul în starea în care se găseşte în mo- 
mentul vânzărei (art. 1324), pe când locatorul trebue să predeă 
lucrul în așa stare în cât să poată fi întrebuințat (art. 1421); 
2 vânzătorul nu răspunde către cumpărător decât de viciile 
cari existau în momentul vânzărei (art. 1352), pe când lo- 
catorul garantează, din contra, pe. locatar contra tuturor vi- 

ciilor cari ar mieşoră, în timpul loeaţiunei, folosinţa lucrului 
închiriat (art. 1422); 3% vânzarea lucrului altuia: este nulă în 

sens de inexistentă, pe când închirierea, lucrului altuia, este 
validă între părţi (), 40 privilegiul vânzătorului este supus 

la alte regule decât acele ale proprietarului locator; 5 din 
punetul de vedere fiscal, vânzarea este supusă la alte taxe 
decât contractul de locaţiune (2). 

Din împrejurarea că, în contractul de vânzare, vânză- 
torul transmite cumpărătorului proprietatea lucrului vândut, 

iar locatorul numai posesiunea lucrului închiriat, rezultă că 

contractul prin care Statul sau o comună concedează cuiva 
dreptul de a percepe taxele ce i se cuvin după lege, pe un 
timp oarecare, nu constitue o vânzare, ci o locaţiune, întrucât 

nu proprietatea, ci folosinţa acestor drepturi sunt concedate pe 
un timp determinat (5). 

ce părţile ar fi dat acestei convenţii, ea rămâne tot o vânzare, 
întrucât are de obiect transferarea proprietăţei lucrului care 
face obiectul acestei convenţii. Cpr. Agnel et Pabon, op. şi loco 
cit., p. 5; Cas. fr. şi C. Bourges, Sirey, 88. 1. 462 şi 2.18; 
Just. de pace din Moissac, D. P. 1908. 5. 21 şi Pag. juri- 
dice din 1909, No. 43 (en nota d-lui D. D. Stoenescu). — 
Vezi însă C. Alger şi Lyon, Sirey, 89. 2. 115; Sirey, 90. 2.113. 

(1) Vezi t. VIII al Coment. noastre, p. 569 urm., 544, nota 2 şi 
515. Vezi şi înfră, p. 40. 

(2) Vezi în privinţa tuturor acestor deosebiri, precum şi a altora: 
Guillouard, Louage, |, 6; Baudry et Wahi, Idem, I, 6 (ed. a 
2-a). — În cât priveşte criteriul după care judecătorii trebue 
să decidă dacă se găsese în prezenţa unui contract de vânzare 
sau de locaţiune, vezi Baudry et Wabhl, op. cit., ], 8 urm;; 
Guillouard, I, 8, ete. . 

(5) Cpr. C. Iaşi, Or. judiciar din 1904, No. 27 (cu observ. noastră); 
Cas. rom. Bult. S-a 1, 1883, p. 513 şi 954. Vezi şi Baudry 
et Wabhl, II, 3123, p. 837. Mai vezi tom. VIII al Coment. 
noastre, p. 544, n. 2 şi tom. ILL, partea I, p. 197, nota 4 
(ed. a 2-a). 

La
] 
A
 

Concesiunea 
de a percepe 
taxele cuve- 
nite Statului 
sau comunei, 

este o loca- 
ţiune.
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„Dreptul Din contra, se consideră în genere ca o vânzare, iar nu 
de a extrage . . 3 . 

cărbuni, pă- CA O locaţiune, contractul prin care se concedează cuiva dreptul 

cură, ete. este de a, extrage cărbuni, petre, păcură sau alte materii de pe 
o Ye proprietatea sa, pentru un timp determinat, mai cu samă 

atunci când preţul stipulat consistă într'o sumă fixă, plăti- 
toare nu pe fiecare am, ci pentru toată durata, eoncesiunei (1). 

Cazul când Această soluţie pare inadmisibilă la noi atunei când 

prețul asestti preţul ar fi plătitor pe fiecare am, din cauza art. 1414, care 

plătitor în nu există în codul francez. lată, în adevăr, cum se exprimă 

fiecare an. acest text, care pare a fi împrimutat dela Mareade; căci 

acest, din urmă autor (VI, ast. 1613, No. 2, p. 431) zice că 

minele pot fi arendate cu autorizarea guvernului: 

Art. 1414. — Se consideră ea o locaţiune orice concesiune tim- 

porară a unui imobil drept o prestaţiune anuală, ori sub ce tillu 
ar fi făcută. 

O asemenea, concesiune nu trece către cesionar nicio proprie- 

tate, chiar când sar fi stipulat contrariul, ceeace va fi fără nici 
un efect. (Art. 1411 C. civ.). 

Deoseb. între Contractul de locaţiune se apropie întru câtva de uzu- 

Ioeaţiune îi fruct, pentrucă atât uzufructuarul cât și locatarul se folo- 

sese de lucrul altuia, pereepând fructele lui. Intre locaţiune 

şi uzufruet există însă mai multe deosebiri, din cari vom 
semnală, numai pe cele mai de căpitenie: 

„1 Locaţiunea, este totdeauna un contract eu titlu oneros 

(art. 1411, 1412), pe când uzufruetul poate fi constituit 

atât cu titlu oneros cât şi cu titlu gratuit; apoi, locaţiunea 

este un contract, pe când uzufruetul este un drept real; 

Personalitatea 2 Uzufructul conferă un drept real asupra luerului, pe 

dreptului 19 când este în genere admis, cu toată controversa ce există în 
eatarului. 

Controversă. această privinţă, că dreptul locatarului este personal (2); 

(1) Cu toate acestea, chestiunea este controversată. Vezi tom. VIII 

al Coment. noastre, p. 544, nota 2 şi tom. III, partea I, 

p. 142, nota 2 (ed. a 2-a), precum şi autoritățile citate arolo. 

Exploatarea — Tot ca vânzare trebue considerat și dreptul de exploatare 

unei păduri. a unei păduri, cuprins chiar întrun contract de locaţiune. 

Vânzare mo Trib. Iaşi, Dreptul din 1905, No. 50, consid. dela p. 409. 

Această vânzare este mobiliară, pentrucă părţile au avut în 

vedere arborii deslipiţi de pământ. Vezi t. III sus citat, p. 146, 

147, nota 3. 

(2) Vezi tom. III, partea l-a, al Coment. noastre, p. 221 urm., 

nota 1, şi la autorităţile citate acolo, adde: Pothier, Louage,
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3 Uzufructuarul ia lucrul în starea în care se găseşte 

1V, 285 și Bugner asupra lui Pothier, op. cit. p 101, nota 2; 
Mourlon, Transcription, |, 147, p. 36% urm.; Pacitiei-Maz- 
zoni, Istituzioni di diriito civile italiano, V, 157, p. 178 (ed. 
a 3-a); Ricci, Corso teorico-praiico di diritio civile italiano, 
VIII, 64, p. 100 urm. (ed. din 1907); Gas. rom. şi C. Bucu- 
reşti, Drepiul din 1906, No. 69 şi Cr. judiciar din 1906, 
No. 8; Trib. Ilfov şi Judee. ocol. Ploeşti, Cr. judiciar din 
1897, No. 20 şi din 1903, No. 12 (eu observ. noastră), ete. 

Din împrejurarea că dreptul loeatabului sau arendaşului Consecinţile 
este un drept personal, un drept de creanță, rezultă mai multe cari rezultă 
consecințe importante, din cari vom semnală numai pe cele din person. 
mai de căpitenie: Pia 

10 Art. 1398 dela cesiunea de creanță este aplicabil de Aplicarea art. 
câteori locatarul a cedat sau vândut altuia, conform art. 1418 1393 C. civil. 
C. civ., dreptul de ereanță care rezultă pentru dânsul din con- Contzoversă. 
traet. Pand. fr.,-vo Bail en gentral, 1134; 'Thiry, IV, 37, 
p. 38; Agnel, op. cit., 691, p. 283; Guillouard, Louage, |, 
317; Baudry et Wabhl, Jdem, I. 1052; Baudry et Saignat, 
Vente, 154; Laurent, XXIV, 480; Mourlon, T'ranscription, 

I, 147, p. 364; T. Hue, Tr. de la cession et de la transmis- 
sion des crtances, I, 312; C. Paris, D. P. 74. 2. 140; Sirey, 
75. 2. 835. — Contră: Aubry et Rau, V, $ 359, p. 197 
(ed. a 5-a). Vezi tom. VIIL al Coment. noastre, p. 799, nota 2, 
şi înfră, p. 69. — In Franţa, se decide că cesiunea unui Art, 1394 
contract de închiriere nu este nici întrun caz supus trans-C. civ. şi 722 
erierei (epr. Mourlon, op. cât., L, 147; Verdier, Transcription, $ ? Pr. eiy. 
1, 244; Flandin, Transcription, 1, 514, ete.), pe când legea 
noastră prescrie transerierea cesiunilor şi chitanţelor de chirie 
ori arendă pe doi ani viitori (art. 1394 C. civ. şi 722 $9 
Pr. civ.). Cpr. C. Bucureşti, Cr. judiciar din 1903. No. [1 
(eu observ. noastră); Trib. Vaslui, Cr. judiciar din 1905, 
No. 86. — Sa decis că cesiunea, chiriei făcută de vânzătorul 
unui imobil, chiar pe un termen mai scurt de doi ani, şi chiar 
când ar fi fost notificată loeatarului sau acceptată de dânsul 
(art. 1393), nu este opozabilă cumpărătorului acestui imobil, 
întrucât prin contractul de loeaţiune nu se prevede plata chi- 
riei cu anticipație pentru acel termen, fiindeă publicitatea ce- 
siunei nu poate conferi cesionarului mai multe drepturi decât 
aveă vânzătorul în momentul cesiunei. Trib. Neamţ, Dreptul 
din 1900, No. 50. 

2 Dreptul chiriaşului sau arendaşului nu este, în principiu, Art. 1441 
opozabil decât proprietarului sau reprezentanţilor săi, ca orice C. civ. şi 722 
drept personal în genere. Prin excepţie, el este opozahil achi- Pr &Y- 
zitorului imobilului închiriat san arendat, dacă contractul este 
autentie sau ate măcar dată certă (art. 1441) şi este transcris
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mobiliax, iar 
nu imobiliar. 
Controversă, 

la deschiderea dreptului său (art. 540), pe când locatarul 

în extract, de câteori este încheiat pe un period mai lung de 

trei, ani (art. 722 $ 10 Pr. eiv.). Cpr. Trib. Ilfov şi C. Craiova, 

Dreptul din 1890, No. 54 şi din 1897, No. 39; Dreptul din 
1891, No. 58. — Loeatarul sau arendașul, neputând să ceară 
folosinţa imobilului închiriat sau arendat dela alţi chiriaşi 

sau arendași, ori dela alte persoane cari ar fi devenit proprie- 

tari ai acestui imobil, nu au deci, în asemenea caz, decât o 

acţiune în daune contra locatorului. Pand. fr., vo ciț., 553 urm.; 

Cas. rom. şi C. Bucureşti, Bult. 1901, p. 1618 și Dreptul din 

1908, No. 69; Or. judiciar din 1906, No. 8 şi Dreptul din 

acelaş an, No. 70; Trib. Lifov, Dreptul din 1890, No. 54%, 
p. 434 (motive). 

30 Lmerul judecat contra locatorului, în privinţa proprietăţei 

lucrului închiriat, îşi produce efectele sale in contra locata- 

ului sau arendaşului (argument din art. 1428). Trib. Ilfov, 

Dreptul din 1905, No. 70; Laurent, XXV, 26; T. Hue, X, 

343, p. 465; Colmet de Santerre, VII, 198 bis XVII; Guil- 

louard, 1, 20 şi 29; Baudry et Wabhl, 1, 553 (ed. a 2-a); 

Mourlon, III, 770, 40; Râpert. Sirey, vo Bail en gencral, 988. 

4 Singurul tribunal competent, în privinţa acțiunilor pri- 

vitoare la contractul de locaţiune sau arendare, este acel al 

domiciliului pâritului, fie locatorul sau locatarul, iar nu acel al 

situaţiunei imobilului închiriat sau arendat (art. 58 Pr. civ.). 

Guillonard, 1, 21 şi 29; Planiol, II, 1709, p. 55% (ed. a 4-a); 

Baudry ei Wabl, II, 1609; T. Huc, X, 343; Agnel, op. cit., 

13, p. 6; Aubry et Rau, V, $ 365, p. 288; Cas. fr. și C. 

Lyon, Sirey, 65. 1. 113; Siveş, 68. 1. 26; D. P. 82. 2. 232: 

Sirey, 83. 2. 212; Trib. Gray şi Toulouse, Pand. Period. 

1891. 2. 296 şi anul 1907. 2. 114.— Vezi însă art. 4 $ ultim 

din legea asupra drepturilor proprietarilor. 
50 Locatarul sau arendaşul nu poate să exercite în numele 

său personal nicio acţiune, fie petitorie, fie posesorie; el trebue, 

la caz de turburare, să înştiințeze pe locator spre a fi ga- 

rantat contra acestei turburări (art. 1428). Se admite însă, 

deşi chestinnea este controversată, că la caz de a fi deposedat 

de imobilul închiriat, locatarul sau arendașul poate șă exereite 

reimtegranda. Vezi tom. III partea I-a al Co:cent. noastre, 
p. &18, nota | (ed. a 2-a). 

60 Locatarul sau arendaşul nu are nevoe de a consultă re- 

gistrele de inscripţii spre a vedeă ce sarcini apasă asupra imo- 

bilului închiviat sau arendat. C. Bucureşti, Cr. judiciar din 

1903, No. 11 (eu observ. noastră). 
17 Dreptul locatarului sau arendașului unui imobil este mo- 

biliar, iar nu imobiliar, de oarece el are de obiect fructele 

sau folosinţa imobilului închiriat ori arendat, căci ştiut este 

că actio qua tendit ad mobile est mobilis; de unde rezultă ur-
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poate, din contra, cere ea lucrul închiriat să fie predat în 
stare bună (art. 1421)(); 

4 Uzufeuctuarul nu poate pretinde ea nudul proprietar 
să facă reparaţii, pe când loeatarul este, din contra, în drept 
să oblige pe locator a menţine luesul închiriat în aşa ștare 
încât să se poată folosi de el (art. 1421); 

5 Uzufructul se stânge prin moartea uzufructuarului 

mătoarele consecinţe asupra cărora autorii nu sunt de acord: 
a) dacă dreptul locatarului sau arendaşului este constituit dotă, 
acest drept va fi cârmuit de principiile dotei mobiliare, iar nu 
acelei imobiliare; b) dacă loeatarul sau arendașul a dăruit 
dreptul său unui descendent, raportul se va. face prin luare mai 
puţin (art. 772); c) tutorul şi minorul emaneipat pot să exer- 
cite acţiunile relative la dreptul de locaţiune, cel dintăi, fără 
nicio autorizare, iar cel de al doilea, fără asistenţa curato- 
vului; d) dacă locatarul sau arendaşul a lăsat la moartea sa, 
un legatar în privinţa imobilelor şi altul în privinţa mobilelor, 
dreptul de locaţiune va aparţineă acestui din urmă, ete. Cpr. 
Thiry, IV, 14; Guillouard, [, 24. — Contră: Colmet de Santerre, 
VII, 198 bis IS urm.; Baudry et Wahl, |, 688. Aceşti din 
urmă autori ajung, asupra tuturor acestor punete,'la o concluzie 
contrară, pentrucă ei susțin că dreptul locataxrului "este imo- 
biliar, deşi personal, ceeace este inadmisibil, după cum foarte 
bine dovedeşte Guillouard (I, 24, 25). Dreptul locatarului este 
personal mobiliar, pentrucă el nu are imobilul închiriat sau 
arendat în patrimoniul său, fiind numai în drept de a se 
bucură de oarecare avantaje imobiliare relative la folosinţa, 
acestui imobil, adecă: de a pereepe fructele lui sau de a-l 
întrebuință la destinaţia sa. Cpr. Guillouard, loco cit.; T. Huc, 
X, 343; Demolombe, LX, 155; Aubry et Rau, V, $ 365, p. 288 
(ed. a 5-a); Planiol, II, 1709, p. 554 (ed. a 4-a); Laurent, 
XXV, 30; Pand. fr., vo Bail en gencral, 58; Repert. Sirey, 
eod. vo, 997 urm.; Fuzier Herman, C. civil annote, Supple- 
ment, IL, ant. 11743, No. 4, ete. 

În orice caz, presupunând chiar că dreptul locatarului sau Dreptul 
arendaşului ar fi imobiliar, după cum pe nedrept susţin unii, locatarului nu 
nu mai încape îndoială că el nu poate fi ipoteeat, pentrucă poate fi ipo- 
după art. 1750, numai proprietatea şi uzufructul pot fi ipo- Art. 1750, 
tecate. Planiol, II, loco cit.; Laurent, XXV, 29 şi XXX, 215; 
Baudry et Loynes, Privil. et hypotheques, 11,:929; Guillouard, 
Idem, II, 655; P. Pont, Idem, L, 385; Repert. Sirey, vo Bari 
en gentral, 1007; 'T. Huc, XIII, 173; Fuzier Herman, op. 
cil., IV, art. 1743, No. 48, ete. 

(1) Ast. 1421 urm. nu se aplică deci în materie de uzutruet. Vezi 
tom. III, partea I-a, al Coment. noastre, p. 483, 541 şi 5%.
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(art. 557), pe când contractul de locaţiune trece, din contra, 
la moştenitorii locatorului şi ai locatarului (art. 1440), ete. (?). 

Locaţiunea, se deosebeşte, de asemenea, de comodat, căci 
acest din urmă contract este prin esenţa sa gratuit (art. 1561), 
pe când locaţiunea este totdeauna un contraet cu titlu oneros(?). 
O loeaţiune în care nu sar îi stipulat niciun preţ, ar fi o 
donaţiune sau un comodat. (Vezi înfră, p. 42). 

Ea se deosebeşte de mandatul salariat în aceasta că 

mandatul poate totdeauna fi revocat (art. 1552), şi că man- 
datarul administrează pe socoteala altuia, adecă pentru man- 

“dante, iar nu pentu sine. Astfel. concesiunea dreptului de 

a percepe veniturile unui imobil pentru o sumă de bani, 
este un mandat, iar nu o locaţiune (). 

Câteodată locaţiunea, prezintă analogie cu societatea. 
Dacă proprietarul a îneredințat imobilul său unui terţiu spre 
a-l administră, cu condiţie ca să reție pentru dânsul o 
parte din venitul lui, nu există locaţiune, chiar dacă con- 

tractul ar fi fost astfel calificat, ci există societate; pentrucă 
terțiul nu se foloseşte în specie de lucru, şi pentrucă el nu 
se obligă personal la plata unui câștiu (€). 

0) 

& 

—
 

„Dacă proprietarul va da moșia sa altuia, zice art. 1481 
  

Vezi tom. IL, partea I-a, al Coment. noastre, p. 398 urm,, 
nota 3 şi p.483.— Vezi însă excepţia admisă de art. 1485 în 
privința contractului de locaţiune de lucrări, care se stânge 
prin moartea lucrătorului, architectului sau antreprenorului, 
pentrucă, în acest contract, sa avut în vedere aptitudinea şi 
destoinicia personală a acestui din urmă. 
Cpr. Baudry et Wabhl, [, 39. — Sa decis că contractul prin 
care un bancher pune pentru un timp oarecare, în birourile 
sale, la dispoziţia unei persoane, o ladă de fer pentru trebuin- 
țele acelei persoane, dându-i cheia acelei lăzi, nu constitue un 

depozit sau un comodat, ci un contract de locaţiune a acelei 

lăzi. 'Trib. Nimes şi Paris, D. P. 1901. 2. 441 și 443. Vezi 

asupra acestei materii, Valâry, Dr. de la location des cofire- 
forts (Paris, 1905). 

(2) Baudry et Wabhl, op. cit., I, 40, în fine; Dalloz, Nouv. C. civ. 

amnotă, IV, axt. 1109, No. 183. Ineât priveşte deosebirea între 

jocaţiunea, de lucrări şi mandat, vezi înfră explic. art. 1470. 

(£) Vezi Bandry et Wabhl, Louage, I, 38, 847 şi Socicte, 24. 

Cpr. Guillouard, Louage, |, 1l şi 62.—Incât priveşte deosebi- 

rile ce există între locaţiune, superficie şi bezman, vezi Pand. 

fr., vo Bail en gentral, 60, 61, ete. Vezi mai la vale şi capit. 

care se ocupă despre bezman.
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din codul Calimach (1103 C. austriac), cu toemală ea acela 

să o ocârmuiască și să-i dea o parte din roduri, de pildă: 
o a treia, parte sau jumătate, nu se alcătueşte toemală de 
năimală, ci de tovărăşie“, sondern ein Geselischaftsvertrag, 
zice textul corăspunzător din codul austriac. 

Dacă însă şi folosința fondului a fost dată texțiului, Arendarea pe 
cu îndatorire de a plăti câștiul în produete în loc de bani, ete 
şi dacă proprietarul nu participă la perdere şi câștig, există 
contract de arendare pe fructe (art. 1466—1468)(0.. 

Care este caracterul concesiunei unui teren întrun ei- Concesiunea 

mitir, pentru înmormântare? Deşi chestiunea, este controver= Mi teren în 
sată (2), se decide totuşi în genere că concesiunea perpetuă 
conferă concesionarului un drept real sui generis, care are 
multă asemănare cu dreptul de proprietate (£). 

Dar dacă toate aceste chestiuni sunt controversate, se Abonamentul 

consideră ca locaţiune: abonamentul la. telefon (*); concesiunea cola, delefon, A 
dreptului de a lipi afişe pe un zid sau într'o gară de drum lipi aâşe, con- 
de fer; concesiunea dreptului de a ţine un bufet sau un res- €66i2 de a 
taurant într'o gară, de a depune materiale întrun loc de- peseui, ete. 
terminat (5); concesiunea de a vână sau de a pescui pe o 
proprietate. Ceeace face, în specie, obiectul contractului, nu 

este, în adevăr, imobilul, ei însuşi dreptul de a vână sau de 
a pescui (0). Nu numai lucrurile pot, în adevăr, fi închiriate 
sau arendate, dar și drepturile ce avem asupra unui lucru, 
după cum se exprimă art. 1471 din codul Calimach (1093 
CO. austriac). Dacă proprietarul poate să permită în mod 
gratuit unui terțiu de a vână pe fondul său, nu vedem 

(1) Vezi înfră, explic. acestor texte. Cpr. C. Iaşi, Dreptul din 
1881, No. 174; Baudry et. Wabhl, Louage, I, 848. Vezi şi 
înfră, p. 83. 

(2) Vezi asupra acestei controverse, tom. III, partea, I-a, al Coment. 
noastre, p. 719, nota 1 (ed. a 2-a). 

(2) Vezi tomul suscitat, loco supra cil. 
(*) Baudry et Wabhl, op. cit., ], 28; T. Huc, X, 334; C. Nancy, 

D. P. 97. 2. 129; Sirey, 98. 2. 281. Vezi infră explie. 
art. 1437, 1438 și 1452, privitoare la tacita reloeaţie sau 
reconducţie. 

(6) Baudry et Wabhl, op. cil., I, 33. 
(6) Cpr. Baudry et Wabhl, I, 36; T. Huc, X, 275; Duvergier, 

Louage, |, 11; Planiol, II, 1666 bis, şi nota în D.P. 9. 1. 
161. Cpr. şi Esmein, nota în Sirey, 93. 1. 185. 

20724 3
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pentru ce el n'ar puteă stipulă un preţ pentru exerciţiul 

L. poliţiei acestui drept (5). „Dreptul de vânătoare nu aparţine aren- 

vânatului din dașului unui fond, zice art. 8 din legea asupra poliţiei vâ- 

natului dela 1906, decât dacă i s'a concedat acest drept 

prin contract“. (Vezi și înfră, p. 83, nota, 1, în fine). 

Elementele neapărate contractului de locaţiune. 

Am văzut supră, p. 26, că elementele esenţiale ale con- 

tractului de locaţiune sunt: 10 un lueru (res); 20 un preţ 

(pretium); 38% consimţimântul părților asupra lucrului, asupra 

preţului şi a timpului contractului (consensusj; 4% şi în fine, 

capacitatea, părţilor contractante, care este una din condi- 

ţiile validităţei sale. Vom zice câteva cuvinte despre fiecare 

din aceste elemente. 

40 Lucrurile cari pot face obiectul contractului de locaţiune. 

C. Calimach. „Toemala, închirierei și a posesiei, zice art. 1469 din 

Ast. 1469, codul Calimach (1092 C. austriac), poate să se facă pentru 

tot acele lucruri şi după tot acelaș chip precum urmează 

toemula eumpărărei și a vânzărei“; și art. 1471 din acelaş 

cod (1093 C. austriac), adaogă că: „proprietarul poate să 

dea în năimeală nu numai lucrurile sale mișcătoare, ci şi 

ale sale drituri realnice, el putând uneori să ia în posesie 

însuș al său lucru“: de exemplu: dela uzufructuarul acelui 

lucru. Vezi înfră, p. 4]. 
Lmerurile cari Art. 1713 din codul fiancez dispune, de asemenea, că 

pot fi închi- lucruri . . . . ] . 

fie” orice lueruri, mobile sau imobile, pot face obiectul une 

Art.1113C.f.locaţiuni. Cu toate că acest text a fost eliminat de legiui- 

torul nostru, nu mai încape îndoială că toate lucrurile mo- 

bile (epr. art. 1450) sau imobile, corporale sau incorporale, 

prezente sau viitoare (2), cari sunt în comerţ (art. 963), fie 

  

(1) Dreptul de a vână sau de a peseni nu poate însă, după pă- 

rerea generală, fi constituit eu titlu de servitute reală. Vezi 

tom. III, partea I, al Coment. noastre, p. 611, nota 1 şi p. 793 

(ed. a 2-a). 
(2) Opr. Baudry et Wahl, op. cât. L, 161 bis, pag. 86 (ed. a 2-a). 

Vezi şi înfră, p. 56. — In privinţa lucrurilor ineorporale, 

vezi înfră, p: 36 urm.
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că aceste lucruri sunt determinate sau nedeterminate (!), pot 
face obiectul unei locaţiuni. 

35 

Uneori se poate închiriă chiar lucrurile cari nu sunt Lucrurile ce 
în comerţ, de exemplu: un loe într'o hală sau piaţă pu- 
blică, într'o grădină, deşi aceste lucruri fae parte din do- 
meniul publie al comunei şi, ca atare, nu sunt în comerţ(?). 

Cimitirile fac şi ele parte din domeniul publie al co- 
munelor (5), şi cu toate acestea fac obişnuit obiectul unor 
concesiuni vremelnice sau perpetue pentru înmormântări (£). 

nu sunt în 
comerţ. 

Cimitire. 

Prin lucru (res) se înţălege aci nu numai. luerurile Ce se înțălege 
propriu zise, dar încă faptele (facta) (?) şi serviciile omului 
(art. 1470 urmm.). 

este valid, şi locatorul îl va execută dându-mi orice cal deo 
calitate mijlocie, destul este ca acel cal să-mi poată face 
serviciul pentru care l-am închiriat. Cpr. Pothier, Louage, 
IV, 8; Troplong, 1dem, 1, 96; Duranton, XVII, 28; Repert. 
Sirey, v Bail en general, 256; Pand fr., eod. w, 111. 

(*) Vezi +. III, partea I-a, al Comeaut. noastre, p. 214. — Domeniul 
publie poate deci fi închiriat, conform destinaţiei sale, deși el 
nu poate fi înstrăinat. Cpr. Baudry et Wahl, op. cit., L, 154; 
Laurent, XXV, 64. Tot astfel, fondul dotal poate fi închi- 
riat sau arendat, deși este, în principiu, inalienabil (art. 1248). 

() T. Huc, IV, 69; Hauriou, nota în Sirey, 92, 3, 42, col. 3 
şi Pr. de dr. administratif, p. 641. Vezi tom. III suscitat, 
loco supră cit., nota 3. — Contră: Dueroeq, Cours de dr. ad- 
ministratif, II, 1419 (ed. a 6-a), după care ciwmitirile ar face 
parte din domeniul privat al comunei. Vezi asupra acestei 
controverse, Râpert. Sirey, v? Cimetidre, 107 urm.; Pand. fr., 
eod. v%, 224 urni.—La noi, obligaţia de a înfiinţă cimitire a, 
fost impusă comunelor prii legea asupra înmormântărilor 
din 27 Martie 1864. Această lege a rămas însă foarte mult 
timp neaplicată. 

(4) Vezi supră, p. 33. 
(5) Numai faptele licite şi morale pot face obiectul unei locaţiuni. 

In baza acestui principiu, se decide că nu se poate închiriă un 
comerţ sau o industrie ilicită, precum ar fi, de exemplu: o casă 
de toleranţă sau de joc la noroc. Guillouard, 1, 72; Baudry 
et Wabhl, I, 157, şi numeroasele autorităţi citate de aceşti autori. 
Jurisprudenţa şi doctrina consideră, în adevăr, ca ilicită, şi 
în consecință, anulează nu numai închirierea unei case de 
toleranță, dar chiar şi acea a unui imobil menit a servi la 
exploatarea unei asemenea case. Gr. Dimitrescu, Dreptul din 
1908, No. 25, p. 195, col. 1 şi 2, precum şi autorităţile citate 

prin lucruri. 

Q) Astfel, pot să iau eu chirie un cal nedeterminat. Contractul Lucruri nede- 
terminate. 

Casele 
de toleranţă. 
Controversă.
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Nu numai luerurile corporale, dar și acele incorporale, 

de Baudry et Wabl, Louage, I, 157, 158. Vezi şi tom. V al. 

Coment. noastre, p. 145. Cpr. 0. Angers şi Rennes, Cr. ju- 

diciar din 1897, No. 29; Pand. Piriod. 91. 2. 38; Irib. 

federal elveţian, J. Clumet, 1908, p. 931 şi Dreptul din 1908, 

No. 75 (cu observ. noastră). Unii autori se întreabă însă, şi 

cu drept cuvânt, dacă asemenea interpretare nu merge prea 

departe, căci, în specie, numai destinaţia imobilului este ilieită, 

şi această destinaţie fiind râlativă la motivul care face pe 

părţi să contracteze, ştim că motivele ilicite nu sunt o cauză, 

de anulare a convențiilor. Cpr. Baudry et Wabl, op. şi loco 

supră cil., precum şi nota în Sirey, 1899. 4. p. 3, col. 2, 

No. III. Şi apoi, dacă am aplică ad litieram soluţia de mai 

sus, am desfiinţă cu totul casele de toleranţă, ceeace necon- 

testat ar constitui un pericol pentru societate. S'a zis, în adevăr, 

cu 'drept cuvânt, că prostituţia este un rău necesar. „Prosti- 

tmata, tipul suprem al viciului, a zis un autor englez, Lecky, 

este în acelaș timp cea mai bună păzitoare a virtuţei. Fără 

dânsa curăţenia moravurilor căminului domestic ar fi în pri- 

mejdie. Vezi tom. V al Coment. noastre, p. 491, nota 3 şi adno- 

taţia ce-am publicat în Cr. judiciar din 1904, No. "24, asupra 

unei sentinţe a 'Trib. din Geneva, unde se discută chestiunea 

de a se şti dacă acei cari ţin case de toleranță sunt, sau nu, 

comercianţi. 
Şi fiindeă vorbim de prostituție, să ne fie permis de a re- 

produce aci, în parte numai, un studiu, pe care l-am publicat 

în ziarul Dreptul din 1909, No. 23, cu privire la prostituție 

din timpul Romanilor. 
În vechia Romă, casele publice (lupanaria, fornices) nu 

puteau fi stabilite decât în partea orașului numită Calimon- 

tana, lângă zidul de împrejmuire, adecă, la mahală (: suburbana). 

Pot acolo erau cazărmile (castra peregrina), pieţele publice (ma- 

cellum magnum şi prăvăliile bărbierilor (popina, taberne), ete. 

Aceste case, foarte murdare, se compuneau dintrun număr 

oavecare de celule (celle), pe cari era scris numele femeilor ce 

le ocupau şi preţurile favorurilor lor. 
Fiecare celulă avea un pat (pavimentum, cubiculum, pul- 

vinar), acoperit cu un macat (lodiz), şi o lampă (lucerna). 

Proprietarul acestor case se numea leno, iar profesiunea, sa, 

lenocinium. 
Casele publice nu puteau fi deschise înainte de oarele patru 

după amiază, pentru a nu împedică tineretul de a luă parte 
la exerciţiile corpului. 

La fiecare celulă, femeea, care o oenpă stătea în picioare 

(prostibula) şi provocă pe trecători. De câteori intră cineva, 

înăuntru, uşa se închideă, și deasupra ei stătea seris cuvântul:
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precum: un drept de uzufruct, dreptul de a vână, dea 

occupata. Celula neocupată se numea nuda. Spre dimineaţă, 
toate celulele se închideau, şi femeile mergeau pe la casele lor. 

Ospătătorii, hangii, brutarii, cârnățarii, ete. ţineau mai toţi 
femei publice, şi adeseori chiar soțiile lor se dădeau acestui 
comerţ lucrativ; de aceea, aceşti neguțători erau puşi sub pri- 
vigherea, poliţienească, întoemai ca lenones şi meretrices. 

Pănă la imperiu, aceste focare de corupţie nu eraui frequen- 
tate decât de oamenii din popor. Sub domnia lui Claudiu şi 
a lui Nerone, toate clasele sociale se întâlneau însă în aceste 
locuri de depravare,. după cum ne atestă scriitorii romani 
(Suetoniu, Tacit, ete.). (Vezi Dupouy, Medesine et meurs de 
Vamncienne Rome, p. 264, 265, nota 1). 

La Romani, prostituţia era liberă, numai femeile măritate 
fiind, în genere, oprite de a exercită, profesia de prostituată. 
Edilii erau însărcinaţi cu privigherea şi vizitarea caselor pu- 
blice. Ei erau însă opriţi de a se dedă înşişi desfrâului, şi 
seriitorul Aulu-Gelliu ne arată că edilul Mancinus, voind 
într'o noapte să meargă la o curtizană în renume, Mamilia, 
aceasta din urmă l-a gonit eu pietre. (Vezi Dupouy, op. şi loco cit.). 

Intr'una din acele celule murdare, de cari ne vorbese seri- 
itorii romani, o femee neruşinaţă, a cărei nume mai bine istoria, 
nu-l păstră. Messalina, soţia împăratului Claudiu care, după 
spusa lui Tacit, desgustată de adulter, din cauza uşurinţei cu 
care se făptuiă, se dedă, unor desfrânări necunoseute pănă atunci 
(ad incognitas libidines profluebat); în una din acele celule 
numită lupanar, această femee depravată, însoţită de o ere- 
dincioasă, veneă de se prostitueă în fiecare noapte, îndată ce 
simţia că nenorocitul ei soţ a adormit. 

Acolo, sub numele de I.yeisca, goală, cu sînul reţinut întro 
reţea de aur, mama lui Britanicus se dădeă celui dintăiu venit, 
desmierdând pe fiecare, şi cerând dela toţi plata obişnuită a 
femeilor perdute. Acolo, impudic răsfăţată, ea primea asal- 
turile tuturora. 

Dimineaţa, ea nu vrea să plece decât în urma tuturor, şi 
părăseă acest local infect, mai mult obosită decât sătulă, sub 
îmboldirea, încă, nestânsă a poftelor ei bestiale. Cu ochii stânși, 
înegriţi de fumul lămpei, întinată de primul venit, ea pleacă, 
cea, din urmă, şi totuși cu părere de rău, ducând ruşinea, şi 
infamia în patul împărătese. 

eee eee = „Tane nuda papillis 
Prostitit auratis, titulum mentita Lycises, 
Ostendique tuum, generose Britannice, ventrem. 
Excepit blanda intrantes, atque ra poposeit, 
Et resupina jacens multorum absorbuit ietus. 
Mox, lenone suas jam dimittente puellas, 
Tristis abit: sed, quod potuit, tamen ultima, cellam 
Clausit, adhue agide ridige tentigine vulva, 

—
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pescui, ete. pot face obiectul unei locaţiuni. (Vezi supră, p. 33). 
Ca exemple de lucruri incorporale ce pot fi închiriate, 

vom mai cita: dreptul de exploatare în concesiune a unui 
monopol, precum este acel al pompelor funebre, ete. (*). 

Posesiunea (?) şi superficia (*) încă pot face obiectul 
unei locaţiuni. 

E4 lassata viris, sed non satiata recessit; 
Obscurisque genis turpis, fumoque lucerna 
Foda, lupanaris tulit ad pulvinar odorem“. 

(Juvenal, satira VI, Mulieres). 

PD „= + „Şi goală, atunei, eu sinul 
In aur, ea, Lyeisca, mințând, se pângăzeşte, 
Şi coapsa ei de mamă, Britanice-o arată. 
In diesmerdări chemându-i pe toţi, le cere plată; 
Privind în neastâmpăr, asalturi ea primește, 
Impudie răsfăţată . . . [aa .. 
Curând, când proxenetul pleearea porunceşte 
Femeilor, ea pleacă dar tristă; cea din urmă 
Celula o închide, căci pofta tot o seurmă. 
Căzând de trudă, totuşi sătulă nu, porneşte... 
Şi astfel, în ruşine, cu fața întinată 
De fumul lămpei, vine la patul lui Cezar, 
Ducând cu ea miazme de scrum şi lupanar“. 

(Traducere A. Naum) 

Iată în ce stare ajunsese moravurile romane. Femeile cinstite 
erau tot atât de rare sau poate mai rare încă decât lebedele 
eu pene negre: 

„Rara avis in terris, nigroque simillima cyeno“. 

Şi acele nobile, și acele din popor, toate erau cepravate: 

„Jamque eadem summis pariter minimis libido“. 

Când un popor cade atât de jos, precum au căzut Romanii, 
el este menit să dispară, şi ștergerea lui de pe fața pămân- 
tului devine un bine pentru omenire. 

(1) Baudry et Wabl, II, 3123.—Nu se poate însă închiriă o creanţă, 
deşi ea poate fi cedată, pentrucă nu este susceptibilă de o folo- 
sinţă vremelnică, după care să poată fi restituită, fără alte- 
rarea, condiţiilor ei constitutive. Râpert. Sirey, v Bail en 
gentral, 233; 'Troplong, I, 84; Agnel, op. cit., 40. 

(2) .Cpr. L. 28, Dig., De adquirenda vel amittenda possessione, 41. 2. 
(5) Cpr. Baudry et Wabl, Louage, I, 147, şi autorii citați acolo. 

Aceasta, lasă a se presupune că superficia există și în dreptul 
nostru cu caracterul de realitate. Curtea din laşi tăgăduise 
existenţa acestui drept în legislaţia noastră. Am dovedit însă, 
prin critica ce-am făcut acestei decizii (Dreptul din 1902, 
No. 14), că dreptul de superfivie există şi în legea noastră,
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Un comerciant cu un nume cunoscut ar puteă, de ase- Numele unui 

menea, închiriă altuia dreptul de a se servi de acest nume 
un timp determinat, în interesul comerciului său (0). | 

Nu pot însă face obiectul unei loeaţiuni luerurile cari Lucrurile ce 
nu sunt în comerţ (art. 963), lucrurile cari se consumă 

prin întrebuințare, precum : banii, vinul, oloiul, ete. €), pentrucă 
omul nu se poate folosi de aceste lucruri fără a le consumă,; 
or, spre a le consumă, trebue a fi proprietarul lor. şi știm 
că contractul de locaţiune nu transferă proprietatea, ci numai - 

folosinţa, lucrului închiriat (art. 1411) €). (Vezi supră, p. 26). 

după cum există în codul Calimach (art. 1507), în acel austriae 

(art. 1125), în codul german (art. 1012 urm.), în Belgia 
(L. din 10 lanuarie 1824), în noul cod civil elveţian (art. 675, 
719), ete., şi chiar în dreptul roman, după inovaţia adusă de 

dreptul pretorian. Cpr. Windseheid, Lehrbuch des Pandekten- 

rechis, IL, $ 223; Dernburg, Pandekten, IV, $ 259; Maynz, 
Cours de dr. romain, IL, $ 152, p. 867 urm. (ed. a 5-a); 
Acearias, Pr. de droit romain, |, 283, p. 125 urm. (ed. a 4-a), ete. 
Vezi pentru mai multe detalii asupra acestei chestiuni ob- 
servaţia noastră menţionată, precum şi tom. III, partea 1, al 
Coment. noastre, p. 222 urm. (ed. a 2-a). 
Baudry et Wahl, op. cit., L, 148, şi autorităţile citate acolo. 

Cpr. Art. 1466 0. Calimach (1090 C. austriac). „Lucrurile 

fungibile, cari se consumă prin întrebuințare (los bienes fun- 

gibles que se consumen con el uso), zice art. 1545 din codul 

spaniol dela, 1889, nu pot face obiectul unei loeaţiuni“. Cpr. 

art. 1633 C. portughez. 
Pothier, Louage, IV, 11; Guillouard, Louage, I, 69; Du- 

vergier, Idem, IL, 80; Baudry et Wabl, Idem, I, 128 şi 960; 

Troplong, Idem, ], 83; 'Thiry, IV, 5; Laurent, XXV, 63; 

Mourlon, INI, 732; Colmet de Santerre, VII, 159 tis III; 

Aubry et Rau, V, $ 364, p. 276, text şi nota 10; Repert. 

Sirey, vo Bail en gencral, 221 urm.; Pacifici-Mazzoni, Istitu- 

zionă di diritto civile italiano, V, 159 (ed. a 3-a); Cas. tr. 

D. P. 81. 1. 460; Sirey, 82. 1. 77. — Vezi însă Rolland de 

Villargues, Repert., vo Bail, 18, care zice că luerurile con- 

sumptibile pot face obiectul unei loeaţiuni, după cum ele pot 

face obiectul unui quasi-uzufruet (art. 526). Vezi şi C. Mont- 

pellier (în privinţa concesiunei apei unui izvor), D. P. 86. 1. 198, 

Lmerurile consumptibile, cari ar servi la exploatarea unui 

comerciant. 

nu pot fi 
închiriate, 

C. Calimach, 
spaniol şi 
portughez. 

Lucrurile 

fond rural sau unui stabiliment industrial și cari formează consumptibile 
aceesoriul acestui fond sau stabiliment, ar puteă însă, după 

unii, fi cuprinse în arendarea sau închirierea acestui fond ori 

stabiliment. Aubry et Rau, loco ciţ., nota 10; 'Troplong, op. 

cari servesc la 
. exploatarea 

unui fond. 
Controversă.
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Nu pot, de asemenea, face obiectul unei locaţiuni, 
dreptul de uz și de abitaţie, pentiucă aceste drepturi sunt 
pexsonale (art. 571, 573), abitatorul putând însă, prin ex- 
cepție, să închirieze partea casei nelocuită de dânsul (art. 572 
Ş 2). (Vezi înfră, p. 49, nota 2, în fine). 

„Servituţile nu pot fi închiriate deosebit de fondul do- 
minant, fiindeă ele sunt înfiinţate toemai pentru utilitatea, 
acestui fond. Servitus ambulat cum domini (!). 

S'ar puteă însă, după unii, da în arendă sau cu chirie 
lucrul altuia. Un. asemenea contract ar “fi valid între părţi, 

pentrucă, locaţiunea, nu este un contract translativ de pro- 
prietate, ci productiv numai de obligaţii. Chestiunea este 
însă controversată (2). | | 

Rămâne însă bine înțăles că arendarea sau închirierea, 
lucrului altuia, făcută chiar de un posesor de bună credinţă, 
nu este obligatorie pentru proprietarul lucrului, care ar puteă în 
totdeauna, să-şi ceară lucrul său dela arendaş sau chiriaş, de 
oarece acest contract este pentru dânsul res înter alios acta (9). 

Dar dacă această chestiune este controversată, nu mai 
îneape îndoială că se poate da în arendă sau cu chirie lucrul 
altuia, atunci când locatorul are asupra lui un drept real 
sau personal. Astfel, uzufruetuarul poate să închirieze altuia, 
lucrul supus uzufruetului (art. 534); locatarul principal poate 

cit., IL, 83; Guillouard, I, 70; Râpert. Sirey, v* cit., 224. — 
Contră: Laurent, XXV, 63; Baudry et Wabhl, op. cit., 1, 964; 
Duvergier, Louage, |, 81, p. 17 urm. — Lucrurile eonsump- 
tibile privite ca obiecte izolate ar puteă, de asemenea, face 

- obiectul unei închirieri, dacă uzul lor n'ar fi concedat decât 
ad pompam et ostentationem, sub îndatorire de a, fi restituite 
în natură. Aubry et Rau, loco cit.; Baudry et Wahl, I, 960; 
Colmet de Santesre, VII, 159 bis III; Planiol, II, 1666, 
nota 1; Râpert. Sirey, v ciţ., 232; Pacifici-Mazzoni, op. şi 

„loco supră cit. 
(1) Vezi tom. III, partea l-a, al Coment. noastre, p. 610, precum 

şi autorităţile citate acolo. 
(2) Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 332, nota 1 şi tom. VIII, 

p. 544, nota 2 şi p.975. Cpr. Trib. Bruges (Belgia), Dreptul 
din 1904, No. 5 (cu observ. noastră) și Sirey, 1903, 4, p. 15. 
Vezi şi supră, p. 27. 

(6) Opr. Thiry, IV, 5, p. 8; T. Huc, X, 287;. Laurent, XXV, 
57. — Vezi însă Guillouard, I, 56 şi 448; Baudry et Wahl, 
1, 66; Francesco Ricci, op. cit., VIII, 70.
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să subînchirieze imobilul închiriat de dânsul, dacă această 
facultate nu i-a fost interzisă, prin contract (art. 1418), ete. (4). 

„Nu se poate însă ca, cineva să ia în arendă sau cu chirie 
lucrul său propriu, atunci când el are proprietatea, deplină a 
acestui lucru (rei sue conductio nulla, est), după cum nu se 
poate ca cineva să-şi cumpere luerul său propriu (2), pentrucă 
proprietatea cuprinde dreptul de folosință (art. 480), pe care 

„el l-ar dobândi prin contractul de locaţiune. De aceea legea, 
romană ziceă: „Negue pignus, neque depositum, neque pre- 
carium, negue locatio rei su consistere potest“ (*). 

Pentru ca să fie cu putinţă ca cineva să ia în arendă 
sau cu chirie luerul său propriu, trebue să presupunem că 
e] are numai nuda proprietate a acestui lueru (Î. (V. p. 34). 

Pentru ca locaţiunea, unui lucru să fie eu putinţă, trebue 
ca acest lueru să aibă ființă în momentul contractului, căci dacă 
în acel moment el n'ar mai există, contractul ar fi inexistent 6). 

Locatorul care ar fi închiriat un lucru, ştiind că acel 
lucru nu-și are ființă, ya putea fi condamnat la daune, căci 
el sa făcut eulpabil de dol (6). 

(1) Vezi tom. VIII 'al Coment. noastre, p. 576, şi înfră explic. 
art. 1418, p. 68.urm. : 

(2) „Sue rei emplio mon valet“. (L. 16, Dig, De contrahenda 
emptione, 18, 1). Cpr. Pothier, Vente, 8, şi Louage, IV, 21. 

(6) L. 45, Pr., Dig., De diversis regulis juris antiqui, 50, 17. 
Mai vezi L. 15, Dig., Depositi, vel contra, 16, 3; L. 20, Cod, 
De locato el conducto, 4, 65. Cpr. Pothier, Louage, 1V, 21; 
Trib. Bruges, Dreptul din 1904, No. 5 (eu 'observ. noastră), 

(&) Cpr. Duvergier, Louage, IL, 91; Thiry, IV, 5. „Proprietarul 
poate, zice art. 1471 din codul Calimach (1093 C. austriac), 
să ia, în posesie însuşi al său lucru, dacă întrebuințarea sau 
folosirea acestuia se euvine unei a treia, persoane“. Vezi tom. III, 
partea I-a, al Coment. noastre, p. 471 (ed. a 2-a), unde din 
eroare de tipar se vede trecut, ca corespunzător al art. 1471 
din codul Calimaeh, art. 1903, în loc de 1093 din codul austriac. 

(5) Pothier, Louage, IV, 7; Troplong, Idem, I, 95; Guillouard, |, 
73; Duvergier, I, 54; Baudry et Wabl, [, 160; R&pert. Sirey, 
v? cât. 253. V. infră, p. 56. — Quid juris în caz când perderea, 
lucrului ar fi numai parţială? Se va aplică, în genere, dispo- 
ziţia art. 1423. Vezi Guillouard, op. şi loco ci.; 'Troplong, 
Louage, |, 9, și Vente, 1,252; Duvergier, Louage, L, 55; Baudry 
et Wahl, loco cit.; Repert. Sirey, v cit., 255. 

() Pothier, op. cit. IV, 7; Troplong, Idem, 1, 95; Râpert. Sirey, 
vO ciţ., 254. 

4l 

Inchirierea 
lucrului său * 

propriu. 
Inadmisibi- 

litate. 

Existenţa 
lucrului în- 

chiriat,. 

C. Calimah. 
Art. 1411,
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fără, 

2 Despre preţ (pretium) 

După cum contractul de locaţiune nu poate să existe 
un lucru care să facă obiectul lui, tot astfel el nu 

poate să existe fără preţ (ast. 1411). Dacă părțile n'ar fi 
stipulat niciun preţ, n'ar există locaţiune, ci o donaţiune 
sau un comodat (î). 

Preţul nu are însă nevoe de a fi anume stipulat prin - 
contract; el poate să rezulte dintr'o convenţie tacită şi să 
fie subînţăles, de exemplu: în tacita relocaţie sau reconducţie 
(art. 

In ce consistă 
preţul. 

Bail & 
nourriture. 

Controversă. 

Art. 1645. 

siste 

1437, 1438, 1452)0). 
Preţul consistă în genere în bani, însă el poate să con- 
într'una, sau mai multe construcţii ce urmează a face 

locatarul sau arendaşul (€), sau într'o cantitate oarecare de 
fructe ori de produete, când este vorba de un fond rural (6. 

() 
€) 

6) 
(*) 

Cpr. Pothier, Louage, IV, 32, p. 16. Vezi şi supră p. 32. 
Cpr. Pothier, op. cât., IV, 40, p. 19. Vezi infră, explic. art. 1437, 
1438 şi 1452. 
Baudry et Wabhl, op. cit., I, 844. 

Pothier, Louage, IV, 39; Baudry et Wabhl, |, 847; Paeifici- 
Mazzoni, op. cât., V, 65. Cpr. L. 21, Cod, De locato et con- 

ducto, &, 65. 
Preţul poate să consiste într'o obligaţie de a face. De 

exemplu: mă oblig să-ți dau toate cele trebuitoare în tot 
timpul vieței d-tale pentru un imobil sau o cantitate de mo- 
bile ce-mi cedezi în deplină proprietate(*). Acest contract spe- 

cial de care legea nu vorbeşte, se numește în Franţa: bail & 

nourriture. Unii consideră această convenţie ca o vânzare 
(Troplong, Vente, |, 148 şi Contrats alfatoires, 314, p. 467 

urm.), iar alţii ea o locaţiune (Pand. fr., v Bail & nourriture, 5; 

Baudry et Wabhl, Louage, Il, 3194). Adevărul este însă că e 

vorba, în specie, de un contract nenuinit (aleator cu titlu 

oneros), căruia vom aplică, prin urmare, regulele dela con- 
tractele aleatorii. Cpr. Guillouard, Vente, I, 95, şi Contrats 
altatoires, 176 urm.; Baudry et Wahl, Contrats aleatoires 

(Rente viagere), 352 urm.; Planiol, II, 2135, 2136; 'L'rib. 

Gand, Plandre judiciaire din 1902, No. 25. 
Cu toate că acest contract nenumit se distinge de renta via- 

Dacă, în loc de un *mobil sau o cantitate de mobile ce sar cedă în de- 
plină proprietate, se plăteşte o prestație periodică, precum este, de exemplu, 
în cazul când o doică se obligă, pentru un preţ anual, a creşte la dânsa 
acasă un copil ce i se încredinţează, atunci avem o locaţiune de servicii, 
locatio operarum (art. 1419, 1418 $ 4, 1470, 19, 1471, 1412), Cpr. Baudry 
et Wabhl, Louage, Îl, 3194.
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„Preţul locaţiunei, zice art. 1603 din codul portughez, poate C. portughez. 
să consiste într'o sumă de bani sau în orice alt lueru având Art: 1603. 
o valoare bănească, destul este ca, acel lucru să fie cert şi 
determinat (com tanto gue seja certa e determinada,). 

De câteori preţul este stipulat în produete (art. 1466— Arendarea pe 
1468), contractul are asemănare cu societatea, (Î), însă tot A e 
un contract de arendă rămâne(2). Ceeace dovedeşte că aren- ” 
darea, pe fructe nu este o societate, este art. 1466, care nu 
există în codul francez și care aplică acestui contract regu- 
lele dela, loeaţiune sau arendare, cu o excepţie însă în pri- 
vința subarendărei (art. 1467, 1468)(). 

Preţul arendei sau chiriei se numește câștiu. 
Preţul trebue să fie serios, adecă: să fi fost stipulat Seriozitatea 

cu intenţie de a fi cerut şi de a fi plătit. EI trebue să fie de-  Pretului. 
terminat de pării sau lăsat la arbitrarul unui terţiu (%), prin 

geră, totuşi s'a decis, prin aplicarea art. 1645, care nu este 
decât o aplicare a dreptului comun asupra cauzei contractelor, 
că el este nul, dacă persoana care trebue să beneficieze de e] 
a murit în interval de douăzeci zile, de boala de care eră 
atinsă în momentul încheierei contractului. Trib. Paris, D. P. 
1901. 2. 146; Guillouard, Contrats altatoires, 118. — Contră,: 
Baudry et Wabl, Contrals altatoires, 357; C. Rennes, D. P. 84. 2. 1830; Sirey 85. 2. 184. In cât priveşte aplicarea la 
acest contract a art. 1644 şi 1647, vezi Baudry et Wahl, 
op. cit.. 357, 358; Laurent, XXVII, 262. 

() L. 25 $ 6, în fme, Dig., Locati conducti, 19, 2. Iată cum se 
exprimă această lege: „Alioguin partiarius colonus, guasi 
societatis jure, et damnun et lucrum cum domino fund. par- 
titur“. Oper. art. 1481 C. Calimach (1103 C. austriac), citat 
supră, p. 32, 38. Vezi şi înfră, p. 69. 

(2) Această soluţie este, în genere, admisă și în Franţa, cu toate 
că acolo art. 1466 nu-şi are ființă. Cpr. Duvergier, Louage, 
I, 99, p. 102 şi II, 87; Acollas, Manuel de droit cil, III, 
p. 8393; Thiry, IV, 63, p. 58; Aubry et Rau, V, $ 371, p. 377, 
nota 16 bis; Baudry et Wahl, 1, 54.— Vezi însă Demolombe, 
XXIV, 115; Troplong, Louage, II, 637 urm. 

(2) Cpr. O. Iaşi, Dreptul din 1881, No. 74. Vezi şi supră, p. 82, 33. 
(*) Vezi Pothier,. op. cit., IV, 37; Guillouard, I, 65; Baudry et 

Wahl, 1, 832; Duvergier, 1, 104. Cpr. L. 25, Pr., Dig., Lo- 
cati conducii, 19, 2 şi Instit., De locatione et conductione, 3, 
24, $ 1. — Dacă preţul ar fi derizoriu, precum ar fi de exem- 
plu: în caz când sar fi închiriat o casă cu o leţeae, uno 
nummo (L. 46, Dig., loco cit.), n'ar există locaţie, după cum
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C. Calimach. aplicarea regulelor dela vânzare, „Banii chiriei și câștiul 
Art. 1410, moșiei, zice art. 1470 din codul Calimach (1092, în fine 

C. austriac), se dă asemenea precum se dă preţul la cum- 
părare, dacă nu sar fi alcătuit întralt chip“. 

Cazul când Dacă terțiul însărcinat cu fixarea prețului, pentru un 
Pin teii motiv sau altul, nu-şi îndeplineşte misiunea sa, contractul 

nu va aveă ființă, judecătorii neputând să rânduiască în 
acest scop alţi experţi. Ştim, în adevăr, că art. 61 din 
codul comercial care, în materie de vânzări comerciale, con- 
feră judecătorilor dreptul de a rândui alți experţi, în locul 
părților, nu se aplică vânzărilor civile(). 

Preţul nu "Dar dacă părţile pot, prin convenţia lor, să lese de- 
Eee atiie terminarea preţului la arbitrarul unui terţiu, ele n'ar putea 

din păi. să-l facă să atârne de voința exclusivă a uneia din ele. 
Astfel, ele n'ar puteă să zică că lucrul va fi închiriat cu 
preţul ce ar voi una din ele, guanti velis, guanti cestima- 
vers, Quanti equum putaveris. O atare stipulaţie ar cuprinde 
o nulitate radicală, care n'ar putea fi acoperită printi'un în- 
ceput de executare”). * 

In cât privește celelalte chestiuni privitoare la preţ, ele 
vor fi examinate infră, sub art. 1429 $ ultim, când ne vom 

n'ar există în asemenea condiţii nici vânzare (v. tom. VIII al 
Coment. noastre, p.. 580), ci un alt contragt. Cpr. Pothier, 
op. cit., IV, 35; Repert. Sirey, v? cit., 262; Troplong, op. cit., |, 
3;. Duvergier, I, 10]. — Nu este însă nevoe ca preţul să. fie 
egal cu folosinta lucrului închiriat sau arendat. El poate fi 
mai mare sau mai mic, după împrejurări. Pothier, op. cit; 
36; Râpert. Sirey, v? cit., 264; Guillouard, I, 63; Duvergier, 
I, 102; 'Froplong, Joco cit.; Laurent, XXV, 59; Baudry et 
Wabhl, 1, 840. Cpr. L. 22 $ 3, Dig., Locati conduceti, 19, 2. 

() Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 586, ad notam. Cpr. 
Guillouard, IL, 65; Baudry et Wabhl, I, 832; Duvergier, |, 
104; Râpert.- Sirey, v0 cit., 280 urm., ete: 

(2) Repert. Sirey, v* cit., 287; Duvergier, Î, 107. — Vezi însă, 
Pothier, op. cit., IV, 37. Cpr. şi Baudry et Wabhl, 1, 833, 
după care preţul ar. puteă fi lăsat la arbitrarul locatorului, 
nu însă al loeatarului. — S'a decis că este validă clauza care, 
după ce a fixat preţul locaţiunei, împuterniceşte pe locatar 
a-l ridică la limita unui maximum determinat, dacă comer- 
țul stabilit de locatar în imobilul închiriat prosperează. În 
asemenea, caz, singura apreciere a locatorului impusă loeata- 
rului ar fi validă. C. Pau, D. P. 1900. 2. 97.
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ocupă pe larg despre obligaţia locatarului sau arendașului 
de a plăţi preţul chiriei sau arendei. 

3” Despre consimţimântul părţilor. 

În această privință avem prea puţine de zis, fiindcă 
regulele privitoare la consimţimânt sunt acele dela obligaţii în 
genere, pe cari le cunoaștem din studiile noastre anterioare, 

„Consimţimântul părţilor, element esenţial și constitutiv Lucrurile al oricărui contract în genere, trebue să existe: 10 asupra e carora luerului care face obiectul contractului; 29 asupra destina- să existe con- 
ției sale, pentrucă, în specie, întrebuinţarea lucrului este simtimântul. 
obiectul contractului; 30 asupra preţului (); 4% asupra tim- 
pului cât trebue să dureze contractul (2); și in fine, 5" asupra 

(). „Si decem tibi, locem fondum, tu autem existimes guinque te conducere, nihil agitur“. L. 52, Dig., Locati conducti, 19, 2. () Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1907, No. 60, p. 495. — Părţile Determinarea pot. când sunt capabile, să fixeze termenul locaţiunei așa, cum timpului con- înțăleg, fără a puteă însă face un contract pentru veşnieie tractului. (art. 1411, 1471), căci un asemenea contract ar fi nul. Cpr. 
Trib. Iaşi, Dreptul din 1886, No. 66; Baudry et Wahl, I, 1208. Vezi infră explic. art.. 1436. Inchirierea unei case pentru tot timpul cât această casă ar există, ar fi un contract per- petuu. Baudry et Wahl, I, 1206. — Vezi însă Guillouard, 1, 408, după care asemenea, contrat va, trebui să înceteze Ja mcar. 
tea locatarului. Contractul de loeaţiune nu poate fi perpetuu nici în privinţa mobilelor, nici în privinţa imobilelor, legea nefăcând nicio distincţie în această, privinţă. T. Huc, X, 274.— 
Contră: Baudry et Wabl, 1, 1205. 

Părţile n'ar putea, de asemenea, face un contract ereditar, Contracte ere- adecă menit a fi continuat de descendenţii locatarului, cât — ditare. timp vor există asemenea descendenţi, pentrucă, un atare eon- Controversă. tract ar puteă fi perpetuu. Baudry et Wabl, [, 1202; 7. Huc, X, 2170; Guillouard, Î, 39; Duvergier, I, 202. — Contră;: Trop- 
„long, I, 4; Cas. fr. Sirey, 37. 1. 954. Opr. asupra loeaţiunei ereditare în Germania (Frbpachtrecht) art. 63 din legea, de 
introducere a codului german (Einfăhrungsgesetz). In privinţa 
codului Calimaeh (art. 1505 urm.), vezi, la finele volumului, 
capit. privitor la bezman. 

Termenul cel mai lung al contractului de locaţiune este în Termenul cel Italia de 30 de ani (art. 1571), în Japonia, de 20 ani (art. 604), mai lung al “iar în Franţa de 99 ani. Cpr. Baudry et Wabl, loco cit., p. 631; d Tocana Agnel te Pabon, op. cit., 65; Aubry et Rau, V, $ 364, p. 283; ” Guillouard, I, 37. La noi, sia decis că un contraet încheiat pe
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însăș naturei contractului; de unde rezultă că, dacă una din 
Ss, părţi a înțăles să vândă un lucru, iar cealaltă să-l închirieze, 

nu există contract (*). 
Consimţimân- Consimţământul părţilor trebue să existe și în privinţa 

G tn) asupra lucrului care face obiectul contractului, căci dacă una din 
t părţi s'a referit. la un lucru, iar cealaltă la altul, contractul 

fixe ar fi iarăș inexistent (2), 
Eroarea, asu- Eroarea asupra calităţilor substanţiale ale lucrului închi- 
pra calităților riat poate, de asemenea, să atragă anularea contractului, însă 

” în asemenea caz, nulitatea nu este absolută ca în i poteza pre- 
cedentă, ci pur relativă (5). 

Eroarea asu- Cât pentru eroarea asupra calităţilor accidentale ale lu- 
po: pra calităților erului, precum ar fi, de exemplu, în caz când sar fi arendat 
de un pământ de calitate proastă, crezându-se că pământul este 

bun, ştim că ea nu atrage anularea contractului (£). 
Consimţimântul poate fi expres sau tacit (art. 1437, 

99 ani, termen mai lung decât viaţa normală a unui om, 
constitue o vânzare, iar nu un contract de locaţiune. Trib. 
Bacău, Cr. judiciar din 1907, No. 25. Vezi şi art. 7 din legea 
minelor dela 1895, după care concesiunea unei mine nu poate 
fl dată pe un termen mai lung de 75 ani. 

Termen nede- Dar dacă contractul de locaţiune nu poate nici întrun caz 
terminat, sau fi perpetuu, termenul lui poate fi nedeterminat sau necert. 

” Astfel, ar fi valid contractul de loeaţiune încheiat pe tot tim- 
pul cât va, trăi locatarul, locatorul sau un terţiu. (Cpr. art. 567 
C. german). Baudry et Wabhl, 1, 1210; Guillouară, [, 40. 
Aceeaş soluţie ar fi, de bună samă, admisibilă şi în privinţa 
locaţiunei mobilelor, întrucât legea nu distinge. Cpr. T. Huc, 
X, 274. — Contră: Baudry et Wabl, 1, 1205. 

Lăsarea ter- Se decide de asemenea, în genere, că timpul cât trebue să 
menului la dis- ție contractul de locaţiune poate fi lăsat la disereţia uneia din 
creția ze părţi. Astfel, ar fi valid contractul încheiat pe tot timpul cât 

părţi. va voi locatarul sau locatorul. Condiţia n'ar fi, în asemenea 
caz, potestativă (art. 1010), pentrucă voința părţei poate fi 
determinată de împrejurări. Cpr. Baudry et Wabl, |, 1211; 
Guillouard, Î, 40 şi 408; Aubry et Rau, V, $ 369, p. 354, 
nota 16 (ed. a 5-a), ete. 

() Pothier, op. cit, IV, 52; Duvergier, I, 16; Baudry et Wabl, 
], 57; Repert. Sirey, vo cit, 84 bis, ete. 

(2) Repert. Sirey, vo cit., 85; Guillouard, I, 34; Baudry et Wahl, 
I, 51 şi 162. 

() Pothier, op. cit., 48; Guillouard, I, 34; Râpert. Sirey, vo cit., 86. 
(*) Guillouard, Joco ciț. Vezi tom. V al Coment. noastre, p. 51, 

54 şi 55.
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1452) (1). EI poate fi pur şi simplu sau subordonat unei 
condiţii suspensive ori rezolutor'! (2), 

Ca în orice contract, consimțimântul . ar atrage inexis- 
tența locaţiunei, dacă el a fost dat de un om cu desăvirşire 
beat sau nebun ($). 

41 

Vieiile de consimţimânt dau loc la anularea relativă, a Viciile de con- 
contractului de locaţiune, în condiţiile expuse la teoria gene- 
rală a, obligaţiilor (*). 

Eroarea asupra persoanei nu este o cauză de anulare a 
contractului de loeaţiune, decât atunei când consideraţi per- 
soanei a fost determinantă în cauză (intuitu, persona) (art. 954 
în fine) (9) de exemplu: în materie de arendare pe fructe 
(art. 14600—1468), în care proprietarul, ca și în materie de 
societate, are în vedere, când contractează, hărnicia şi probi- 
tatea arendașului (colonului parţiar) (6). 

Eroarea, asupra profesiunei persoanei nu este, în genere, 
o cauză de anulare a contractului. In cât priveşte însă con- 
tractul de locaţiune, se decide uneori contrariul. Astfel, dacă 
am închiriat imobilul meu unei femei galante, crezând că-l 
închiriez unei femei cinstite, contractul va puteă fi reziliat 
din această cauză, mai cu samă dacă acea femee a între- 

(1) Repert. Sirey, vo cit., 87 bis. Vezi tom. V al Coment. noastre, 
p. 43 urm. Cpr. Art. 1154 C. Calimach (863 C. austriac). 
Art. 1436 şi 1452, relative la tacita relocaţie sau reconducţie. 
şi art. 1033 C. eiv. relativ la mandat, prezintă exemple de 
consimţimânt tacit. — S'a decis cu drept cuvânt, în această din 
urmă privinţă, că atât conferirea cât și primirea mandatului 
poate fi tacită. Cas. rom. Dreptul din 1909, No. 24 (eu observ. 
noastră). Cpr. Cas. fr. Sirey, 1909, 1, 13, şi Or. judiciar din 
1909, No. 26. Vezi tom. V, p. 318; tom, VI, p. 458, nota 3, ete. 

() Repert. Sirey, w cit., 87; 'Troplong, I, 2; Duvergier, 1, 17; 
Aubry et Rau, V, $ 364, p. 282 (ed. a 5-a), ete. 

(2) Baudry et Wabhl, |, 51. Vezi şi tom. YV suscitat, p. 25, 26 
şi 45. — Sa decis de asemenea, eu drept cuvânt, că contractul 
încheiat cu o persoană, pe când acea persoană dormea, (som- 
nambul), este inexistent pentru lipsă de consimţimânt. Trib. 
St. Etienne, Dreptul din 1908, No. 4 (eu observ. noastră) şi 
tom. V al Coment. noastre, p. 27. 

(6) Vezi tom. V al Coment. noastre, p. 45 urm. Cpr. Bandry 
et Wahl, Louage, I, 52. 

(5) Baudry et Wabhl, |, 53; Baudry et Barde, Oblig., I, 62, p. 89, 
90 nota 1 (ed. a 2-a). Vezi tom. V suscitat p. 5l urm. 

(6) Vezi infră explic. art. 1466—1468. 

simţimânt, 

Eroarea 
asupra per- 

soanei, 

Eroarea 
asupra pro- 

fesiunei 
persoanei.
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„buințat manoperi frauduloase sau dolozive spre a mă induce 

Cazurile în 
cari loeaţiunea 
se consideră ca 
un act de ad- 
ministraţie. 

în eroare asupra profesiunei sale (4). 

4 Despre capacitatea părţilor. 

In principiu, loeaţiunea nefiind un act de înstrăinare, 
ei un act de administraţie, nu este nevoe ca cineva să fie 
proprietarul unui lucru spre a-l puteă închiriă (9). 

Legiuitorul nostru considerând însă contractul de loea- 
țiune ca un act de administraţie numai când este încheiat 
pe un period cel mult de cinci ani, nu-l permite, decât în 
această limită, unor persoane determinate, și anume: mino- 
rului emancipat (art. 427), bărbatului administrator al bu- 
nurilor dotale a femeei sale (art. 1268, 1269, 1419) 6), uzu- 
fruetuarului (art. 534)(%, tutorului (art. 1419) (6), fie chiar 
tatăl sau mama, cu toate 'că ar avea uzufructul legal al bu- 
nurilor copilului lor (6). 

) Vezi tom. V suscitat, p. 53; 'Trib. Nantes (10 Iulie 1894), 
sentință citată de Baudry et Wabl, 1, 55. — Vezi însă Baudry 
et Wahl, loco supră, cit. 

(2) Vezi asupra acestui principiu incontestabil, Baudry et Wabhl, 
I, 60; Guillouard, 1, 44; Aubry et Rau, V, $ 364,ab initio, 
p. 211 (ed. a 5-a); Repert. Sirey, vo cit, 116. 

(9) Rămâne bine înţăles că dacă femeea a luat şi ea parte la, con- 
tractul de locaţiune sau arendare, contractul este obligator, 
oricare ar fi durata lui. Planiol, III, p. 112, nota 1 (ed.a 4-a); 
Trib, Olt, Dreptul din 1907, No. 69, p. 572. 

(*) Uzufructuarul nu poate însă ataca contractul făcut de dânsul 
pe un period mai lung de cinei ani, acest drept aparţinând 
numai nudului-proprietar. Vezi tom. III, partea I-a, al Coment. 
noastre, p. 469, 470 (ed. a 2-a). Cpr Baudry et Wabhl, 1, 167; 
Agnel, Code des propritt. ei locataires de "maisons, ete., 28. 

(5) 'Tutorul nu are în această privință nevoe de autorizarea tri- 
bunalalui. Cpr. C. Iaşi, Dreptul din 1890, No. 43. Vezi şi 
tom. IL al Coment. noastre, p. 723 urm. (ed. a 2-a). 

(5) Trib. Ilfov, Dreptul din 1885, No. 1, şi din 1889, No.33.-— 
Dacă imobilul minorului a fost arendat sau închiriat pe un 
period mai lung de cinci ani, tutorul nu poate cere reducerea, lui, 
ci numai minorul, după ajungerea Ini la majoritate. Baudry 
et Wahl, op. cât., I, 167; Trib. Ilfov, Dreptul din 1889, No. 65; 
Trib. Tuleea şi Dorohoi, Dreptul din 1898, No. 28 şi din 1904, 
No. 65. Cu toate acestea, chestiunea este controversată. Vezi 
tom. ÎI al Coment. noastre, p. 724. ad notam, şi autorităţile 
citate acolo.— După codul Caragea (art. 9, partea III, capit. 4)
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W, 

lată, în adevăr, cum se exprimă art. 1419. z 

Art. 1419. — Dispoziţiile articolelor relative la contractele de 
arendare a averilor dotale ale femeilor măritate, se vor aplică şi la 
contractele de arendă ale averilor minorilor. (Art. 390, 427, 454, 
1268, 1269 C. civ. Art. 1718 C. f-.)(). 

Toţi aceştia nu pot să închirieze imobilele persoanelor 
a căror avere o administrează, decât pe un period cel mult 
de cinci ani (în codul francez nouă ani) (2). 

() 

€) 

tutorul nu putea, să închirieze sau să arendeze bunurile mi- 
norului decât pe trei ani cel mult. 
La, acest text trebue să mai adăogăm art. 1268 şi 1269, eari 
au fost explicate în tom. VIII al Coment. noastre, p. 380, 381. 
Arendarea, sau închirierea averei unui incapabil nu se poate 
deci face decât cel mult pe termenul de cânci ani. C. Bucureşti, 
Cr. judiciar din 1903, No. 11 (cu observ. noastră). 

Aceeaş soluţie este admisibilă şi în privinţa tatălui. admi- 
nistrator legal, în timpul căsătoriei (art. 343). Baudry et Wabhl, 
I, 61; Aubry et Rau, [, $ 123, p. 783 (ea.a 5-a); Demo- 
lombe, VI, 439. Vezi şi tom. II al Coment. noaștre, p. 497. 
Asemenea contract ar fi valid chiar dacă ar leză pe minor. 
Baudry et Wabl, loco supră cit. 

Cât pentru individul pus sub consiliu judiciar, art. 455 şi 458, 
cari sunt limitative, neadmiţând nicio restrieţie în această pri- 
vință, el poate singur să-şi arendeze sau să-şi închirieze imo- 
bilele sale pe timp de cinci ani, cu orice preţ, contractul ne- 
putând fi anulat din cauza vilităţei preţului. Baudry et Wahl, 
I, 64; Beudant, Il, 988; TF. Huc, X, 28; C. Bucureşti, Or. 
Judiciar din 1903, No. 11 (eu observ. noastră); Trib. Mehe- 
dinţi, Or. judiciar din 1900, No. 47 (cu obseiv. iidăstiă ). Vezi 
şi tom. III, partea I-a, al Coment. noastre, p. 106, nota 5.— 
Reducerea contractului n'ar puteă fi cerută de acel pus sub 
consiliu judiciar, decât atunci când contractul ar fi fost. în- 
cheiat pe un period mai lung de cinci ani. Cpr. Guillouard, 
Louage, IL, 58; C. Toulouse, D. P. 55.2. 328; Sirey, 55. 2. 748. 

In cât priveşte pe bezmanar şi anteerezist, nu mai încape 
îndoială că ei pot să-şi închirieze sau să-şi arendeze, fără nicio 
restricţie, imobilele supuse bezmanului sau anticrezei. Baudry 
e Wahl, op. cit., I, 78; Guillouard, Nantissement, 246; Agnel 
et Pabon, op. cit, 31; Laurent, XXVIII, 545. 

Uzuarul şi titularul unui drept de abitaţie nu pot însă să-şi 
închirieze drepturile lor (art. 571, 573), abitatorul având, prin 
excepţie, dreptul de a închiriă partea, casei nelocuită de dânsul 
(art. 572 $ 2). Vezi t. III, partea, l-a, al Coment. noastre, p. 468 
şi 593 (ed. a 2-a) și supră, p. 40. AI 
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Reducerea Contractele consimţite pe un timp mai lung nu sunt 
e nule, ci numai reduetibile la acest termen, dupa cererea, in- 
un period mai capabilului, iar nu după acea a locatarului sau arenda- 

Is sului capabil (*). 
Reducerea poate fi cerută și de achizitorii bunurilor în- 

capabilului, pentrucă art. 1441 nu-i obligă a respectă con- 
tractele având dată certă, decât în limitele în cari ele puteau 
fi consimţite(?). 

Reînoirea, Reinoirea arendărilor sau închirierilor averei ineapabi- 
ei lilor nu se poate face decât, cel mult, cu doi ani pentru bu- 

1419. urile rurale, și cu un an pentru clădiri, înainte de expi- 
rarea primului contract (art. 1269 şi 1419)€). 

Femeea In privinţa, femeei măritate şi a moștenitorilor ei, această 
măritată reînoire rămâne fără efect dacă, în momentul separaţiei de 

patrimonii sau a desfacerei căsătoriei, contractul n'a, început 
încă a fi pus în lucrare; de unde rezultă că femeea. poate 
fi obligată cel mult pentru șapte ani, în privinţa bunurilor 
rurale, și șase ani în privinţa bunurilor urbane (£). 

„Minori Aceeaş soluţie este admisă în privința minorilor și in- 
Și interziii. texzişilor, cu această deosebire că sfârșitul tutelei sau ridi- 

dicarea. interdieţiei corespund separaţiei de patrimonii și des- 
facerei căsătoriei. Prin urmare, aceste fapte vor fi luate de 
bază în cât priveşte durata și executarea contractului de 
axendare sau închiriere. Minorul devenit major sau fostul 
interzis, pot deei fi legaţi, ca şi femeea, pentru șapte sau șase 
ani, după cum este vorba de imobile rurale sau urbane(5). 

() Thiry, IV, 9; Baudry et Wabl, Louage, L, 102, 165; Guil- 
louard, 1, 48; Laurent, XXV, 53; Troplong, I, 151; Duver- 
gier, |, 41; Arntz, III, 667 şi IV, 1125; TI. Huc, X, 28; 
Repert. Sirey, vo Communautt legale, 1409, şi Bail en gântral, 
133 urm. Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 208 și 380. 

“€) Guillouard, 1, 60 şi 366; Laurent, XXV, 53; Troplong, |, 
157. — Contră: Baudry et Wabl, op. cit., I, 167 bis. 

(6) C. București, Cr. judiciar din 1903, No. 11; Laurent, XXV, 53. 
() Cpr. -Planiol, III, 1059 în fine (ed. a. 2-a şi a 4-a). Vezi ton. 

VIII al Coment. noastre, p. 381. In cât priveşte închirierea, 
sau arendarea bunurilor dotale făcute de bărbat sub codul 
Caragea (art. 9, partea III, capit. 4), vezi Cas. rom. Bult. 
1893, p. 220. , 

(6) Cpr. Boileux, Comment. sur le C. Napolton, VI (ast. 1718), 
pag. 38; Baudry et Ohâneaux, Personnes, LV, 516, p. 562.
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Soluţia de mai sus, după care administratorii unei averi „Sechestrul 
străine nu pot face contracte de arendare sau închiriere de- Judiciar, ete. 
cât pe un termen măximum de cinci ani, se aplică seches- 
trului judiciar (art. 615 Pr. eiv.)(5), Și acelor trimeși în po- 
sesiunea, provizorie a bunurilor unui absent, cari sunt în 
drept a administră averea, absentului (art. 110). 

Ea se aplică, de asemenea, moștenitorului beneficiar(?), Mogt. benes- 
moștenitorului aparent (), curatorului unei succesiuni va- aparine St, 
cante(*), posesorului de bună san chiar de rea credinţă (€), 
administratorului sau gerantului unei societăţi (7), ete. 

Cât pentru administratorii provizori rânduiţi, fie con- Administra- 
form art. 443 din codul civil, fie conform legei din 1894 torul provizor. 
asupra alienaţilor (art. 35), ei nu pot, în genere, să închirieze 
sau să arendeze bunurile ineapabilului, pentrucă misiunea 

() In Franţa, se decide că sechestrul poate face contracte de 
arendare sau închiriere de scurtă durată (pe trei ani cel mult). 
Baudry et Wahl, Depât et sequestre, 1298; Guillouard, Idem, 182. 
La noi, s'a, decis că sechestrul judiciar poate, din propria sa 
autoritate, să ratifice un contract de închiriere sau arendare, 
emanat dela una din părţi. C. Bucureşti, Dreptul din 1901, 
No. 7, p. 53. — Contră: Trib. Ilfov, Dreptul, loco cit., p. 54. 

(2) Baudry et Wabhl, Louage, I, 70; Baudry et Fourcade, Per- 
sonnes, Î, 1126; Troplong, Louage, I, 150; T. Hue, I, 434; 
Planiol, II, 2482 (ed. a 4-a); Marcade, L, 426 (asupra art. 128); 
Laurent, II, 176. — Vezi tom. 1 al Coment. noastre, p. 502 
(ed. a 2-a). În Franţa, chestiunea, este însă controversată. Vezi 
Repert. Sirey, vo Absence, 237 urm., Pand. îr., eod. v, 255. 

() Baudry et Wabhl, Louage, 1, 65, şi Successions, II, 1337; 
Laurent, X, 142; Demolombe, XV, 254; F. Herman, C. civil 
annote, II, art. 803, No. 13; T. Huc, V, 236. 

(*) Vezi în privinţa moștenitorului aparent, tom. VI al Coment. 
noastre, p. 473. Cpr. Baudry et Wabhl, Louage, IL, 65; Guil- 
louard, I, 56. — Contră: T. Hac, X, 287; Laurent, XXV, 57; 
Pand. fe., vo Successions, I, 31738 urm. 

(5) Vezi tom. III al Coment. noastre, p. 425, nota 2 (ed.a l-a). 
(6) Baudry et Wahl, Louage, 1, 66. — Contră: Guillouard, I, 448; 

T. Huc, X, 287. 
(7) Bauary et Wabl, Louage, I, 67; 'T. Huc, XI, 90, p. 115; 

Guillouard, Sociâi€, 127. — Rămâne însă, bine înțăles că ge- 
rantul sau administratorul societăţei n'ar puteă închiriă bu- 
nurile cari, după scopul societăţei, n'ar fi menite a fi închi- 
riate. Baudry et Wabl, Sociâe, 302, şi Louage, 1, 67; Guil- 
louard, op. şi loco supră cit.
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„lor consistă mai mult în a, împedică părăduirea, averei ucestui 

Debitorul 
urmărit, 

din urmă, decât în a o administră. Ei n'ar puteă deci face 
decât contractele absolut urgente, fără care averea, ineapabi- 
lului ar fi în primejdie(?). | 

In fine, debitorul poate să-și arendeze sau să-și inehi- 
rieze imobilul urmărit, chiar în urma transerierei comanda- 

„+ mentului prealabil €). Creditorul urmăritor poate însă să anu- 
„leze un asemenea, contract(€). 

Adjudecatarul 
nu poate anulă 

contractul 
încheiat de 

„- debitorul 
urmărit. 

Art, 484 
Pr, civ. 

Contr. în- 
eheiate îna- 
intea transer. 
comandamen- 

tului. 

Dar dacă ereditorul urmăritor poate să anuleze un ase- 
menea contract, acest drept nu aparţine adjudecatarului, 
pentrucă art. 516 din procedura noastră nu-i conferă acest 
drept, după cum îi conferă art. 684 din procedura, franceză. 
Contractul încheiat de debitorul urmărit, chiar în urma trans- 
erierei comandamentului, este deci opozabil adjudecatarului, 
dacă, întrunește condiţiile preserise de lege (art. 1441 C. 
civil, 722 Ş 10 Pr. civ.), şi acesta nu va puteă să-l dărâme 
decât prin exerciţiul acţiunei pauliane (art. 975 C. civ.)(%). 

| Cât pentru contractele de locaţiune sau arendare, pos- 
ferioare transerierei urmărirei veniturilor generale ale unui de- 
bitor, ele sunt nule în mod absolut, şi nulitatea lor poate 
fi invocată de orice persoană interesată (art. 484 Pr. civ.)(5). 

In cât privește contractele încheiate înainte de trans- 
erierea, comandamentului, ele sunt valide, însă pot fi anu- 

() Baudry et Wabl, Louage, I, 68. Cpr. tom. III, partea I-a, al 
Coment. noastre p. 10, ad notam (ed. a 2-a). 

(2) Această soluţie a fost admisă în privința debitorului ipotecar 
şi acelui amanetar. Cas. rom. Bult. 189, p. 753, 754. 

(5) Cpr. C. Galaţi, Or. judiciar din 1902, No. 53; Cas. rom. 
Bult. 1902, p. 733 și Cr. judiciar, loco cit., p. 435. Cpr. Bult. 
1898, p. 754. — Judecătorii nu au însă facultatea de a men- 
ţine contractul, sub cuvânt că el nu ar aduce nicio jignire 
ereditorului urmăritor, după cum se decide în Franța (epr. 
Guillouard, Louage, I, 61; Tissier et Darras, 0. de proced. 
civile annote, II, art. 684, No. 25, ete.), şi după cum pe nedrept 
au decis, după părerea noastră, atât Curtea, din Galaţi cât și 
Curtea, noastră de casaţie, prin deciziile mai sus menționate. 
Textul nostru nu este, în adevăr, facultativ, după cum este acel 
francez; (art. 684 Pr. civ. fr.), ci imperativ. „Inchirierile... etc. 

“vor fi anulate“, zice art. 516 din .proceduta noastră. 
". (&) Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1906, No. 45; Cas. rom. Bult. 
1890, p. 649. , 
(6) Trib. Ilfov, Dreptul, loco supră cit. Vezi în privinţa, art. 484 

Pr. civ., iînfră, explic. art: 1429 $ ultim.  -
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late de 'ereditorii cari vor dovedi că au fost făcute în paguba 
și frauda, drepturilor lor (art. 516 $ 2 Pr. civ., 975 C. eiv.), 
iar plăţile anticipate sunt presupuse făcute în frauda, lor, şi 
ereditorul nu este obligat a face dovada traudei, ci debitorul 
care le-a primit sau terțiul care a plătit, trebue să dove- 
dească seriozitatea acestor : plăţi. 

Astfel, chitanța prin care proprietarul declară că a primit 
chiria, prin anticipație, în contul reparațiilor ce urină să facă 
locatarul, având dată certă anterioară urmărirei, este Opoza- 
bilă noului proprietar al imobilului, dacă locatarul justifică, 
facerea, acelor reparaţii, de cari se folosește noul achizitor(*). 

In privinţa faliţilor, este știut că ei nu pot să-și închi- Contractul 
eiat de un: rieze bunurile lor, pentrucă sentința declarativă de faliment in<heia! « 

le ridieă de drept, din ziua pronunţărei sale, administraţia, 
bunurilor lor (art. 717 C. com.). | 

Contraetul de locaţiune, făcut de un proprietar înainte 
de a fi declarat falit, rămâne însă valid şi în urma falimen- 
tului, rămânând ca plata chiriei să se facă în mânile jude- 
cătorului sindie (2). 

Am vorbit pănă acum numai de capacitatea locato- 
rului. Cât pentru locatar, el trebue să aibă capacitatea, de 
a contractă, de oarece locaţiunea este un contract. 

Intre acei incapabili de a încheiă un contract de lo- 
caţiune sau de arendare, vom semnală minorii neemoncipaţi (€), 
interzișii și femeile măritate nâseparate de bunuri (%). 

(1) Trib. Ilfov, Dreptul din 1904, No. 31, p. 246. 
(2) Cpr. Agnel et Pabon, op. cit., 34 şi 54 (ed. a 9-a). — Dacă 

contractul a fost încheiat de proprietar înaintea deelarărei 
sale în stare de faliment, însă în urma încetărei plăţilor se 
va aplică art. '726 C. com. 

() Minorii emancipaţi au, din contra, capacitatea de a-şi închiriă 
sau arendă bunurile lor, în limitele unui act de administraţie, 
adecă: după cum știm, pe cinei ani cel mult (art. 427). 
Baudry et Wabhl, Louage,:I, 115; Beudant, II, 916; Aubry 
et Rau, I;$ 132; p.841 (ed.a 5-a); Troplong, Louage, |, 145. 
Vezi tom. II al Coment. noastre, p. 843 (ed. a 2-a). 

(0) Baudry et Wabl, op. cit., 1, 115; Guillouard, IL, 59. — Cât 
pentru femeea, separată de bunuri, fie judecătoreşte, fie prin 
contract, ea având administraţia bunurilor sale, are prin 
aceasta însăș capacitatea de a da şi de a luă un imobil cu 
chirie, în limitele unui act de administraţie. Gaillouard, loco 
cit. Vezi şi tom. VIII al Coment. noastre, p. 383, 384; 

Capacitatea, 
locastarului, 

Minorii 
neemancipaţi, 

femeea, 
măritată, ete. 

Art, 126. 
C. com. 

Minorii 
emancipaţi. 

Femeea 
măritată 
separată 

de bunuri.
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Individul pus. Încât privește pe acel pus sub consiliu judiciar, el poate, 
se pesilia fără autorizarea acestui consiliu, să iă un lucru, fie chiar 

un imobil, eu chirie. Contractul ar încetă însă de a fi un 
act de administraţie şi n'ar mai fi valid, dacă el ar întrece 
mijloacele locatarului, sau n'ar corespunde trebuinţelor sale (*). 

Incapacităţile Alăturea cu incapacităţile generale, legea stabileşte oare- 
apeoiale. cari incapacităţi speciale. Astfel, tutorul nu poate luă cu chirie 

sau în arendă bunurile minorului sau interzisului (art. 390), 
şi această incapacitate este, în legea noastră, absolută (?). 

Tatăl admui- Aceeaş incapacitate ar fi, după unii aplicabilă, și tatălui 
nisi. lesă. administrator legal, în timpul căsătoriei (art. 343) (6). 

Dr. coproprie- - În fine, s'a susținut uneori că coproprietarul în indi- tarului în in- _: , a -. A diviziune de a ViZlune n ar putei luă lucrul comun cu chirie sau în arendă 
lua Iueml dela, ceilalți coproprietari. Această soluţie a fost eu drept 
“ihiie. cuvânt respinsă, pentrueă coproprietarul contractant este 

proprietarul părței sale şi locatar pentru celelalte părţi (£). Dr-coproprie- Alta este însă chestiunea de a se ști dacă un pro- 
e a prietar în indiviziune poate, sau nu, să deă lucrul comun 

a da lucrul în arendă sau cu chirie, fără, consimțământul celorlalţi co- 
chizie sau în Proprietari. Această chestiune este foarte controversată. Con- 
„aendă. tractul va fi valid numai cât timp ceilalţi coproprietari nu 

Controversă. au cerut nulitatea, lui. Îndată însă ce ei vor propune nu- 

  

" Pemeea Femeea neseparată de bunuri nu are acest drept, însă băr- măritată nese- batul poate să-i dee mandat, fie expres, fie tacit, de a în- parată de pu chiriă un apartament pentru abitaţia lor comună. In caz de femeei a neprezenţa, bărbatului la, domiciliul său, femeea este chiar 
închiriă un presupusă a aveă pentru aceasta, mandat dela dânsul. Rămâne 
imobil p. însă bine înțăles că contractul ar puteă fi anulat, după ce- 
locuinţa rerea bărbatului, atunci când apartamentul închiriat n'ar fi comună. : i. 1. - potrivit cu averea şi condiţia socială a soţilor. Baudry et 

Wabhl, I, 115; “Troplong, IL, 149; Guillouard, |, 59, în fine. 
| Vezi şi tom. | al Coment.: noastre, p. 754, nota 3 (ed. a 2-a). 

() Baudry et Wabl, op. cit, |, 114; Troplong, I, 148; Aubry 
et Rau, I, $ 140, p. 876 (ed. a 5-a), Cas. fi. Sirey, 86. 1. 
120; D. P. 86. 1. 128. — Contră: Beudant, II, 988, p. 617. 

(2) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 601, nota 1. 
(£) Baudry et Wahl, 1, 116; Baudry et Saignat, Vente, 236. — 

Contră: Aubry et Rau, IL, $ 133, p. 785, 786 (ed. a 3-a); 
T. Huc, III, 246. Vezi tom. IL al Coment. noastre, p. 502, 
precum şi autorităţile citate acolo. 

„(%) Bandry et Wabl, Î, 117; Guillouară, I, 55. C. Rennes, D 
P. 58. 2. 213; Sirey, 58. 2. 548.
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litatea, contractul va fi anulat, pentrucă, în timpul indivi- 
ziunei, fiecare coproprietar are drept la lucrul întreg, şi 
unul din ei nu poate exercită dreptul tuturor. „Considerând, 
zice foarte bine TTrib. laşi, într'o sentinţă redactată de fostul 
nostru elev, d-l Vesp. lrbiceanu, publicată în Dreptul din 
1908, No. 10, şi adnotată de noi, că eoproprietarii indivizi, 
cât timp ţine starea lor de codevălmăşie, sunt datori a res- 
pectă natura și destinaţia, lucrului comun, și nimeni din ei 
nu are dreptul de a îndeplini, acte de dispoziţie materială 
în folosul numai al său personal, ete.“ (). 

„Dacă părtaşii nu vor fi uniţi, zice art. 1107 din codul 
Calimaeh (art. 828 C. austriac), nici unul dintr'înşii nu are 
voe să facă o strămutare sau prefacere prin care se va 
dispoză, pentru partea altui cuiva din părtaşii lucrului“, și 
art. 1108 din acelaş cod (829 C. austriac) adaogă: „Fiște- 
carele părtaş poate neatârmat şi de sine să amaneteze, să 
legatarisească, sau întralt chip să înstrăineze, după a sa 
plăcere, dreapta sa parte sau tolosurile ei, întrucât nu va 
jigră driturile părtașilor lui“. 

Contractul de închiriere sau arendare încheiat numai 
de un comunist, nu numai că va fi anulat, chiar pentru 
partea locatorului, dar locatarul sau arendașul n'ar puteă 
cere împărțeala lucrului comun decât in contra locatorului, 
nu însă şi în contra celorlalți eoproprietari (*). 

(1) Vezi în acest sens, deciziile citate în tom. III, partea l-a, al Co- 
ment. noastre, p. 231, nota 2, la care trebue să adăogăm, Cas. 
rom. Bult. 1896, p. 815. Unele legislații străine sunt exprese 
în această privință. Vezi, de exemplu, art. 1598 din codul por- 
tughez dela 1867. — S'a decis însă că asociatul proprietarului 

“la exploatarea unei moşii, chiar dacă nu are dreptul de a 
arendă, moșia, poate însă să dea în arendă un lot mie din acea 
moșie. Trib. Dolj, Dreptul din 1892, No. 54%, p. 431. 

(2) Vezi Guillouară, Louage, I, 54, şi Societe, 391, în fine; Laurent, 
XXV, 44; Aubry et Rau, V, $ 364, pag. 273 (ed. a 5-a); 
Thiry, IV, 9; Duvergier, Louage, I, 87, p. 88; 'Troplong, 
Idem, |, 100; Agnel, op. cit., 33; Râpert. Sirey, v? Bail en 
general, 192 urm., Ricci, op. cât. VIII, 70, p. 118. Cpr. 
Tribun. Ilfov, 'Putova şi Dorohoi, C. laşi, ete. Dreptul din 
1889, No. 65; din 1890, No. 43, şi din 1904, No. 65; Cr. ju- 
diciar din 1904, No. 29.—Contră: Baudry et Wahl, Louage, 
I, 132; Cas. fr. şi C. Alger, Sirey, 44. 1. 723; D. P. 1901. 

C, Calimah. 
Ast. 1107, 

1108. 

Soarta 
contractelor 
încheiate 

numai de un 
comunist. 
Nulitate.
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„a 

Inchirierea 
Tucrurilor 
viitoare. 
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Dar dacă soluţia mai sus expusă se impune, din cauza 
E năturei dreptului de coproprietate și proteeţiunei datorită 

intereselor comuniștilor, unul sau mai mulţi din aceștia, 
având interes a închiriă sau arendă lucrul comun, vor puteă 

„cere ca acest lueru să fie închiriat sau arendat în justiţie 
=prin licitaţie publică (1). 

Modalităţile contractului de locaţiune. 

Contraetul de locaţiune poate fi supus aceloraşi moda- 
lităţi, la, cari pot fi supuse toate contractele în genere. Astfel, 
el poate fi supus unui termen, şi este chiar în totdeauna supus 
unui termen extinetiv, fiindcă nu poate fi încheiat decât 
pentru un termen determinat (art. 1411, 1436, 1471). De 
cele mai multe ori contractul de locaţiune este pur şi simplu, 
însă el poate fi supus unei condiţii suspensive sau rezolu- 
torii, exprese ori tacite (2) ete. 

Luerurile viitoare, putând face obiectul unei obligaţii 
(art. 965), pot fi închiriate; însă, în asemenea caz, contractul 
de loeaţiune este subordonat unei condiţii suspensive, şi anume: 
existența lucrului în momentul executărei lui (5). 

Interpretarea contractului de locaţiune. 

Cum se interpretă clauzele întunecoase și îndoelnice 
cuprinse într'un contract de locaţiune ?. În materie de vân- 
zare, art. 1312 $ 2 dispune că orice clauză întunecoasă 
sau îndoelnică se interpretă in contra vânzătorului. Dacă, 
acest text ar fi aplicabil contractului de Jocaţiune, așa precum 
susțin unii (*), ar trebui să decidem că, în principiu, con- 
  

2. 33 (motive). Vezi t, III, parţea I-a, al Coment. noastre, p. 231, 
nota 2 (ed. a 2-a), tom. VIII, p. 576, text şi nota 3, ete, 

(0) Duvergier, 1, 89, p. 92; Agnel et Pabon, op. cit., 33, ete. 
-() Baudry et Wahl, 1, 49 şi 1373 urm; Pacifiei-Mazzoni, op. cit., 

V, 163, p. 187, ete. 
(€) Pand fr., ve Bail en gentral, 110. Cpr. Baudry et Wabl, [, 

161 bis, p. 85. Vezi supră, p. 4l. 
(*) Vezi Baudry et Wabl, Louage, |, 41; C. Paris, D. P. 97.2. 188; 

Sirey. 98. 2. 249.
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tractul se interpretă contra locatorului, așa cum dispunfâ* 
atât vechiul drept francez cât și legea română (1). Art, 1 
fiind însă o dispoziţie derogatoare dela dreptul comun, 
nici în materie de vânzare nu se prea explică, nu poate 
aplicat contractului de locaţie, cu toată analogia ce exis 
între aceste două contracte. Adevărata regulă de interpretare - 
va fi deci aceea a art. 983, după care clauzele îndoelnice se 
interpretă în favoarea debitorului, adecă, în favoarea, locato- 
rului sau loeatarului, după cum clauza va constitui: o obli- 
gaţie în sarcina unuia sau altuia, 2). 

Curtea de casaţie din Franţa a decis că Judecătorii 
fondului pot, în suveranitatea, lor de apreciere, să. interprete 
clauzele întunecoase a unui contract de loeaţiune, după in- 
fenția părților și împrejurările fiecărei cauze, fără a puteă 
însă denatură sensul acestor elauze (2), In consecinţă, această, 
decizie pune în principiu că judecătorii fondului au toată lati- 
tudinea spre a decide că loeatarul a înțăles a luă asupra lui 
toate reparaţiile cari, după art. 1421, incumbă locatorului. 

CAPITOLUL II 

Regule comune la locaţiunea edificiilor şi a fondurilor rurale. 

Unele regule sunt comune închivierei clădirilor Şi aren- 
dărei fondurilor rurale, iar altele sunt speciale fiecăruia din 
aceste două contracte. Legea se ocupă, în capitolul. de faţă, 
despre cele dintăi, iar în capitolele următoare, despre celelalte. 

  

() „Veteribus placet, pactionem obscuram, vel ambiguam venditori 
et qui locavit nocere, în guorum Juit potestate legem apertius 
conscribere“. (L. 39, Dig., De pactis, 2, 14). 

€) Cpr. Aubryet Raw, V, $ 364, p. 277, nota Î0 ter; Guillouard, 
Vente. |, 203 şi Louage, L, 8; Duvergier, 1, 26, p. 23 urm.; 
Laurent, XXV, 99. Cpr. Repert. Sirey, vo cit., 89 urm. Vezi 
tom. V. a] Coment. noastre, p. 299 şi tom. VII p. 632. 

() Pand. Period. 97, paxtea 7 (tabla mater.), p.. 34, No. 6, vo 
Baul en gentral; D. P. 99. 1. 117. Cpr. Pând. fr., v Bail en 
gentral, 501. Vezi în privinţa dreptului de apreciere suve- 
rană a, judecătorilor fondului, în materie de locaţie, Râpert. 
Dalloz, Supplement, v* Cassation, 367.
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Regulele comune ia locaţiunea edificiilor şi la arendarea 
fondurilor rurale. 

Forma şi dovedirea contractului de locaţiune sau arendare. 

Contractul de locaţiune sau arendare nu este supus, în 
privinţa validităţei sale, la nicio formă specială. [El poate 
deci fi încheiat atât printr'un act autentice sau sub semnă- 
tură privată (5), cât şi printr'o serisoare (2), şi chiar în mod 
verbal, deşi legiuitorul nostru a eliminat art. 17l4 din 
codul fr., care dispune anume că închirierea poate fi şi ver- 
bală,; pentrucă acest text, enunțând un principiu de drept 
eomun, ca atare este inutil(?). Apoi, posibilitatea unui con- 

9) 

6) 

€) 

Actul sub semnătură privată trebue să fie redactat în dublu 
exemplar (art. 1179), locaţiunea fiind un contract sinalagmatie. 
Mourlon, III, 735; Baudry et Wabhl, I, 186; Agnel, op. cit., 
80; Pand. îr., vo Basil en gentral, 353. Vezi şi supră, p. 24, nota |. 
Această regulă, aplicabilă şi eontractelor de subînehiriere (C. 
Paris, D. P. 93. 2. 71; Sirey, 93. 2. 11), nu se aplică con- 
traetelor comerciale, de exemplu: locaţiunei unui fonă de co- 
merţ. Trib. Libourne, Pand. Period. 97. 2. 280. Știm, în 
adevăr, că art. 1179 din codul civil nu se aplică în materie 
comercială. Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 196, 197 şi la 
autorităţile citate acolo, p. 197, nota 1, adde: M. A. Dumi- 
treseu, Codul de comerciu comentat, |, 869, p. 473. 

In materie civilă, actul sub semnătură privată trebue, în 
principiu, să fie semnat de ambele părţi, afară de cazul când 
contractul rezultă din corespondenţa părţilor. (Prib. Marseille, 
Pand. fr., v Bail en gentral, 311). Este însă suficient ea, 
fiecare din exemplarele contractului să fie semnat numai 
de o parte, şi anume: de aceea în mânile căreia el nu se gă- 
seşte. Dacă, exemplarul deţinut de una din părţi nu este 
semnat de cealaltă parte, executarea contractului de către 
această din urmă parte, o împedică de a invocă nulitatea lui. 
Baudry et Wabhl, 1, 186. 
S'a, decis, în adevăr, că contractul d€ locaţiune poate fi do- 
vedit. prin corespondenţa schimbată între proprietar şi loeatar, 
cu toate că n'ar există un act seris semnat de ambele părţi. 
Trib. Bordeaux şi Marseille, Pand. fr., v0 Bail .en gencral, 
361, 371. Cpr. Cas. rom. Bult. 1907, p. 234 şi Dreptul din 
1908, No. 82: Cas. fr. D. P. 49. 1. 173; Laurent, XXV, 66; 
Baudry et Wabl, op. cit.. |, 188, ete. | ” 
Marcad€, VI, art. 114 urm., No. 1; Troplong, Louage, I, 110, 
p. 227; Acollas, Manuel de droit civil, Il, p. 356.
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tract de locaţiune verbal rezultă la, noi din axt. 1416 și 1417. 
„Putem să închiriem sau să arendăm sau prin înscris sau prin 
graiu“, zice ast. 3, partea III, capit. 4 din codul Caragea 
modificat. printr'o lege posterioară din 1852, care reproduce 
principiile codului francez. „Contractus locationis conduc- 
tionisque, non intervenientibus etiaim instrumentis, ratus ha- 
beatur“ (). 

Contractul de închiriere sau de arendare poate deci ne- 
contestat fi și verbal (2), şi legea timbrului, supune contrac- 
tele verbale, ca și cele scrise, la o taxă, proporţională (5). Con- 
tractul verbal se manifestă, prin folosinţa lucrului închiriat. 

Dacă este vorba, de închirierea, verbală a unui lucru mobil, 
proba, testimonială poate fi administrată, conform dreptului 
comun, adecă : când valoarea lucrului închiriat nu întrece suma, 
de 150 lei. De câteori este însă vorba, de închirierea verbală, 
a unui imobil, contractul nu mai poate fi stabilit prin mar- 
tori sau prezumpţii, oreât de mie ar fi preţul închirierei, 
dacă el n'a primit nici un început de executare(9. Art. 1416 
și 1417 din codul civil aduc în adevăr, în această privinţă, 
o derogare însemnată dela dreptul comun (5), în scopul de a 

(1) L. 24, ab înitio, Cod, De locato et conducto, &, 65. Vezi şi 
supră, p. 24, text şi. nota 3. 

() Cpr. Cas. rom. Bult. 1899, p. 1234. Inchirierea de imobile 
poate fi şi verbală, zice această, decizie, şi dela acest principiu 
stabilit prin art. 1416 nu se poate derogă prin regulamente 
(în specie regulamentul pentru cazarmament), cari n'ar fi fă- 
cute în baza unei legi. Codul Caragea permite şi e] închirierea, 
sau arendarea verbală, însă numai pănă la șuma de 150 lei 
vechi (art. 3, partea III, capit. 4 introdus prin legea din 
1852).. Cpr. Cas. rom. Bult. 1890, p. 590. „- 

() Vezi în privinţa diferitelor chestiuni la cari a dat loc, în această 
privință, aplicarea legei timbrului, C. Botez, Legea asupra 
tazelor de timbru și înregistrare, p. 128 urm. (ed. a 3-a, 1908). 

(*) Codul Caragea (art. 4, partea III, cap. 4, introdus prin legea 
din 1852) exclude, în asemenea, caz, nu numai proba, testimo- 
nială, dar și jurământul. Vezi infră, p. 62, nota 4. 

() Pentru ca proba testimonială să fie, în specie, admisibilă, trebue 
să presupunem că contractul a fost încheiat printr'un act scris, 
însă că acest instrument de probaţie a. fost perdut fără culpa 
părței care-l invoacă (art. 1198, 40). Cpr. Planiol, II, 1672 
(ed. a 4-a); Pand. fr., ve Bail en gentral, 417; T. Hue, X, 
219, p. 371; Colmet de Santerre, VII, 162 bis III şi 162 bis 
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se preîntimpină procesele mici şi de a le asiguri, în orice 
caz, o soluţie mai grabnică. „Trebue secat izvorul proceselor 
mici de chirie, cari ruinează pe părți“, a zis tribunul Jau- 
bert înaintea Corpului legislativ; iar un alt orator, tribunul 

Mouricault, a zis că totul este urgent în această materie. 
Oricare ar fi gravitatea acestor motive, totuși soluţia codului 
este, cu drept cuvânt, criticată de unii autori(!). 

Iată acum şi derogările pe cari legea actuală le aduce 
dreptului comun, derogări cari nau mai fost admise de 
codul italian, unde art. 1416, 1417 au fost eliminate(?). 

Art. 1416. — Dacă contractul făcut verbal, n'a primit nicio 
punere în lucrare, şi una din părţi îl neagă, nu se poate primi 
proba prin martori, oreât de mic fie preţul, chiar când sar zice 
că s'a dat arvună (5). 

Numai celui ce neagă contractul se poate deferi jurământ. 
(Art. 1191 urm., 1208, 1219, 1220, 1417 C.eiv. Art. 1715 C. fr. (4). 

Art. 1417. — Urmând contestaţiuni asupra preţului contrac- 
tului verbal, a cărui punere în luerare a început, și nefiind nicio 
chitanţă, proprietarul jurând va fi crezut, dacă locatarul nu pre- 
feră a cere o estimaţiune prin experţi. În cazul din urmă, spesele 
expertizei cad în sarcina lui, dacă estimaţiunea întrece preţul ce-l 
reclamă ($). (Art. 1219 urm., 1416 C. câv. Art. 211 urm., 244 
Pr. civ. Art. 1716 C. fr.). 

XI; Thiry, IV, 10, p. 11 şi 12; Laurent, XAV, 73, ete. 
Opr. Cas. rom. (Secţii unite), Dreptul din 1872, No. 34, p „dum, 
şi Bult. Cas. 1872, p. 73 (decizie eare interpretă codul Caragea), ” 

() Cpr. Baudry et Wiahl, Louage, ], 208, în fine, p. 108; Pla- 
niol, ÎI, 1672 (ed. a 4-a); Laurent, Avant-projet de revision 
du C. civil, V, p. 315 urm. 

(2) Vezi infră, P: 65, no:a 3. Vezi în privința conflictului care 
sar puteă ivi intre legea italiană şi acea română, rubrica infră.: 

Contractul de locaţiune în dreptul internaţional. 
(2) Acest adaos este inutil, pentrucă darea unei arvuni nu poate 

nici odată să facă admisibilă proba testimonială. Aubry et Rau, 
V, $ 364, p. 278, nota 11 (ed. a B-a). Vezi asupra diferitelor 
caractere ce poate să aibă arvuna în dreptul nostru, t. VI al 
Coment. noastre, p. 287 urm. 

(*) La Romani şi în vechia noastră legislaţie, pănă la modifi- 
carea, codului Caragea, prin legea din 1852 (vezi p. 59, n. 4), 
proba testimonială eră admisă fără nicio restricţie. Temoins 
passent lettres eră, în adevăr, în privinţa probelor, regula 
vechiului legiuitor. Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 241, 
245 şi 246. 

(5) Sau mai bine zis: ce el declară, după cum se exprimă textul
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Din aut. 1416 rezultă că, în privința unui contract de Cazul când 
locaţiune sau avendare, care wa primit nicio executare,:, ze de 
proba testimonială, şi. în consecință, şi acea a prezump- probă serisă. 
țiilor (), este inadmisibilă, chiar dacă ar fi vorba de o sumă Controversă. 
mai mică de 150 lei vechi (2); și aceasta, după unii, chiar . 
atunci când ar există un început de probă serisă, fiindeă 
art. 1416 ar derogă nu numai dela art. 1191, ci și dela 
art. 1197 (6). 

Proba, testimonială şi a prezumpţiilor este oprită atât 
- . 

francez, pentrucă nu Jocatarul, ei locatorul reclamă prețul. 
Art. 5, partea III, cap. 4 din codul Caragea, introdus prin 
legea din 1852, care este identic, nu cuprinde această negli- 
genţă de redacţie. „Cheltuelele sunt în povoara chiriașului 
sau arendaşului, zice acest text, dacă prețul ce sa dovedit 
covârșește pe acel adevărat“. — La Romani, de câteori există Dr. romani 
contestaţie asupra preţului contractului, a cărui executare eră, 
sau nu începută, prețul locaţiunei puteă fi stabilit prin orice 
mijloace de probă. Dacă această dovadă eră cu neputinţă, 
contractul de locaţiune eră considerat ea neavenit (cpr. L. 52, 
ab îmitio, Dig., Locati conduceti, 19, 2), şi locatarul care în- 
cepuse a se folosi de lucru, trebuia să plătească suma, fixată 
de judecător. 

(1) Cpr. Cas. fr. Pand. Period. 1905. 1. 100; Planiol, II, 1672; 
- T. Hue, X, 279, p. 370. 

() Opr. Cas. rom. Bult. S-a 1, 1877, p. 245. Această din urmă 
decizie pare a pune în principiu că proba testimonială ar fi 
admisibilă, în caz când preţul loeaţiunei ar fi mai mie de 
150 lei vechi, ceeace este inadmisibil faţă de termenii art. 1416. 
Cpr. Acollas, III, p. 358; Planiol, II, 1672; Aubry et Rau, 
V, $ 364, p. 278 (ed. a 5-a). 
Guillouard, Louage, |, 78; Maread€, VI, art. 1715, No. II; 
Planiol, II, 1672; Troplong, Louage, I, 112; Duranton, XVII, 
54; T. Hue, X, 2179; Mass6-Vergs, IV, $ 699, p. 357, 
nota 6; Demolombe, XXX, 108 (eare revine asupra primei 
sale opiniuni); Larombiăre, Oblig., V, art. 1847, No. 38; Agnel, 

- op. cil., 125; C. Pau şi Alger, Sirey, 93. 2. 168; D. P.9%. 
2. 304; D. P. 95. 2. 188; Sirey, 9%. 2. 45. Trib. Tutova, 
Dreptul din 1892, No. 18. — Contră: 'Thiry, 1V, 10, p. 12; 
Arntz, IV, 1129; Laurent, XXV, 175 şi 8; Aubry et Rau, 
V, $ 364, p. 280, 281; Colmet de Santerre, VII, 162 dis IV; 
Duvergier, Louage, IL, 267; Baudry et Wabl, ]dem, IL, 211; 
Trib. Teleorman, Dreptul din 1894, No. 8 (eu nota D-lui G. 
Negulescu); Trib. Ilfov, Or. judiciar din 1897, No. 20. Vezi 
asupra acestei controverse toi. VII al Coment. noastre, p. 253, 
nota 1; Pand. fr., vo Bail en gentral, 427 urm. 

e 

—
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în privința faptelor considerate ca început de executare, 
“cât şi în privința contractului însuş (Î). - 

Aceeaș controversă există în privinţa dovedirei proro- 
gărei verbale a contractului de locaţiune (2). 

Dar dacă contractul de locaţiune sau arendare, care 
n'a primit niciun început de executare, nu poate fi dovedit 
prin martori şi prezumpții, se admite însă, în genere, că el 
poate fi dovedit prin mărturisire (£). 

Cât pentru jurământul decizoriu, art. 1416 dispune că 
el poate fi deferit părți care tăgădueşte contractul. Jură- 
mântul poaie, de asemenea, fi referit şi deferit părței care-l 
mărturisește. Rămâne însă bine înţăles că, conform drep- 

tului comun, jurământul nu poate fi deferit în termeni 
complexi (*). 

Deși art. 1416 nu vorbeşte decât de jurământul deci- 
zoriu, nu mai încape îndoială că și jurământul supletor este 
admisibil în specie, dacă bine înţăles condiţiile art. 1220 

(1) Cas, fe., Sirey, 94. 1. 136; Dreptul din 1894, No. 41; Pană. 
îr., v0 Bail en general, 394.— Sa decis că faptul de a ocupă 
o casă nu atrage prezumpţia că ea este oenpată cu titlu de 
loeaţiune, şi proba testimonială nu este admisibilă spre a 
stabili că, folosinţa, în specie, nu este decât rezultatul execu- 
tărei unui contract de loeaţiune. Trib. La Châtre, Gaz. Pa- 
los, 83. 1. 337; Pand. fe., v0 cit., 396. 

(2) Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 253, nota 1, în fine. 
„Cpr. Baudry et Wabhl, op. cit., |, 253, după care prorogarea, 
verbală a locaţiunei ar puteă fi dovedită conform dreptului 
comun.— Contră: C. Alger, D. P. 1901. 2. 45. 

(5) Guillouard, I, 75 urm.; Mourlon, III, 735; Thiry, IV, 10; 
- Laurent, XXV, 75; Mareade, VI, art. 1715, No. II; Baudry 

et Wahl, 1, 214; Duvergier, Louage, I, 257 ; Colmet de 
Santerre, VII, 162 bis VII; Arntz, IV, 1129; “7. Hue, X, 
279; Duranton, XVII, 53; "Aubry et Rau, V, $ 364, p. 281; 

„ Cas. fr., Sirey, 85. 1, 109; D. P. 85. 1. 234. — Contră: 
Agnel, op. cil. 125, p. 47; Troplong, Louage, |, 111; Taulier, 
Thtorie raisonnde du 0. civil, VI, p. 221; Nacu, III, p „824, 
No. 26; C. Caen (considerente reproduse de Guillouard, . 16). 
Vezi asupra acestei controverse, Pand. fr., v0 Bail en gendral, 
435 urm.; Râpert. Sirey, eod. v%,. 352 urm. 

EG Trib. Luxemburg, D. P. 94.2, 84; Baudry et Wabl, ], 219. 
Codul Caragea (art. 4, partea III, capit. 4, modificat prin 
„legea din 1852) exelude şi proba prin jurămân:. Vezi supră, 
p. 59, nota 4. -



CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE. — ART. 1417. 63 

sunt îndeplinite, pentrucă legea nu exelude decât proba testi- 
monială (1). Asupra acestui punet toţi autorii par a fi de acord. 

In cazul art. 1416, contractul nu poate fi dovedit prin Cazul când s'a 
martori, oricare ar fi valoarea preţului, chiar dacă sax pre- dat arvună, 
tinde că s'a dat arvună, pentrucă altfel dispoziţia legei ar 
fi putut fi înlăturată, pretinzându-se darea unei arvune ?). 

Acest text (1416), de care ne-am ocupat pănă acum, 
prevede cazul în care contracţul verbal n'a, primit nici o 
executare. | 

Art. 1417 se ocupă de cazul în care contractul verbal Art. za. 
a început a fi executat. | 

Dacă, executarea nu se contestă, contractul este dovedit 
prin însăși executarea, lui şi, în asemenea caz, proba nu 
poate să, fie relativă, decât la condiţiile contractului. Dacă, 
din contra, executarea este contestată, insăși existența con- 
tractului este pusă în joc. 

Cum. se va dovedi, în asemenea caz, executarea con- Doved, execut, 
tractului? Unii aplică în specie dreptul comun, pentrucă comiraotului, 
legea nu şe ocupă de această ipoteză (2). 

După un alt sistem însă, mult mai Juridic, proba. tes- 
timonială şi deci şi a prezumpțiilor (art. 1203), este oprită 
prin aplicarea art. 1416, oricare ar fi valoarea preţului. A 
dovedi, în adevăr, executarea contractului este a dovedi însăşi 

„existenţa lui; or, aceasta nu se poate după art. 1416 (6. 

0) Baudry et Wabhl, 1, 220; T. Buc, X, 279, p. 31; Repert. 
Sirey, w cit., 348. Cpr. Planiol, II, p. 543, nota 16 (ed. a 
4-a), — Se crede însă de unii că jurământul supletor a, fost 
desfiinţat prin procedura din 1900 (epr. judec. ocol Urziceni, 
Cr. judiciar din 1904, No. 45), soluţie eare este inadmisibilă. 
Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 426, nota 2. 

(2) Opr. T. Huc, X, 279, p. 370; Laurent, XXV, 71; 'Thiry, 
IV, 10, p. 11. Vezi şi supră p. 60, nota 3.—S'a, decis însă că 
este admisibilă proba cu martori, când una din părţile con- 
tractante, deşi neagă existenţa, contractului verbal de locaţiune, 
totuşi recunoaşte în justiţie fapte cari adeverese existenţa şi 
punerea contractului în lucrare. Cas. rom. Dreptul din 1890, 
No. 83 şi Bult. 1890, p. 1394. 

() Vezi Cas. rom. Bult. 1890, p. 1394; C. Agen, D. P. 94.2. 
92; Sirey, 94. 2. 114; Duranton, XVII, 56. Cpr. Troplong, 
Louage, |, 113; Agnel, op. cit., 125, ete. 

() Cpr. Râpert. Sirey, v Bail en genral, 407 urm.; Thiry, IV, 
10, p. 12; Guillouard, Î, 84; Laurent, XXV, 87; Planiol, II,
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Derogare Prin urmare, art. 1417 constitue, fără nicio îndoială, o 
dela dreptul , . ] 4 
comu derogare dela dreptul comun (1). 

Chitanţa pro- - Acest text nai cuprinde încă o derogare dela dreptul 
prietarulsi. comun în privința preţului, la caz de contestaţie. În adevăr, 

de câteori existența contractului verbal este constantă şi exe- 
cutarâa lui a început, preţul închirierei sau arendărei, dacă 
există contestaţie asupra lui, nu poate fi dovedit decât prin 
chitanța proprietarului. 

Cazul când Dacă nu există asemenea chitanţă, fie că nu s'a dat, 
chitanţa pro- x : PE RI A , 
prietarului sufie că contestaţia s'a ivit chiar la începutul contractului, 

există. înainte de plata preţului, acest preţ, chiar dacă ar fi mai 
mie de 150 lei vechi, sau dacă ar există un început de 
probă scrisă (), nu poate fi dovedit prin martori, ci numai 
printr'o preţeluire făcută de experţi (*), după cererea loca- 
tarului sau chiar a locatorului (?), sau prin afirmaţia pro- 

1673, în fine; Maread6, VI, art. 1715, No. III; Aubry et Rau, 
V, $ 364, p. 280, text și nota 17; Baudry et Wahl, 1, 235; 
Cas. fr. D. P. 94. 1. 127; Sirey, 94. 1. 136. Vezi asupra 
acestei controverse, Pand. fr., v? Bail en gencral, 443 urm. 
şi autorităţile citate acolo. 

(1) Acest text nu se aplică însă acelora cari posedă un imobil 
în baza unui embatic, iar nu în baza unui contract de loca- 
țiune. Cas. rom. Bult. 1894, ultimul consid. dela pag. 4. 

() T. Hue, X, 280; Gaillouard, I, 79; C. Metz, Sire, 57. 2. 145.— 
Coniră: Laurent, XXV, 79; Aubry et Rau, V, $ 364, p. 280. 

(2) Legea adaogă că, în acest caz, cheltuiala expertizei este în 
sarcina locatarului, dacă întrece suma declarată de dânsul. 
Rămâne însă bine înţăles că judecătorii nu sunt obligaţi a 
adoptă părerea experţilor, destul este ca ei să enunţe în ho- 
tărirea lor, contorm dreptului comun, motivele cari, în afară, 
de această părere, au determinat convingerea lor. Cas. fr. 
Dreptul din 1908, No. 61, p. 552 (cu observ. noastră). Vezi 
şi tom. VII al Coment. noastre, p. 173, nota 2.. 

(*) Locatorul poate să nu-şi aducă aminte de praţ şi, în asemenea, 
caz, ar fi nedrept a-i impune jurământul. Baudry et Wabhl, 
1, 242. Expertiza este obligatorie de câteori locatorul s'a să- 
vârşit din viață, pentrucă legea are încredere numai în măr- 
turisire sub jurământ a proprietarului, nu însă şi în aceea a, 
moştenitorilor săi. Aceştia n'ar puteă, deci, cere ca judecătorii 

"să le defere jurământul. Baudry et Wabhl, I, 243; Laurent, 
XXV, 80; Guillouard, Louage, I, 80; T. Huc, X, 280. 

Se decide, de asemenea, că mărturisirea este admisibilă în 
specie, în ' condiţiile în care ea este admisă pentru dovedirea 
existenţăi contractului, şi că perderea fortuită a, actului în- 

Mărturisire,
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prietarului sprijinită prin jurământul ce-i deferă judecătorii (1). 
Aceştia nu pot deci nici într'un caz, în privinta fixărei pre- 
ţului, să defere jurământul locatarului, chiar dacă acest din 
urmă le-ar inspiră mai multă încredere decât proprietarul. 
Va să zică, proprietarul este presupus mai cinstit decât lo- 
catarul! Aceasta este o nedreptate strigătoare (2), şi Acollas, 
care nu perde niciodată ocazia de a critică legea de câteori 
i se pare rea, a putut zice, cu drept cuvânt, că codul francez 
care, în această privinţă, a trecut neschimbat în legea, noastră, 
păcătueşte de astădată in contra regulelor celor mai elemen- 
tare ale logieei; „....et vous celebrez ces sothises, laudateurs 
patentes“, adaogă Acollas (III, p. 360, nota 1). 

Dispoziţia art. 1417, admisă prin legea din 1852 și în 
codul Caragea (art. 5, partea III, capit. 4), zice T. Hue, 
(X. 280, p. 873), este o ramăşiță a unei vechi prejudecăţi, 
care confereă altă dată o superioritate calităţei de proprietar. 
Legiuitorul uită că proprietarul poate fi şi el locatarul unui 
alt imobil şi să sufere, la rândul lui, nedreptatea ce se face 
locatarului său. Oricum ar fi, aceasta este legea, şi trebue 
s'o aplicăm. cât timp există. Cu ocazia. revizuirei codului 
civil, pe care nu știm dacă vom ajunge a o vedea, vreo 
dată, acest text trebue să dispară, după cum a și dispărut 
din alte legislații moderne (*). 

Acestea. sunt .derogările pe cari art. 1416 şi 1417 le 

cheiat din capul locului ar atrage aplicarea art. 1198. Planiol, 
II, 1613; Baudry et Wahl, |, 241; T. Huc, X, 280. Vezi 
și supră, p. 59, nota 5. 

() In vechiul drept francez, locatarul era, din contra, crezut pe 
simpla sa afirmaţie. Vezi Baudry et Wabhl, op. cit., |, 237, 

121. Și această dispoziţie era arbitrară. 
) 9 altă nedreptate de aceeaş natură s'a adus servitorilor prin 

1472, căci după acest text, patronul este, în unele pri- 
ine, crezut pe cuvântul său (se discută însă în specie ches- 
tiunea de a se şti daeă este vorba de simpla afirmaţie a pa- 
tronului, sau' de o afirmaţie făcută sub jurământ). Vezi înfră, 
explie. acestui text şi. tom. VII al Coment.. noastre, p. 364, 
text şi nota 4. 

8) Vezi -art. 1154 din Ante- proiectul de revizuire al lui Laurent, 
- care deelară, cu drept cuvânt, dreptul comun aplicabil la toate 
“cazurile, încât priveşte stabilirea contractului de locaţiune. 

* Art. 1416, 1417 nu figurează de asemenea în codul italian, 
în :codul portughez, în codul spaniol, ete. Vezi supră, p. 60. 

20,24 5 
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Cazurile în adue dreptului comun, în privinţa stabilirei existenței con- 
care dreptul 
comun este tractului de locaţiune şi preţului lui. In privinţa tuturor 
aplicabil. celorlalte puncte, regulele comune rămân aplicabile. Astfel, 

Dovedirea 
lucrului 
închiriat. 

dacă contestaţia nu are de obiect însăş existența contractului, 
nici preţul lui, ei durata sau alte condiţii ale contractului, 
se vor aplică reguiele dreptului comun (!). 

(1) Thiry, 1V, 10, în fine, p. 13; Arntz, IV, 1130; Laurent, XXV, 
3 urm.; Planiol II, 1614; Baudry et Wahl, I, 245; Du- 

ranton, XVII, 55; Repert. Dalloz, Supplement, vo Louage, 
79; Repert. Sirey, vo Bail en general, 445; C. Douai, D. P. 
97. 2. 336; Sirey, 97. 2. 249. Cpr. şi Judee. ocol. Urziceni, 
Or. judiciar din 1904, No. 45 (cu observ. noastră). — Cu toate 
acestea, unii autori şi o parte din jurisprudență aplică, în pri- 
vinţa, duratei contractului, art. 1436, 1451 şi 1462, cari fixează 
durata, lui în cazul în care părțile nu ar fi făcut nicio con- 
venţie în această privinţă. Cpr. Guillouard, I, 82; T. Hue, X, 
280; Taulier, Thtorie raisonnte du C. civil, VI, p. 222, 223; 
Duvergier, Louage, IL, 260; Troplong, IL, 118; Colmet de San- 
terre, VII, 162 bis XI; Mareade, VI, art. 1614 urm., No. III, 
p. 438, ete.; Cas. belg., Repert. Dalloz, Supplement, vo Louage, 
19, nota 2, p. l41, col. 2 şi p. 142, nota 1, col. l-a. După 
acest din urmă sistem, proba testimonială ar fi inadmisibilă 
în privința dovedirei duratei contractului de locaţiune, chiar 
atunci când ar există un început de probă scrisă. | 

În privinţa luerului închiriat, proba testimonială este fără 
îndoială admisibilă chiar peste 150 lei, fiind vorba în specie 
de un fapt material, iar nu de un fapt juridic. Apoi, mai 
există şi un alt motiv care ne conduce la această soluție, şi 
anume: faptul ce urmează a fi stabilit în specie fiind relativ 
la interpretarea, contractului, această. interpretare aparţine, ca 
în toate contractele, judecătorilor de fond cari, în această pri- 
vinţă, se pot întemeiă pe simple prezumpţii. Cpr. Baudry et 
Wahl, 1, 233. Cu alte cuvinte, art. 1416 şi 1417 nu se aplică 
la dovedirea, întinderei contractului, această întindere atârnând 
de termenii întrebuinţaţi de părţi, cari se apreciază și se in- 
'terpretă în mod suveran de judecătorii fondului. Baudry et 
Wabhl, 1, 231. — Dacă casa închiriată sau întinderea moşiei 
arendate se arată în contract, se poate dovedi contrarul, însă 
nu prin martori sau prezumpţiuni, chiar dacă ar fi vorba de 
o sumă mai mică de 150 lei, pentrucă art. 1191 exclude 
proba testimonială, de câteori este vorba de a se face o dovadă 
in contra, sau peste ceeace cuprinde actul scris. Baudrv et Wahl, 
I, 234; C. Paris, D. P. 97. 2. 188; Sirey, 98. 2. 249. — Proba 
testimonială nu va fi admisibilă decât atunci când clauza con- 
“tractului ar fi întunecoasă sau îndoelnică, precum ar fi, de
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„Sa decis însă că de câteori determinarea preţului con- Cazul când 
tractului verbal atârnă de stabilirea duratei lui (când de pretul a fost 
exemplu, preţul a fost fixat în total), această durată nu 
poate fi dovedită, la caz de contestaţie, decât tot prin mij- 
loacele de probă prevăzute de art. 1417 (). 

In. proiectul primitiv al codului francez, art. 1416 Şi Neaplie. 
srau avplieabi op “tr , : a art, 1416, 1417 1417 erau aplicabile tuturor contractelor de locaţiune în la locaţianea 

genere, atât acelor de imobile cât -şi de mobile. Mai târziu mobilelor. 
însă, aceste texte fiind așezate, după observaţia consilierului Controversă. 
de Stat Regnaud, sub rubrica capit. II, intitulată: regule 
comune la, locaţiunea, edificiilor şi fondurilor rurale, rămâne 
pentru noi cert că aceste texte excepționale şi derogatoare 
dela dreptul comun, nu se aplică la locaţiunea mobilelor, 
nici la alte lucrări, cari. sunt cârmuite de dreptul comun (). 

Ele nu se aplică, de asemenea, la închirierile comer- Locaţiunea 
ciale (art. 46 C. com.), de exemplu: locaţiunei unui fond, unui fond de 
de comerţ (?). Ă 

Ele se aplică însă arendărilor pe fructe (art. 1466 urm.) (4), Aite cazuri în 
sublocaţiunilor sau subarendăzilor de contracte relative la, cari Ar 1416, 
imobile, precum şi reînoirilor acestor contracte (5); nu însă aplicabile. 

cesiunei acestor contracte, nici tacitei relocaţiuni (6). 

exemplu, în cazul când sar prevedeă că imobilele arendate sau 
închiriate nu sunt deserise cu deamănuntul, fiindcă arendaşul sau 
loeatarul cunoaşte starea lor, pentrucă atunci este vorba de 
interpretarea acestei clauze. C. Paris, Sirey, 90. 2. 60; D.P. 
91.2. 115; Baudry et Wabhl, loco cit., şi alte autorităţi citate 
în tom. VII al Coment. noastre, p. 267, nota, 2. — Contră: 

„Laurent, XIX, 419, 480, 
(1) Cas. rom. Bult. S-a 1, 1885, p. 909. 
(2) Troplong, |, 110; Boileux, IV, p. 27; Thiry, IV, 74, p.68; 

Daranton, XVII, 52; Maread6, VI, art. 1715, No.1; T. 
Huc, X, 274, p. 364; Guillouară, II, 67; Laurent, XXV, 90; 
Duiverpier, IL, 14 şi II, 227; Colmet de Santerre, VII, 206 bis 
III; Mass6-Verge, 1V, $ 699, p. 356, n.5; Pana. fr., ve Bail 
en gentrăl, 391 urm.; C. Bordeaux, Sirey, 97. 2. 81; D. P. 
97. 2. 200; — Contră: Baudry et Wahl, I, 265. Incât pri- 
veşte mohilele închiriate pentru mobilarea unei case, vezi 
înfră explic. art. 1450. 

_() Baudry et Wabhl, Louage, |, 269. Vezi şi supră, p. 58, nota 1. 
(*) Baudry et Wabhl, op. cit., I, 266. 
(5) Baudry et Wabhl, op. cit., I, 264. 
(€) Baudry et Wabhl, op. cit., I, 264, 267 şi 1061, ete.
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Despre :sublocaţiune şi cesiunea contractului de Iocaţiune. 

„Art. 1418. — Locatarul (sau arendaşul) are dreptul de a sub- 
închiriă sau arendă și de a cedă contractul său către altul, dacă 
0 asemenea facultate nu i-a fost interzisă, 

“Ea poate fi interzisă în totul ori în parte. Această interzicere 
nu se prezumă, ci trebue să rezulte dintr'o stipulaţie specială. 
(Art. 969, 1021, 1128, 1429, 1434, 1439, 1455, 1467, 1468C.eiv. 
Art. 15, 16, 17 L. proprietarilor din 1903. Art. 1717 C. fr.) Q). 

Loeatarul sau. arendaşul- poate, în principiu, să subîn- 
chirieze sau 'să subarendeze lucrul închiriat ori arendat, dacă, 
această facultate nu i-a.fost interzisă prin contract (2), soluţie 
admisă, și în privința apartamentelor mobilate (6). 

Prin excepție. dela, această regulă, art. 1467 dispune 
că, în caz de arendare pe fructe, orice subarendare este 
oprită, dacă nu -este anume permisă, -dispoziţie care, de bună 
samă, se aplică şi la cesiunea contractului, leşi textul nostru 
nu vorbește de aceasta din urmă, de care vorbeşte însă textul 
corespunzător francez (art. 1763). 

(1) „Nemo prohibetur rem, quam conduzit fruendam, alii locare, 
si nihil aliud convenit“. L. 6, Cod, De locato et conducto, 
4, 65. Mai vezi L. L. 7 şi 24 Ş 1, Dig., Locati conducti, 19, 2; 
L. 11 $ 5, Dig., De pigneratitia achone, vel contra, L3, 7, etc. 
Cpr. art. 6, partea III, cap. 4 C. Caragea (LL. din 1852), 
art. 7, capit. 26 C. Andr. Doniei, ete. In :privinţa, vechiului 
drept francez, vezi Pothier, Louage, IV, 43 şi 280 urm. „Lo- 
catanul nu este în drept de a subînchiriă (die Sache weiter zu 
vermieten), fără învoirea proprietarului, zice art. 549 din codul 
german. Dacă proprietarul refuză autorizarea sa, adaogă textul 
suscitat, chiriașul poate să dea congediu proprietarului, obser- 

» vând termenul lega], întrucât. nu 'există în persoana terțiului 
nici un motiv de refuz (sofern nicht în der :Person des Dritten 
ein twichtiger Grund vorliegi). „De câteori -contraetul nu 

opreşte printr'o anume clauză -subinehirierea, zice art. 1605 
din codul portughez, chiriașul este liber de a-subînchiriă lucrul; 
însă el răspunde în totdeauna către proprietar, în privința, 
plăței. locaţiunei și executărei celorlalte obligații cari rezultă 
din contract“. 'Cpr. art. 1550 C. spaniol din 1889, ete. 

(2) Cpr. Cas. rom. şi C. Iaşi, Bult. S-a 1,:anul 1876, p. 260 şi 
Dreptul din 1909, No. 12 (eu observ. noastră); Tri. Brăila, 

Dreptul din 1909, No. 16. Vezi şi supră, p. 4. ..: 
() Aubry et Rau, V, $ 368, p. 333 (ed. a 5-a); C. Paris, Sivey, 

61. 2: 587, o. ” Ra
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Motivul acestei dispoziţii este că, de câteori preţul arendei Motivele 
consistă înt'o parte din fructe, acest contract, care are multă  â2t 1467- 
analogie cu societatea (vezi supră, p. 32, 33, 43), a fost în- 
eheiat de proprietar în vederea. persoanei arendașului (intuitu 
persona) (!). | 

Tot pentru acelaș motiv, art. 1519 dispune că un Art. 1519. 
asociat nu poate, fără învoirea celorlalți. asociaţi, să asocieze „Mirele, 
pe un terțiu la societatea din care face parte, chiar când el 
ar aveă administraţia acestei societăţi (2). 

Art. 1418 permite deci, în prineipiu, subinchirierea 
sau subarendarea şi cestunea. 

Din capul locului trebue să constatăm că sa ivit dis- Ce se înțălege 
cuție asupra acestor cuvinte întrebuințate de textul suscitat. Pe 
Sa zis, în adevăr, că după acest text, sublocaţiunea sau cesiune. 
subarendarea și cesiunea sunt unul și acelaș lueru. Controversă. 

După acest sistem, ar există sublocaţie sau subarendare 
de câteori chiriaşul sau arendaşul ar închiriă sau arendă altuia, 
numai o parte din lucru, iar cesiune, când el ar închiriă sau 
arendă întregul lucru care face obiectul contractului (2). 

„ Părerea generală este însă că sublocaţiunea sau sub- 
arendarea, constitue un contract de locaţiune, iar cestunea 
constitue o vânzare; de aceea se şi decide, în genere, că ce- 
siunea este supusă formalităței prevăzută de art. 1893 pri- 
vitoare la vânzarea creanţelor (î). În adevăr, a subînchiriă sau 
a subarendă însemnează a da cu chirie sau în arendă totul 
ori o parte din lucrul închiriat sau arendat, iar a cedă în- 

(1) Mourlon, III, 738; Baudry et Wabl, Louage, IL, 54 şi 1068; 
Guillouară, Jdem, |, 333 și II, 626; Thiry, IV, 62; Arntz, 
IV, 1182; Colmet de Santerre, VII, 213; T. Huc, X, 356; 
Râpert. Sirey, vo Bail en general, 1761, ete. 

(2) „Socius mihi esse non potest, quem ego socium esse nolui. |. Dr. roiman. : 
19, în medio, Dig., Pro socio, 17, 2. Vezi şi L. 20, Dig., loco 
cil., unde se zice: „Nam socii meus S0cius, 1neus socius non 
est“. Mai vezi L. 47 $ 1, Dig., De diversis regulis juris an- 
tiqui, 50, 171. „Tovarăsul tovarăşului meu, nu este al meu 
tovarăș“, zice Andr. Donici (capit. 27, Ş 4). 

€) Laurent, XXV, 187 urm., Mourlon, III, 740; Colmet de 
Santerre, VII, 163 bis II; Planiol, II, 1748 urm. şi nota în 
D. P. 92, 2, 521 urm.; T. Huc, X, 281 şi Tr. de la cession 
et de la transmission des creances, IL, 205 urm., p. 291 urm.; 
Agnel, op. cil., 662, p. 271. 

() Vezi supră, p. 29, ad notam, și înfră, p. Tl.
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semnează a transmite şi vinde altuia dreptul de ereanță care 
rezultă, din contract. În caz de subînehiviere sau subaren- 
dare, există deci două contracte de locaţiune sau arendare, 
pe când în caz de cesiune, există un singur. contract: vân- 
zarea unui drept de creanță. Această interpretare se justifică 
prin $ 2 al art. 1418, care altfel n'ar avea nici un sens, 
căci dacă a subînehiriă ar însemnă a închiriă din nou o 
parte a lucrului, nu vedem cum această facultate ar putea, 
fi interzisă în parte(!). 

Din. această, deosebire, între sublocaţiune şi cesiune, re- 
zultă mai multe consecințe din cari vom semnală numai 
pe cele mai de căpitenie: 

1 Art. 1416 şi 1417, cari se ocupă de proba contrac- 
„tului de loeaţiune verbal, sunt aplicabile sublocaţiunei, nu 

însă şi cesiunei -contractului (); 
2% Subloeatarul poate să ceară ca lucrul subinchiriat 

să-i fie predat în stare de a se putea folosi de el (art. 1421), 
pe când cesionarul contractului de locaţiune nu se bucură 
de acest drept, el trebuind să ia, lucrul în starea în care 
se găsește, fiindcă, în specie, nu există un contract de loca- 
țiune, ci o vânzare (Vezi supră, p. 27). 

3” Locatarul principal care a subiînchiriat sau sub- 
axendat dreptul său, se bucură, pentru preţul sublocaţiunei, 
de privilegiul statornicit de art. 1730, pe când cedentul nu 
are acest privilegiu (5). 

(0) Vezi în acest sens, Thiry, IV, 37, p. 38, 39; Baudry-Lacan- 
tinerie, III, 692; Baudry et Wabhl, 1, 1052; Guillouard, [, 
311; Duvergier, Louage, L, 379; Vigi6, III, 883; Mareadg, 
VI, ast. 1717, No. 1,p. 4%; Aubry et Rau, V, $ 368. p. 337, 
nota 18 (ed. a 5-a). Cpr. Pand. fr., v% Bail en gântral, 1730 urm. 

() C. Paris, D. P. 98. 2. 71; Sirey, 93. 2. 71; Cas. rom. Bult. 
S-a I, 1876, p. 260. . 

() Se decide, cu drept cuvânt, că loeatorul primitiv (proprie- - 
tarul) are un privilegiu și asupra mobilelor sublocatarului, 
bine înțăles pănă la concurenţa preţului sublocaţiunei (epr. 
L. 11, $5, Dig., De pigneratitia acthone, vel contra, 13, 17), căci 
altfel loeatarul principal ar fi făcut, prin sublocaţiune, privi- 
legiul proprietarului iluzoriu. Cpr. Planiol, II, 2471; Baudry 
et Wabhl, Louage, L, 1149; Baudry et Loynes, Privil. et hy- 
pothegues, I, 374; Martou, Idem, II, 419; Guillouară, Idem, 
I, 302; P. Pont, dem, I, 119; Troplong, Idem, 1, 151 bis;
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4% Sublocaţiunea sau subarendarea nu are nevoe de a 
fi potifieată locatorului primitiv, pe când cesiunea contrac- 
tului, fiind o vânzare de creanţă, trebue, din contra, să fie 
notificată sau acceptată conform art. 1393, de către loca- 
torul primitiv, spre a putea fi opusă terţilor (€). 

5” Dacă contractul este relativ la un bun rural, sub- 
avendaşul care ar fi lipsit, prin caz fortuit, de toată recolta 
unui an, sau de jumătate din ea, va putea cere, conform 
art. 1457 urm., dela arendașul principal, o micșorare a 
axendei, pe când cesionarului contractului nu are acest drept. 

60 Cesionarul trebue să, respecte clauzele cari deroagă, 
prin contractul de locaţiune, dela dreptul comun, după cum 
el poate să-şi însușească beneficiul acestor clauze, pe când 
aceeaş soluţie nu este aplicabilă în caz de sublocaţiune. 

70 Sublocatarul n'ar aveă, cel puţin după unii, niciun 
drept direct contra, proprietarului, căci subloeatorul nu i-a 
cedat drepturile ce el aveă contra acestui din urmă, pe când 
cesionarul contractului de loeaţiune, fiind un reprezentant 
cu titlu particular (cumpărător) al cedentului, are o ac- 
țiune directă contra proprietarului, ete. (2). 

Valette, Jdem, 57, p. 63 (ed. din 1846); T. Huc, X, 349; 
Thiry, IV, 57; Arntz, 1V, 1153, p. 20; Duranton, XVII, 160; 
Aubry et Rau, III, $ 361, p. 235 (ed. a 5-a), şi V, $ 368, 
în fine, p. 3&l (ed.a 5-a); Laurent, XXV, 202, şi XXIX, 426. 
Im acest sens, admis în termeni expreși prin unele legiuiri 
străine (epr. art. 295 C. federal al obligaţiilor din Elveţia; 
art. 1958 C. italian, ete.), sau pronunţat la noi atât tribun, 
laşi (Dreptul din 1898, No. 17, consid. dela pag. 148, col. l-a), 
cât şi Curtea de casaţie (Bult. 1884, p. 410), trăgând argu- 
ment din art. Gll Pr. civ. (Cpr. Art. 1479 C. Calimach, 1101, 
in medio C. austriac, citate infră, p. 131, nota 1). Această, soluţie 
este deci juridică, şi trebue să recunoaştem că am fost greşit când 
am criticat-o în tom. V al Coment. noastre, p. 216, ad notam. 

Cât pentru chestinnea de a se şti dacă locatorul primitiv (pro- 
prietarul) are o acţiune directă.contra sublocatarului sau sub- 
arendaşului, chestiunea este controversată, după cum vom vedeă, 
infră, p. 73, nota 1. Vezi şi art. 15 din L. proprietarilor dela, 

() 1903. Vezi supră, p. 29, ad notam, şi p. 69. Cesiunea, ca şi 

71 

Art, 1893. 

Art. 1457 urm, 

Respectarea, 
clauzelor 
derogatoare 
dela dreptul 

comun. 

Acţiunea 
directă contra 

proprieta- 
rului, 

sublocaţiunea, nu este însă supusă transcrierei. Vezi infră, 
explie. art. 722, $ 10 şi 723. Pr. civ. 

() Cpr. asupra tuturor acestor deosebiri între sublocaţiune şi 
cesiunea conţractului de locaţiune, Guillouard, Louage, I,
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Clauză de 
rigoare. Deo- 

sebire de 
codul francez 

numai în 
aparenţă, 

Execut, obli- 
gaţiilor con- 
tractate de 

locatarul prin- 
cipal faţă de 

locator. 

Art, 1435. 
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În dreptul vechiu francez, clauza care opreă pe locatar 
de a subînchiriă nu se execută în toată rigoarea ei, mai 
ales în privința clădirilor (?). Codul francez, pentru a abrogă 
această regulă, dispune că clauza prin care se opreşte sub- 
închirierea sau cesiunea este de rigoare, ceeace însemnează 
că asemenea clauză trebue să fie executată fără nicio res- 
trieție. In loc de aceasta, textul nostru, teproducând art. 1573 
din codul italian, zice că oprirea de a subinchiriă sau de 
a eedă contractul nu se presupune, ci trebue să rezulte 
dintr'o stipulaţie specială (). Cu toate acestea, nu mai în- 
cape îndoială că această vprive se va apliei în toată ri- 
goarea ei și de tribunalele noastre, atât în privința fon- 
durilor urbane cât și acelor rurale, și aceasta, prin aplicarea 
dreptului comun, care voeşte e: convenţia legal făcută să 
fie ca o lee pentru părţi (art. 969) (0). Clauza care ar opri 
subînchirierea san cesiunea contractului, se va execută deci 
întoemai. 

Trebue însă să observăm că nici subloeaţiunea, nici 
cesiunea contractului nu seutese, în principiu, pe locatarul 
principal de obligaţiile contractate de dânsul faţă de lo- 
cator (%; el rămâne desi, în. oree caz, obligat către acest 

314 urm.; Duvergier, dem, I, 379 urm.; Baudry et Wabhl, 
Idem, I, 1053; 'Thiry, 1V, 37, p. 38; Mouelon, III, 741; 

"Lamrent, XXV, 191 urm.; Aubry et Rau, V, $ 368, p. 336 urm. 
(ed. a 5-a), ete.— Vezi însă T. Huce, Tr. de la cession et de 

„da transmission des crtances, I, 209 urm. 
(1) Cpr. Pothier, Louage, IV, 283, 284. 
(2) Stipulaţia prin care proprietarul a interzis loeatarului sau 

arendaşului facultatea de a subinchiriă sau subarendă, obligă 
nu numai pe locatar sau ărendaș, ci şi pe moştenitorii aces- 
tuia. Pand. fr., vo Bail en gentral, 1946, 1965; F. Herman, 
0. câv. annotă, IV, axt. lîl7, No.-17; Baudiy et Wahl, 1, 
1096.— Contră: 'Prib. Vlaşea, Dreptul din 1892, No. 20. 

(2) Maread6, VI, art. 1717, No. II, p. 443 (ed. a 6-a); C. Iaşi, 
Dreptul din 1909, No. 12 (eu observ. noastră). 

(%) Cpr. C. Paris, D. P. 78. 2. 105; Pothier, Louage, IV, 282; 
- Planiol, ÎL, 1153 (ed. a 4-a), şi toţi autorii. — Proprietarul 

poate însă, printr'o convenţie contrară, să descarce pe locatar 
de obligaţiile sale. C. Lyon. D. P. 88. 2. 59; Sirey, 89. 2. 180; 
Planiol, loco supră cil. 

Loeatarul principal este, de asemenea, în lipsa unei con- 
venii contrare, responsabil către proprietar de incendiul imo- 

  

—
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din urmă, care nu are niciun raport juridie cu subloea- 
tarul, subarendașul sau cesionarul (?), afară de cazul când el 

bilului închiriat, când âcest incendiu este imputabil sublocata- 
rului sau cesionarului contractului (art. 1418, 1434, 1435). In 
consecință, locatarul principal chemat la răspundere de către 
proprietar, nu poate. dovedi că focul a fost pus cu voință de 
către subloeatar sau cesionar, atunci mai cu samă când pro- 

_pristărul n'a consimţit la subînchiriere sau cesiuneă contrâe- 
tului. C., Riom, D. P. 92. 2. 175. Contră: Trib. St.-Flour 
(sentință infirmată), D. P. 9i. 3. 95. Vezi Repert. Dalloz, 
Supplement, v* Louwage, 219. Vezi şi înfră, explic. art. 1435. 
In Franţa se decide, în genere, că proprietarul are o acţiune 
directă contra sublocatarului sau subarendaşului, şi această 
părere se întemeiază mai cu samă pe art. 1753, eare dispune 

"că subloeatarul nu este ținut către proprietar decât pănă la 
concurenţa prețului sublocaţiunei ce el datoreşte; ete. Vezi în 
acest sens, Arntz, IV, 1153, p. 20; 'Thiry, IV, 51; Colmet 
de Santerre, VII, 201 bis II; Aubry et Rau, V, $ 368, p. 341 
(ed. a 5-a); Guillouard, Louage, I, 337 urm., ete. Această 
soluție pare neadmisibilă la noi, unde art. 1753 a fost eliminăt. 
(Cpr. art. 611 Pr. eiv.). In adevăr, contractul încheiat între 
locatarul principal și sublocatăr este pentru proprietarul care 
nu l-a aprobat, res inter aliosacta. Această din urmă, soluţie, 
fiind admisă chiar de unii comentatori francezi (epr. T. Huc, 
X, 349, p. 475; Planiol, II, 1754, p. 569, 510, ed. a 4-a; 
Laurent, XXV, 202 urm.; Baudry et Wabhl, Louage, L, 1145, 
1150; Labb6, nota în Sirey, 76. 2. 329; C. Poitiers, Sirey, 

„89. 2. 182; D. P. 90. 2. 97), a fost declarată neadmisibilă la 
noi, unde jurisprudenţa sa pronunţat, în adevăr, în acest sens, 
înaintea legei asupra, drepturilor proprietarilor din 30 Martie 
1903 (art. 15—17), conferind proprietarului numai acţiunea o- 
blică sau indirectă care rezultă din art. 974 C. civ. Cpr. Trib. Ba- 
cău şi laşi, Dreptul din 1896, No. 81 şi din 1898, No. 17 (eu 
observ. noastră); Cas. rom. Or. judiciar din 1899, No. 23 şi 
Bult. 1899, p. 606. — Contră: Trib. Suceava, Cr. judiciar din 
1905, No. 67 (eu observ. d-lui Şt. Seriban. în sens contrar). 

Din cele mai sus expuse rezultă că, în caz de daune izvo- 
rând din neexeeutarea contraetului principal de locaţiune, sau 
din degradări aduse imobilului, proprietarul este în drept a se 
învesti cu drepturile locatarului său, exercitând contra subloea- 
tarului acţiunea indirectă stabilită de art. 974 C. civ., ceeace-l 
obligă a suferi concursul celorlalţi creditori ai loeatăralui. Trib. 
Bacău, Dreptul din 1898, No. 81. Tot astfel, despăgubirea, da- 
torită în caz de incendiu, după art. 1435 C. civ., nu va aparţinea 
numai proprietarului, ci va fi împărţită între el şi creditorii lo- 
catarului principal. Opr. Baudry et Wabhl, op. cit., 1, 1150; 
Guillonard, I, 337. — Contră: Cas. fe. Sirey, 92. 1. 89. 

3 

Proprietarul 
nu are 0 
acţiune 

directă contra 
sublocatarului 
sau subaren- 

daşului. 
Art, 974. 

Controversă.
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ar fi acceptat sublocaţiunea, sau cesiunea contractului (art. 17 
L. asupra drepturilor proprietarilor din 1903)(). | 

Acţiunea sub- Dacă proprietarul nu are o acţiune directă contra sublo- 
arin catarului sau subărendaşului, apoi, tot astfel nici acest din 
prietarului. urmă nu are 0 acţiune directă contra proprietarului, ci 
Art.974 C-civ- numai acţiunea, oblică care rezultă din art. 974; de unde 

rezultă că, în caz de rezilierea. contractului, sublocatarul care 
ar fi plătit câștiuri prin anticipație locatarului principal, nu 
are recurs decât contra acestui din urmă, nu. însă în contra 

proprietarului (*). 
Acţiunea Cesiunea contractului, transmițând cesionarului toate 

cesionarului 7, A: - : , . o. | 
contra, pro- drepturile cedentului (locatarului principal), se decide fără 
prietaralui. discuţie că cesionarul are o acţiune directă contra proprie- 

tarului (locatorul primitiv), spre a urmări executarea con- 
tractului (5). 

Acţiunea pro- Se decide de asemenea, de către unii, deşi în această din 

„prieteului uvmă privinţă chestiunea este controversată, că și proprie- 
marului. tarul ave o acţiune directă contra cesionarului, în privinţa 

Controversă. obligaţiilor născute din contract, căci el este parte contrac- 
tantă, dacă a acceptat cesiunea (art. 17 L. drepturilor pro- 
prietarilor din 30 Martie 1903)(). | 

Cazul când Din cele mai sus expuse ar păreă să rezulte că, în caz 
există mai : “ni : „mpi . - : te cazi; de mai multe cesiuni succesive, proprietarul are o acțiune 
succesive. directă nu numai contra ultimului cesionar, care ocupă imo- 
Coniroversă. jilul şi in contra loeatarului principal, ci şi în contra, cesio- 

narilor intermediari, cel puţin în privinţa obligaţiilor născute 

() Cpr..0. Bucureşti, Dreptul din 1882, No. 42. — Aceeaş so- 
luţie este admisă şi în codul francez, când proprietarul a luat 
parte la sublocaţiune sau a acceptat cesiunea. T. Huc, X, 

„849, p. 415; Baudry et Wabl, I, 1149. 
(2) Thiry, IV, 38; Baudry et Wabl, op. cit., IL, 1143. — Sublo- 

catarul n'ar aveă o acţiune directă contra proprietarului decât 
pentru faptele delictuale ale acestuia, sau a persoanelor de care 

„el respunde (art. 998 urm.). Baudry et Wabhl, loco cil. 
(9) Thiry, 1V, 38, în fine; Bauary et Wabl, I, 1139: Laurent, 

XXV, 210; Guillouard, I, 337; Aubry et Rau, V, $ 368, 
p. 337, text şi nota 18; Cas. fr. Sirey, 81. 1. 87. 

(&) Guillouard, I, 340, 342; Aubry et Rau, loco cit., p. 338, 
nota 18 guinguies. — Contră: Laurent, XXV, 211; T. Hue, 
X, 282, 283, şi Tr. de la cession et de la transmission des 
creances, I, 207; Baudry et Wabl, op. cit., I, 1140, 1160.
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posterior contractului lor; şi, în adevăr, în acest: sens se pro- 
nunţă unii, deși chestiunea este foarte îndoelnică, pentrucă, 
după cum locatarul principal cedent n'a. putut să se des- 
carce de obligaţiile sale prin cesiune, tot astfel şi cesionarii 
lui nau putut să se seuteaseă de obligaţiile lor printr'o 
retrocesiune (*). 

Proprietarul poate să-și manifeste prin diferite formule : Formulele : 4 - A - LPP . . | : prin cari voinţa de a împedică transmiterea beneficiului contractului proprietarul 
de locaţiune altora. S'a decis însă că, menţiunea imprimată, poate să îm- 

“ear fi “A : nai - : - ia «ar gina Pedice subîn- care ar figură, pe chitanța proprietarului, prin care s ar zice Îjirierea sau, 
că subînchirierea sau subarendarea. este oprită, nu este sufi- cesiunea. 
cientă spre a opri subînchirierea, sau subarendarea (2). . 

Oprirea, generală de a subinchiriă atrage însă mai în- Oprirea de a 
A | = A subînchiria, totdeauna, pe aceea de a cedă contractul, pentrucă a cedă este atrage peaceca 

mai grav decât a subînehiriă (5); după cum aceea dea cedă, dea cedă. 
atrage în genere pe aceea de a subînchiriă sau de a sub- contractul: și 
arendă, pentrucă, după toate probabilitățile, prin asemenea, 
clauză, proprietarul a înţăles ea imobilul său să nu fie ocupat 
de altă persoană decât locatarul sau arendașul, în care el a 
avut încredere, iar nu de o persoană străină, fie acea, per- 
soană un cesionar sau un sublocatar(?). 

() Aubry et Rau, loco cit., p. 338, nota 18. Cpr. Baudry et 
Wabl, I, 1161. — Contră: Guillouard, IL, 348; C. Paris, D. 
P. 97. 2. 515; Sirey, 78. 2. 15; D. P. 78. 2. 105, ete. 

(2) Agnel, op. cit., 675, p. 377, 378; Baudry et Wahl, ], 1102. 
(9) Cessio est majus, sublocatio est minus. Cpr. Trib. Neamţ, 

Dreptul din 1907, No. 52; 'Thiry, IV, 39; Arntz, IV, 1151; 
Laurent, XXV, 215; Guillouard, I, 324; Aubry et Rau, V, 
$ 368, ab înitio, p. 333; Marcad, VI, art. 1717, No. II; 
Troplong, /Louage, I, 133; Duvergier, 1, 375; Baudry et 
Wahl, [, 1092; Colmet de Santerre, VII, 163 bis III; Pand. 
fr. vo Bail en gencral, 1912 urm.; F. Herman, Q. civil annote, 
IV, art. 1717, No. 25; Mass6-Verge, IV, $'703, p. 377, nota 2; 
Agnel, op. cit., 662; Planiol, IL, 1752.— Oprirea de-a subîn- 
chiriă atrage €hiar pe acea de a subînchiriă, apartamente mo- 
bilate şi de a luă pensionari. Baudry et Wanl, I, 1085, 1086; 
Guillouard, I, 328; Laurent, XXV, 222; F. Herman, C. civil 
annotă, IV, art. 1717, No. 14 şi 15; Pand. fr., v0 cit. 1958, 
1959. — Asemenea, clauză nu poate însă să, împedice pe locatar 
de a-şi exercită profesiunea, sau. industria sa. Pand. fr. v0 cat, 
1959; Baudry et Wahl, I, 1087. 

(£) Trib. Neamţ, Dreptul din 1907, No. 52; Thiry, LV, 40; Arntz, 
IV, 1151; Troplong, I, 134; Maread6, VI, art. 1717, No. II,
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“Imprumutarez, Rămâne însă bine înțăles că, cu toată clauza care ar aprunotar năne 1 
cpiobi e opri subinchirierea sau subarendarea, locatarul sau arendașul 
Âsubinchiriat. ax puteă să pue în imobil um om al său care să-l păzească, 

și chiar să împrumute imobilul altuia, după cum a declarat 
Cambaeers înaintea consiliului de Stat(4). 

Cazul când Clauza prin care sar dispune că chiriaşul sau aren- roprietarul e . A a A i. x Piue să daşul principal nu va puteă să subînchirieze, să subarendeze, 
agreeze pe sau să cesioneze contractul decât persoanelor agreate de pro- sublocatar sau __. - : > P . . î cesionai.  Prietar, echivalează. cu clauza care opreşte în mod absolut 

Controversă. subloeaţiunea sau cesiunea, proprietarul putând să refuze pe 

Oprirea de a. p. 443; Laurent, XXV, 215; Guillonard, I, 324; Aubry et 
subînchiriă Rau, foco cit. — Se deeide, în genere, că oprirea, generală de 

au ceda con a subinehiriă, subarendă sau de a cedă contractul, implică pe 
pe aceea de a aceea, de a-l cedă sau de a subinchiriă ori subarendă în parte, 
subînchiriă căei printr'o sublocaţiune san cesiune parţială, se contravine 
în: parte, la proibiţia generală din contraet. Deci, dacă părţile înţăleg 

Controversă, să permită subinchirierea, sau cesiunea parţială, ele n'au decât 
so prevadă anume, după cum o spune $ 2al art. 1418. Cpr. 
Thiry, IV, 41; Gnillouard, I, 323, 324; Aubry et Rau, loco 
supră cit.; Duranton, XVII, 92; Troplong, I, 135; Bandry 
et Wahl, 1, 1091; Mareade, loco cit.; F. Herman, C. civil 
annott, vp. şi loco cit., No. 27. — Contră: Arntz, IV, 1151; 
Laurent, XXV, 217; Duvergier, I, 374, 378; Agnel, op. căt., 
662, pag. 272; Trib. Iaşi, Dreptul din 1893, No. 22; 'Trib. 
Brăila, Dreptul din 1909, No. 16; C. Paris, D. P. 9.2. 
521 (eu nota lui Planiol). Cpr. Planiol, I|, 11752, p. 569, 
text și nota 1 (ed. a 4). Vezi asupra acestei controverse, Pand. 
fr., vo Bail en general, 1907 urm.— Rămâne însă bine înțăles 
că contrariul ax puteă să rezulte: din examinarea împrejură- 
rilor, căci judecătorii fondului interpretă în mod suveran 
clauzele cari restrâng dreptul de a cedă contractul sau de a 
subinchiriă. ori subavendă. Baudry et Wabhl, 1, 1090, 1091; 
Guillouard, I, 324, în fine; Pand. fr., s0 căt, 1911, 1921; 
Laurent, XXV, 217; Agnel, op. și loco cit.; Cas. fr. Sirey, 
72. 1. 264; D. P. 75. 1. 275. 

() Troplong, I, 136; Thiry, LV, 43; Guillouard, |, 328; Baudry 
et Wahl, [, 1099; Agnel, op. cit., 663, p. 273; Pand. fr., 
cit., 1922 urm. Repert. Sirey, eod. v0, 179i urm.; F. Herman, 
C. civil amnoit, IV, art. LîlT7, No. 12, 13; Mass€-Verge, IV, 
$ 703, pag. 378, text şi nota 4; Aubrv et Rau, V, $ 368, 
p. 389 (ed. a 5-a); Mareade, VI, art. 1717, No. II, p. 445. 
—Contră: (în privinţa cesiunei gratuite a folosinţei imobilului 

închiriat), Duvergier, 1, 367, p. 350; Baudry et Wahl, 1, 1097, 
şi autorităţile citate acolo.
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orice persoane ce nu i-ar: conveni, fără ca tribunalele să 

poată controlă motivele acestui refuz (1). 
De asemenea, clauza, prin care locatarul sau arendașul Cazul când se 

ar fi oprit de a subînchiriă sau subarendă: sau de a trece e pai 
altuia contractul (*), fără consimțământul sau fără consimţă-  prietarului. 

mântul scris al proprietarului, echivalează tot eu interdicția, Controversă. 
de a subînchiriă sau subarendă, judecățorii neputând iarăși, 
în principiu, să examineze și să aprecieze motivele refuzului 
proprietarului (3). | 

In orice caz, proprietarul poate î în totdeauna să renunțe Renunţarea 

atât în mod. expres cât și tacit (4), la clauza: proibitivă din proprietarului 
contract, şi asemenea renunțare, pe care judecătorii fondului proibitivă din 

o constată în mod suveran 6), validează subînchirierea, sub-  contrâct. 
arendarea sau cesiunea contractului. 

Faptul că proprietarul ar fi primit unul sau -mai multe Renunţarea 
câștiuri dela subloeatar sau subarendaş, dându-i. chitanță tacită. 
fără protestare, constitue o renunțare tacită la clauza proi- 
bitivă din contraet 0 

  

() Guillouard, I, 326; Laurent, XXV, 218; Repert. Sirey, v cil., 
1822 urm.; Pand. fr., eod. v9, 1948 urm.; E. Herman, op. cit. 
IV, art. 1717, No. 36 urm.; C. Douai şi Nancy, Sirey, 81. 
2. 184; D. P. 82. 2. 24, Sirey, 82. 2. 117, D.P. 8485. 
320. — Contră,: Baudry et Wabl, I, 1105; Aubry et Rau, V, 
$ 368, p. 334,:335; C. Rouen,. Sirey, 82. 2. 147, D. P. 8. 
2. 11 (în. privinţa "exploatărei unui fond de comerţ). Cpr. 
C. Paris, D. P. 47. 2. 14; Sirey, 47. 2. 447.. 

(2) Cpr. -Cas. rom. Bult. 1906, p- 1568. 
6) F. Herman, op. şi loco supră cit., No. '39 urm.; Laurent, loco 

cit.; Aubry et Rau, loco cit. p. 334; Baudry et Wabl, TI, 1104; 
Guillonard, 1, 395. — Contră: C. Grenoble, Sirey, 67. 2, 44, 

(*) Consimţimântul tacit sau verbal al proprietarului ar fi sufi- 
cient, -ehiar dacă contractul ar cere în această privinţă un con- 
simţimânt scris. Baudry et Wabl, 1, 1107 şi 1117; :Guillovard, 
1, 327; Masse-Verge, IV, $ 703, p. 377, nota.2; Agnel, op. 

„cit, 618, p, 278..0pr. Trib, lor Dreptul din 1884, “No. 20. 
(6) Cas. rom. Bult. S-a I, 1876, p. 507. 
(6) F. “Herman, op. -cit., art. 1: No. 50; Pand.. fp.,-.v0: Bail 

en -gentral,. 1933; Duvergier, |, "372; Baudry: et Wabl, 1, 1117, 
in fine; Guillouara, I,. 321, 331; Laurent; XXV, 232, 233; 
Troplong, I, 141; Mass6-Verge. IV, $ 703, p. 816, nota, 1.— 
Reparaţiile. exterioare făcute. de către proprietar la. imobilul 
subînchiriat, nu constitue însă o renunțare din :partea, sa. “Baudry 
et Wabhl, loco cit., p. 589, nota 2. i
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Uzarea de Tot astfel, proprietarul care uzează de privilegiul ce-i Peg conferă art. 1730 C. eiv., fiind presupus că a renunțat la axt. ;780. beneficiile clauzei proibitive din contract, nu poate opri pe creditorii ehiriaşului sau arendașului de a subiînchiriă, sau subarendă imobilul în folosul lor, pentru tot timpul cât eon- 
tractul mai este încă în vigoare (î). 

Primirea . Tot ea o renunțare la clauza, proibitivă din contract Biel subehi- fi considerat și faptul din partea, proprietarului de a cere arendei. și primi dela, subloeatar sau subarendaș plata, subchiriei sau Renunţarea subarendei. Proprietarul nu poate deci cere această plată proibitivă dela sublocatar sau subarendaș, nici dela cesionarii inter- din contract, mediari, cari au încetat de a se folosi de lucru (2). Este 
adevărat că art. 611 Pr. civ. dispune că lucrurile subehi- riașilor şi subarendașilor, cari se vor afli în locurile ocu- pate de dânşii, precum și fructele pământului ce li s'a sub- arendat, pot fi sechestrate de către proprietar pentru plata chiriei sau arendei datorită, de chiriașul sau arendașul prin- cipal, însă acest text se referă, de bună samă, la cazul când | | subinchirierea sau subarendarea n'a fost oprită. 

Cunoştinţa Simpla cunoştinţă ce proprietarul ar fi avut despre proprietarului subîncehiriere sau subarendare, fără nici o protestare din de sub- . , it Ă , închiriere. partea, lui, poate uneori fi considerată ca o confirmare a sub- 

  

(1) Repert. Sirey, v* Bail en gencral, 1857 urm.; Pand fe., eod., v9, 1963; Arntz, IV, 1452; F. Herman, 0p. şi. loco cit., ST; Mourlon, III, 1292; P. Pont, Privil. e hypothegques, I, 128; Troplong, Idem, I, 155, şi Louage, |, 137; Baudry et Loynes, 1, 440; Valette, Idem, 64; Martou, Idem, II, 397; 'Thezara, 1dem, 339; Goillouara, Privil. et hypotheques, I, 325, şi Louage, I, 329; Thiry, IV, 372; Aubry et Rau, III, $ 261, p. 244, text şi nota 32 (ed. a 5-a), şi V, $ 368, p. 335 (ed. a 5-a); Mass6-Verg€, IV, $ 703, p. 378; Duranton, XIX, 90; Colinet de Santerre, VII, 28 bis XVI; Laurent, XXV, 225, şi XXIX, 405; Cas. fe. şi C. Rouen, D. P.59.1. 53; Sirey, 59. 1. 425; D. P. 60. 2, 21.—0ontră: C. Paris, Râpert. Dalloz, v?, Louage, p. 409, ad notam, care pune în principiu că art. 1730 se aplică numai atunci când nu există proibiție de a subînehiriă sau subarendă, ceeace este inadmisibil. De aceea, această de- cizie este criticată de toți autorii, 
() Baudry et Wabl, 1, 1109, text și nota 6; C. Lyon, D. P. 88. 2. 59; Sirey, 89. 2. 180. Vezi şi supră, p. 74, 75.—Contră.: Trib. din Alexandria, (Eeypet), Jurnal de droit international priv€ (Clunet), anul 1876; p. 389.
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înehirierei sau subarendărei, dar poate fi considerată și ca, 
neavând acest caracter(!). 

Imprejurarea că proprietarul ar fi consimţit la o primă 
sublocaţiune sau subarendare in contra clauzei stipulate de 
dânsul, nu dovedeşte, în principiu, că el a consimțit la toate 
subînchirierele sau subarendările posterioare, căci este de 
principiu că renunţările nu se presupun (*). 

Care este sancţiunea la care se supune locatarul sau 
arendașul principal ce subînchiriază, subarendează sau ce- 
dează contractul său în contra unei clauze proibitive ? 
Art. 1418 fiind mut în această privinţă, trebue să recurgeni: 
la dreptul comun. În adevăr, în specie, locatarul sau aren- 

Nepresupu- 
nerea 

renunţărilor. 

Sancţiunea 
violărei 

clauzei care 

opreşte sub- 
închirierea. 

dașul contravenind la o obligaţie de a nu face, proprietarul 
va puteă, pe de o parte, fără a provocă anularea subloca- 
ţiunei sau subarendărei, să ceară, dovedind prejudiciul su- 
ferit din această cauză, şi în măsura acestui prejudiciu, 
daune dela locatarul sau arendașul principal (?). 

Pe de altă parte, proprietarul poate să expulseze pe 
subchiriaș sau subarendaş, ca unul ce se foloseşte de imo- 
bilul său fără niciun drept, cerând ca posesiunea imobilului 
să fie restituită chiriaşului sau arendaşului cu care a con- 
tractat. El poate, deci. să ceară faţă de acest din urmă, rezi- 
lierea, contractului, cu daune-interese, pentru inexecutarea, obli- 
gaţiilor chiriaşului sau arendaşului său (art. 1021, 1468)(). 

Tribunalele pot, în asemenea caz, să acorde locatarului 
sau arendaşului principal un termen pentru a expulsă pe sub- 
locatar sau subarendaş și a reintră în folosința imobilului (5). 

(1) Baudry et Wabhl, I, 1118; F. Herman, op. şi loco cit., No. 53. 
(2) Baudry et Wahl, I, 1120; Guillouară, I, 331; F. Herman, 

op. și loco cit., No. 56; C. Rennes, Sirey, 59. 2. 236. Vezi 
asupra, principiului necontestat că renunţările nu se presupun, 
C. laşi, Dreptul din 1909, No. 12 (cu observ. noastră). 

Rezilierea 
contractului 
cu daune- 
interese. 

Acordarea 
unui termen. 

(6) Baudry et Wabhl, I, 1108; C. Lyon, D. P. 88. 2. 59; Sirey, 
89. 2. 150. 

(*) Art. 612 din codul japonez este expres în această privinţă. 
(6) Baudry et Wabhl, I, 1108, p. 585; T. Huc, X, 285, p. 381; 

Laurent, XXV, 229; Gouillouard, ], 332, şi II, 626; Duva- 
gier, Î, 370, p. 853; Aubry et Rau, V, $ 368, p. 336: Trop- 
long, I,. 139, 140; Pana. fr., vo cit., 1969; Mareade, VI, 
art. 1717, No. III; Mass6-Verge, IV, $ 703, p. 378, nota 3; 
Duranton, XVII, 86; Agnel, op. cit., 663, p. 273 ete.
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Respingerea Ele au chiar facultatea, tot conform dreptului comun, pingerea € Ia, A AR 
con dainaiza, Să respingă reziliarea, condamnând numai pe locatarul sau 
loeatarului arendașul principal la, daune, mai cu samă atunci când, în 

principal la momentul. cererei, sublocaţiunea a încetat sau când ea nu 
aduce nicio daună proprietarului, sau in fine, când chiriaşul 

sau arendaşul principal oferă de a, expulsă el însuș pe sub- 
locatar sau subarendaș 0). 

Cazul când Judecătorii nu mai pot însă să acorde termene, nici să 
există un pact refuze reziliarea, ci ei trebue numai s'o constate atunei când 

“expres... se dispune anume în contract că sublocaţiunea, subarendarea 
| sau cesiunea contractului va aduce reziliarea lui de drept, 

şi aceasta prin aplicarea dreptului comun, căci, în asemenea, 
caz, condiţia rezolutorie din tacită ce era a devenit expresă (2). 

Aceasta este cazul unui pact comisoriu expres. 

(1) Vezi Baudry et Wabhl, loco cit., p. 586; Agnel, loco cât. p. 273; 
Duvergier, |, 370; Pand. fr. „yo cal., 1970, 1971, şi autorităţile 
citate acolo; Cas. fe. Sirey, 37. [. 614. — Contră: C. lași, Dreptul 
din 1909, No. 12 (eu observ. noastră). — S'a decis că această 
soluție este admisibilă. chiar dacă sublocaţiunea a fost con- 
simțită către o „persoană care ar exercită, o profesie de natură 
a diseredită imobilul, de exemplu: prostituţia, Opr. C. Paris 
(sub Cas.), Sirey 40. 1. 967. 

(2) Aubry et Rau, V, $ 368, p.366; Guillouard, ], 382, în fine; 
Pand. fr., vo 'cit., "1982; Laurent, XXV, 230; "Duvergier, l, 
270, p. 353, 354; Ţ, Huc, 3, 285, p. 381; Agnel, op. cil., 
663, p. 273; Teib. Neamţ, Dreptul din 1907, No. 92 (eu 

- observ. noastră). Cpr. şi C. laşi, Cr. judiciar din 1905, No. 70 
(eu observ. noastră). — S'a decis că, de câteori prin contractul 
de loeaţiune, locatarul este oprit de a subînchiriă fără voia 
şi consimţământul proprietarului, sub pedeapsă, în caz de con- 
travenire, de a se consideră contractul reliziliat, fără somaţie 
sau -cerere în judecată, .reziliarea are loe chiar -atunei: când 

„locatarul, fiind falit, a convenit prin concordatul încheiat cu 
creditorii săi de a abandonă tot aetivul falimentului unui terţiu, 

: împreună cu „dreptul de a .se folosi acest terţiu de contractul 
de loeaţiune, în schimbul obligaţiilor luate de dânsul de a plăti 

„cota concordatară; căci, în asemenea caz, transmiterea Gon- 

: tractului de locaţiune -nu mai era un act de administraţie a 
falimentului, făcut de sindic, și impus de lege în interesul fa- 
litului şi al creditorilor, ci un act făcut..de însuș falitul, în 
urma, întrărei sale în administrația activului său, de conse- 
cinție «căruia el singur este responsabil. Cas..rom. Bult. 1895, 

713; 114.
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Despre obligaţiile locatorului. 

Art. 1420. — Loeatorul este dator, prin însăș natura contrac- 
tului, fără să fie trebuință de nicio stipulaţie specială: 

10 De a trădă locatarului lucrul: închiriat sau arendat (art, 1314 
urm., 1421 C. civil); 

20 De a-l menţine în stare de a puteă servi la întrebuințarea 
pentru care a fost închiriat sau arendat (art. 1421); 
"80 De.a face ca locatarul să se poată folosi neîmpedicat în 

tot timpul locaţiunei (£). (Art. 1422, 1439 C. civil. Art. 1719 C. fr.), 

Prin însăş natura contractului, şi fără ca să fie nevoe 

de vreo stipulaţie specială, locatorul este obligat: 

10 A trădă locatarului sau arendașului lucrul închi- 

riat sau arendat, cu toate accesoriile lui (). 

20 A doua obligaţie impusă loeatorului, tot prin însăș 

natura, contractului, este de a menţine lucrul în stare de 

a puteă servi la întsebuinţarea pentru care a fost închiriat 

sau arendat. | 

3 In fine, ultima obligaţie principală a loeatorului, 

care cuprinde pe toate celelalte, consistă în a face ca loca- 

tarul sau arendașul să se poată neîmpiedicat folosi de lueru 

în tot timpul contractului. 
Rămâne însă bine înţăles că aceste obligaţii principale 

ale locatorului (căci el mai are şi altele), pot fi modificate 

prin convenţia părţilor (*). | 
Curtea, de easaţie din Franţa nu admite însă validitatea, 

convenției prin care sar desființă orice acţiune în justiţie 

din partea locatarului sau arendașului. contra locatorului, 

cu privire la obligaţiile acestui din urmă (%. În orice caz, 

se poate stipulă că dacă chiriașul sau arendaşul ridică în 

conta. locatorului o pretenţie neîntemeiată, acest din urmă 

va, putea cere rezilierea contractului (5). 

() Cpr. L. 9, Pr. şi L. 15 $1, Dig., Locati conducti, 19, 2; Po- 

thier, Louage, IV, 53 urm., 66 urm., 80, 106, 145, 277, 286, ete. 

(2) Vezi înfră, p. 82, 83. Cpr. Cas. rom. Dreptul 1909, No. 22. 

(3) 'Thiry, 1V, 11; Baudry et Wabhl, 1, 270; Guillouard, I, 86, 

şi II, 616. Cpr. Cas. rom. Bult. S-a 1, anul 1876, p. 430. 

(4) Cas. fr. Sirey, 73. 1. 304; D.P. 14. 1. 218. — Vezi însă 

Baudry et Wabhl, 1, 210, p. 136. 

(6) Baudry et Wahl, loco cil., şi deciziile citate în nota, precedentă, 

20734 “ 6 

SI 

Oblig. 
locatorului. 

Modific. 
acestor 

obligaţii.
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Dezinfectarea 
imobilului 
închiriat. 

Predarea 
accesoriilor. 

Deoseb. între 
%$ vânzare şi 

locaţiune. 

Cazuri 
fortuite. 

COD. CIV. — CARTEA III. — TIT. VII. —CAPIT. II. —ART. 1491 $1. 

I. Obligaţia locatorului de â predă lucrul închiriat sau arendat, 
şi starea în care el! trebue să fie predat. 

Art. 1421 $ 1. — Locatorul trebue să trădeă lucrul în aşa, 
stare, încât să poată fi întrebuințat. (Art. 1420, 1423 urm. 1447 
C. civ. Art. 1720 ŞI, C. fr)). 

Locatorul fiind vbligat, în lipsa unei convenţii con- 
trare ), a predă lucrul în ași stare încât să poată fi în- 

trebuințat, trebue să facă toate reparaţiile, chiar și acele 
locative, necesare în momentul intrărei locatarului în folosinţă, 
acest din urmă nefiind obligat decât la reparaţiile locative 
survenite în timpul folosinţei sale (art. 1421, $2, 1447) (6). 

Locatorul trebue să dezinfecteze imobilul, dacă cineva a 
murit sau a zăcut în el de o boală contagioasă (*), şi să facă 
să înceteze turburarea, fie de drept, fie de fapt, care împie- 
dică intrarea locatarului sau arendaşului în folosință (5). 

0) 

€) 

€) 

4) 

6) 

Obligaţia de a predă luerul închiriat sau arendat cu- 

Cpr. L. 15 $1; L. 19$2; [..25$2; 1.55 $1; L. 60, 
Pr., şi L. 61, Pr., Dig., Locati conducti, 19, 2; Pothisr, Louage, 
IV, 106, 108, 129, 130, 146, 219, 325, ete. 
Cpr. Cas. rom. Bult. S-a 1, 1876, p. 430; C. Galaţi, Dreptul din 
1890, No. 49. Vezi iînfră, p. 87, ad notam, şi explic. art. 1447.— 
Convenţia care, în privinţa reparațiilor, dsroagă dela, dreptul 
comun, este de strictă interpretare. Ea poate fi şi tacită, însă 
nu rezultă din împrejurarea că locatarul cunoşteă starea în 
care se găseă imobilul, ea rezultând numai din declaraţia ce 
el ar fi făcut că cunoştea starea imobilului sau că l-a vizitat, 
căci asemenea declaraţie nu poate fi interpretată decât ca o 
acceptare a stărei imobilului astfel cum se găseşte. Baudry et 
Wabhl, I, 281, 801 urm. 
Baudry et Wahl, I, 272; 'Thiry, IV, 12. — Vânzătorul nu 
predă, din contra, lucrul vândut decât în starea în care se 
găsește în momentul încheierei contractului (art. 1324), şi 
această deosebire provine din împrejurarea că vânzătorul nu 
este obligat a face pe cumpărător să se folosească de luerul 
vândut, ci numai de a-i transmite lucrul eu titlul de pro- 
prietate. Baudry et Wabhl, loco cit. Vezi supră, p. 27. 
Justiţia de pace din Oran, Pand. Period. 96. 2. 103; Agnel, 
op. cil., 346; Baudev et Wahl, I, 279 şi 431. V. înfră, p. 100. 
Baudry et Wahl, I, 278. L.ocatorul nu răspunde însă de eazurile 
fortuite, cari ar deterioră imobilul închiriat sau arendat, surve- 
nite în nrma încheierei contractului. Baudry et Wahbl, I, 280.
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prinde și pe aceea de a predă accesoriile lui precum: imo- 

bilele prin destinaţie sau prin incorporaţie, ete. (5). 

Obligaţia de predare şi toate consecinţele ei derivând 
din dreptul comun, se aplică la toate contractele de loca- 
ţiune în genere, la acele de imobile, ca și la acele de mobile(?). 

Spesele predărei, precum sunt, de exemplu: acele de  Spesele 

transportare a mobilelor, de măsurare, ete., sunt în sarcina, predărei.. 

(1) Pothier, Louage, IV, 54, p. 2%; Aubry et Rau, V, $ 366, 

p. 290; Baudry et Wabhl, 1, 286; Thiry, IV, 12, p. 15; Arntz, 

IV, 1133; Laurent, XXV, 108; Agnel, op. cit. 156; Troplong, 

1, 160, 188; T. Hue, X, 288, şi toţi autorii. — Astfel, loca- 

torul unei” case trebue să predeă cheile, uşele, ferestrele și 

atenansele ei, precum: ograda, curtea, grădina, podul, piv- 

niţa, ete. (Pothier, loco cit.; Baudry et Wabl, 1, 286; Trib. 

Bayonne, D. P. 95. 2. 52 şi Or. judiciar din 1905, No. 62, 

cu observ. noastră); locatorul unui cal de călărie trebue, afară 

de cazul unei convenţii contrare, să predeă locatarului şeaua, 

hăţurile, căpăsteul, ete. Calul mai trebue încă să fie bine pot- 

covit (Pothier, loco cit.); loeatorul unei mori sau unei uzine 

trebue să predeă cursul apei, maşinele cari servesc ca motor, ete. 

(Laurent, XXV, 104; Baudry et Wabl, I, 289; Troplong, 1, 

160; Guillouard, I, 88); locatorul unei prăvălii pentru ex- 

ploatarea unei cârnăţării este obligat a clădi în localul în- 

chiriat un horn pentru exercitarea, acestei profesiuni (Guillouard, 

loco dit.; Baudry et Wabhl, I, 291; Râpert. Sirey, v Bail en 
gentral, 471; C. Caen Sirey, 76. 2. 40). 

Dreptul de a vână şi de a pescui nu se consideră, în ge- Dreptul de a 

nere, ca un accesoriu a unui fond rural, afară de cazul bine vână şi dea 

înţăles când vânatul şi peseuitul ar fi produsul principal al cPeoveisă 

acestui fond; de unde rezultă că, în lipsa unei clauze exprese On overa 

a contractului, aceste drepturi aparţin locatorului, adecă, pro- 

prietarului. Cpr. în acest sens, Thiry, IV, 12; Gauillouard, ], 

143, 286; Aubry. et Rau, V, $ 365, p. 284, 285 (ed. a 5-a); 

Baudry et Wabhl, IL, 785; Troplong, 1, I6l; Mareads, VI, 

axt. 1719, No. 7; Cas. fr. D.P. 66. 1.411; Sirey, 66. 1. 412.— 

Contră: Laurent, XXV, 172; T. Huc, X, 307; Duvergier, 1, 

73, p. 76 urm.; Duranton, LV, 286, p. 229 urm. Vezi şi 

art. 8 din legea asupra poliţiei vânatului dela 1906, eare 

dispune că: dreptul de vânătoare nu aparţine arendașului 

unui fond decât dacă i sa, coneedat acest drept prin contract. 

Vezi şi suprâ, p. 33, 34.— Ce trebue să decidem în privinţa alu- Aluviunea. 

viunei formate în timpul exerciţiului contractului? Vezi tom. II], 

partea l-a, al Coment. noastre, p. 359, nota 1. Cpr. Baudry et 
Wabhl, I, 294 urm. 

(2) Baudry et Wabhl, I, 320; Troplong, I, 175; Guillouard, II, 678.
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Spesele 
ridicărei. 

Locul unde 
se face 

predarea. 

[Momentul 
când se face 
predarea. 

Sancţiunea 
lipsei de pre- 

dare sau 
înţârzierei 

adusă 
în predare. 

COD. CIV. — CARTEA III. — TIT, VII. — CAPIF. II.— ART. 1491 $1. 

loeatorului, dacă contrarul nu rezultă din stipulaţia părţilor 
(art. 1317)(%), iar spesele ridicărei sunt în sarcina loeata- 
rului sau arendașului (2). 

Predarea se face la locul unde se găseşte lucrul închi- 
riat sau arendat, afară de cazurile când convenţia sau obi- 
ceiurile locale ar statornici contrarul (analogie din art. 1104, 
şi 13196). | 

Ea se va face în ziua fixată prin contract (*), iar în 

caz când contraetul ar fi mut asupra acestui punet, predarea, 
imobilelor se va face conform obiceiurilor locale, la noi, la 
sf. Gheorghe și sf. Dimitrie (6). 

Lipsa de predare sau întârzierea în obligaţia predărei (6) 
are în genere aceeaș sancțiune, căci, în ambele ipoteze, loca- 
tarul sau arendașul se poate pune în posesiunea lucrului 
închiriat sau arendat manu militari, dacă aceasta este cu 
putinţă (art. 1077, 1021)(), el putând cere, în caz contrar, 
rezilierea, contractului cu daune-interese (art. 1021), dacă 
lipsa de predare sau întârzierea predărei se datorește faptului 
loeatorului (6). 

() Pothier, Louage. IV, 55, 56; Bandry et Wabl, 1, 307; 'Thiry, 
IV, 12, în fe. E 

(&) Pothier, op. cit., 56; Baudry et Wabl, loco cit.; Guillouard, I, 91. 
() Guillouard, loco cit. | 
(*) S'a decis, cu drept cuvânt, că fixarea intrărei în folosinţă, în 

momentul morţei locatorului, este validă şi nu constitue un 
pact suceesora]. Trib. Bruxelles, sentință citată de Baudry et 
Wahl, I, p. 148, nota 1 (ed. a 2-a). 

() Pothier, op. cit, 58; Planiol, II, 1677; Baudry et Wahl, 1, 
299. — Vezi însă Guillouard (I, 92), după care intrarea în 
folosință, trebue să se facă imediat, dacă lucrul închiriat sau 
arendat este la libera dispoziţie a loeatorului, în momentul 
încheierei contractului. 

(6) Opr. Cas. rom..Bult. 1888, p. 20. — Cazul unei predări parţiale 
este asimilat cazului în care predarea, totală este amânată sau 
refuzată de locator (art. 1101). Baudry et Wabl, 1, 316. 

() Cazurile în cari luarea în posesiune a, luerului închiriat sau 
arendat este cu neputinţă sunt acelea în cari sar fi închiriat 
luerul altuia, sau când lucrul ar fi fost închiriat ori arendat 
unui locatar sau arendaș anterior, care ar fi preferat celui de 
al doilea. Baudry et Wabl, I, 808, p. 152. 

(6) Guillouard, I, 96; Baudry et Wabhl, 1, 309, 317. — Rezi- 
lierea, contractului poate fi cerută chiar dacă lipsa predărei 
s'ar datori unui caz fortuit, cu această deosebire că, în acest



OBLIGAȚIILE LOCATORULUI. — ART. 1421 $1, 

Așa dar, locatarul sau arendașul are alegerea între 
executarea silită a contractului, când este cu putință, și 

rezilierea. lui (art. 1021), şi aceasta fie că locatorul refuză 
predarea, lucrului, sau întârzie numai îndeplinirea obligaţiei 
sale, fie că el nu predă luerul în stare de a putea fi între- 
buinţat (art. 1421 $ 1). 

Locatarul sau arendașul n'ar puteă însă, cel puţin după 
unii, să ceară, în asemenea cazuri, reducerea preţului con- 
tractului, nici, a fortiori, să reţie el însuş din preţ partea, 
corespondentă a valorei reparațiilor pe care locatorul nu 
le face (î). 

S'a decis însă, cu drept cuvânt, că, deşi locatorul este, 
între altele, obligat a preda locatarului sau arendașului lu- 
erul închiriat ori arendat, şi de a face ca locatarul sau aren- 
daşul să se folosească de lucru neîmpedicat, în tot timpul 
locaţiunei sau arendei, totuşi judecătorii pot, după împre- 
jurări, să acorde locatorului, conform art. 1101, aplicabil 
şi la contractele de locaţiune, termene pentru îndeplinirea 
obligaţiilor sale, şi aceasta mai ales atunci când neexecutarea 

din urmă caz, loeatorul n'ar puteă fi condamnat: la daune. 
Cpr. Pothier, op. cit., 73; Baudry et Wabhl, I, 309 urm.; 
Guillouard, I, 96; Cas. rom. şi C. Bucureşti, Bult. S-a I, 
1885, p. 238 şi Dreptul din 1885, No. 42; Bult. 1896, p. 955. — 
Dacă contractul este reziliat din culpa Jocatorului, acesta, va, 
xestitui arvuna și câştiurile primite prin atici paţie, iar loca- 
tarul va, restitui lucrul închiriat, dacă el îl primise. Baudry 
et Wabl, |, 311; Cas. rom. Bult. 1894, p. 130. — Consta- 
tarea, instanţelor "de fond că proprietarul n'a pus pe locatar 
sau arendaș în posesiunea imobilului închiriat sau arendat şi 
“că, prin urmare, acesta este în drept a cere rezilierea con- 
“tractului, este suverană şi scapă de controlul Casaţiei. Cas. 
vom. Bult. 1894, p. 1209. Şi în sens invers, tot suverană 
este și decizia de fond, care constată că imobilul închiriat 
sau arendat a fost predat în pună stare locatarului sau aren- 
dașului. Cas. rom. Bult. 1890, p. 1388. 
Baudry et Wabhl, 1, 317, 328; Lucent, XXV, 109; C. Douai, 
Sirey, 57. 2. 209. Cpr. 'Teib, Ilfov, eare pune în. principiu 
că niciun text de lege nu indritueşte pe locatar sau arendaş 
a reţine preţul contractului şi a nu-l plăti la termenele lui. 
Curierul judiciar din 1909, No. 15 (eu observ. noastră). — 
Vezi însă Guillouard, I, 101 şi 222; Aubry et Rau, V, $ 366, 
> 291 (ed. a 5-a); Cas. D.P. 4.1. 509; CO. Paris, 

„P. 94, 2. 53; Sirey, oi 2. 147. Vezi înfră, p. 113, nota l. 
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acestor obligaţii este datorită unui caz de forță majoră, în 
specie, răscoalele țărănești din primăvara anului 1907 (1). 

Personalitatea Acţiunea locatarului sau arendaşului care are de scop 
aere: predarea, lucrului şi a accesoriilor lui, este o acţiune perso- 

nală, pentrucă, după cum știm, contractul de locaţiune con- 
feră loeatarului sau arendaşului un drept personal (2). 

II. Obligaţia locatorului de a întreţine lucrul închiriat sau arendat. 

Art. 1420 $ 2. — Locatorul este dator de a menţine lucrul 
în starea de a puteă servi la întrebuințarea pentru care a fost în- 
chiriat sau arendat. (Art. 1421 C. civ. Art. 1719 C. f.). 

Art. 1421 $ 2.— In cursul locaţiunei, locatorul trebue să facă 
toate acele reparaţiuni ce pot fi necesare, afară de micile reparaţii 
(reparaţii locative) cari, prin uz, sunt în sareina locatarului. (Art. 1220 
$ 2, 1447 urm. C. civ. Art. 1720 C. fi). 

Facerea In toate contractele de locaţiune, fie de mobile sau de 
reparațiilor. imobile, după cum observă și Pothier fop. cit., IV, 106), necesare, aiară . . i de acele  locatorul, fiind obligat a face ca locatarul sau arendaşul să 
locative. se poată folosi de luerul închiriat sau arendat, prestare 

rus licere (art. 1420 $ ultim), de aici rezultă pentru dânsul 
obligaţia de a face, în cursul contractului, toate reparaţiile 
necesare (5),. afară de acele numite locative, cari rămân în 
sarcina locatarului sau axendaşului (art. 1421 $ 2)(%). 

(1) Trib. Ilfov, Er. judiciar din 1909, No. 15 (eu observ. noastră). 
(2) Vezi tom. III, partea l-a, al Coment. noastre, p. 221 urm., 

nota | şi supră, p. 29 urm., ad notam, unde se arată conse- 
einţile acestui principiu. 

Cum că locatarul sau arendașul poate cere predarea lu- 
cerului închiriat sau arendat dela loeator sau dela, reprezen- 
tanţii săi universali, de câteori predarea mai este încă cu 
putință, asupra acestui punet nu mai încape nicio îndoială. 
„Cât pentru chestiunea de a se şti dacă predarea poate fi 
cerută dela achizitorul care ar fi cumpărat lucrul închiriat 
sau arendat, după ce contractul de locaţiune a dobândit dată 
certă, ea este controversată în Franţa. Cpr. Guillonard, |. 99. 
Vezi înfră explic. art. 1441. 

(5) Astfel, dacă este vorba de o casă de locuit, „le locataire doit 
âtre tenu -clos et couvert“, după, expresia lui Loysel. Cpr. Po- 
thier, op. cit, IV, 106; Arntz, IV, 1133; Planiol, II, 1679. 

(*) Cpr. Cas. rom. Bult. 1399, p. 1130. — Părţile sunt însă în 
drept ca, prin contractul de locaţiune san de arendare, să mo- 
difice dispoziţiile legei privitoare la reparaţiile lucrului în-
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Chestiunea de a se şti cari reparaţii cad în sarcina Chestia de 
locatorului, şi cari cad în sarcina proprietarului, este o chestie fapt. 
de fapt de suverana apreciere a instanțelor de fond (*). 

Reparaţiile devenite necesare prin culpa locatarului sau Reparaţiile 
arendaşului sunt tot în sarcina lui, însă acele devenite ne- Ca oa 
cesare printr'un caz fortuit, precum ar fi, de exemplu: dis- rului sau prin 
trugerea, acoperemântului printi”o furtună, sunt în sarcina “42 fortuit- 
locatorului, căci, în cursul locaţiunei, el trebue să facă toate 
reparaţiile necesare pentru ca locatarul sau arendașul să se 
poată folosi de lucrul închiriat sau arendat. 

Dacă locatorul nu face aceste reparaţii, locatarul sau Sancţiunea 
arendașul poate cere rezilierea contractului, prin aplicarea aaatilor 
art. 1021 şi 1439,() sau poate să ceară ca justiţia să-l necesare. 

autorize a le face el însuş, prin aplicarea art. 1077). In 
cazuri urgente, el va puteă chiar face reparaţiile necesare, 
fără autorizarea Justiţiei, mai ales dacă proprietarul nu se 
găsește la faţa locului (*). 

Locatorul va putea fi condamnat și la daune, însă aceste Condamnarea 
daune nu vor fi datorite, conform dreptului comun, decât Iocatorului 
în urma punerei lui în întârziere, fie printr'o somaţie extra- 
judiciară, fie chiar printr'o simplă serisoare(”). 

Rezilierea, din cauza neexecutărei obligaţiilor locatorului 

chiriat sau arendat. Cpr. C. Galaţi, Dreptul din 1890, No. 49; 
Cas. rom. Bult. S-a I, 1876, p. 430; Cas. fr. Sirey, 95. 1. 282; 
Baudry et Wahl, I, 801; Guillouard, I, 103, şi II, 469; T. 
Huc, X, 35i. Vezi supră, p. 82, nota 2, şi înfră, explic, art. 1447. 

() Cas. rom. Bult. 1901, p. 1616. 
(2) Cpr. Cas. rom. Bult. 1897, p. 1338; Bult. 1899, p. 1130; 

Bult. 1904, p. 10. 
(2) Thiry, IV, 15; Laurent, XXV, 112; Baudry et Wahl, |, 

324, 325; Guillouard, I, 108; T. Huc, X, 292; Cas. rom. 
Bult. 1896, consid. dela pag. 1503. — Contractul nu va puteă 
însă fi reziliat şi locatarul nu va aveă drept la daune, dacă 
el a declarat că primeşte lucrul în starea în care se găseşte. 
(Cas. rom. Bult. 1883, p. 1040). Chestiunea de a se şti dacă 

„luerul primit de locator eră sau nu în bună stare, este o chestie 
de fapt de snverana apreciere a, instanțelor de fond. Vezi 
supră, p. 85, ad notam, în fine. 

(*) T. Huc, X, 292, in fine, p.392; Laurent, XXV, 112, în fine 
(5) T. Huc, X, 292, p. 391; Baudry et Wabhl, I, 332; Cas. fe 

Sirey, 92. 1. 117; D. P. 92. 1. 257; Cas. rom. Bult. 1904 
p. Il. — Contră: Guillouard, 1, 108; Baudry et Barde, Oblig.
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va puteă fi cerută fără nicio punere în întârziere, o ase- 
menea punere în întâiziere fiind necesară numai ea punet 
de plecare pentru cererea în despăgubire (1). 

Despăgubirea Se poate întâmplă ca locatarul să fi comis imprudența, 
castrului de a face el însuș reparaţiile necesare, fără autorizarea, jus- 

reparațiile ţiției, atunci de exemplu, când nu există nicio urgență sau 
fără justitiei când proprietarul eră de faţă, şi în asemenea caz, se naşte 
Contzoversă. întrebarea dacă el este în drept dea fi despăgubit de chel- 

tuelile făcute. Afirmativa, este în genere, şi cu drept cuvânt, 
admisă, pentrucă altfel, locatorul sar înavuţi în detrimentul 
locatarului, ceeace nici întrun caz nu poate fi permis (2). 

Reţinerea Loecatarul va puteă, în privinţa cheltuelelor necesare 
ae făcute de dânsul, să fie autorizat de justiţie a le reţine 

chiriei. din preţul chiriei sau arendei, fără a puteă însă stabili o 
Controversă. a țare compesaţie din propria sa autoritate, deşi chestiunea, 

este controversată (2). 

III. Obligaţia locatorului de a face pe locatar să se folosească 
neîmpedicat de lucrul închiriat sau arendat. 

După art. 1420 $ ultim, locatorul este obligat de a 
face ca locatarul să se poată folosi neîmpedieat ( paistble- 
ment, zice art. 1719 C. fr), în tot timpul locaţiunei, de 
lucrul închiriat sau arendat(*). 

Loeatorul garantează deci pe locatar sau arendaş contra 
perderei totale sau parţiale ă, lucrului închiriat sau arendat; 
contra vieiilor luerului; contra turburărilor lui şi a terțiilor. 

1, 470, p. 448, 444 (ed. a 2-a); Planiol, nota în D.P.92.1. 
257; 0. Douai şi Pau, Sirey, 48. 2. 189; Sirey, 65. 2. 199. 
Cpr. şi Cas. rom. Bult. 1907, ultimul considerent dela p. 432. 

(1) Cas. rom. Bult. 1904, p. Îl. Cpr. şi Bult. 1906, p. 508. — 
Vezi însă Cas. rom. Bult. 1906, p. 719. 

(2) Pothier, Louage, IV, 129 urm.; Maread6, VI, art. 1730 urm,, 
No. 1, în fine; Baudry et Wabl, I, 325; Guillouard, I, 108; 
Troplong, I, 352; Aubry et Rau, V, $ 366, p. 294; Cas. rom. 
Bult. 1896, consid. dela pag. 1503.— Contră: Laurent, XXV,112. 

(9) Cpr. Baudry et Wabhl, ], 317, 327 urm. Vezi şi supră, p. 85, 
text şi nota ]. 

() Cpr. Cas. rom. Dreptul din 1909, No. 22.— Loeatarul împe- 
dicat dela folosința lucrului, are dreptul de a cere despăgu- 
biri, al căror cuantum se apreciază în mod suveran de instan- 
ţele de fond. Cas. rom. Bult. 1892, p. 885.
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1 Garantarea pentru perderea lucrului închiriat sau arendat. 

Art. 1423. — Dacă, în timpul locaţiunei, luerul închiriat ori 
arendat se strică în totalitate prin caz fortuit, contractul este de 
drept desfăcut. Dacă însă se distrueşte în parte, locatarul (sau aren- 
daşul) poate, după împrejurări, să ceară o scădere din preţ, ori 
desfiinţarea contractului. In amândouă cazurile, nu i se dă nicio des- 
păgubire(!). (Art. 1083, 1156, 1425, 439, 1457 C. eiv. Art. 1722 Cfr.). 

Art. 1439 $ 1. —- Contractul de locaţiune se desființează (2) 
când lucrul a perit în totul sau s'a făcut netrebnie spre obișnuita 
întrebuințare (5). (Art. 1083, 1156, 1423 C. civ. Art, 1741 C. fk.). 

In lipsa unei convenţii contrare, care este permisă ($, 
locatorul garantează pe locatar sau arendaș contra perderei 
totale sau parţiale a lucrului survenită în timpul contrae- 
tului, în acest sens că el trebue să sufere sau desfiinţarea con- 
tractului, sau o mieşorare din preţ. Efectul perderei lucrului 
este deci deosebit, după cum ea este totală, sau parţială (5). 

0) Cpr. L. 15$2și 7; L. 19$6; L.25 $2; L.27,Pr.; L. 30$1; 
L. 33 şi 84; L. 35, Dig., Locati conducti, 19, 2; L. 23, Dig,, 
De div. regulis juris antiqui, 50, 17; L. 28, Cod, De locato 
et conducto, 4, 65. Pothier, Louage, IV, 74, 142, 144, 158, 309, ete. 
Şi trebue adaos: de drept, dela sineși, după cum se exprimă 
art. 1492 din codul Calimaeh (1112 C. austriac) și art. 12, partea 
III, eapit. 4 din codul Caragea, adecă: prin singura autoritate 
a legei, ca și în cazul art. 1423. Cpr. Baudry et Barde, Oblig., 
I, 303, 2%, p. 309 (ed. a 2-a); Acollas, III, p. 378; Berriat 
St. Prix, Notes Element. sur le C. civil, III, p. 311, No. 6946; 
Colmet de Santerre, VII, 168; 'Troplong, II, 463; Thiry, 
IV, 47. — Contră: Cas. rom. S-a 1, Dreptul din 1909, No. 6. 

(2) Cuvintele: sau s'a făcut netrebnic spre obisnuita întrebuințare, 
Jipsese în textul corespunzător francez, şi sunt adaose de legiui- 
torul nostru. Vezi în privința dreptului roman, textele citate 
la art. 1423, iar în privinţa vechiului drept fr., vezi Pothier, 
op. cil., LV, 7, 65, ete. 

() Baudry et Wahl, I, 368, 371. — Vezi însă, în privinţa per- 
derei totale, înfră, p. 91, nota 3. 

() Perderea totală consistă în dispariţia întreagă a lucrului în- In ce constă 
chiriat sau arendat, iar perderea parțială, în dispariţia numai  perderea 
a unei părţi a acestui lucru, dacă partea rămasă nu permite totală sau 
ca contractul să-şi atingă scopul său. Baudry et Wahl, ], para e 
336 urm., 339. 

Jurisprudenţa asimilează unei perderi totale sau partiale, Cazuri asimi- 
imposibilitatea sau pericolul în care sar găsi locatarul ori late perderei 

ucrului, 

—
—
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Perderea totală a lucrului în ţimpul contractului aduce 

de drept desfiinţarea lui, din cauza lipsei de obiect, şi art. 1439 
$ 1 nu distinge, în această privinţă, dacă luerul a perit 
prin caz fortuit sau altfel. In ipoteza întăi, adecă: când 
lucrul a perit prin caz fortuit sau forță majoră (aceste cuvinte 
fiind sinonime după art. 1475)(î), locatarul sau arendaşul nu 

arendașul de a se puteă folosi de lucrul închiriat sau arendat. 
Cpr. Pothier, Louage, IV, 148; Thiry, IV, 47, p. 46; Guil- 
louard, I, 392; Baudry et Wabhi, [, 337; Pand. fr., ve Bail 
en gentral, 1039 urm. — Nu constituese însă o perdere eveni- 
mentele cari micșorează numai plăcerea sau utilitatea folo- 
sinței, fără a o împedică, nici simpla schimbare a formei 
lucrului închiriat sau arendat. Baudry et Wabhl, 1, 337, p. 169; 
Aubry et Rau, V, $ 369, p. 348, nota 1 ter (ed. a 5-a).— Loea- 
torul nu poate fi responsabil, de asemenea, de diversele cauze 
cari pot micşoră posibilitatea de câştig pentru locatar, dacă 
aceste cauze nu pot fi calificate în mod Juridie că au distrus 
lucrul închiriat sau au împedicat folosinţa, lui. Cas. rom. Balt. 
S-a I, 1875, p. 101; Bult. 1878, p. 94. 

Pentru a obligă pe locator la garanţie, perderea trebue să 
se producă în intervalul care se scurge între începutul şi sfâr- 
şitul contractului. Deși contractul se consideră ca început 
numai dela, intrarea locatarului sau arendaşului în folosinţă, 
perderea care sar produce între semnarea contractului şi in- 
trarea în folosinţă. va aveă aceleași efecte, pentrucă locatorul 
este obligat a predă însuşi lucrul promis. Baudry et Wabl, Î, 343. 
Vezi asupra cazului fortuit, tom. V al Coment. noastre, tabla 
analitică, vo Caz fortuit, şi tom. VI, p. 347 urm., precum şi 
infră explic. art. 1435 şi 1457 urm. 

Ca exemple de cazuri fortuite, vom cită: distrugerea lucrului 
închiriat sau arendat, prin foe, furtună, cutremur, inundație, ete.; 
distrugerea viei arendate prin filoxeră (Cas. Palermo, Sirey, 
1903, 4. 20, şi alte autorităţi citate de Baudry et Wahl, op. cit., 
], p. 190, nota 7; Planiol, II, 1735. Vezi tom. VI al Coment. 
noastre, p. 349, precum şi înfră, Apendice: despre bezman.); 
distrugerea întâmplată printr'o revoluţie, de exemplu: prin 
răscoalele ţărăneşti a eecaretelor, pătulelor, magaziilor şi altor 
lueruri cai serveau la exploatarea moşiei arendate (C. Bu- 
curești şi Cas. rom., Dreptul din 1907, No. 85 şi din 1908, 
No. 59; Or. judiciar „din 1908, No. 52); dărâmarea imobi- 
lului închiriat din ordinul autorităţilor competente, în inte- 
resul igienei, siguranţei publice sau alinierei. (Cas. rom. Bult. 
S-a 1, 1885, p. 239; Bult. 1896, p. 955; C. Bordeaux, Sirey, 
54. 2. 396; D. P. 55. 2. 60; Baudry et Wabhl, 1, 344). 

Sa decis că şi exproprierea pentru cauză de utilitate pu-
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are drept la daune, prin aplicarea ast. 1083 (art. 1423), 
pe când în caz de perderea luerului prin culpa uneia din 
părţi, cealaltă parte va aveă drept la daune. 

»Toemala dărei și luărei în năimală, zice art. 1492 0. Calimach. 
din codul Calimach (1112 C. austriac) (!), se .desface dela Art 1492. 

“sineși, când va peri lucrul năimit. Dacă aceasta se va în- 
tâmplă din prieina unei părţi, se cuvine celeilalte părţi să 
ceară despăgubire; iar de va fi din întâmplare, atunei nu este 
datoare să răspundă o parte către alta“. 

Rămâne însă bine înțăles că loeatarul poate, ca şi aren- Art. 1460. 
dașul, printr”o clauză expresă şi prin aplicarea art. 1460, să 
ia asupra lui cazurile fortuite. (Cpr. art. 1156 $ 2, 1567). 

In lipsa unei stipulaţii exprese, se înțălege că va fi Art. 1461. 
vorba numai de cazurile fortuite ordinare, nu însă şi de 
acele extraordinare (art. 1461)(). 

Din cele mai sus expuse rezultă că locatarul va puteă, Cazul când 
să invoace desființarea, contractului, chiar când luerul ar fi ei apei 
perit din culpa lui proprie, rămânând însă, în asemenea, locatarului. 
caz, ca el să despăgubească pe locator de toate daunele 
suferite (art. 1453). 

Dacă luerul a perit prin culpa locatorului, contractul Culpa 
: Joeatorului. 

blică este un caz de forță majoră, care face aplicabil art. 1423 
din codul civil. Trib. Paris, Pand. Period. 88. 2. 83. Cpr. 
Baudry et Wabhl, 1,338; Planiol, II, 1735; TF. Huc, X, 295. — 
Contră: Trib. Masvseille şi C. Aix, Sirey, 74. 2. 154; D. P. 
74. 5. 320; Sirey, 75. 2. 147. Vezi în privinţa exproprierei, 
înfră, rubrica: Incetarea contractului, de locațiune prin expro- 
prierea pentru cauză de utilitate publică. 

(1) Vezi asupra acestui text din codul austriac: Stubenraueh, 
Commentar zum, &sterreichischen allgemeinen biirgerlichen Ge- 
selabuche, II, p. 363, 364 (ed. din 1903); Mattei, I paragraf 
del codice civile austriaco avvicinati dalle leggi romane, Jran- 
cezi, ete. IV, p. 453 urm. (Venezia, 1854). 

(2) „Si “quis fundum locaverit, ut etiam si quid vi majore acci- 
disset, hoc ei prestaretur, pacto standum esse“. (|. 9 $ 2, Dig., 
Locati conducti, 19. 2). 

() Baudry et Wabl, 1, 353.— Părţile n'ar puteă însă să convie 
că perderea totală a lucrului nu va atrage desfiinţarea con- 
tractului. O asemenea convenţie ar fi nulă, pentrucă de câte 
ori nu există un lueru, nu poate să existe nici contract de 
locațiune. Vezi supră, p. 26 şi 24 urm. Cpr. Pand. fe., 0 Bail 
en general, 1091; Duranton, XVII, 213. -
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este iarăş desființat de drept, pentrucă executarea lui este 
cu neputinţă, însă în asemenea caz, locatorul va plăti dau- 
nele suferite de locatar sau arendaş, fără ca locatorul sau 
locatarul, din a căror culpă luerul ar fi perit, să poată fi 
obligat la reelădirea sau reconstruirea lucrului distrus (1). 

Motivele Rațiunea pe care se întemeiază dispoziţia art. 1423 este, 
ari. 1425. că distrugerea totală sau chiar parțială a lucrului închiriat 

ori arendat constitue, pentru locatar sau arendaș, o privaţiune 
totală sau parţială a folosinţei lucrului închiriat sau arendat. 

Din acest principiu rezultă: 1 că desfiinţarea contrae- 
tului trebue să fie admisă din momentul în care locatarul 
sau arendașul a fost lipsit de folosința lucrului închiriat 
ori arendat; și 20 că din acest moment locatarul sau aren- 
dașul nu mai datorește câștiul, așă că dacă acest câștiu a 
fost plătit înaintea, distrugerei lucrului, el este deţinut de pro- 
prietar fără eauză, iar locatarul sau arendaşul este în drept 
să ceară restituirea, lui (2). 

Efectele Venim acum.la efectele perderei parţiale. Această per- 
perderei par- dere, când este rezultatul cazului fortuit sau forţei majore, 

lucrului.  autoriză pe locatar sau arendaș a cere, după împrejurări, 
o scădere din preţ, sau desfiinţarea contractului, fără însă 
a-i se acordă vreo despăgubire ($). 

Cazurile când Locatarul sau arendașul are alegerea între aceste două, 
Ioeatarul are mijloace numai atunei când partea perită este atât de 

” însemnată, încât se poate crede că, fără dânsa, el nar 
fi consimţit a luă lucrul cu chirie sau în arendă. In 

() Baudry et Wahl, I, 351, 355; Guillouard, I, 393, 3%; 
Thiry, IV, 47. 

(2) Cas. rom. Dreptul din 1908, No. 36, p. 289. 
() Opr. Cas. rom. Bult. 1899, p. 303; C. Bucureşti, Dreptul din 

1907, No. 85. — Pentru ea locatarul sau arendașul să poată 
recurge la unul din aceste două mijloace, perderea par- 
țială a lucrului trebue să fie de o însămnătate oarecare, 
căci dacă forţa măjoră ar fi adus numai o jenă momentană 
pentru dânsul, el nu s'ar puteă plânge, de oarece, după cum 
zice legea romană, uneori putând să tragă un folos consi- 
derabil din luerul închiriat sau arendat, trebue câteodată să 
sufere şi o daună uşoară. „Alioguin modicum damnum cequo 
animo ferre debet colonus, cui immodicum lucrum non aufer- 
tur“. L. 25 $ 6, în medio, Dig., Locati conducti, 19. 2. Cpr. 
Pand. fr., vo Bail en general, 1062 urm.
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cazul contrar, el poate cere numai o mieşorare din preţ (), 
dacă, bine înțăles, n'a luat cazurile fortuite asupra lui (). 
Tribunalele apreciază în fapt dacă perderea. este destul de 
însemnată pentru a justifică rezilierea contractului (2). 

Opţiunea între micșorarea preţului şi desființarea con- 
tractului aparţine exeluziv locatarului sau arendașului (*), 
aşa că el ar puteă, cu toată oferta de desființare din partea 
locatorului, să menţie contractul, cerând o scădere din preţ. 
El n'ar puteă însă să revie asupra deciziei sale, dacă a 
optat pentru desființare, în caz când opţiunea sa ar fi fost 
acceptată fie expres, fie tacitamente: de către locator (£). 

Şi vuce-versa, locatarul sau arendaşul n'ar puteă cere desfiin- 
țarea, dacă părţile s'ar fi înțăles ca contractul să fie menţinut (6). 

93. 

Numai 
loeatarul are 

alegerea. 

Se decide însă de unii că, în caz de perdere parţială Reconstruirea 
a lucrului închiriat sau arendat, prin caz fortuit, loeatarul 
sau arendașul ar puteă să silească pe loeator a reface partea 
distrusă, ceeace este foarte îndoelnie (). 

() Thiry. IV, 47, p. 46; Baudry et Wahl, 1, 358; Guillouard, 
], 297; Pand. îr., vo Basil en general, 105! urm. Cpr. Trib. 
Ilfov, Cr. judiciar din 1909, No. 15 (cu observ. noastră). 

(2) Cpr. C. Bordeaux, Sirey, 87. 2. 38. Vezi supră, p. 91. 
(9) Aubry et Rau, V, $ 369, p. 343, nota | guater, şi autori- 

tăţile citate acolo. Tribunalele nu pot însă acordă în acelaş 
timp şi desfiinţarea, contractului şi o mieşorare din preţ. 
Aubry et Rau, loco cit.; Pand. fr., v? cit., 1058; Cas. fr. 
Sirey, 12. 1. 292; D. P. 72. 1. 394. 

(*) C. Bucureşti, Dreptul din 1907, No. 85; p. 698. — Această, 
opțiune nu aparţine nici loeatorului, nici ereditorilor loea- 
tarului sau arendașului. Baudry et Wabl, I, 361; T. Huc, 7r. 
de la cession et de la transmission des creances, |, 94, p. 140. 

(6) Aubry et Rau, loco cil., p. 343, nota 2; Baudry et Wabhl, 
1, 362; T. Huc, X, 294; Cas. fr. D). P. 89. 1.9; Sirey, 89. 1. 105. 

(6) Aubry et Rau, Joco cit.; C. Paris (sub Cas.), Sirey, 75. 1. 125; 
D. P. 76. 1. 87. 

() Vezi pentru afirmativa, Baudry et Wabhl, I, 363; 'Troplong, 
1, 220. — Contră: Guillouară, I, 107 şi 394; Aubry et Rau, 
V, $ 366, p. 293, text şi nota 5; Thivy, IV, 15, p.17; 
Laurent, XXV, 111 şi 404; Mareade, VI, art. 1722, No. 1; 
T. Hue, X, 294, p. 396; Pand. fi., v Bail en gentral, 1069 urm. ; 
C. Alger, Sirey, 68. 2. 243; D. P. 69. 2. 29; C. București, 
Dreptul din 1907, No. 85. — Nimie nu împedieă însă pe părţi 
de a dispune printr'un nou contract reconstruirea luerului. 
distrus. C. Bucureşti, Dreptul, loco cit. 

luerului 
distrus. 

Controversă..
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Lipsa de 
despăgubire. 

Cazul când 
perderea 

lucrului se 
datoreşte 
faptului 

locatorului. 

Cazul când 
perderea 

lucrului se da- 
toreşte 
faptului 

loeatarului. 
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Ceeace e însă neîndoelnic, este că locatarul sau arendaşul 

n'ar puteă să reelădească partea, distrusă, spre a obligă pe 
loeator la continuarea contractului (*). 

Art. 1423 adaogă că, nici întrun caz, fie perderea 
totală, fie parţială, locatarul sau arendașul nu are: drept la 
daune, pentrucă, în specie, este vorba de un caz fortuit de 
care locatorul nu poate fi responsabil. Este, în adevăr, de 
principiu că nimeni nu răspunde de cazul fortuit (2). 

Se poate întâmplă ca perderea parţială să fie datorită 
faptului loeatorului, sau locatarului ori arendașului. In cazul 
întăi, adecă când perirea parţială a, luerului se datorește fap- 
tului locatorului, loeatarul este totdeauna în drept a cere 

desfiinţarea, contractului și daune-interese, pentrucă, în specie, 
locatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia sa, şi desființarea îm- 
preună cu daune este sancţiunea firească a lipsei de exe- 
cutare a oricărei obligaţii în genere (art. 1021). 

Locatarul sau arendaşul ar mai puteă încă, mulţu- 
mindu-se cu partea rămasă nedistrusă, să ceară o despă- 

gubire dela locator, despăgubire care se va apreciă de jude- 
cători, pentrucă acest drept este acordat oricărui creditor 
a unei obligaţii de a face. 

In fine, unii mai conferă loeatarului sau arendașului 
dreptul de a cere reconstruirea părței distruse, iarăș ca o sane- 
ţiune firească a obligaţiei de a face ce incumbă locatorului (5). 

În caz când perderea parţială a lucrului închiriat sau 
arendat se datorește faptului locatarului sau arendașului, se 
admite că locatorul este în drept a cere desființarea con- 
tractului, de câteori folosința lucrului închiriat sau arendat 
a devenit cu neputinţă (*). 

(1) Baudry et Wabl, I, 365. 
(2) L. 23, în fine, Dig., De diversis regulis juris antigui, 50. 17; 

L. 28, Cod, De locato et conducto, 4, 65. — Omul nu răs- 
punde de cazul fortuit decât atunei când el l-a provocat prin 
dolul, culpa sau negligența lui, si culpa casum pracessit. 
Vezi tom. V al Coment. noastre, p. 417; Trib. şi C. Iaşi, 
Dreptul din 1908, No. 34 şi din 1909, No. 17 (eu nota d-lui 
Siliu Rădulescu). Cpr. L. 11, $ 1, Dig., Locatii conduchi, 19, 2. 

(2) Baudry et Wabl, I, 369. — Vezi însă Guillouard, I, 394, 
care nu distinge între perderea parţială a lucrului datorită 
cazului fortuit și acea datorită eulpei loeatorului. 

(*) Baudry et Wahl, I, 357. — In privinţa cazului când, cu toată
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Sarcina probei, în privinţa perderei lucrului, incumbă, Sarcina 
locatarului sau arendaşului (4). probei. 

Regulele privitoare la perderea totală sau parţială a, Inchirierile de 
lucrului se aplică nu numai la închirierile şi arendările de e 
imobile, ci şi la. acele de mobile, fie corporale sau incorporale (2). art. 1423. 

Efectele perderei totale a lucrului închiriat sau arendat 
prin faptul locatarului. 

Art. 1453. — Dacă contractul de închiriere (sau arendare) se 
desfiinţează, pentru culpa chiriașului, acesta e dator de a plăti chiria, 
pe tot timpul necesar pentru o nouă închiriere, și daunele ce ar fi 
provenit din reaua întrebuințare a lucrului închiriat (sau arendat). 
(Art. 998, 999, 1021, 1081 urm., 1085, 1430, 1439, 1446 C. eiv. 
Art. 1760 C. fr)(6). 

Art. 1453, deși figurează sub rubrica care se ocupă de — Apiie. 
închirierile caselor, totuşi se aplică necontestat și la. aren- art 1458 la 
dările de moşii, căci el cuprinde o aplicare a dreptului comun, moşii. 
după care, în caz de inexecutarea unei obligaţii, debitorul 
răspunde de daunele cari au putut fi prevăzute la facerea 
contractului, dacă, inexeeutarea nu provine din dolul său 
(art. 1085)(%. 

  

perderea parţială a lucrului, folosinţa lui mai este eu putinţă, Cazul când 
chestiunea este controversată. In adevăr, după Guillouard (|, perderea, par- 
385), perderea parţială a lucrului prin faptul locatarului ar țialăa lucrului 
atrage totdeauna desființarea contractului, locatarul sau aren- oaie pedică 
dașul fiind obligat a despăgubi pe locator de prejudiciul ce-i Controversă. 
cauzează perderea, parţială a lucrului (argument din art. 1453).— 
Coniră: Baudry et Wabhl, I, 356, p. 178. 

: (0) Baudry et Wabl, I, 370 şi 972 urm. a 
() Baudry et Wabhl, I, 372; Troplong, I, 236; Pand. fe, vo 

Bail: en gentral, 1092 urm.; Cas. fr. Sirey, 71. 1.233; D.P. 
172. 1. 179 (în privinţa închirierei dreptului de a percepe taxe 
pentru trecerea pe un fond situat pe o apă care face parte 
din domeniul public). 

() Cpr. L. 55 $ 2, Dig., Locati conduci, 19. 2. . | 
(*) Baudry et Wabl, 1, 345; Guillouard, I, 497. — A fortiori, Distrugerea 

acest text se aplică la distrugerea unei uzini, prin culpa lo- unei uzini. 
eatarului. Baudry et Wabhl, loco cit.; Guillouard, II, 507; 
Cas. fr. D. P. 80. 1. 385; Sirey, 81. 1. 319. — Codul fr. nu 
are decât un singur text asupra închirierei uzinelor, şi anume: 
art. 1147 care, și acela, a tost eliminat de legiuitorul nostru.
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După acest text. în caz de desființarea contractului din 

culpa locatarului (5), acesta va plăti locatorului, independent 

de sumele ce ar proveni din reaua întrebuințare a lucrului 

(abuzul folosinţei) (2), chiria pe tot timpul necesar pentru o 

nouă închiriere, adecă: nu pe tot timpul cât locatorul nu 

și-a reînchiriat imobilul în realitate, ei pe timpul cât obi- 

ceiurile locului lasă proprietarului spre a-și găsi un locatar (?). 

Axt. 1453 se aplică atât la rezilierea produsă prin per- 

derea totală a lucrului, cât şi la orice reziliare în genere. 

20 Garantarea contra viciilor lucrului închiriat sau arendat. 

Art. 1422. — Locatarul (sau arendaşul) trebue să fie garantat 

pentru toate stricăciunile şi viciile lucrului închiriat ori arendat ce-i 

împedică întrebuințarea, chiar deşi nu au fost cunoscute locata- 

rului (*) la timpul loeaţiunei. 
Dacă din aceste vieii şi defeete derivă pentru locatar (sau 

arendaş) o daună oarecare, locatorul este dator a-l desdaună (6). 

(Art. 1021, 1352 urm., 1420, 1426 urm. C. civ. Art. 1721 C. fr.), 

Vezi asupra acestei materii, Agnel et d'Hooghe, Code manuei 

des proprittaires et fermiers de biens rurauz et d'usines, 

p. 250 urm. (ed. a 2-a, 1902). | 

(4) În caz când rezilierea are loc în virtutea unei clauze a con- 

tractului, locatorul nu poate cere dela locatar daune pentru 

timpul necesar relocaţiunei. 'T. Huc, X, 354, care citează în 

acest: sens o sentinţă a tribun. din Charleroi (Belgia). 

(2) Această despăgubire, care reprezintă dauna adusă imobilului 

prin abuzul folosinței, adecă prin dolul loeatarului, ce a moti- 

vat rezilierea, este lăsată la aprecierea judecătorilor. Ea va cu: 

prinde toate daunele cari ar fi o urmare directă a inexecutărei 

(art. 1086). Cpr. Baudry et Wabhl, I, 345; Guillouard, I, 447. 

() Planiol, II, 1139; Aubry et Rau, V, $ 370, p. 366, text și 

nota 5; Guillouard, Il, 508; Mareacs, VI, asupra art. 1760; 

Baudey et Wabhl, I, 341; Colmet de Santerre, VII, 209 bis; 

Dalloz, Nouw. 0. civil annott, IV, art. 1760, No. 4 urm., şi 

toți autorii; C. Lyon, D. P. 1908. 5. 13, şi Cr. judiciar din 

1909, No. 11 (cu observ. noastră). — Proprietarul care şi-ar 

fi reînehiriat imediat imobilul, nu mai are drept la despăgu- 

bire pentru reînchiriere. Guillouard, II, 509; 'Troplong, II, 

622; Duvergier, II, 80. — Contră; Baudry et Wahl, I, 348. 

(£) Textul oficial zice, din eroare, locatarului, în loe de locato- 

rului. Aceeaşi eroare mai este încă repetată în art. 1424. 

Vezi infră, p. 104, nota 1.5 a 
(5) Vezi în privinţa dreptului roman, L. 19 Ş1şi L.60$7, 

Dig., Locati conduceti, 19, 2; iar în privința vechiului drept 

francez, vezi Pothier, Louage, IV, 109 urm.
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Loeatorul trebue să garanteze pe locatar sau arendaş. 
contra, viciilor de eari ar fi atins lucrul închiriat sau arendat (5, 
pentrucă, altfel, el şi-ar îndeplini în mod imperfect obligaţia, 
impusă de art. 1420. 

Art. 1422 este împrumutat dela Pothier (V, 110), origina 
care se exprimă în termenii următori: . art. 1422, 

„Les vices de la chose loute que le locateur est oblige de garantir, sont 
ceux qui “en empâchent enticrement usage; il n'est pas obligt de garantir ceux 
qui en rendent seulement P'usage moins conmode“. 

Această soluţie n'a fost admisă, după toate probabilitățile, Garantarea 
de legiuitorul actual: 1” pentrucă art. 1422 nu reproduce “E? viciilor 
cuvântul entierement (în totul) întrebuințat de Pothier; numai o inco- 
2% pentrucă $ 2 al ast. 1422 condamnă teoria lui Pothier. moditate loca- 
„Dacă din aceste vieii şi defecte, zice textul, suscitat, rezultă, Controversă. 
pentru locatar -o daună oarecare... ete.“; 3 in fine, din 
art. 1352 rezultă că vânzătorul răspunde de viciile ascunse 
ale lucrului vândut, când întrebuinţarea sa, este atât de mic- 
şorată încât se poate presupune că cumpărătorul nu l-ar fi 
cumpărat, sau nu l-ar fi plătit atât de scump. Or, există, 
în această privință, o analogie complectă între loeaţiune şi 
vânzare. Prin urmare, locatarul sau arendaşul trebue să fie 

garantat de locator nu numai când este lipsit de uzul total 
al lucrului închiriat sau arendat, dar încă şi atunci când 
întrebuinţarea acestui lucru îi aduce o incomoditate gravă, 
după aprecierea judecătorilor (?). 

Astfel, s'a decis, eu drept cuvânt, că existenţa de şoa- 

() Locatorul nu garantează viciile cari provin din culpa locata- 
rului sau arendaşului; el garantează însă pe acele provenite din 
culpa ui personală. Baudry et Wabhl, I, 443; Agnel, op. cit., 
353. — In baza acestor principii se decide, eu drept cuvânt, 
că locatorul este responsabil de accidentul cauzat locatarului 
prin reaua dispoziţie a locurilor, nu însă de accidentul datorit 
imprudenţei acestui din urmă. Baudry et Wahl, I, 518, și au- 
torităţile citate acolo. | 

(2) Vezi în acest sens, Thiry, IV, 21; Laurent, XXV, 115; Du- 
vergier, Louage, IL, 339, p. 320 urm.; Baudry-Laeantinerie, 

- III, 668; Planiol, II, 1686; Ricei, op. cit., VIII, 95; Pana. 
fe. vo Bail en gencral, 934 urm. — Coniră: Guillouară, I, 
117; Aubry et Ran, V, $ 366, p. 300 (ed. a 5-a); Repert. 
Sirey, v” Bail en gentral, 892 urm. Asupra acestui punct 
există şi.o părere intermediară. Vezi Baudry et Wabl, |, 
430, p. 213; T. Huc, X, 2%. 

20724 7
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Existenţa de reci sau guzgani (1), ploşniţe(?), gândaci, furnici sau alte 
insecte, în imobilul închiriat, constitue un viciu care auto- 

niţe, ete. în riză pe locatar nu numai a cere daune, dar chiar și rezi- 

lierea, contractului, de câteori prezenţa acestor insecte nu-i este 
imputabilă şi-i aduce o incomoditate echivalentă aproape cu 
imposibilitatea de a, se puteă folosi de imobilul închiriat. 

guzgani, 
goareci, ploş- 

imobilul 
închiriat. 

Cazul când 
locatarul ar î 
avut cunog- 

tenţa acestor 
animale în 
"imobil. 

Garantarea 
pentru. viciile 

aparente. 

Cunoştinţa ce locatarul ar fi avut de existenţa acestor 
insecte sau animale în imobilul închiriat, precum şi faptul 

tință de-exis-că el le-ar fi suferit un timp oarecare, n'ar scuti pe proprietar 
de obligaţia de garanţie, dacă chiriaşul n'a renunţat în mod 
expres sau tacit la această obligaţie din partea proprieta- 
rului(). Semnarea inventarului sau plata mai multor câştiuri, 

0 

o 

€) 

C. Douai, D. P. 1908. 2. 304 şi Pag. juridice din 1909, 
No. 43 (cu observ. noastră). Vezi şi C. Orltans, decizie citată 
de Baudry et Wahl, Î, p. 214, nota 2. Această decizie pune 
în principiu că locatarul trebue să ia toate măsurile pentru 
distrugerea acestor animale, înainte de a acţionă pe locator. 
Trib. şi C. laşi, C. de justiţie civilă din Geneva, Trib. Cour- 
tray (Belgia), ete. Dreptul din 1888, No. 70 şi din 1899, 
No. 64 (eu observ. noastră); Sirey, 94. 4. 32; Pand. Period. 
95. 5. 7; Or. judiciar, din 1907, No. 11, p. 88 (eu observ. 
noastră), precum şi alte decizii citate de Baudry et Wabhl, [, 
p. 214, nota 1 (ed. a 2-a). Considerentele deciziei suseitate ale 
Curţei din laşi sunt reproduse în observ. noastră, publicată în 
Dreptul din 1899, No. 64, p. 523, 524, nota 1. Cpr. Planiol, 
II, 1686; T. Huc, X, 293, p. 393; Guillouard, Î, 118; Laurent, 
XXV, 118; Agnel, op. cit., 345, p. 168; Pand. fr., ve Bail 
en gentral, 845; Dalloz, Nouv. C. civil annott, IV, art. 1721, 
No. 6; F. Herman, C. civil annote, IV, art. 1721, No. 13.— 
Dacă proprietarul pretinde că locatarul este acela care a adus 
ploşniţele în casa, închiriată, el trebue să facă dovada faptului 
alegat (art. 1169). Agnel, loco cit.; Baudry et Wabhl, I, 444. 
S'a decis, în adevăr, că din art. 1421 rezultă că loeatarul 
poate”'cere rezilierea contractului chiar pentru viciile ce erau 
aparente în momentul încheirei lui, căci loeatorul fiind obligat 
a-i prestă într'un mod continuu folosinţa, locatarul a putut 
crede că se va pune lucrul, în timpul chiar al locaţiunei, în 
stare de a-i procură folosinţa, promisă. Aceasta rezultă, de alt- 
mintrelea, şi din art. 1422, prin care legea dispune” că loea- 
torul răspunde de vieiile lucrului închiriat, fără a restrânge 
dispoziţiile acestui text la viciile şi defectele ascunse ale lucrului, 
după cum art. 1352 şi urm. restrâng dispoziţiile relative la 
viciile redibitorii, în materie de vânzare. Îrib. Ilfov, Dreptul 
din 1901, No. 54, p. 449. — Vezi însă C. București și Cas.
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fără nicio rezervă ori protestare din partea locatarului, nu 
implică neapărat din partea, acestuia o acceptare tacită (). 

Tot ea, vieii cari împedică într'o limită oarecare folo- Exemple de 
au. | . A . „alte vicii p. sinţa, locatarului, au fost, cu drept cuvânt considerate de ju- „a ei e, 

risprudenţă: un defect de construcţie (?), precum ar fi: starea: datorește ga- 

rea, a dușumelelor(?), a hornurilor sau a eoşurilor(*); lipsa ratie 
de apă (în orașele cari au fericirea de a aveă apa la dis- 
poziţie); emanaţia de miazme vătămătoare(); umiditatea (6); 
infiltrarea apei în pivniță sau în odăile de locuinţă (7); 

rom. Dreptul din 1885, No. 42 (motive, p. 333, col. 2); Bult. 
1907, p. 792, precum şi alte autorităţi citate înfră, p. 101, n. 5. 

(1) Cpr. Baudry et Wabl, [, 442; F. Herman, C. civil annoie, IV, 
art. 1721, No. 19 urm.; C. Pau, Sirey, 94. 2. 59; D.P. 95.2. 23. 

(2) In baza acestor principii s'a decis, cu drept cuvânt, că spec- Garantarea 
tatorul eare ocupă un loc într'un circ sau într'un teatru, fiind spectatorului 
un locatar al acestui loc, trebue să fie garantat contra acci- care asistă la 9 
dentelor cari sar întâmplă din cauza unui viciu sau defect Ponta” 
de construcţie, fără a fi obligat a stabili culpa locatorului. accidentelor. 
'Tribun. din Gand, Cr. judiciar din 1906, No. 31 (cu observ. 
noastră). Această responsabilitate a agentului principal nu 
distruge pe acea a comunei, care ar fi învoit construirea cir- 
cului sau teatrului, fără a controlă soliditatea lui. Vezi tom. V 
al Coment. noastre, p. 554, text și nota 5. — Se decide că şi 
directorul unui teatru este responsabil către spectatori de acei- 
dentele cauzate de actori. Baudry et Wabhl, II, 3135, şi auto- 
zităţile citate acolo. 

Tot prin aplicarea principiului de mai sus s'a decis, de Cazul când 
asemenea, că spectatorul care a închiriat o lojă întrun teatru spectatorul a 
trebue să fie garantat de locator, dacă se stabileşte în fapt pnchiriat 
că loja închiriată cuprinde mai puţine locuri decât acele” Ve 
pentru cari fusese închiriată. Trib. Paris, D. P. 1901, 2. 321; 
Sirey, 1903. 2. 117; Dalloz, Nouveau C. civil annott, IV, 
art. 1721, No. 13, 53 şi 66. Cpr. Baudry et Wabhl, Il, 3133. 

(5) Baudry et Wahl, I, 431, şi autorităţile citate acolo. 
(£) Agnel, op. cit., 344, p. 168; Dalloz, Nou. C. cîv. annot, 

IV, art. 1721, No. 5; Planiol, II, 1686; Baudry et Wabhl, 
loco cit., text şi nota 5; C. Amiens, Sirey, 89. 2. 39.—S'a decis 
însă, că proprietarul nu este responsabil de erăpătura, unei sobe 
mobile întrebuințată de loeatar. C. Paris, D. P. 95. 2. 276. 

(5) Vezi deciziile citate de Baudry et Wabhl, I, p. 214, nota 6. 
(6) Cpr. C. Nancy, D. P. 96. 2.367; Sirey, 97. 2. 664 Pand. fe, 

vo Bail en gentral, 940. 
47) Pand. fr., -v ciț., 944; Baudry et Wabhl, loco cit.; Planiol, 

II, 1686; C. Paris, Râpert. Dalloz, Supplement, ve Louage, 
p. 141, nota 3.
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insalubritatea odăilor închiriate; -o boală contagioasă încui- 

bată în imobilul închiriat(%); concesiunea unor drepturi an- 

terioare de natură a aduce o vătămare locatarului actual(2), ete. 

Inundaţia. Inundaţia se consideră uneori tot, ca un viciu al lucrului, 

din cauza periodicităţei ei (5). 
Viciile cari Loeatorul trebue să garanteze pe locatar în contra vi- 

provin dela ciilor lucrului, chiar dacă aceste vicii nu provin dela dânsul. 

Astfel, faptul unui vecin de a întunecă vederea ehiriaşului 

prin construcţiile ce acesta ar face pe fondul său, obligă pe 

locator a garantă pe locatar (Î). 

Garantarea Din cele mai sus expuse rezultă că locatorul garan- 

contra sii tează, pe locatar, chiar în contra viciilor ce sar manifestă. 

Eatactului. în urma încheierei contractului, şi în tot timpul executărei 

lui, după cum dispune anume art. 537 din codul german (5). 

In această privință, locaţiunea se deosebește de vânzare, în 

care ştim că vânzătorul garantează pe cumpărător numai 

pentru viciile existente în momentul încheierei contractului (6). 

Această deosebire provine de acolo că, în contractul de lo- 

caţiune, locatorul trebue să presteze folosinţa, lucrului în tot 

timpul contractului (art. 1420 $ ultim), pe când în con- 

tractul de vânzare, luerul se predă în starea în câre se gă- 

seşte în momentul contractului (art. 1824). Dacă lucrul piere 

mai târziu, el piere pe sama cumpărătorului 0). 

Vicii vremel- Locatorul garantează pe locatar contra viciilor lucrului, 

NIce, 

() Vezi supră, p. 82, text şi nota 4. 

(2) Baudry et Wabhl, Louage, |, 431, p. 215. 

(9) Baudry et Wabhl, |, 431 şi 529; Agnel, op. cit., 348. Cpr. 

C. Nancy, decizie citată supră, pag. 99, n. 6. Vezi înfră, p. 119. 

(£) Pothier, IV, 76, 112; Pand. fr., vo cit., 950; Agnel, op. cit., 

347, p. 169; Baudry et Wabl, Î, 434; Laurent, XXV, 156; 

Troplong, IL, 199; Duvergier, L, 309; C. Paris, D. P. 49.2. 

211; Sirey, 49. 2. 471. „Si vicino cdi ficante, obscuventur lu- 

mâna cenaculi, teneri locatorem inguilimo“. (L. 25 $ 2, Dig, 

Locati conduceti, 19, 2). Vezi şi infră, p: 117, nota 1. 

(5) In acest caz, însă, locatorul nu datorește  locatarului daune, 

pentrucă el nu este în culpă (argument din art. 1423). Thiry, 

IV, 24, în fine. 
(5) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 723. 

(7) Pothier, Louage, 1V, 112; 'Thiry, IV, 24; Pand. fr., vo Bail 

en general, 948 urm.; Guillouard, I, 120; Troplong, I, 199; 

Duvergier, Louage, I, 343, p. 827, 828; Ricci, op. cit., VIII, 

95, în fine, p. 165.
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nu numai atunci când aceste vicii sunt permanente, dar chiar 
şi atunci când sunt numai vremelnice (). 

Locatorul datorește garanţie nu numai în privinţa imo- Garantarea p. 
2 închirierea bilelor, ei şi în. privința, mobilelor închiriate (2). Astfel, se de lucruri 

decide, cu drept cuvânt, că acel care a închiriat nişte vase mobile. 
sau poloboace, este responsabil de stricarea lichidelor puse 
în ele, dacă această stricare se datorește stărei rele în care 
erau vasele sau poloboacele închiriate 6). Ia 

Dar dacă locatorul garantează pe locatar în contra vi-  Oblig. de 
xaranţie nu ciilor lucrului închiriat, această obligaţie nu este de ordine, See or- 

publică; de unde rezultă că convenţia părţilor poate s S'0 dinea publică. 
restrângă, sau să o înlăture cu totul (?). 

Se decide chiar, în genere, că, în privința viciilor apa- Vieii aparente 
sau 'diinoscute. xente, de notorietate publică, sau pe cari locatarul le-a, cu- “Centsoversă. 

noscut, garanţia nu va aveă loc, pentrucă el e presupus a: 

fi renunțat la ea(?). Art. 1606 $ ultim din codul portughee 
este expres în această privință (0). i, 

() Baudry et Wabhl, I, 435. — Loeatorul trebue să asigure to Accesoriile 
losinţa locatarului nn numai în privinţa lucrului închiriat, dar „nerului 
şi în privinţa accesoriilor lui, precum: curtea, ograda, scările, inoate 
pivniţa imobilului închiriat, ete. Pothier, op. ci., IV, 115; . 
Baudry et Wabhl, 1, 437; Guillonard, |, 120; Pand. fe., vo cit., „966. 
Vezi şi supră, v. 83, nota |. 

(2) Pană. fr., vo i 957; Troplong, Louage, |, 195; Massb-Vergs, 
IV, 8 697, „351, nota 2, col. 2. 
(6) Baudry et Wahl, I, 438. — „Si quis dolia viliosa ignarus lo- 

„ caverit, deinde vinum effluzeril, tenebitur în îd. quod interest, 
mec ignorantia ejus erit excusata“. (L. 19 $ 1, Dig,, Locati 

. conducti, 19, 2). Opr. Pothier, Louage, IV, 119. 
„ 4%) Pothier, op. cât.,. IV, 114; Râ&pert. Sirey, vo Bail en gentral, 

900; Pand. fe.,. "cod, vA, 963 urm.; Baudry et Wahl, I, 440; 
Guillouard, I, 121; Troplong, |, 198; Duvergier, I, 345, p. 328. 

45) Pothier, op. cit. IV, 113; Baudry et Wahl, ], 440; Troplong, I, 
198; Dauvergier, I, 342, p. 327; Maread6, VI, art. 1721, No. 1; 
Arantz, IV, 1136; Guillouard, I, 122; Mass6-Verge, IV, $ 701, 

„p. 361, nota 4; Mourlon, []I, 744; Aubry et Rau, V, $ 366, 
p. 301, text şi nota 17; T. Huc, X, 293; Planiol, II, 1688; 
Pacifiei-Mazzoni, Istituzioni di diritto civile italiano, V, 166, 
p. 201 (ed. a 3-a); Cas. fr. şi Trib. Paris, D. P.81. 1.102;D.P. 
1001. 2. 391; Sirey, 1902. 1. 37; Cas. rom. Bult. 1907, p. 192; C. 
Bucureşti, Dreptul din 1885, No. 42 (motive), p. 333, col. 2. Vezi 
asupra acestei controverse, Pand. fr., v* Bail en gândral, 952 urm. 
Vezi şi supră, p. 98, nota 3. 

„(0% „Proprietarul, zice acest text, -este obligat a despăgubi pe lo- Dr. străin.
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Această soluţie, bazată pe tradiţia veche franceză, este 

însă foarte îndoelnică. In adevăr, dacă art. 1352 face ca. 

vânzătorul să fie responsabil numai de viciile ascunse ale 

Juerului vândut, aceasta, este pentrucă cumpărătorul e pre- 

supus că a, cunoscut sau a putut să cunoască viciile apa- 

rente, el înţălegând a cumpără lucrul aşa cum se găseşte (*). 

Or, prezumpţiile legale fiind de strictă interpretare, tăcerea 

legiuitorului, în privinţa vieiilor luerului închiriat, nu ne au- 

toriză a aplică la loeaţiune prezumpția statornicită în ma- 

terie de vânzare. Viciile aparente vor puteă, deci, da, loc la, 

o acţiune în garanţie în folosul locatarului, după aprecierea. 

tribunalelor (2). 

Saneţiunea, Care este sancţiunea garanţiei viciilor? Paragraful 2 al 

obli d Bu art. 1422 dispune 'că, dacă din aceste vicii rezultă pentru 

fuhirea “locatar o daună oarecare, acesta are drept la despăgubiri, 

Jocatarului. fără a se distinge, după cum distinge art. 1577 din codul 

italian, dacă el a cunoscut sau n'a cunoscut aceste vicii €). 

Cazul când Locatorul care ma cunoscut viciile lucrului, este obligat 

oeatorul Ja garanţie ca şi acel care le-a cunoscut, fără a se distinge, 
wa cunoscut 2 . 4 Ş 

fisiila “ca în materie de vânzare (art. 1356, 1357), între locatorul 

a aerului, de bună și de rea credinţă, căci art. 1422 respinge ase- 

menea distincţie; de unde rezultă că locatorul va putea fi 

condamnat la daune, chiar dacă n'a cunoscut viciile lu- 

crului închiriat (*), atară de cazul poate când ar fi vorba de 

catar de prejudiciul defectelor sau viciilor ascunse ale lucrului 

închiriat, anterioare contractului“ (dos defeitos ou vicios 

occultos da cousa, anteriores ao arrendamento). — Art. 1553 

din codul spaniol declară aplieabile contractului de locaţiune, 

în privinţa garanţiei, regulele dela vânzare. 
(1) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 724, 725. 

(2) Vezi în acest din urmă sens, Ricci, op.cit. VIII, 9%, p. 165, 

şi O. de casaţie din Roma (16 Aprilie 1877), decizie citată de 

acest autor; Thiry, IV, 22; Laurent, XXV, 116; Colmet de 

Santerre, VII, 167 bis IL. Vezi şi supră, p. 98, nota 3, 

C. italian. (5) „Dacă din aceste vicii sau defecte ar rezultă o daună, oarecare 

Art, 1571. pentru locatar, locatorul este obligat a despăgubi pe locatar, 

zice $ 2 al art. 1577 din codul italian, afară de cazul când s'ar 

dovedi, că nu le-a cunoscut, salvo che provi, di averli ignorati“. 

(£) Aubry et Rau, V, $ 366, p. 299, 300, text şi nota, 13; Mass- 

Verg6, IV, 701, p. 362, text şi nota 6; Mourlon, III, 744: 

Planiol, II, 1689; Thiry, IV, 23; Baudry et Wahl, I, 445; 

Arntz, IV, 1137; Laurent, XXV, 122; Goillouard, I, 125; -
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niște vicii sau defecte a căror existență el n'ar fi putut-o 
nici presupune măcar (), sau când viciul ar fi intervenit în 
urma, încheierei contractului, prin faptul unui terţiu £). Prin 
aplicarea art. 1085, locatorul de bună credință nu va fi 
însă condamnat decât la daunele cari au fost prevăzute sau 
cari au putut fi prevăzute la facerea contractului (*). 

Dar condamnarea, locatorului, fie chiar de bună ere- 
dinţă, la daune nu este singura sancţiune a garanţiei viciilor, 
căci după părerea, tuturor, contractul va, puteă fi reziliat, în 
virtutea, condiţiei rezolutorii tacite (art. 1021), după ce- 
rerea, locatarului, prin acţiunea ex conducto, de câteori vieiile 
sau defectele lucrului îl fac impropriu la uzul pentru care 
era. destinat, de vremece, în specie, locatorul nu-și îndeplineşte 
obligaţia sa (5). Dacă viciile sau defectele lucrului nu sunt 
destul de grave pentru a aduce rezilierea contractului, loca- 

tarul va aveă drept numai la o mieşorare de preţ). 
Independent de aceasta, mai există încă o ipoteză în care 

contractul nu va fi reziliat, şi anume: atunci când viciile sau 
defectele luerului pot fi reparate, afară de cazul când lo- 
catarul n'ar fi putut dobândi dela loeator repararea, necesară, 
folosinţei sale, fapt pe care el trebue să-l dovedească (0). 

Colmet de Santerre, VII, 167 bis 1; C. Paris, D. P. 9%. 2. 
171. — Contră: 'Troplong, Louage, IL, 194 şi Vente, ], 574; 
Agnel, op. cit., 354; Duvergier, |, 341; Duranton, XVII, 63; 
Maread6, VI, art. 1721, No. III; Pothier, Louage, IV, 118, 119 

103 

Rezilierea 
contractului, 

Cazul când 
viciile pot fi 

reparate. 

(în privinţa dreptului vechiu fr.). Cpr. şi 1. 19 $1, Dig, 
Locati conduceti, 19, 2. 

(1) Aubry et Rau, loco cit., p. 300, nota 16, in fine. 
() Planiol, II 1689; C. Rennes, Râpert. Dalloz, Supplement, ve 

Louage, 155, p. 166, nota 2. 
() Planiol, II, 1689; Guillouard, I, 125, ab înitio; Baudry et 

Wabhl, 1, 446, p. 222. 
(*) Pothier, Louage, IV, 116, pag. 46; Agnel, op. cit., 352; 

Aubry et Rau, V, loco cit., p. 299; Arntz, IV, 1137; T. 
Huc, X, 293; Gouillonard, I, 123; Laurent, XXV, 120; 
Baudry et Wabhl, I, 446; Mourlon, LII, 744; Duvergier, I, 
339; Troplong, I, 193; Planiol, II, 1689; Paeifici-Mazzoni, 
op. cît., V, 166, p. 201. 

(6) Vezi autorii supră citați. Cpr. C. Nancy, Sirey, 98. 2. 80 (în pri- 
vinţa ploşniţelor și altor insecte cari infectau imobilul închiriat). 

(9) Baudry et Wabl, I, 450, şi autorităţile citate acolo. Cpr. Judec. 
ocol. 'P.-Măgurele, Cr. judiciar din 1907, No. 56.
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30 Garantarea contra turburărilor cari ar emană dela însuş locatorul sau 
| dela terţiile persoane. - 

Art. 1424. — Locatorul (1) nu poate, în cursul locaţiunei, să 

schimbe forma lucrului închiriat sau arendat (2). (Art. 1420, 1429, 

1430 C. civ. Art. 1723 C. fr.). 
Art. 1425. — Dacă, în cursul loeaţiunei, lucrul închiriat sau 

arendat are nevoe de reparaţii urgente, ce nu se pot amâna pănă 

la finele contractului, locatarul trebue să sufere strâmtorirea, ce i se 

căşunează, orice fel fie ea, şi fiind lipsit, chiar pe timpul facerei lor, 

de întrebuinţarea a o parte a luerului închiriat sau arendat. 

"Dacă însă aceste reparaţii continuese mai mult decât patruzeci 

zile (3), preţul locaţiunei se va scădeă în proporțiunea timpului în care, 

şi a părţei lucrului închiriat de a cărei întrebuințare a rămas lipsit. 

Dacă reparaţiile sunt de așa fel în cât locatarul şi familia sa, 

să se afle în neputinţă de a locui, el va puteă cere anularea (*) 

contractului. (Art. 998 urm., 1020, 1021, 1083, 1421, 1423 C. eiv. 

Art. 1724 C. fr)). 
Art. 1426. — Locatorul nu este răspunzător .către locatar de 

“ turburarea căşunată lui prin faptul unei a treia persoane, care per- 

soană nu-și sprijină acel fapt pe un drept asupra lucrului închiriat 

sau arendat. Locatarul are însă facultatea de a reclamă în contra-le(?), 

în. numele său personal (7). (Art. 1427 urm. C.eiv. Art. 1725 C. fr.). 

Art. 1427. — Dacă, din contra, locatarul a fost turburat în 

folosinţa, sa, în urmarea unei acţiuni relativă la proprietatea, lu- 

cerului, are drept la o scădere, în proporţie cu dreptul inchirierei 

sau arendărei, întrucât îasă a înştiinţat pe locator de această mo- 

lestare şi împedicare (5). (Art. 1021, 1082 urm., 1341, 1847, 1351, 

1428, 1433, 1457 C. civ. Art. 112 urm. Pr. eiv. Art. 1726 C. fr.). 

Art. 1428. — Dacă acei câri au cășunat turburarea cu dela, sine 

() In textul oficial se zice din eroare, ca şi în art. 1422, loca- 

tarul, în loc de locatorul. Vezi supră, p. 96, hota, 4. 
(2) Cpr. Pothier, Louage, IV, 75, p. 33. 
(2) In codul italian, acest termen este redus la douăzeci zile (art. 1580). 

(4) Sau mai bine zis: rezilierea contractului, după cum se ex- 

primă atât textul corespunzător francez, cât și art. 15830 din 

codul italian. 
6) Cpr. L. 27, Pr., Dig, Locati conducti, 19, 2; Pothier, op. 

cit., IV, 11—"19, 140, 141, 147, 149, 150, 320, 821, ete. Vezi 

şi art. 13, partea III, capit. 4 din codul Caragea, care este 

identie cu textul actual. 
(6) Sau mai bine zis: în contra lui, adecă: în contra terţiului care 

căşunează, turburarea. 
(9) Cpr. L. 55, Pr., Dig., Locati conducii, 19, 2; L. 1,4 şi 12 

„Cod, De locato et conducte, &. 65; Pothier, op. cit., IV, 81 şi 287. 
(5) Cpr. Pothier, Louage, IV, 83, 90.
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putere, pretind a aveă vreun drept asupra lucrului, ori dacă loca- 
tarul este chemat în judecată pentru a fi condamnat a perde lucrul 
în totalitate sau în parte, sau pentru a suferi exereiţiul unei servi- 
tuţi, el trebue să înștiinţeze pe Locator spre a fi garantat contra unei 
asemenea turburări şi, dacă vrea, poate să fie scutit de orice chemare 
în judecată, arătând însă pe locatorul în al cărui nume posedă (1). 
(Art. 554, 576 urm., 1426, 1427, 1433, 1853 C. civ. Art. 112 urm. 
Pr. eiv. Art. 1727 C. fr.) 

Locatorul, fiind obligat prin art. 1420 $ 3 a procură 
locatarului sau arendașului, în tot timpul contractului, fo- 
losinţa pașnică şi neîmpedicată a lucrului închiriat sau arendat, . .. 
trebue să garanteze pe acest din urmă atât în contra fap- 
telor sale personale, cât şi în contra acelora cari ar emană 
dela terţiile persoane. 

a) Garantarea contra faptelor personale ale locatorului 
(art. 1424, 1425), 

Loeatorul fiind obligat, după cum am văzut, a prestă, 
în tot timpul eontractului, folosinţa, pașnică a lucrului în- 
închiriat (art. 1420 $ ultim), se înţălege dela sine că el nu 
poate face nimic spre a turbură această folosinţă, el fiind 
obligat a garantă pe locatar sau arendaș atât în contra tur- 
burărilor sale de fapt şi de drept, dacă contractul nu cu- 
prinde nicio elauză contrară în această privinţă €). 

(1) Cpr. Pothier, op. cit., IV, 82, 88, 84, 86, 88, 91 si 287, ete. 
(2) Locatorul poate, deci, să convie cu loeatarul că folosinţa, acestui 

din urmă va încetă sau va fi restrânsă în anume cazuri de- 
terminate, când, de exemplu: el va, vinde imobilul închiriat 
sau arendat. Asemenea clauză va fi perfect validă şi îşi va 
primi aplicare, întrucât ea, n'ar distruge însăş esenţa, contrac- 
tului, - Guillouară, I, 144; Baudry et Wabl, [, 455; Thiry, 
IV, 17, p. 19.—Din cele mai sus expuse rezultă că locatărul 
nu sar puteă, în termeni generali, descăreă, printr'o anume 
convenţie, de orice garanţie pentru faptele sale personale, fiindeă 
clauza care i-ar permite: de a ridică orice folosinţă loeatarului 
sau arendaşului, ar distruge însăş esenţa contractului. Thiry şi 
Guillouard, loco cit.— Contră,: Baudry et Wabhl, 1, 455, p. 325. 

In orice caz, faptul că locatarul sau arendaşul a; lăsat pe 
Locator, fără a, protestă, să facă schimbări, sau a lăsat să treacă 
un timp, mai scurt ori mai lung, fără a-şi exercită, acţiunea în 

„garanţie, nu dovedeşte că el a înțăles să renunţe la acţiunea ce-i 
conferă legea, renunțările fiind de drept strict. Cpr. 0. Grenoble, 
D. P. 83. 2. 194; Sirey, 84. 2. 123; Bandry et Wabhl, I, 461. 
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Nesehimbarea 
formei 

lucrului. 
Art. 1494, 

Exemple de 
schimbări pe 
cari loeatorul 
nu le poate ING 

face. 

COD. CIV.— CARTEA III. — PITT, VII. — CAPIT, II. — ART. 1424, 1425. 

Prin aplicarea acestui principiu, art. 1424 dispune că 

locatorul nu poate, în cursul locaţiunei, să schimbe forma 

lucrului închiriat sau arendat, se înţălege atât în privinţa 

luerului principal cât și a accesoriilor lui (£), nici chiar atunci 

când această schimbare ar aduce o micşorare minimă a to- 

losinţei locatarului sau arendaşului; căci această restricţie, 

pe care o admiteă Pothier (Louage, IV, 75), n'a fost admisă 

de legiuitorul actual (?). 
Astfel, locatorul nu poate să modifice modul .de cul- 

tură a pământului arendat (5), nici să clădească pe terenul 

hiriat, nici să mărească cu unul sau mai multe etajuri 

imobilul închiriat (6); nici să schimbe distribuţia aparta- 

  

() Baudry et Wahl, I, 458, 507 urm.; T. Huc, X, 297, p. 400; 

Guillouard, 1, 131; Laurent, XXV, 145; C. Paris D. P. 
56. 2. 83; Sirey, 56. 2. 168. — Coniră: Aubry et Rau, V, 

$ 366, p. 298. 
Prin accesoriile lucrului trebue să înţălegem: curtea sau 

ograda imobilului, păreţii exteriori, scările, poarta de intrare, 

grădina, gaşca portarului (la loge du poriier), apa cu care 

imobilul este alimentat, ete. Baudry et Wabhl, I, 507 urm. 

Vezi şi supră, p. 83, text şi nota 1. 

(2) Cpr. Thiry, 1V, 17; Baudry et Wahl, 1, 459; Anbryet Rau, 

V, $ 266, p. 298, text şi nota; 12. — Loeatorul nu poate, după 

rigoarea, principiilor, să facă, fără consimţimântul loeatarului 

sau arendașului, modificări: chiar din acelea cari, departe de 

a aduce o pagubă locatarului sau arendașului, i-ar fi, din 

contra, folositoare. Baudry et Wabhl, I, loco cit.; 'Troplong, I, 

244.— Contră: Guillouard, 1, 130; T. Hue, X, 297, p. 40; 

Laurent, XXV, 144; Cas. fr. D. P. 59.1. 441; C. Paris, 

D. P. 56. 2. 83. In orice eaz, consimţimântul locatarului sau 

arendașului nu poate fi dovedit cu martori, de câteori preţul 

chiriei sau arendei întrece suma de 150 lei. Troplong, ], 245. 

(3) Deci, dacă s'a arendat un imaș, locatorul n'ar puteă să sehimbe 

acest imaș în pământ de arătură, sau vice-versa; el n'ar puteă 

să defrişeze pădurea. arendată, nici să planteze arbori întrun 

pământ destinat la arătură, ete. Cpr. Pothier, op. cit., IV, 

175; Guillouard, I, 128, în fine; Baudry et Wabhl, I, 458, 

p. 227 (ed. a 2-a). 
(6) Cpr. Baudry et Wahl, 1, 458,. 480. — Astfel, se decide cu 

drept cuvânt că locatarul are drept la daune, de câteori loca- 

torul a adaos un etaj la casa închiriată, sau a prefăcut un 

zid comun, atunci când nu era nicio urgență în cauză. Guil- 

louard, I, 145; C. Angers şi Aix, D. p. 47. 9. 195; Sirey, 

64. 2. 157.
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mentelor (*); nici să facă alte reparaţii decât acele urgente 
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(art. 1425); nici să mieşoreze prin construcţii ori altfel lu- - 
mina, aerul ori vederea, locatarului (2), ete. 

Faptul din partea loeatorului de a vinde imobilul în- 
chiriat sau arendat, atunei când contractul de locaţiune sau 
de arendare n'ar fi autentic sau n'ar aveă nici măcar dată 
certă, sau n'ar fi transcris, dacă ar fi fost încheiat pe un period 
mai lung de trei ani, ar obligă. de asemenea, pe locator la, 
garanţie, pentrucă în aceste cazuri, locatarul sau arendaşul 
ar puteă, prin aplicarea art. 1441, fi expulzat de către cum- 
părătorul imobilului (). S'ar puteă însă foarte bine susține 
contrarul, fiindcă locatarul sau arendașul este, în asemenea 
caz, în culpa că.n'a îndeplinit dispoziţiile legei pentru ea 
contractul său să fie opozabil terţiilor. De fapt, contractele 
scrise vor aveă totdeauna dată certă, fiindcă ele se vizează, 
după legea timbrului, de administraţia finanțiară pentru în- 
casarea taxei proporţionale la care sunt supuse(?). 

Nu numai partea imobilului închiriată nu poate fi mo- 
dificată, de către locator, dar nici celelalte părţi ale imobilului 
nu pot fi modificate sau prefăcute, dacă aceste modificări 
sau prefaceri ar aduce vreo daună locatarului. 

Prin aplicarea, acestui principiu, se decide, eu drept 
cuvânt, că locatorul nu poate să stabilească în imobilul 
închiriat o industrie sau un comerţ care ar jigni și împedică 
folosința locatarului, pentrucă el trebue să asigure această 
folosinţă, necum s'o împedice(?). 
  

(!) Uzufructuarul poate să aducă prefaceri imobilului supus uzu- 
fructului? Vezi tom. III, partea Î, al Coment. noastre, p. 402 urm. 

(2) Vezi Baudry et Wabhl, Î, 458, 509, şi autorităţile citate acolo. 
€) Cpr. Tiry, IV, 17, p. 19. Vezi şi Baudry et Wal, IL, 456; 

Guillouard, I, 127. 
() Art. 32 şi 40 din L. timbrului. Vezi C. Botez, Legea asupra 

taxelor de timbru. și înregistrare, p. 135 urm. (ed. a 3-a, 1908). 
(6) Bandry et Wabl, 1, 480. — Locatorul este, de asemenea, obligat 

a garantă pe locatar sau arendaş, în caz când el ar constitui o 
servitute asupra imobilului închiriat sau arendat (Guillouara, I, 
127; Baudry et Wahl, 1, 456); când ar intră pe fond spre a 
face un act ce-i este interzis, de exemplu: spre a paşte vite 
sau numai spre a se primblă pe el. Baudry et Wabhl, 1, 456, 
830. — Contră: Guillouară, I, 143, în fine (în privința drep- 
tului de a se primblă şi de a vână pe fondul arendat). Loca- 

Vânzarea 

imobilului în= 
chiriat sau 
arendat.. 

Nemodif. 
părților 

imobilului 
neînchiriat. 

Nestab. în 
imobil a 

unui comerţ 
jignitor.
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Astfel, el n'ar puteă să instaleze în partea imobilului 

neînchiriat o. casă de jocuri la noroc sau de toleranţă, atunci 
jignitoare. când imobilul nu ave înainte această destinaţie (!). 

EL n'ar puteă să închirieze partea imobilului rămasă 

„liberă, unei șeoli, din cauza vuetului ce se produce în școală, (); 

Vizitarea 
imobilului p. 
constatarea 
reparațiilor 

necesare şi în- 
chirierea lui, 

Lipirea pe 
zidurile exte- 

Tioare a 
unor anunţuri 
de închiriat. 

Concedarea 
dreptului de a 

lipi reclame 
pe păreţii 

exteriori ai 
imobilului. 

Anunţarea, 
numelui 

şi profesiunei 
locatarului. 

torul poate însă, din timp în timp, să viziteze, prin el însuş 
“sau prin oamenii săi, imobilul închiriat sau arendat, pentru 
a constată reparaţiile ce el necesitează. Guillouard, I, 143: 
Baudry et Wabhl, |, 464, in fine, 829 şi 508, p.261, nota 1. 
Vezi şi înfră, p. |l4. El este de asemenea în drept, conform 
uzurilor locale, de a face, câtva timp înainte de expirarea con- 
tractului, ca imobilul să fie vizitat de terţii doritori de a-l 

_închiriă sau de a-l arendă. Baudry et. Wabhl, I, 463, 829; 
Guillouard, loco cit.; C. Paris, Sirey, 73. 2. 256. In caz de 
dificultăţi, zilele şi oarele la cari această vizită va puteă să 
aibă loc vor fi fixate prin hotărire judecătorească. Baudry et 

-Wabl, I, 463; T. Huc, X, 301. | 
Nu mai încape, de asemenea, după părerea noastră, nicio în- 

„doială că, loeatorul poate să pue pe zidurile exterioare anunţuri 
tipărite sau scrise de mână, cari vestesc că imobilul este de în- 
chiriat, pentrucă altfel dreptul ce se necunoaşte terţiilor de a 
vizită imobilul, Ia sfârşitul contractului, ar fi ilusoriu. Baudry et 
Wabhl, 1, 463 şi 508, p. 261, nota 2. — Contră: Guillouard, I, 
143; C. Paris, Sirey, 55. 2.531; Sirey, 57. 2. 500.— Deci, dacă 
sar stabili în fapt că imobilul a rămas desehiriat din cauză, 
că loeatarul a rupt acel afiș, sau a întrebuințat alte mano- 

“peri, el va puteă fi condamnat la daune, prin aplicarea drep- 
tului comun (art. 998 urm.).. - | 

Păreţii exteriori, ca, şi acei interiori, fiind însă un accesoriu 
al imobilului închiriat, locatarul, iar nu locatorul va puteă, în 
lipsa unei convenţii contrare, să concedeze dreptul de a lipi 
afişe sau reclame pe păreţii exteriori ai imobilului. Baudry et 
'Wabl, 1, 508, p. 260, text şi nota 7. Cpr. Trib. Rocroy, Pand. 
Period. 1907. 2. 148. — Vezi însă notele 1 şi 2 în D.P. 
1908. 1. p. 276, şi autorităţile citate acolo. Vezi şi Agnel 
et Pabon, op. cit., 183 urm. 

Locatarul poate, de asemenea, să anunţe pe zidurile imo. 
bilului, numele. şi profesiunea sa, precum şi viitorul său domi- 
ciliu, ete. Baudry et Wabl, op. cit., IL, 508, p. 261, 262, ete- 

(2) Cpr. Baudry et Wahl, I, 481; Thiry, IV, 17, p. 19; Guillouard, 
I, 135; C. Milan, Sirey, 95. 4. 1? (eu nota lui Albert Wabhl). 
— El n'ar puteă dintr'un grajdiu să facă un ocol de porei, ete. 
Trib. şi C. Rouen, Sirey, 72. 2. 116; D.P. 79. 2. 239. 

„() Trib.. Lyon, -Repert. Dalloz, Supplemeni, v* Louage, p. 155, 
nota 4; Sirey, 81. 2.'219; Trib. superior din Colonia, Sirey, 
96.4. 12.— S'a decis, cu drept cuvânt, că proprietarul unei
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unui otel mobilat, unei cafeneli, unui restaurant, unui antre- prenor de baluri publice, ete. ŞI, în genere, oricărei persoane a cărei profesie sau industrie ar aduce neplăceri sau ar fi 
periculoasă (1). 

Se decide chiar de unii că proprietarul, care şi-a în- 
chiriat o parte din imobilul său pentru exploatarea unui 
comerț sau unei industrii determinate, perde prin aceasta, însuș dreptul de a închiriă o altă parte din acelaş imobil 
pentru o exploatare similară. Sa, zis, în adevăr, că locatorul 
fiind, după art. 1420, obligat de a face ca locatarul să se 
folosească, neîmpedicat de lucrul închiriat, în tot timpul con- 
tractului; şi folosința fiind determinată prin întrebuințarea 
la care lucrul este destinat, proprietarul care şi-a închiriat 
o parte din imobilul său pentru o industrie determinată, nu 
poate să închirieze o altă parte din acelaş imobil unei alte persoane, pentru exereițiul unei industrii similare, fiindeă el 
trebue, sub pedeapsă de daune, să se abție dela orice faptă 
de natură a lipsi pe locatar de o parte mai mică sau mai 
mare a foloaselor ce-i acordă contractul. Cu alte cuvinte, 
folosința pașnică sau neîmpedicată, după cum se exprimă 
textul nostru, pentru un comerciant sau industriaș n'ar con- 
sistă, numai în posesiunea, imobilului închiriat, ci ar cuprinde 
  

  

case particulare, vecin en o şeoală primară, publică, poate să considere vuetul sau sgomotul, ce fac numeroşii elevi ai acestei şcoli, ea întrecând limitele vecinătăţei. In consecinţă, el poate obligă pe comuna, proprietara, şeoalei în chestiune, a-i plăti o despăgubire bănească sau a execută lucrările necesare pentru împediearea propagărei vuetului. C. Paris, D. P. 95. 2. 32 
şi Cr. judiciar din 1905, No. 61 (cu observ. noastră). Prin- 
eipiul admis prin această decizie este necontestabil, pentrucă, 
deşi locuitorii unui oraş, mai ales mare, sunt, din cauza ve- cinătăţei locuinţelor, obligaţi a aveă o toleranță oarecare unii 
către alţii, totuşi această toleranţă nu se poate întinde pănă la, 
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Stabilirea în 
imobilul în- 

chiriat a unei 
industrii 
similare, 

Controversă. 

ineonveniente serioase și considerabile. Vezi asupra acestui prin- . cipiu, tom. III, partea 1-a, al Coment. noastre, p. 240 urm. 
() Cpr. Bauary et Wabhl, [, 482, 483; Guillouard, 1, 135; C. Paris şi Bordeaux, Sirey, 56. 2. 436; Sirey, 80. 2. 4 (în pri- 

vinţa unui _restaurant-cafenea); C. Lyon, Sirey, 81. 2. 219; 
C. Paris, D. P. 71. 1. 194 (în privinţa unei ţesătorii). Trib. 
Dolj (în privinţa unei popicării), Pag. juridice din 1908, No. 34 
(eu nota d-lui Ed. Diogenide), ete. — Vezi însă în privința 
tuturor acestor punete, T. Huc, X, 298.
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şi foloasele ce prezintă acest imobil, foloase cari mai iot- 
deauna. sunt luate în considerație de părţi(!); de unde ar 

rezultă, prin a fortiori, că însuș proprietarul, obligat a face 
ea locatarul să se folosească de imobilul închiriat, sa obligat 
tacitamente a, nu exercită el însuș în mod direct, în acelaş 
imobil sau întrun imobil vecin, un comerţ sau o indus- 
trie rivală 0). | 

Această soluţie este, după părerea noastră, inadmisibilă, 
pentrucă, obligaţia proprietarului de a face ca locatarul să 
se folosească. de imobilul închiriat, nu cuprinde şi pe aceea 

  

(1) Cpr. Aubry et Rau, V, $ 366, p. 295 (ed a 5-a); Agnel, 
op. cit., 226, p. 109 urm. (ed. a 9-a); Guillouard, 1, 136 urm.; 
F. Herman, C. civ. annott, IV, art. 1719, No. 87 urm. şi 
Supplement, art. 1719, No. 76 urm.; Râpert. Sirey, vw Bail 
& loyer, 76; Tailliar, Dictioun. de legislation concernant les 
aubergistes, propritlaires et locataires de maisons, v In- 
dustrie similaire, 21; Pouillet, Marques de fabrique ei con- 
currence deloyale, 155 urm.; Bezout, Industries similaires, LT, 
18; Tribun. Ilfov, Dreptul din 1899, No. 83 (sentinţă infir- 
mată de Curte); Trib. Paris, Pand. Period. 95. 2. 334, şi 
deciziile mai vechi citate de Baudry et: Wabl, I, p. 247, nota 2, 
în fine. Cpr. şi Cas. rom. Bult. 1892, p. 884. Această decizie 
pune în principiu că proprietarul care a'convenit cu locatarul 
a-şi reluă o parte din lucrurile închiriate, nu poate să le în- 
chirieze altora, ca să nu facă concurenţă propriului său chiriaş. 

Aceasta se înțălege însă pentru industriile sau comerţurile 
absolut similare, nu însă şi pentru acele cari au numai o asemă- 
nare între ele. Astfel, locatarul, care exercită profesia de pălărier, 
nu se poate plânge de faptul că proprietarul ar fi închiriat 
o parte din acelaş imobil la o modistă, întrucât ştiut este că 
pălărierii vând în genere pălării de bărbaţi, iar modistele, pă- 
lării de dame. Trib. Paris, Pand. Period. 1895. 2. 334. Un 
comerţ de vinuri sau alte băuturi spirtoase introdus întrun 
imobil în care există mai înainte un bar, constitue însă un 
comerţ similar. Vezi F. Herman, C. civ. annot€, Supplement, 
art. 1719, No. 93. 

Chestiunea de a se şti dacă un comerţ sau o industrie sunt 
sau nu simila.e cu.altele, este o chestie de fapt care se apre- 
ciază în mod suveran de instanţele de fond. Cas. fr. D. P. 
97. 1. 149; Baudry et Wabl, I, 495 urm., 499. Vezi mai 
multe exemple de industrii similare şi nesimilare citate de 
aceşti autori, p. 253 urm., nota 9. Cpr. Agnel et Pabon, op. 
cit., 930 urm., p. 115 urm,, ete. 

(2) Pand. fr., vo Bail 4 loyer, 145,şi autorităţile citate acolo.— 
Vezi însă C. din Montpellier, Pand. Ptriod. 92. 2. 167.
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de a exercită foloasele ce el ar puteă trage din lucrul în- chiriat. Să nu se zică că locatarul n'ar fi închiriat imobilul, dacă s'ar fi aşteptat la concurenţa, ce-i face proprietarul prin 
instalarea în acelaș imobil a unei industrii rivale, pentrucă el nu avei, decât să-i interzică această facultate printi”o clauză expresă a contractului. 

Aceasta, este atât de adevărat, încât se poate întâmplă, ca locatarul să sufere aceeaș concurență prin instalarea, unei industrii similare întrun imobil vecin, aparţinând unei alte persoane, şi, în asemenea caz, el n'ar aveă, de bună samă, nici un recurs contra proprietarului cu care a contractat, Prin urmare, proprietarul care-și închiriază o parte din imobilul său la un al doilea locatar, exercitând acelaş comerţ sau aceeaş industrie pe care o exercită cel dintăi, nu turbură întru nimie folosinţa, primului locatar, şi nu face decât a uză de dreptul său, la care el nu poate fi presupus că a renunțat, întrucât renunţările nu se presupun (?). 
Tot pentru aceleaşi motive, vom decide că locatorul Bxercitarea poate să exercite el însuș, sau să lese pe alţii să exercite in duatriei si întrun alt imobil al său, o industrie sau un comerţ similar imcrii Tecin. cu acel pe care îl exercită un alt locatar, întrun alt imobil Controversă. vecin tot al său (?). 

  

(1) Vezi în acest sens, C. Bucureşti şi Cas, rom. Dreptul din 1899, No. 83; Or. judiciar din 1899, No. 45 (cu observ. noastră); Bult. 1899, p. 1306, şi Sirey, 1901. 4. 3; Cas. fr, Sirey, 67. 1. 116 (soluţie implicită) şi 421; D. P. 68. 1. 116; Trib. Rennes, D. P. 9%. 2. 318, şi alte decizii mai vechi. citate de Baudry et Wabl, I, p. 247, nota 2, precum şi în Pand. fr. vo Bail A loyer, 146; Baudry et Wabhl, I, 484 urm.; Laurent, XXV, 132 urm.; Colmet de Santerre, VII, 169 bis II; T. Hue, X, 299; Rendu, Tr. des margues de fabrique et de la concurrence dtloyale, 517, ete, 
() Cpr. Cas. rom., decizie citată, în nota precedentă; C. Metz, D. P. 69. 2. 44; Sirey, 69. 2. 175; C. Montpellier, Pand. Period. 92. 2. 167; Baudry et Wahl, 1, 500, 512.—0ontrâ,: Cas. fr. şi C. Bordeaux, Sirey, 64. 1. 25; D. P. 64. L. 160 (motive); D. P. 61. 2. 94; D. P. 74. 2.136; Aubry et Rau, V, $ 366, p. 295, text şi nota 8; Guillouard, I, 159. — Sa decis, în acest din urmă, sens, că o companie de drum de: fer, care a închiriat cuiva bufetul unei gări, nu poate să instaleze, în dauna locatarului, un wagon-restaurant întrun trei care se opreşte la această gară. Cas. fr. Sirey, 96. 1.293; D. P. 96. 1.500.
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Cazurile în „Proprietarul va fi însă obligat a garantă pe locatar, 
e EI în privința introducerei în imobilul închiviat sau întrun. 

în materie imobil vecin, a unui comerț sau unei industrii similare, în 
de industrii următoarele cazuri: | similare, e . . 10 dacă el s'a obligat, în termeni expreși, a nu aduce 

nicio concurenţă locatarului (1), această clauză fiind de strictă, 
interpretare (£); 

2” dacă această obligaţie rezultă pentru proprietar în 
mod tacit din împrejurările cauzei (?); 

30 dacă, introducerea comerțului sau industriei similare 
a fost făcută în scopul vădit de a aduce o pagubă pri- 
mului locatar (*). 

In toate celelalte cazuri, proprietarul nu datorește nicio 
garanţie locatarului. 

Nieio. garanţie nu se datorește, de asemenea, dacă intro- 
ducerea industriei rivale este expres permisă prin contract (5); 

dacă proprietarul nu cunoşteă profesia, locatarului, sau 
dacă această profesie nu eră, declarată prin contract (0); 

dacă comerţul sau industria, cari jignese folosinţa, lo- 
catarului, sunt anterioare contractului său (7). Locatarul este, 
în adevăr, în acest din urmă caz, în culpă că n'a luat 
nicio măsură în privința comerciului sau industriei, care 
se exercită, înainte în imobilul închiriat de dânsul sau în 
imobilele vecine ($). 

Sancţiunea Care este sancţiunea obligaţiei de garanţie în ceeace 
oblig. de ga- priveşte comerțul şi industriile similare, a căror instalaţie a 

mnţie fost interzisă locatorului ? 
Raporturile Mai întăi, în ceeace priveşte raporturile dintre loeator 

dintre locator şi primul locatar, nu mai încape îndoială că, acest din urmă, 
i primul j . -. A . Petar poate să ceară o mieșorare din preţul contractului, în tot timpul 

(1) Cpr. C. Rennes, D. P. 95. 2. 117; Baudry et Wabhl, I, 487 şi 
513; T. Hue, X, 300; Guillouard, 1, 140, şi toţi autorii. 

(2) Baudry et Wahl, II, 487, text şi nota 2. 
(2) Trib. Rennes, D. P. 95. 2. 378; Baudry et Wabhl, I, 487. 
(*) Baudry et Wabl, lcco cit., p. 251. Malitiis non est indul- 

gendum. (L. 38, $ 1, în medio, Dig., De rei vindicatione, 6. 1). 
(5) Baudry et Wabhl, loco cit.; Guillouard, ], 140. 
(6) Baudry et Wahl, loco cit.; Guillouard, I, 139. 
() F. Herman, op. cit., Supplement, art. 1719, No. 87; Baudry 

et Wahl, loco cit.; Guillouară, I, 141; Cas. fr. Sirey, 64. 1. 25. 
(2) Baudry et Wabhl, Louage, loco cit., p. 251 (ed. a 2-a).
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cât; ține folosința locatarului care-l jignește. EI mai poate 
încă cere rezilierea contractului şi daune-interese (*). 

EI poate chiar cere ca loeatorul să expulseze pe eon- Dreptul de 
curentul său, dacă acesta a comis vreo culpă. În orice caz, ereeiere al 
tribunalele nu sunt obligate a pronunţă rezilierea, ce le este 
cerută. Dacă dauna produsă nu este destul de însemnată, 
ele pot să reducă o parte din preţul loeaţiunei şi să con- 
damne pe loeator la daune(?). 

Incât priveşte raporturile dintre locator şi al doilea Raporturile 
locatar. autorul turburărei, locatarul turburat nu poate cere dintre aopator 
nici despăgubire dela dânsul, nici rezilierea contractului lui, * locatar. 
niei să-l cheme în garanţie, dacă acest locatar eră în drept 
să-și exercite comerțul sau industria, sa, afară de cazul, bine 
înțăles, când el sar fi obligat a nu exercită comerţul sau 
industria cari dau loe la garantarea primului locatar (2). 

Incât privește raporturile dintre ambii locatari între ei, Raporturile 
cel dintăiu, al cărui comerţ sau industrie sunt jignite, n'are dintre locatari 
nicio acţiune contra celui de al doilea, întrucât ştim că . 
dreptul, care rezultă pentru locatar din contractul de loca- 
țiune, nu este un drept, real, ci un drept personal (*). 

Acestea ni se par adevăratele principii cari cârmuese 
materia comerțului şi industriilor similare. 

(1) Aceasta nu este decât aplicarea dreptului comun (art. 1021), 
căci de câteori locatorul turbură pe locatar sau arendaș prin 
faptele sale personale, garanţia, la care acest din urmă are 
drept, este cât se poaie de întinsă. El poate, în adevăr, cere 
sau 0 mieşorare de preţ, sau rezilierea contractului, având, 
în ambele cazuri, drept și la daune. Guillouard, I, 142, 145; 
Baudry et Wabhl, I, 460; Laurent, XXV, 127, şi toţi autorii. 
Tribunalele pot să autorize pe locatar sau arendaş a reţine, 
în mod provizor, unul sau mai multe câştiuri pănă la fixarea 
despăgubirei. Ştim însă că locatarul sau arendaşul nu poate 
să reţie câştiurile din propria sa autoritate, fără autorizarea, 
Justiţiei. Baudry et Wabhl, I, 460, p. 230; C. Douai şi Paris, 
Sirey, 46, 2. 342; D. P. 68. 2. 247; Sirey, 68. 2. 304. — 
„Contră: Guillouard, 1, 146 şi 222; 'Troplong, IL, 331; Duver- 
gier, ], 480. Vezi supră, p. 85, text şi n. ] şi înfră, p. 150,n. 3. 

(2) Baudry et Wabhl, 1, 504, şi autorităţile eitate acolo. 
(5) Baudry et Wabhl, Louage, I, 505; Guillouard, dem, I, 142; 

T. Hue, X, 300, în fine, ete. | | 
(*) Baudry et Wabhl, op. cit, 1, 506; Guillouard, I, 142; T. 

Huc, X, 300. Vezi asupra acestui punct, supră p. 28 urm., 
text şi nota 2. 

20724 s
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Art. 1425. Ştim că locatorul este obligat a face, în timpul e6n- 
tractului, toate reparaţiile necesare, afară de acele numite 
locative (art. 1421, $ 2). Aceasta este o obligaţie pentru 
dânsul şi un drept. pentru locatar sau arendaș. Omul pu- 
tând, în genere, să renunţe la, drepturile sale, loeatarul poate 
să oprească pe locator de a face reparaţiile pe cari legea 
le pune în sarcina lui, și aceasta chiar când atele reparaţii 
ar fi necesare, dacă facerea lor poate fi întârziată pănă la 
expirarea contractului. 

Urgenţa şine- Cu toate acestea, uneori, obligaţia locătoriilui poate 
ati fi transformată întrun drept pentri dânsul, drept la care 

loeatarul nu se mai poate opune, şi anume: ătunei când 
reparaţiile sunt urgente și nu sufăr nicio întârziere (1). 

Origina Acest caz este prevăzut de art. 1425, care tste îm- 
art. 1425. pu, . , . _ „u | . Neaplie. lui Prumutat dela vechiul drept fiancez şi care, după cum ştim, 

uzufructiilui. nui este aplicabil uzufructuarului (2). 
Motivele Această dispoziţie se justifică prin împrejtirarea că lo- 
art. 1420. catarul a trebuit să se aștepte la acestă reparăţii şi să le 

prevadă din capul locului. Folosibţa lui nu trebue, în adevăr, 
să poată fi o cauză de ruină pentru lotator. De ateea am 
și văzut supră, p. 108, ad notam, că locatorul este din timp 
în drept a vizită iinobilul spre a vedeă ce reparaţii sunt 
absolut necesare. 

Dreptul loca- Locatarul nu poate cere nici despăgubire, nici mieşo- 
oare de Yăte de preţ din cauză incomodităţei ce i-au adus aceste 

pret. reparaţii (?), afară de cazul când ele ar necesită mai mult 

(1) Estă vorba; bine înțăles, în specie, de simple reparaţii, iar 
nu de îmbunătățiri ce ar urmă a fi aduse imobilului. Repa- 
raţiile trebue să fie de natură; urgentă. In caz de contestaţie. 
urgenţă loi va fi constatată după cererea, locatorului. Baudry 
et Wahl, Louage, IL, 465. 

(2) Vezi toin. INI, partea I-ă, al Coment. noastre; p. 518. 
Cazurile când (2) Locătarul are drept la despăgubiri, cu toată urgenţa și ne- 

locatarul cesitătăa reparațiilor, chiar dacă ele ar fi ținut mai puţin de 
Pee nă patruzeci zile, dacă ele au fost făcute în așa inod încât să-i 

păvubiri. aducă o păgubă, tână, de exemplu: au ţinut măi înult decât 
trebuiă, sau când ar fi putut fi fătute întruni mod mai puţin 
incomod. Aceste daune nu mai sint, în specie, datorite loca- 
tărului prin aplicarea art. 1425, ei în virtutea dreptului 
comun (art. 998 urm.). Baudry et Wâbhl, 1, 468; Guillouard, 
I, 111, în fine; Dalloz, Nouo. C. cîv. annote, IV, ast. 1724,
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de patruzeci de zile, în care caz el are drept la o mieşorare 
“din preţul chiriei sau arendei, în proporție cu partea lucrului 

de caze el a, fost lipsit şi cu timpul cât folosinţa sa a fost 
împedicată sau jignită (). | 

Mai mult încă, dacă reparaţiile, ce loeatarul a trebuit Cazurile când 
să sufere, sunt de așa natură încât el și familia luiau fost reparațiile an 
în neputinţă de a locui imobilul sau o parte însemnată din el (2), mult de 40 
contractul va puteă fi reziliat după cererea loeatarului, chiar» Zile:- 
când reparaţiile au ţinut mai puţin de patruzeci de zile ), 
fără însă ca el să aibă, în acest din urmă caz, drept la 
daune, pentrucă neîndeplinirea obligaţiei locatorului se dato- 
reşte, în specie, unui caz fortuit. (Thiry, IV, 17, în fine). 

Ultimul paragraf al art. 1425, nefiind limitativ, ci Pur Art. 1125 nu 
enuțiativ, se decide; în genere, că acest text, deși vorbește ** „imitativ, 
număi de cazul când imobilul închiriat nu mai poate | 
locuit de locatar şi de familia sa, se aplică şi atunci când 
n ăr fi vorba de o edsă de locuit, ei de o prăvălie, o uzină, ete., 
de oarece, și în aceste cazuri, locatorul trebue să presteze 
loeatarului, în tot timpul contractului, folosința  luerului 
închiriat (£). 

No. 10; 'T.'Hue, X, 302, p. 407; Cas. tom. Bult. 1890, p. 99%; 
"0. Atigers, D. P. 47. 2. 195; Sirey, 48. 2. 378. 

() Dacă presupunem că reparaţiile ai ţinut 60 de zile, locatarul va 
aveă drept la despăgubire, din cauza lipsei de folosinţă, pentru 
60 de zile, iar nu numai pentru 20 de zile. Liaurent, XXV, 140; 
Davergier,, |, 303; Marcad6, VI, art. 1724, No. 1; Colmet de 
Santerre, VII, 170 bis III; Acollas, III, p. 267; Agnel, op. cit., 
210, în fine; Bauary et Wabhl, 1, 412, p. 237; Arntz, IV, 1138; 
Guillouară, I, 112; T. Huc, X, 302.—Contrâ: 'Troplong, I, 253. 

(2) Guillouară, Louage, |, 115; Baudry et Wahl; Idem, I, 470; 
C. Paris, Sirey, 62. 2. 277. | 

() Planiol, II, 1681, în fine; Gouillouară, 1, 112; Baudry et 
Wahl, I, 468; Laurent, XXV, 142; Colmet de Santerre, VII, 
170 bis IV; Duvergier, I, 303; Agnel; |, 211, p. 99; C. Paris, 
Sirey, 65. 2. 77.— Astfel, s'a decis că locâtarul poate cere re- 
zilierea contractului, când, în timpul reparațiilor ce sar face 
de către proprietar, el s'ar găsi în imposibilitate de a-şi mai 
exereită profesiunea sa. “Trib. Ilfov, Dreptul din 1901, No. 54.— 
Contrd: Raportul lui Mouricault la Tribunat. N 

() Thiy, IV, 17; p- 20, 21; Colmet de Santerre, VII, 170 dis V; 
Guillouiard, I, 114; Dalloz, Nouw. C. cizil annote, LV, art. 11724, 

“No. 19; F. Herman, C. civil annote; IV; art. 11724, No. 9 şi 
Supplemient, art. 1724, No. 10;  Repert. Sirey, v' Bail en
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Cazurile când 
locatarul nu 
poate să in- 

voace 
art. 1425. 

'Turburarea de 
fapt şi turbu- 
rarea de drept. 

COD. CIV. — CARTEA III, — TIT. VII. — CAP. 1]. — ART. 1425, 1426—1428, 

Rămâne însă bine înțăles că locatarul nu poate să 
invoace dispoziţia art. 1425 de câteori el este cauza di- 
rectă a reparațiilor întreprinse de locator, precum ar fi, de 

exemplu, în cazul când el sar fi făcut responsabil de dis- 
trugerea, imobilului prin incendiu (1). 

b) Garaniarea, contra faptelor emanate dela terțiile persoane 
(art. 1426—1428). 

Incât priveşte turburările cari emană dela terţii, adecă;: 
dela alte persoane decât locatorul sau reprezentanţii săi uni- 
versali, legea, distinge între turburările de fapt şi acele de drept. 

“Purburarea de fapt este acea care rezultă dintr'un 
fapt, adecă: dintrun delict sau quasi-delict al terțiului 
(art. 998 urm.) (2), iar turburarea de drept este acea cau- 

zată printi”o cerere în judecată îndreptată de un terțiu 
contra locatarului sau arendaşului, în scopul de a delăsă 
totul sau parte din imobilul închiriat, ori arendat, sau 
de a suferi exerciţiul unei servituţi reale ori personale ce 
terţiul ar pretinde că are asupre imobilului în chestiune. 
Astfel ar fi, de exemplu, o acţiune în revendicare, o acţiurie 
prin care s'ar pretinde un drept de proprietate, de uzufruet 
sau de servitute nedeclarată în contract şi neaparentă, ete. (?). 

gentral, 108, 709; Duvergier, Louage, IL, 301, p. 283; Laurent, 
XXV, 142 în fine. — Contră: Baudry et Wabhl, I, 471. 

"(0 P. Herman, op. cil., IV, art. 1724, No. 10, şi autorităţile 
citate acolo. 

(2) Cpr. Cas: rom. Bult. S-a I, 1883, p. 830, 831; Bul. 1890, 
consid. dela pag. 307, şi: Dreptul din 1890, No. 32 (motive); 
Trib. laşi, Dreptul din 1893, No. 22 (motive). — De exemplu: 
fără a pretinde vreun drept în această privinţă, cineva paşte 
vitele sale pe fondul ce ţin în arendă dela altul; un terţiu 
se “introduce pe fondul meu şi culege recolta; un hoţ se 
întroduce în domiciliul meu, spărgându-mi uşa (cpr. Trib. 
Paris, Pand. Period. 1904. 2. 299): un terţiu aruncă otravă 
în iazul pe care îl ţin în arendă şi-mi nimicește peştele, etc. 
Cpr. -Pothier, op. cit., IV, 81; Guillouard, I, 157; Mourlon, 
III, 747; Baudry et Wabhl, I, 525; Thiry, IV, 18; Planiol, 
II, 1682. — Dacă acel care ar paşte vitele sale pe fondul ce 
țin în arendă, ar pretinde vreun drept asupra acestui fond, tur- 
burarea, n'ar mai fi de fapt, ci de drept. Baudry et Wabl, I, 538. 

(2) Cpr. Pothier, op. cit. IV, 82; Thiry, loco cit.; Baudry et
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Ceeace caracterizează turburarea de drept este că ea se Acţiune în 
manifestă, în genere, printi'o acţiune în justiţie, chiar dacă justiţie. 
a început printi'un delict sau quasi-deliet al terţiului (1), 

Locatarul sau arendașul, nu are acţiune în garanţie Acţiunea, ce 
contra loeatorului pentru turburările de fapt emanate. dela are locatarul 

când există, terţii, ci numai contra autorului turburărei (art. 1426), CĂCI, turburarea de 
în specie, locatorul nefiind în culpă, nu poate răspunde de ft 
faptul altuia (2). . 

Loecatarul sau arendaşul nu are acţiune în contra loca- 
torului, nici chiar atunci când autorii turburărei ar fi ne- 
cunoscuţi şi insolvabili, cu toată soluţia contrară dată de 
Pothier (Louage, IV, 81), căei dispoziţia proiectului pri- 
mitiv, care acordă, în asemenea, caz; locatarului sau aren- 
dașului dreptul de a cere o scădere din preţul chiriei sau 
arendei, a fost eliminată în Consiliul de Stat (6). 

Wahl, I, 534 urm.; Guillouard, op. cit., I, 156, 166; Cas. rom. 
Bult. 1892, p. 20; Bult. 1894, p. 1231; Bult. 1895, ultimul 
consid., p. 689 și Dreptul din 1895, No. 47; Bult. 1900, 
p. 1824; Trib. laşi, Dreptul din 1893, No. 22 (motive). 

() Se poate însă întâmplă ca să existe turburare de drept fără Cazurile când 
exercitarea unei acţiuni judecătoreşti. De exemplu: un parti- există turbu- 
cular, uzând de dreptul său de proprietate (art. 480), elă- rarea de drept, 
deşte pe locul său, şi prin această clădire, astupă vederea unui fără exerciţiul 
locatar. Aceasta nu este un fapt ilicit, căci proprietarul eare judecătoreşti. 
observă distanţele legale, este în drept a clădi pe locul său. Cu 
toate acestea, locatorul garantează pe locatar pentru turburarea, 
adusă prin acest fapt. Thiry, IV, 20, p. 24. Vezi și supră, p. 100. 

Tot ea turburare de drapt trebue să considerăm și faptul 
unui Joeatar de a se pune în posesiunea unui imobil închiriat 
mai înainte altuia. Locatorul va garantă deci pe locatarul tur- 
burat în folosinţa sa. Baudry et Wahl, Louage, L, 137 urm. 

Se naşte însă întrebarea: care chiriaş sau arendaş va fi Art, 722 $ 10 
preferat când acelaş imobil a fost închiriat sau arendat la și 723 Pr. civ. 
mai multe persoane? Chestiunea va fi examinată infră, sub 
art. 722 $ 10 și 723 Pr. civ.,.unde vom vorbi de transerierea 
contractului de locaţiune sau arendare. 

() Cpr. Trib. Covurlui (motive), Pagini juridice din 1908, No, 3. — 
Art. 1426 din codul civil se aplică prin analogie şi la vân- 

„zare. Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 673, nota.1. 
() Cpr. Thiry, IV, 18; Baudry et Wabhl, 1, 524 urm.; Guillouard, 

1, 159; Laurent, XXV, 161; Duvergier, 1, 315, p. 299; 
T. Huc, X, 8304; F. Herman, C. civil annott, LV, art. 1795, 
No. 2; Repert. Sirey, v Bail en gântral, 719 urm.: Trop- 
long, Louage, 1, 257; Arntz, IV, 1140, ete.



118 COD. CIVIL. — CARTEA 11. — TIT. VII. — CAPIT, IL. — ART. 1496—1498, 

Cazul când Se decide însă cu toate acestea, prin aplicarea art. 1423, 
imobilul a fost „x . a . : “a n, 5 incendiat prin CX locatarul are drept fie la o mieşorare de preţ, fie la 
faptul unui rezilierea contractului, dacă folosința lui este pentru viitor 
Apitaiza împedicată prin faptul unui terţiu; pentrucă, deși faptul 
azt. 1423. unui terțiu obligă pe acel care l-a comis, totuşi acest fapt 

se consideră ca un caz fortuit pentru acel care-l suferă. 
Astfel, contractul ar puteă fi reziliat, după cererea locata- 
rului, dacă imobilul închiriat a perit prin incendiul cauzat 
de un terţiu(?). 

Războiul, in- Războiul și insureeţiunile, precum au fost, de exemplu, 
sreepunile văseoalele ţărăneşti din primăvara anului 1907, cari ar îm- 

fortuite. — pedică folosința locatarului sau arendașului, nu intră în pre- 
aia. vederile art. 1426, ci constituese un caz fortuit prevăzut de 

art. 1423; de unde rezultă că ele conferă arendașului o 
acţiune în garanţie contra, locatorului, axendașul fiind în drept, 
după împrejurări, a cere o scădere de preţ sau rezilierea, 
contractului (2). 

Alte exemple Tot ca un caz de forță majoră, care pbligă pe locator, 
Pau a fost considerat și faptul din partea unui țiecător. care, 

întrun moment de ebrietate, a spart un geam la imobilul 
închiriaţ (€). 

() Thiry, IV, loco cit.; Arntz, IV, 1140, p. 11; Colmet de San- 
terre, VII, 171 bis II; Dalloz, AWouv. C. civil annot, IV, 
art. 1723, No. 3. 

() Laurent, XXV, 163; Guillouard, 1, 160; Colmet de Santerre, 
VII, 171 bis II]; F. Herman, op. cit. IV, art. 1725, No. 10; 
Troplong, I, 261. Opr. în privinţa răscoalelor ţărăneşti, C. Bu- 
cureşti şi Cas, rom. Dreptul din 1907, No. 85; Dreptul din 
1908, No. 59 şi Or, judiciar din 1908, No. 52. Vezi şi supră, 
p. 90, nota 1. — Contră: Baudry et Wabhl, Louage, 1, 526; 
C. Lyon, D. P. 97. 2. 473. 

Incât priveşte neresponsabilitatea Statului pentru devasta- 
ţiunile comise de o armată străină, vezi tom. V al Coment. 
noastre, p. 420 urm. și C. Bucureşti, Or. judiciar din 1900, 
No. 37. Încât priveşte responsabilitatea, Statului şi a comu- 
nelor, eu privire la răscoalele ţărăneşti, vezi N. Titulescu, 
Problema responsabilităţei juridice a Statului și a comunelor, 
cu privire la ultimele răscoale țărănești (Bucureşti 1907). Vezi 
în această privinţă legea din 15 Februarie 1908 pentru ușu- 
xarea agricultorilor de daunele suferite în timpul” răseoalelor 
țărănești din Martie 1907. . 

(2) Trib. Lille, D.P. 1903. 2. 120. Soluţia este însă îndoelnică, 
căci acest fapt intră mai degrabă în prevederile art. 1426.
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Dar dacă chestiunea, pe care am examinat-o mai sus, Impedicarea 
privitoare la răsboiu și insurecțiunile populare, este controver- forosinţei imo- 
sată, se devide în genere că epidemia, câre ar întrerupe fO- riat sau aren- 
losinţa, locatarului sau arendaşului, nu poate nici într'un caz det prin o 
să dea loc la rezilierea contractului, mai cu samă. dacă, 
în momentul încheirei lui, locatarul aveă, cunoştinţă de exis- 
tența, acestei epidemii (*). | 

Tot astfel scăderea apei care ar mieșoră puterea motrice Scăderea apei, 
a unei uzini, sau inundația care ar opri lucrul lucrătorilor, ete, , inundația, ete. 
nu dau, în genere, loc la garanţie, afară de cazul când inun- 
dația ay distruge însuș lucrul (art. 1423), sau ar putea fi 
considerată ca un viciu, din cauza periodicităţei ei (2). 

Locatarul sau arendașul are, în caz de turburare de Acţiunea loca- 
fapt, o acţiune directă în daune contra autorului turburărei tarmiuă în caz 
(at. 1426). Această acţiune nu aparține locatarului decât ae fapt. 
atunci când turburarea a adus o pagubă lucrului său (), 
sau când turburarea ar fi anterioară intrărei în folosință a 
locatarului sau arendașului ($. 

In caz de deposedare, el poate să exercite contra tur- Exercitarea 
burătorului acţiunea posesorie numită reintegranda, pentrucă i (ob 
deși el posedă pentru locator (art. 1853), şi deci nu poate,  granda). 
în principiu, să exereite acţiunile posesorii, totuşi el are fo- 
losința, materială a luerului, pe care terțiul o turbură, ceeace, 
după părerea generală, este suficient spre a puteă, exercită, 
aețiunea, în veintegrare (5). 

(1) Baudry et Wahl, Louage, |, 528, şi autorităţile citate acolo. 
(2) Baudry et Wabl, 1, 431 şi 529. Vezi supră, p. 100, text şi nota 3. 
0) T. Huc, X, 304, în fre, p. 411; Guillouard,-I, 164; Baudry 

e Wabl, [, 532; C. Chambery, Sirey, 70. 3, 247, 
(*) Baudry et Wabhl, Louage, I, 522; Dalloz, Nou. GC. civil 

annoit, IV, art. 1125, No. 24, 
() Baudry et Wanhl, I, 533; Guillouară, 1, 29 și 162; Bâlime, 

Tr. du droit de possession et des actions possessoires, 383, 
p. 417 (ed. din 1842); Tissier et Davras, (. de proced. câv. 
anmnole, ], art. 23, No. 837, 838; Aubry et Rau, II, $ 187, 
p. 224, şi V, $ 365, p.288; Cas. fr. Sirey, 78. 1. 216; Sirey, 
76. 1. 266; D. P. 78. 1. 316, precum şi autorităţile citate 
în tom. III, partea I-a, al Coment. noastre, p. 418, nota 1 Şi 
supră, p. 30, ad notam, 50.— Contră: Tocilescu, Pr. civ., I, 
partea l-a, p. 116 urm. 

Locatarul sau arendaşul nu are însă acţiunea în complân- Acţ. posesorie . 
gere. Cas. rom. Bult. 1901, p. 378, şi autorităţile citate în în complân- - - : : gere.
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Tăgăduirea Am văzut că turburarea de drept există de câteori un 
dreptului lo terţiu împiedică folosinţa, locatarului san arendașului printi”o 

acțiune, pretinzând că are un drept asupra lucrului închiriat 
sau arendat. Tăgăduirea dreptului locatarului sau arendașului 
încă este o turburare de drept. 

Alegerea pe În caz de turburare de drept, locatarul sau arendaşul (Î) 
locataral în DU este obligat a susține procesul contra terțiului, pentrucă 
caz de turbu- nu dreptul său este contestat, ei acel al loeatorului. Loca- 
mare de drept-ţarul sau arendașul turburat printr'o acţiune, poate, după 

alegerea sa, sau să ceară scoaterea sa din cauză, arătând 
pe locator pentru care el posedă (2), sau să rămâe în cauză, 
chemând pe locator în garanţie (art. 1428) (6). 

Cazul cândlo- . Dacă terțiul parvine a face ca dreptul său să fie re- 
ecaiarul este cunoseut în justiţie asupra lucrului închiriat sau arendat, 
sau în parte.există evicţiune totală sau parțială. In caz de evieţiune to- 

tală, contractul va fi reziliat ca fiind lipsit de obiect; dacă 
evicțiunea, este numai parţială, locatarul are drept la o scă- 

dere de preţ, afară de cazul când partea din care el este 
evins este atât de însemnată încât fără dânsa el n'ar fi con- 
tractat, în care caz el va puteă cere rezilierea contractului 
(argument din art. 1021 şi 1347)(%. 
  

ton. III al Coment. noastre, loco cit. Cpr. Pothier, Louage, 
1V, 286, şi Possession, IX, 100. Vezi şi Wodon, Possession 
el actions possessoires, III, 620 (ed. a 2-a, 1877). O decizie 
a Curţei de casaţie din 1899 (Bult. 1899, p. 955), care pune în 

principiu, fără nicio distineţie, că loeatarul nu poate exercită 
„acţiunile posesorii în genere, este deci prea absolută, căci am 
văzut că atât doctrina cât şi jurisprudenţa îi conferă reinte- 
granda. O altă decizie din 1889, tot a Curţei de easaţie, pune, 
din contra, în principiu iarăşi în termeni prea absoluţi, că 
loeatarul sau arendașul poate exercită orice acţiuni posesorii 
în genere. Vezi Bult. 1889, p. 186. 

(1) Art. 1428 se aplică, în adevăr, atât la închirierea imobilelor 
urbane câţ şi la arendarea fondurilor rurale. Cas. rom. Bult. 
S-a I-a, 1879, p. 827. 

(2) Cpr. Cas. rom. Bult. 1899, p. 642. — Este deci casabilă de- 
cizia care menţine pe locatar în proces, atunci când ela 
arătat pe locator și a cerut scoaterea sa din cauză. Cas. rom. 
Bult. 1895, p. 1333. 

(5) Locatorul răspunde deci către locatar sau arendaș pentru tur- 
burările aduse acestuia, de câteori este vorba de o turburare 
de drept. Cas. rom. Bult. 1895, p. 688. 

(£) Thiry, IV, 18, p. 23; Laurent, XXV, 163; Guillouard, I, 168;
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În orice caz, fie că contractul va fi reziliat sau men- 
ținut, locatarul sau arendaşul are drept la daune pentru 
repararea pagubei ce a suferit, în virtutea principiilor „ge- 
nerale privitoare la inexecutarea obligaţiilor (art. 1021)(). 

Pentru ca locatarul sau arendașul evins să aibă drept 
la garanție, se cer următoarele condiţii: 

10 El trebue să fi denunțat locatorului turburarea 
(art. 1427), pentru ca acesta s'o facă să înceteze (). 
In regulă generală, loeatarul nu numai că nu are drept 
la garanţie, când n'a denunţat locatorului turburarea, dar 
încă va, puteă fi condamnat la daune către loeator pentru 
pagubele ce i-ar fi adus prin tăcerea sa. 

2' Evieţiunea trebue să aibă o cauză anterioară con- 
tractului, sau dacă cauza este posterioară, ea trebue să pro- 
ceadă din faptul locatorului. 

3% In fine, mai trebue încă ca. locatarul sau arendaşul 
să nu fi cunoseut pericolul evieţiunei. căci dacă l-a cu- 
noseut, el ar fi presupus, afară de cazul unei stipulaţii con- 
îrare, că a închiriat lucrul pe riscul şi pericolul său (4. Ră- 
mâne însă bine înțăles că locatarul sau arendaşul nu va 
mai datori preţul, din momentul ce nu mai are lucrul în- 
chiriat sau arendat la dispoziţie. (Thiry, IV, 19). 

Aubry et Rau, V, $ 366, p. 305; Zacharie, Handbuch des fran- 
zăsischen_ Oiwilrechis, II, $ 366, p. 425, text şi nota 10 (Heidel- 
berg, 1853); Baudry et Wabhl, [, 547, p. 285; T. Huc, X, 306. 

() Guillouară, I, 168, sn fine; Thiry, 1V, 18, în fine, p. 23; 
Baudry et Wahl, 1, 548.—Locatarul sau arendașul are drept 
la daune, oricât de minimă ar fi valoarea părţei din care el 
a fost evins, art. 1457 nefiind aplicabil în specie. 'Cpr. autorii 
supră, citați şi Duvergier, Louage, L, 324. Încât priveşte cal- 
cularea acestor daune, vezi Guillouard, Louage, L, 169. 

(2) Legea nearătând formele acestei denunțări, ea poate fi fă- 
cută sub orice formă, de exemplu: printr'o somaţie extrajudi- 
ciară, printr'o scrisoare recomandată sau nerecomandată, şi 
chiar în mod verbal. Baudry et Wahl, 1, 545; Guillouard, 
II, 533; T. Huc, X, 365. 

() Se admite însă că locatorul datoreşte garanţie, cu toate că 
nu i sa făcut nicio denunţare, dacă se dovedeşte de către lo- 
catar sau arendaş că el nu aveă nici un mijloe de a respinge 
acţiunea (argument din art. 1351). Cpr. Thiry, I, 19. 

() Opr. 'Thiry, IV, 19; Guillouard, I, 167 urm. — Vezi însă 
Baudry et Wahl, Louage, I, 550. 
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Cazul când Din cele mai sus expuse rezultă că garanţia turburărilor 
locatari) a în de drept nu mai are loc, de câteori locatorul a fost scutit de 
pe riscul şi garanţie printr'o clauză expresă a contractului; când, de 

pericolul său. exemplu, locatarul a închiriat luerul pe riscul şi pericolul său(?). 
Aplie, Asemenea, clauză ax: seuti pe locator nu numai de daune, 

art. 1840. : . RE , - -. RI Controversă, CEeace este admis de toţi autorii, dar, după unii, chiar și de 
scăderea proporţională a preţului (analogie din art. 1340)€). 

Cazul când Până acum am vorbit de turburările aduse locatarului 
ata sau arendaşului de către particulari. Ce trebue să decidem 

puterea admi-în privința actelor emanate dela puterea administrativă? Aceste 
nistrativi. acte, cari constituese ceeace se numeşte faptul princepelui (le 

fait du prince), dau loc la garanţie atunci când împedică 
folosinţa loeatarului sau arendaşului? Afirmativa este neîn- 
doelnică, de câteori faptele administrative sunt regulat în- 
deplinite, căci atunci ele constituese o turburare de drept, 
deşi nu există în specie o acţiune în justiţie, şi ca atare, 
obligă pe locator a garantă pe locatar. De exemplu: admi- 
nistraţia, uzând de dreptul ce-i dă legea, face nişte lucrări 
la un drum, care aduc înecarea casei inchiriate (£); sau auto- 
ritatea competentă ordonă dărâmarea imobilului închiriat, 
“pentru cauză de insalubritate sau pentrucă ameninţă ruină (*). 
Este necontestat că, în asemenea, cazuri, locatorul garantează, 
pe locatar, care va fi în drept a cere, după împrejurări, fie 
rezilierea, conţractului, fie o scădere de preţ, fără a aveă 
însă drept la daune, căci aceste daune nu sunt datorite de 
câteori inexecutarea, obligaţiei provine, ca în specie, dintr'o 
faptă care nu poate fi imputată locatorului (art. .1082)(). 

(1) Baudry et Wabhl, Lovage, I, 552; Gnillouard, Jdem, |, 170. 
(2) Baudry et Wabl, op. şi loco supră-cit. — Conţră: Guillouard, 

op. şi loco cît.; Duvergier, Louage, 1, 330, p. 310, 311. 
(€) FT. Huc, X, 305; Phiry, IV, 20, p. 24; Bandry et Wabhl, [, 

556. Vezi și alte exemple arătate de aceşti din urmă autori. 
(*) Cpr. Trib. Brăila, Cr. judiciar din 1897, No. 35; Cas. rom. 

și C. Bucureşti, Drepiul din 1885, No. 42 și Bult. 1885, 
p. 238; Bult. 1896, p. 955, ete. 

(5) Thiry, Zoco cit.; Baudry et Wabl, 1, 554, 574; T. Hue, X, 
305; Guillouard, I, 149; Aubry et Rau, V, $ 366, pag. 301, 
302; Laurent, XXV, 149 urm.; C. Paris, Sirey, 87. 2. 123. 
Locatorul datorește garanţie chiar dacă actul administraţiei 
n'ar împedică folosinţa, loeatarului, ei ar face-o numai mai grea. 
Baudry et Wahl, I, 558.— Vezi însă Guillouard, 1, 153, în fine.
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Rămâne însă bine înțăles că locatorul nu mai dato- Cazul când, 
rește nicio garanţie atunci când actul puterei administrative actele puterei este provocat prin însuş faptul sau însăş culpa locatarului tive nu dan 
ori arendașului, căci locatorul nu poate răspunde către lo- 1% 1 sa 
catar sau arendaș de faptele acestor din urmă (1). - 

Actul administraţiei nu dă, de asemenea, loe la nieio 
garanţie din partea locatorului atunci când acest act se în- 
temeiază pe imoralitatea exploatărei loeatarului, când, de 
exemplu: s'a închis o casă de jocuri la noroe sau o casă 
de toleranţă). 

Refuzul sau retragerea autorizărei de a exercită în imo- Retragerea 
bilul inchiriat o industrie sau un comerț, a căror exercițiu e autor 
este supus unei autorizări administrative, a dat uneori loe ente. e 
la dificultăţi). 

Locatorul va, datori însă daune când actul administraţiei Cazul cână. 
a fost provocat prin culpa lui. Astfel ar fi, de exemplu, 64, Puterei 
cazul când administraţia, ar fi ordonat închidereă sau dis-tiie pro- 
trugerea unui imobil pentrucă el amenință ruină, căci loea- Pr 
torului incumbă obligaţia de a întreţine imobilul în stare - rului. 
bună (art. 1420), 

In orice caz, convenţia expresă sau tacită a părților Cazul când 
poate să îndepărteze orice garanţie din partea locatorului “oventa Ra 
pentru faptul 'administraţiei, ȘI judecătorii fondului decid în tează orice ga- 
mod suveran, prin aprecierea, voinței comune a părților, dacă "ante: 
asemenea convenţie își are sau nu ființă (5). | 

Dar dacă administraţia, care a împedicat folosinţa: l0- Cazurile când 
catarului, n'a lucrat în limitele dreptului ce-i dă legea, ci puserea admi- 
a comis acte ilegale, atunci turburarea nu mai e de drept, comis aete 
ei de fapt, şi în asemenea caz, locatarul se poate apără, Cole: 
singur, fără niciun recurs în contra loeatorului, art. Î427 
ne mai fiind aplicabil în specie, ei art. 1426 (9). 

(1) Baudry et Wabl, Louage, IL, 510; Guillouară, Jdem, |, 151, (2) Baudry et Wabl, 1, 176 şi 572, precum şi nota în Sirey, 99, 4, 3, asupra unei decizii a curței din Milan. — Vezi asupra 
caselor de toleranță supră, p. 35 urm., nota 5. 

(2) Vezi asupra, acestor dificultăţi, Baudry et Wahl, I, 1375 urm. 
(*) Baudry et Wabl, op. cit. Î, 574, p. 302; Guillouara, I, 390; _Troplong, Louage, |, 216, p. 828. 
() Baudry et Wanl, 1, 573; Cas. fr. Sirey, 95. 1. 282. Cpr. Gujllouard, Louage, I, 399 urm. 
(6) Aubry et Rau, V, $ 366, p. 302, text și nota 22; Thiry, IV,
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Cazul când . Actele abuzive obligă deci pe administraţie către locatar, 

Statul este şi această răspundere incumbă chiar Statului, pentru faptele 
sale ilegale, cu toate că Statul ar fi fost locator('). 

Exproprierea Cât pentru exproprierea pentru cauză de utititate. pu- 
pentru, cauză blică, care nu constitue o adevărată turburare(?), ne vom 

publică. ocupă mai la vale, când vom examină modurile de încetare 

ale contractului de locaţiune. | 
Turburarea . Știm că turburarea poate să emane dela un locatar, 
emanată dela care ar pretinde a fi luat în locaţiune imobilul închiriat 

altuia. (Vezi supră, p. 117, nota 1). 
O turburare poate, de asemenea, să emane dela un 

locatar în dauna altui locatar al unei părţi a aceluiaș imobil. 
Dacă autorul turburărei pretinde a exercită un drept ce-i 
aparţine, există necontestat turburare de drept şi, prin urmare, 
obligaţie de garanţie din partea locatorului(?). 
„Astfel ar fi, de exemplu, cazul unui locatar care ar 

face un vuet extraordinar, sau ar exercită o industrie inco- 
modă, periculoasă ori insalubră. Insă, în acest caz, garanția 

derivă mai mult din faptul loeatorului, afară de cazul când 
locatarul ar fi violat contractul. | | 

„Dar dacă turburarea provine dintrun fapt accidental 
al locatarului, precum ar fi, de exemplu, atunei când el ar 
fi scuturat covoarele sale la fereastra lui, sau ar fi ars în 

soba, sa materii cari ar fi produs fum ori alte incomodităţi 
pentru celalalt locatar, acest din urmă nu are nicio acţiune 

contra, locatorului, ci numai contra locatarului turburător, 
care singur răspunde de faptele sale. Locatorul n'a, violat 
în adevăr, în specie, nicio obligaţie şi n'a comis nicio culpă (*). 

Exercitarea fixereiţiul prostituţiei întrun imobil de către o locatară, 

„prostituţiei permite altui locatar de a cere rezilierea contractului, cu 

20, p. 24; Guillouard, |, 147; Laurent. XXV, 148; T. Huc, 
X, 305; Dalloz, Nouo. C. civil annott, LV, art. 1726, No. 17; 
Cas. fr. Sirey, 66. 1. 286; D. P. 66. 1. 376. — Vezi însă 
Baudry et Wabhl, op. cit., L, 564; C. Paris, D. P. 9%. 2. 8. 

(1) Baudry et Wabhl, 1, 566. Cpr. Cas. fr. Sirey, 88. 1. 358. 
(2) Baudry et Wahl, Louage, Î, 555. 

(3) Baudry et Wahl, I, 576; Planiol, II, 1684; Guillouară, I, 165. 
(4) Planiol, II, 1684, în fine; Trib. Covurlui (motive), Pagini 

juridice din 1908, No. 38. — Vezi însă Guillouard, I, 165 și 
minoritatea, tribun. Covurlui, Pagini juridice, loco supră cil. 
Vezi asupra acestei controverse, nota în Sirey, 90. 1. 321.
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daune-interese, afară de cazul când şi acest locatar ar exer- 
cită aceeaș profesie, sau când el ar aveă cunoștință de acest 
fapt în momentul încheierei contractului, sau în fine, când 
ar fi renunţat la garanţie printr”o clauză din contract(!), 

Locatorul nu este însă, responsabil către un locatar de Faptele co- 
faptele comise de un alt locatar în afară de folosinţa sa, de mise de i 
exemplu: pentru injuriile adresate de unul din ei, celuilalt (2). afară de folo- 

Dacă este vorba de o turburare de drept, locatarul sinţa, sa. 
turburat de către un alt locatar al aceluiaș imobil, nu are 
acţiune contra acestui din urmă, ci numai în contra loca- 
torului, conform art. 1427. Locatarul turburat va aveă însă 
acțiune contra locatarului turburător numai când va, fi vorba 
de o turburare de fapt (art. 1426)6). 

„ Purburarea de drept cauzată de locatarul unui imobil vecin Cazul când LA . . .. „  turburarea aparținând aceluiaș locator, dă loc la despăgubiri, în aceleaşi emană del 
condiţii ca și turburarea cauzată de locatarul aceluiaș imobil locatarul unui 
închiriat la două persoane; însă locatorul nu răspunde de pa 
faptul unui sublocatar al locatarului principal turburat (î),  îmiag locator. 

In privinţa, turburărilor de drept sau de fapt comise Tutburarea 
de portarul: imobilului închiriat (e concierge), în exerciţiul portarul ime- 
funcţiunei sale(5), se înțălege că locatorul răspunde, acest  bilului. 
portar fiind prepusul său (art. 1000)(). 

  

() Baudry et Wabhl, I, 578, 579; C. Milan, Sirey, 95, :4, 17 
(cu nota lui Al. Wabhl). Vezi şi alte exemple citate de Baudry 
et Wabl, loco cit., în care turburarea din partea unui alt 
locatar autoriză pe. ceilalţi locatari 'a, exercită acţiunea în ga- 
ranţie contra, loeatorului. 

(2) Baudry et Wabhl, Louage, 1, 581, şi autoritățile citate acolo. 
() Baudry et Wabl, 1, op. cit., 587, şi autoritățile citate acolo. 
(4) Baudry et Wabl, Louage, 1, 584, 385. i 
(5) Proprietarul nu răspunde deci: de faptele portarului comise Cazurile când 

de acesta în afară de exercițiul funeţiunei sale. Baudry et proprietarul 
Wahl, 1, 590. Osebit de aceasta, mai este încă un caz în care ep ispunde. 
proprietarul nu răspunde de faptele portarului, şi anume: când pimu 
acest portar este ales şi plătit de către locatarul unic al imo- 
bilului; pentrucă, în acest caz, portarul nu mai este prepusul 
proprietarului, ci al locatarului. Baudry et Wahl, 1, 592. Vezi 
în privinţa responsabilităţei proprietarului pentru: faptele por- 
tarului în genere, tom. V al Coment. noastre, p. 531, nota 3, 
iar în privința obligaţiilor portarului către locatari, vezi Agnel 
et Pabon, op. cit., 174 și 1183 urm. - 

(6) Cpr. Trib. Îlfov, Or. judiciar din 1906, No. 59 (auotive);
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Imobil vecin. 

Neapliearea, 
în specie a 
art. 1425, 

Controversă, 

Ce se înţălege 
prin imobil 

vecin, 

CODUL CIVIL. — CARTEA III. — FIT: VII. —CAPIT. 1]. — ART. 1426—1428. 

Faptele portarului, în eazurile în cari ele atrag o ga- 
ranţie, pot; ca şi însăși faptele proprietarului, să dea loc fie 
la rezilierea contraetului, fie la o despăgubire, fie la o scădere 
din preţul chiriei(*). | | 

Ne-a mai rămas, pentru a complectă, această materie, 
să zicem câteva cuvinte de turburările aduse proprietarilor 
sau persbanelor eari au folosința unui imobil vecin (2). 

Locatarul turburat de către aceste persoane în folosinţa 
sa, de exemplu: printr'o modifieare a unui zid comun, poate, 
în principiu, să ceară dela locator sau rezilierea contractului, 
sau o seădere din preţul chiriei (2), nu însă şi daune-interese, 
pentrucă locatorul n'a comis, în specie, nicio culpă(). 

Nu credem însă că, în privința lucrărilor făcute de 
către proprietarul vecin, fie în virtutea, unei servituţi legale 
sau convenționale, fie în virtutea altui drept, distineţia sta- 
bilită de art. 1425 să fie aplicabilă în privința reparațiilor 
urgente ce se fac de proprietar la imobilul închiriat; de 
unde rezultă că, dacă aceste lucrări sunt de natură a tur: 
bură în mod grav şi pentru un timp destul de lung folosinţa 
Jocatarului, acesta, va puteă, cel puţin după unii; cere rezi- 
lierea contractului (5). 

Pand. fr., v* Bail ă loyer, 12, şi autorităţile citate acolo; 
„_Baadry et Wahl, 1, 588, text şi nota 5; TFrib. şi justiţia de 
pace din Paris, Sirey, 96. 2. 255; Pand. Ptriod. 86. 2. 106 
(responsabilitate pentru refuzul portarului de a arătă noul 

. domiciliu al unui locatar mutat din imobil). 
(1) Baudry et Wabhl, I, 591, și autorităţile citate acolo. 
(2) Prin imobil vecin nu se înțălege numai un imobil deosebit 

de acel închiriat, dar încă și partea acestui din urmă imobil, 
care nu apârţine loeatorului. Astfel, dacă un imobil &ste împărţit 
în aşa mod încât diferitele lui câturi să aparţie lă mai multe 
persoane; ceeace ştim că se poate (vezi tom. III, partea l-a, al 

"Coment. noastre, p. 747 urm.), locatarul fiecărui cat este con- 
şiderat ca un vecin, faţă de locatarul unui alt cat, Baudry et 
Wabl, I, 603; T. Huc, X, 304, p. 409, 410; C. Lyon, D.P. 

__95. 3. 377; Sirey, 96. 2.78. | j 
(2) Dalloz, Nouv. C. cip. annotă, IV, art. 1726: No, 99; Guil- 

louard, Louage, I, 176; Baudry et Wabl, Idem,; Î, 600. 
(*) Dalloz, op. $ loco cit, 103; Goillouară, |, 176, în. fine. Cpr. 

Baudry &t Wahl; I, 600; Trib. Marseille, Sirey, 64. 2. 73.— 
__ Vezi însă C. Paris, D. P; 48. 2.168. 

() C. Paris, D. P. 62. 2. 155. — Vezi însă Guilluard, I, 182 urm.
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IV. Obligăţia locatorului de a restitui cheltuelile făcute de locatar 
la lucrul închiriat. | 

Am terminat cu examinarea obligaţiilor principale ale Plata cheltue- locatorului, de care vorbeşte art. 1420. Pe lângă aceste obli- Hilor făcute de gaţii, el mai poate încă fi silit a plăti unele eheltueli făcute 
de loeatar cu privire la lucrul închiriat sau arendat. | Incât priveşte cheltuelele de întreţinere făcute de locatar, oheltuelile de el nu are drept la nicio restituire, pentrucă reparaţiile loea- întreținere. tive sunt în sarcina lui (ast. 1421, 1447 urm). 

Loeatorul fiind însă obligat a întreţine imobilul în bună Reparaţiile de stare, spre a putea servi la destinaţia pentru care a fost în- întretinere. chiriat sau arendat, adecă a face reparaţiile cari nu se con- 
sideră ca locative (ast. 1420, 2" şi 1421), se înțălege că, valoarea acestor reparaţii se va, piăti de locator, dacă ele 
au fost făcute de locatar, chiar dacă locatorul n'ar fi fost înștiințat de urgenţa, și necesitatea lor(f). | 

Loeatorul va restitui, de asemenea, locatarului sau aren- Cheltuelile dașului, cheltuelele utile altele decât acele pentru construe- iile: țiile şi plantațiile făcute de dânsul2). | 
Numai cheltuelile voluptuoare nu dau loc la nicio res- Cheltuelile tituție din partea locatorului, conform dreptului comun, loea- YoLuptuoare. tarul sau arendaşul fiind însă în drept a le ridică, dacă 

aceasta se poate face fără stricăciune (sine detrimento re) (€). 
Încât privește construcţiile sau plantațiile ce locatarul Construcţiile sau arendașul a făcut pe fondul închiriat sau arendat, eheg- Să plantațiile : : . : . E „făcute de lo- tiunea a dat loc la mai multe dificultăţi, eari vor fi exami- catar sau 5 nate mai la vale, sub art. 1434. arendaş. 

  

(1) Pothier, Louage, IV, 130; Baudry et Wahl, 1, 325 şi 613, p. 322; Guillouard, I, 296; F. Herman, O. civil annote, IV, art. 1730, No. 10 urni.; Râpert. Sitey, v Bail en general, 1440 urm. Vezi şi supră, p. 88. . | () Cpr: art. 608 $ 2 din codul eiiil Japonez, promulgat la 28 Aprilie 1898. a 
(2) Pothier, op. cit., IV, 131; Baudry et Wabl, 1, 613; Repert. Sirey, v cit., 1444 urm,; Troplong, I, 353; F. Herman, op. și loco cit., 16 urm. Cpr. L. 19$4, Dig., Locati conducti, 19. 3. — Vezi. în privinţa ateluiaș drept, pe care îl âre. posesorul (jus tollendi), tom. III, partea l:a; al Coment. noastre; p: 279, iar în privinţa uzufructuarului, vezi acelaş tom, p. 534 şi 592.
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Aplie. "Poate acţiunile ce loeatarul sau arendașul poate să aibă 

art. 1890. contra, locatorului se preseriu prin 30 de ani, conform drep- 

tului comun (art. 1890). 

Despre obligaţiile locatarului sau arendaşului. 

Alte obiig. ale Art. 1429, pe care îl vom explică mai la vale, este 

„Ieatarului  incomplect în enumerarea ce face, cu privire la obligaţiile 
lui decât acele locatarului sau arendașului, căci locatarul mai are şi alte 

prevăzute de obligaţii decât acele prevăzute de acest text. In adevăr, pe 

lângă aceste obligaţii principale (întrebuinţarea lucrului după 

destinaţia sa şi plata prețului), el trebue să plătească cbhel- 

tuelile contractului, dacă nu s'a stipulat contrarul; să mo- 

bileze în deajuns casa închiriată (art. 1446); să înzestreze 

moşia, arendată cu vitele și uneltele necesare la exploatarea 

ei (art. 1455); să restitue, la finele contractului, lucrul în- 

chiriat sau arendat, ete. Aceste obligaţii atrag și altele, după 

| cum vom vedeă mai la vale. | 

Art. 1456. Cât pentru arendăş, el mai este încă obligat, în lipsa 

unei convenţii contrare, să-şi strângă recolta numai în locu- 

rile obișnuite spre acest sfârșit (art. 1456). El nu poate să 

stoareă pământul din cale afară spre a-l face să producă 

recolte extraordinare, căci aceasta n'ar însemnă a se folosi 

ea un bun părinte de familie (Î). 

1 Obligaţia de a plăti cheltuelile contractului. 

Cheltueli de Cheltuelile de timbru, de transeriere, de onorarii pentru 

timbru, ono- acei cari au redactat actul, ete., sunt, în lipsa unei stipulaţii 

ra S* contrare, în sareina locatarului sau arendaşului, căci ele 

sunt făcute în interesul lui, pentru ca să poată intră în 

folosință. (Cpr. art. 1305)€). 

Plata im pozi- Impozitele daitorite Statului, comunei, ete., sunt însă, 

telor. afară de cazul unei stipulaţii contrare (9), în sarcina proprie- 

tarului, locatarii şi arendaşii fiind obligaţi a le plăti, rămâ- 

(1) Baudry et Wabl, I, 758; Troplong, I, 296. Vezi și infră, p. 38. 

(2) Guillouard, „Louage, I, 229; Bandry et Wabhi!, Idem, |, 692. 

(2) Guilllouard, op. cât., |, 232; Baudry et Wahl, op. cit., I, 901.
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nând ca ei să le scadă proprietarilor din câştiuri (art. 4 L. pentru urmăriri din 24 Martie 1877) (). 
Cât pentru taxele ce percep comunele, în baza aut. 4 Taxele pentru din legea, asupra maximului dela 27 Martie 1903 0), pentu pourățirea curățirea gunoiului, ele sunt în sarcina, locatarului, deși Gontroversă. chestiunea, este controversată (?). 
Dacă imobilul este închiriat la mai mulţi locatari, taxele Existenţa menţionate sunt în sarcina tuturor (€). mp multor 
Loeatarul plătește, de asemenea, gazul, electricitatea, ȘI Gazul, electri- apa ce consumă (5). citatea, 

apa, ete. 
() Cpr. Planiol, II, 1693; Cas. rom. Bult. 1900, p. 291; Bult. 1903, p. 38 şi Dreptul din 1903, No. 24; Bult. 1906, p. 1637 şi Dreptul din 1907, No. 6, ete.—Dacă impozitele au fost puse prin con- venţie în sarcina, loeatarului sau arendașului, ele se consideră, ca făcând parte din preţ (art. 38 L. actuală a timbrului). V. C. Botez, Legea asupra taxelor de timbru și înregistrare, p. 188 (ed. a 3-a, 1908). Vezi şi art. 4 lit. c din legea dela 31 Martie 1885 asupra impozitului fonciar. Sarcinile im puse prin contract chiriaşului sau arendaşului, afară de acele pe care i le impune legea anume, făcând, după acest din urmă text, parte din preţul chiriei sau arendei, urmează a se aveă, în vedere pentru stabilirea impozitului fonciar. Cas. rom. Bult. 1905, p. 1750 şi Cr. Judiciar din 1906, No. 10. — S'a decis însă, în această din urmă, privință, că arendaşul fiind obligat a apără imobilul arendat contra uzurpaţiunilor (art. 1433), clauza prin care un arendaș ar fi obligat a păzi o pădure de orice tăere, nu constitue o sarcină care să se adaoge a. prețul anual bănesc, pentru stabilirea impozitului fonciar. Cas. rom. Bult. 1905, p. 1749 şi Cr. Judiciar din 1906, No. 27, (2) lată cum se exprimă acest text: „Comunele sunt autorizate L. din 97: a înființă taxe pentru folosinţa, timporară a bunurilor din Martie 1903. domeniul publie al lor, precum: grădini, pieţe, ete. Asemenea  rt. 4. şi pentru diferite servicii ce vor regulă a, se face pentru uzul particular al locuitorilor, precum: serviciul curăţirei gunoaelor, serviciul apelor, curățirea, latrinelor, tăiarea vitelor, cotitul vase- lor, cântăritul, măsuratul, controlul alimentelor, măhălitul, ete“. Vezi Baudry et Wahl, [, 908. — "Taxele legei maximului asupra, proprietăţei sunt, din contra, în sarcina proprietarului, pentrucă aceste sareini grevează, proprietatea. „Loeatorul trebue să sufere sarcinile cari grevează, lucrul închiriat“, zice art. 546 din codul german. „Die auf der vermieteten Sache ruhenden, Lasten hat der Vermieter zu tragen“. Cpr. art. 1476 C. Qa- limach (1099 C. austriac). 

(*) Baudry et Wabl, |, 0p. şi loco cit. p. 479. 
(2) Baudry et Wahl, Louage, LI, 910, 911. 
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Curăţirea la- 
trinelor şi a 

Curăţirea latrinelor este însă, în lipsa unei convenţii 
contrare, în sarcina locatorului (art. 1449), locatarul fiind 

obligat a curăți numai coşurile, pentrucă el trebue să se folo- 
sească de lucru ca un bun proprietar (art. 1429)(). 

Tot în sareina proprietarului (locatorului) este şi plata 
premiilor de asigurare, dacă el crede de cuviinţă să asigure 
imobilul închiriat contra incendiului. Convenţia părţilor poate 

să pue plata acestor premii în sareina locatarului (2). 

2 Obligaţia de a mobilă casa închiriată şi de a înzestră moşia arendată. 

Această obligaţie este, în privința caselor, inserisă în 
art. 1446, iar în privința moșiilor, în art. 1455. Vom vorbi 
deocamdată numai de art. 1446, rămânând ca ant. 1455 
să fie explicat la locul lui, în capit. IV, care se ocupă de 
regulele privitoare la arendare. 

Art. 1446.   Contractul de închiriere se poate desființă când 
locatarul nu mobilează în deajuns casa, afară numai dacă dă ga- 
ranţie suficientă pentru plata chiriei. (Art. 1020, 1021, 1439 $ 2, 

coşurilor, 

Plata pre- 
miilor de asi- 

gurare. 

însă 

1455, 

Motivele 
art. 1446. care 

1730, 10 C. civ. Art. 1752 C. fr) 66). 

Motivul. acestui text este asigurarea privilegiului, pe 
art. 1730 îl conferă proprietarului asupra mobilelor 

.... 

Cpr. Pothier, op. cit., IV, 222; Duvergier, Louage, Il, 24, p. 38; Q) 

() 
€) 

() 

Bandry et Wabl, I, 429, nota 4, în medio, şi 914, p. 481; 
T. Hue, X, 350, p. 418; Guillouard, II, 41, p. 21. — Din 
cele mai sus expuse rezultă că contravenţiile polițienești co- 
mise în această privință (art. 385, 10 C. penal), sunt în sau- 
cina locatarului. Baudry et Wabl, op. şi loco cit., p. 429, nota 
în medio, şi autorităţile citate acolo. 
Baudry et Wahl, Louage, |, 915; Laurent, XXV, 290, 291. 
Vezi în privinţa vechiului drept francez, Pothier, Louage. 
IV, 204 şi 318. 
Vezi asupra acestui privilegiu, D. Negulescu, eoria privi- 
legiilor, partea. întăi (singură apărută), p. 16 urm. — Acest 
privilegiu eră admis atât în privința caselor cât şi a moșiilor 
şi prin art. 1478 urm. din codul Calimach (1101, ab înitâo şi 
în fine C. austriac). Vezi supră, p. îl, ad notam, şi înfră, 
p. 131, nota |.
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înțălege pănă la concurența preţului subînchirierei sau sub- 
arendărei (?). (Cpr. L. 11 $ 5, Dig., De pignerat. actione, 13, 7). 

Vom vedeă însă, sub art. 1730, că privilegiul loeato- 
rului nu se întinde asupra juvaerelor loeatarului, asupra ba- 
nilor şi creanţelor sale, asupra mobilelor cari nu pot fi 
urmărite după lege, asupra mobilelor împrumutate sau în- 
chiriate de dânsul, ete., în privinţa cărora terţiul ar fi no- 
bificat locatorului că este proprietarul lor (2). Toate aceste 

&) 

  

(0) Vezi supră, p. 10, nota 3. „Subehirierul este dator a răs- 
punde, zice art. 1479 din codul Calimach (1101, în medio 
C. austriac), suma, chiriei toemite de dânsul, şi nu poate pune 
din împrotivă niciun cuvânt de pricinuire, zicând adecă că 
an plătit chiria mai înainte (prin anticipație) chirierului prin- 
cipal“. Cpr. art. 611 Pr. civ. 
Opr. Mass6-Verg€, IV, $ 705, pag. 390, nota 1; T. Huc, X, 
348, in fine; Troplong, II, 530; Pand. f., v Bail ă loyer, 
502; Agnel, op. cit., 381; Baudry et Wabhl, Louage, L, 105, 
706; Guillouard, Idem, IL, 463. 

Privilegiul loeatorului există deci chiar asupra mobilelor 
aparţinând terţiilor, dacă se stabileşte că el nu aveă cunoştinţă 
de această împrejurare în momentul încheierei contractului. 
Trib. and, Plandre judiciare din 1904, p. 282 şi 311, 
precum şi Dreptul din 1909, No. 27, pag. 216. 

Se controversează însă chestiunea de a se şti dacă imobilele 
dotale, cari garnisese imobilul închiriat de bărbat, sunt sau nu 
supuse privilegiului locatorului. Curtea de casaţie din Florenţa, 
a admis negativa (Sirey. 99. 4. 20 şi Cr. judiciar din 1901, 
No. 1, cu observ. noastră; Chironi, Trattato dei privilegi, delle 
îpoteche e del pegno, 1, 129, p. 285), iar Curtea, de casaţie din 
Palermo a admis afirmativa, (Sirey, 1901. 4. 6 şi Cr. judiciar din 
1902, No. 30, tot cu observ. noastră). Această din urmă soluţie 
este singură juridică. Privilegiul locatorului fiind, în adevăr, 
întemeiat pe o constituire tacită de amanet, iar în ce priveşte 
mobilele cari nu aparţin chiriașului, pe principiul art. 1909, 
după care mobilele se prescriu prin simpla lor posesiune, când 
posesorul este de bună credință (preseripţia instantanee). ur- 
mează de aci că mobilele, chiar când sunt dotale, nu pot fi 
sustrase dela urmărirea loeatorului, cât timp dânsul este de 
bună, credinţă, adecă n'a fost încunoștiințat de condiția lor ju- 
ridică, şi aceasta cu atât mai mult cu cât dota mobiliară este 
alienabilă. Vezi Cas. rom. Bult. S-a i-a din 1907, p. 1352, şi 
Dreptul din 1907, No. 78, precum şi numeroasele autorităţi 
citate în observ. noastră, care însoţeşte această remarcabilă, 
decizie. Buna credinţă fiind în totdeauna presupusă, femeea 
contestatoare va, trebui să dovedească că locatorul a ştiut că 
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Lucrurile 
asupra cărora 
privilegiul 
stabilit de 

art. 1730 nu 
există, 

C. Calimach. 
Art, 1479. 

Mobilele 
aparținând 
terțiilor, 

Mobilele do- 
tale ale fe- 

meei sunt su- 
puse privile- 
giului loeato- 

rului. 
Controversă.
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Valoarea, ce 
trebue să aibă 
mobilele loea- 

tarului. 
Controversă. 

COD. CIV. — CARTEA III. — TIT. VII. — CAPIT. II. — ART. 1446. 

mobile eari, prin natura lor, sunt sustrase dela privilegiul 
loeatorului, nu fae deci parte din acele de care vorbeşte 
art. 1446, căci este vorba, în specie, numai de mobilele cari 
sunt menite a garantă pe locator. Prin urmare, locatarul nu 
poate să susție că casa este îndestul de mobilată, când are 
numai mobile din acele cari nu sunt supuse privilegiului 
locatorului (). - 

Se naşte însă întrebarea: care trebue să, fie valoarea, 
mobilelor locatarului ? Aceste mobile trebue ele să garanteze 
pe locator pentru tot timpul contractului? Se decide de unii 
că valoarea lor se calculează astfel încât ele să garanteze 
termenul curent şi acel următor, precum și cheltuelile ce ar 
puteă ocazionă: urmărirea şi vânzarea lor; căci, în lipsa unei 
dispoziţii exprese sau a unor obiceiuri locale, locatarul nu 
poate fi silit a mobilă imobilul închiriat peste puterile sale, 
proprietarul fiind dator a, nu lăsă să se acumuleze prea, multe 
câşștiuri arierate (2). Părerea cea mai juridică este însă acea, care 
conferă, în această privință, tribunalelor o putere suverană de 
apreciere. Judecătorii fondului vor decide deci, în fapt, dacă 
mobilele aduse de locatar procură loeatorului o garanţie 
suficientă (5). 

mobilele urmărite erau dotale, dovada putându-se face prin 
orice soiu de mijloace, chiar prin mărturisirea și jurământul 
locatorului. T. Huc, XIII, 60; Laurent, XXIX, 421; Martou, 
Privil. et hypothegues, II, 415, 416; Beudant, Suretts person- 
melles ei reelles, |, p. 356, nota 2, ete. | | 

() Cpr. Pand. fr, w Bail en gentral, 1320; Duvergier, Louage, 
II, 14, p. 22. —Din cele mai sus expuse rezultă, deci, că locatarul 
trebue să mobileze casa închiriată eu mobile lovite de privi- 
legiul loeatorului, precum: mese, scaune, dulapuri, într'un 
cuvânt: des meubles meublants; el va trebui să aducă albituri, 
haine, tacâmuri de masă, ete. Pand. fr., vo cit., 1821; Laurent, 
XXV, 423. — Vezi însă Colmet de Santerre, VII, 200 bis 1. 

(2) Vezi Agnel, op. cit., 378; Boileux, VI, p. 104, 105; Baudry 
et Wabl, I, 699 urm.; Duranton, XVII, 157; Troplong, II, 531; 
Zaeharie, Handbuch des franzăzischen Civilrechis, II, 310, 
p. 432, nota 2.— Vezi însă Laurent, XXV, 494. 

() Planiol, II, 1699; Thiry, IV, 56; T. Huc, A, 3848; Arntz, 
IV, 1171; Baudry et Wahl, 1, 705; Colmet de Santerre, 
VII, 200 bis II; Aubry et Rau, V, $ 370, p. 366,. text și 
nota, 3. — Imobilul va fi deci mobilat după profesiunea, loca- 
tarului şi destinaţia imobilului închiriat. Baudry et Wabl, 1,
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Regula art. 1446 nu se aplică în caz de închirierea, fuchirierea 
unui apartament mobilat, locatorul fiind obligat, în asemenea nui apara 
caz, a lua măsurile necesare spre a-și asigură plata chiriei (1). 

Locatarul unui apartament mobilat, care a adus mobile scoaterea mo- 
în el, este liber de a le scoate din imobil, fără nieio opu- pilelor din 
nere din partea proprietarului 2). . i 

Se decide însă că acest din urmă poate să oblige pe 
locatar a aduce, în apartamentul închiriat, haine potrivit con- 
diţiei sale sociale). 

Saneţiunea, nemobilărei suficiente a casei închiriate sau Sancţiunea 
neînzestrărei moșiei arendate este, după cum ne spun art. 1446, nemobilărei 
şi 1455, desfiinţarea contractului cu daune-interese ȘI, ÎN chiriat sau 
consecință, expulzarea, chiriaşului sau arendașului, printr'o neinzestrărei 
hotărâre judecătorească, fie conform dreptului comui, fie după  arenăate. 
procedura sumară a legei asupra drepturilor proprietarilor. 

Aceeaş soartă este rezervată locatarului sau arendaşului 
care, după ce a mobilat casa sau înzestrat moşia, a făcut, 
să dispară mobilele, vitele sau uneltele aduse de dânsul în 
casă sau pe moșie. 

Loeatarul sau arendaşul poate însă să împedice expul- Impedicarea 
zarea, dând garanţii suficiente pentru plata chiriei sau expulzărei 
axvendei, precum: o cauţiune, o ipotecă, un amanet, ete. (4), rea une: cat 
sau consemnând o sumă de bani(?). tiani. 

Locatorul nu este însă obligat a primi aceste siguranţe, 
dacă mobilierul locatarului nu este suficient, pentru ca el 
să se poată folosi de lueru conform destinaţiei sale (6). 

  

700; Guillouara, II, 461. — Vezi însă Laurent, XXV, 424. Vezi 
asupra acestei controverse, Pand. fr., v0 Bail d, loyer, 503 urm. 

() Baudry et Wabl, [, 69%; Guillouard, II, Louage, 464%, şi 
Privil. et hyphoth., LI, 266; Boileux, VI, p. 105; 'Troplong, 
Louage, Il, 535; Dalloz, Nouv. C. civil anmotă, IV, art. 1752, 
No. 3; 'Trib. Bruxelles, D. P. 67. 3. 79. 

(2) Justiţia de pace din Paris, J. Clunet, anul 1892, p. 955. 
(2) Dalloz, op. şi loco cit., No. 8; Baudry et Wabhl, 1, 698. 
(*) Guillouard, II, 466; Baudry et Wabhi, 1, 708; Thiry, IV, 56. 
(5) Agnel, op. cit., 388, care citează în acest sens o sentinţă a 

tribunalului din Paris (20 Ianuar 1863), pe care n'am 
putut-o însă controlă. 

(6) Goillouard, loco 'cit.; Baudry et Wabl, Louage, 1, 708 şi 766; 
O. Rennes şi Pau, Sirey, 34. 2. 596, şi Râpert. Dalloz, +* Louage, 
218, p. 347, nota 1.
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Nescoaterea Div împrejurarea că locatarul trebue să mobileze cu 
mobilelor din sufieienţă. casa închiriată, rezultă că el nu poate, în principiu, 

riată. să scoată din ea mobilele aduse, căci. în caz contrar, pro- 
prietarul ar putea să se opue la scoaterea lor, cerând aju- 
torul forței publice, şi chiar să le urmărească în caz când 
-ar fi fost ridicate de pe loc, fără consimţimântul său(). 

Cazurile când  Locatarul poate însă să scoată din casa închiriată o 

poate aooate parte din mobilele sale, atunci când acele rămase ajung atât 
mobilele din pentru plata chiriei cât și pentru îndeplinirea celorlalte obli- 

casă. gaţii ale contractului). EI poate, de asemenea, să ridice 
mobilele sale de pe loe spre a le înlocui prin altele). 

. Vânzarea Tot astfel, proprietarul care a închiriat o prăvălie unui 
mărfurilor de comerciant, nu se poate opune la scoaterea din ea a mărfu- 

merciant. rilor vândute, sub condiţia, bine înţăles, de a fi înlocuite prin 
altele, căci, prin încheierea contractului, el a consimţit taci- 
tamente la vânzarea mărfurilor chiriașului său (*). 

3% Obligaţia de a se folosi ca un bun proprietar sau părinte de familie. 

Obligaţia de a se folosi ca un bun proprietar este 
inserisă în art. 1429, ea fiind apoi repetată în; art. 1455. 

Art. 1429, ab initio. — Locatarul trebue să întrebuințeze lucrul 
închiriat sau arendat ca un bun proprietar. (Art. 1021, 1080, 
1430 urm., 1455 C. civ. Art. 1728 C. fr.)(5). . 

Ca, orice detentor al unui lucru străin, locatarul sau 
arendașul trebue să se folosească de lucrul închiriat sau 
arendat ea un bun părinte de familie (ca un bun proprietar), 
adecă, ca şi cum lucrul ar fi al său propriu, după cum 

(1) Agnel, op. cit., 383, 384; Baudry et Wabl, op. cit., |, TIl. 
(2) Agnel et Pabon, op. cit., 385, 386. 
(9) Agnel, op. cit., 389; Baudry et Wabl, 1, 709; T. Huc, X, 

348; O. Paris, D. P. 87. 2. 5; Sirey, 87. 2. 203. 
(*) Agnel, op. cit., 390; Baudry et Wabhl, Louage, I, 709; Baudry 

et Loynes, Privil. et hypotheques, I, 365. 
C. Caragea. (2) Cpr. L. 25 $ 3, Dig., Locati conduceti, 19. 2; Pothier, Louage, 

1V, 190. „Chiriaşul sau arendaşul, zice art. 15, partea III, 
cap: 4 din codul Caragea, este îndatorat să întrebuinţeze 
Iuerul închiriat sau arendat întoomai ca un bun părinte 
de familie, și după toemală, ete.“
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zice Pothier (Louage, IV, 190), căci altfel el nu și-ar 
îndeplini obligaţia sa,(?). 

- lată ce găsim în această privință, în pravila lui Matei 
Basarab (glava 311): 

„Luerătorul de pământ, de va luă o țarină să o seamene, şi  Prav. ini 
nu 0 va ară bine, sau nuo va lueră bine, numai ce va aruncă să- Matei Ba- 
mânţa deasupra țarinei, acela să nu ia nemica de în plodul acela — Sărab- 
ce va, ei. - 

„De va luă neştine o vie în parte, şi o va săpă, şi apoi iară 
o va săpă a doua oară, şi va face tot lucrul ce trebue viei, şi cum 
i se va cădeă nu o va cereui, plivi, clădi; acela să nu îă ce va 
eşi din plodul viei nemica, ete.“. 

Astfel, locatarul unui cal sau unui alt animal, nu trebue Oblig. locata- 
să-l obosească din cale afară; el trebue să-l îngrijească și să-l "bi uni 
hrănească bine); arendașul unei vii trebue s'o îngroape şi 
s'o desgroape la timp; s'o cotorască, s'o ridice pe haragi, ete.: 
arendașul unui pământ trebue să-l are la timp, să-l samene, 
să-l gunoiască, ete. (5). 

Locatarul nu poate să exereite în imobilul închiriat o Neexereita- 
“n fan? ȘI P noați FI . e rea profesiei profesie, precum ar fi acea de prostituată, care ar aduce O de prostituată, 

jignire folosinţei celorlalţi locatari; el ar puteă însă să aducă aducerea în 
în imobilul închiriat o concubină, dacă contraetul nu-l oprește, 200: a unei 

* 3 . . . > . 

şi dacă aceasta n'ar turbură folosinţa celorlalţi locatari sau 
a vecinilor (*). El ar puteă, de asemenea, în lipsa unei con- 

() Obligaţia de a se folosi ea un bun părinte de familie, fiind o 
aplicare a dreptului comun, există în toate contractele de 
locaţiune sau de arendă, fie aceste contracte privitoare la 
mobile sau la imobile. Baudry et Wabl, Louage, I, 735; 
Guillouard, Idem, II, 679; 'Troplong, Louage, |, 297, ete. 

(2) „Cel ce va luă vită cu năimeală şi o va însărcină preste mă- Dr, nostru an- 
sură, sau va merge loc mai depărtat decât a fost toemala, şi  terior. 
se va întâmplă să piară, plăteşte vita“, zice codul lui Andr. 
Donici ($ 12, capit. 15). Vezi şi pravila lui Matei Basarab, 
glava 310, unde se zice: „Cine va năemi cal și-l va împovoră, 
de-l va prea încăreă mai mult de cum-i va fi toemeala, şi-l 
va, betaji, aceluia i se judecă betejala, ete.* Vezi şi supră, 
p. 19, nota |]. 

() Cpr. Pothier, Louage, IV, 190; Mourlon, III, 750; Troplong, I, 
297; Guillouard, Louage, II, 518; Baudry et Wabhl, Idem, 1, 
116 urm., şi autorităţile citate acolo. 

(£) Bandry et Wabhl, op. cit., IL, 719 şi 765; Agnel et Pabon, 
op. cât., 429. Cpr. C. Bourges, Sirey, 98. 2. 266.
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venţii contrare, să introducă în imobil câni sau alte animale 
nevătămătoare (). | 

Noinstalarea EI n'ar putea să instaleze în imobil o industrie sau un 
unei industrii COMeErţ a cărui exercițiu ar aduce o daună imobilului sau celor- 
jignitoare. Jalţi locatari. Locatorul nu poate însă, în genere, să interzică 

. loeatarului exerciţiul unei profesiuni pe care o. cunoştea, (2). 
Nedegradarea Ca o consecință a, obligaţiei de a se folosi ca un bun 

„gospodar, locatarul nu poate să degradeze lucrul închiriat (2). 
Introduc de El nu poate, prin negligența, sa, să facă ca imobilul să 
Pe nu poată fi locuit, introducând, de exemplu, în el ploşniţe (*). 

Băspund. lo- Locatarul este responsabil nu numai de abuzurile sale catarului p. yu . . . alţii. de folosință, dar și de acele ale oamenilor săi, precum : 
| membrii familiei sale, slugile şi oaspeții lui, ete. (5), 

Perinfootarea Moștenitorii unui călător, care a murit întrun otel de 
"o boală contagioasă, nu răspund către otelier de acest fapt, 

nimeni nerăspunzând de cazul fortuit, însă ei trebue să plă- 
tească cheltuelile pentru dezinfectarea camerei în care a 
murit bolnavul (%. Dacă bolnavul n'a murit, ci s'a îndreptat, 
cheltuiala, dezinfeetărei camerelor, în care el a zăcut, este în 
sarcina lui. 

In orice caz, otelierul este obligat a dezinfectă aparta- 
mentul, în urma, părăsirei acestui apartament de către bolnav, 
rămănând ca, el să exereite apoi recursul său contra bolna- 
vului sau moștenitorilor săi; căci dacă, în lipsa unei ase- 

  

(1) Agnel et Pabon, op. cit., 421, p. 192. 
() Baudry et Wabl, Î, 719, p. 377, şi autorităţile citate. Incât 

priveşte instalarea în imobil a unui comerţ sau industrii simi- 
lare, vezi supră, p. 109 urm. şi Baudry et Wabhl, I, 719, p. 378. 

(2) Guillouard, I, 191; Baudry et Wabhl, I, 724. — Degradările 
cari nu sunt decât rezultatul unei folosinţi normale, conform 
destinaţiei lucrului, nu atrag însă pentru locatar nicio respon- 
sabilitate. Vezi autorii supră citați; C. Lyon, Sirey, 77. 2. 268. 

() Baudry et Wabl, Louage, |, 128. Vezi în privinţa ploşniţelor, 
supră, pag. 98. 

() Bundry et Wabhl, Louage, IL, 729. 
(6) Baudry et Wahl, 1, 730, 808 și 918; C. Gand, Or. judiciar 

din 1906, No. 26 (eu observ. noastră). Această decizie pune, 
cu drept cuvânt, în principiu că otelierul este în drept a cere” 
despăgubiri pentru imposibilitatea în care s'a găsit de a în- 

„ehiriă la alţi călători atât camerele vecine cu aceea în care 
bolnavul a zăcut, cât şi această din urmă cameră, înainte de 
a fi fost dezinfectată, după plecarea bolnavului.
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menea, măsuri, un alt călător, care ar fi ocupat apartamentul nedezinfectat, s'ar fi îmbolnăvit din această cauză, otelierul va, fi responsabil, aceasta. constituind o culpă din partea lui (1), Ceeace s'a. zis în privința otelierilor este, de bună samă, aplicabil şi tuturor proprietarilor cari închiriază imobilele lor altora. | 
Sgomotul pe care îl face un locatar, nu împedică folo- Cazul când sința sa de a fi aceea a unui bun părinte de familie, daeă “%omotul pro: acest sgomot este rezultațul comerțului sau industriei pe tatul exerei- care locatarul era împuternicit a-l exercită. In asemenea ee caz, locatarul uzând de dreptul său, numai locatorul este nisa responsabil către ceilalţi locatari (2). | 
Dacă loeatarul nu se foloseşte de luerul închiriat sau  Sancţiune. avendat ca un bun părinte de familie, loeatorul poate cere daune și, după împrejurări, chiar rezilierea contractului (art. 1021, 1430, 1455), 

4 Obligaţia de a se folosi de lucrul închiriat sau arendat după 
destinaţia sa. 

Această obligaţie este inscrisă în arţ. 1429 și 1455. 
Art. 1429, in medio.— Locatarul trebue să întrebuinţeze lucrul închiriat sau arendat numai la destinaţiunea, determinată prin con- tract, iar în lipsă de stipulaţiune specială, la, destinaţiunea prezumată după circumstanţe. (Art. 1021, 1430, 1455 C. civ. Art. 1728 C. fr). Art. 1430. — Dacă locatarul (sau arendaşul) uzează de luerul închiriat ori arendat în altfel de cum se arată în contract, sau (3) 

  

(1) Vezi cele spuse supră, p. 82 şi 100. 
() Baudry et Wabl, |, 731; Guillouard, I, 191. — Loeatarul nu va puteă însă să facă sgomot, dacă el a luat asemenea obli- gaţie prin contract. C. Paris (17 Aprilie 1894), decizie citată, de Baudry et Wabhl, p. 383, nota 1, pe care n'am putut-o însă contvolă. 

Unii autori, precum : Duranton (XVII, 99, text și nota, 1), Duver- gier (1, 400), găsind că textul art. 1430 ax 6 rău redactat, înlo- cuese disjunetiva sau prin conjucţia și; însă această părere este inadmisibilă, căci textul permite locatorului de a cere rezilierea contractului în două ipoteze, şi anume: 10 când destinaţia lu- cerului este schimbată şi 20 când, ehiar fără nicio sehimbare de destinaţie, întrebuinţarea locatarului ar aduce o daună, lo- catorului. Vezi Troplong, |, 294, nota 2; Boileux, VI, p. 69; Maread6, VI, art. 1729, No. 1; Guillouard, Louage, L, 200 

£ 

—
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înti'un mod din care ar puteă să rezulte o vătamare pentru loeator, 
acesta poate, după împrejurări, cere desfiinţarea contractului (1). 
(Art. 1021, 1429, 1453, 1455 C. civ. At. 1729 C. fr). 

Obligaţia de a întrebuinţă lucrul închiriat sau arendat 
numai la, destinaţia sa, este deosebită de acea impusă loca- 
tarului şi arendașului de a se folosi ca un bun proprietar 
sau părinte de familie. Se poate, în adevăr, ea locatarul să 
se folosească de lueru ca un bun proprietar, fără a-l în- 
trebuință la destinaţia sa. De exemplu: locatarul unei case 
menită a fi locuită, o afectează la un comerț remunerator. 
Și wice-versa, avendaşul poate să întrebuinţeze luerul la, des- 
tinaţia sa, fără a se folosi ea un bun gospodar; de exemplu: 
axendaşul unui pământ îl stoarce din cale afară prin modul 
său de cultură, ceeace nu-i este permis(2). Aceste obligaţii, 
fiind deosebite, de aici rezultă că loeatarul sau arendaşul, 
care nu se foloseşte ca un bun părinte de familie, deşi în- 
trebuinţează lucrul la destinaţia sa, sau vice-versa, nu-și în- 
deplineşte obligaţiile sale, şi poate, prin faptul său, să facă 
ca contractul să fie reziliat (). 

Destinația, lucrului se determină de împrejurări sau prin 
convenţia părţilor. In lipsă de convenţie(*), se vor consultă 
împrejurările. Aceste împrejurări fiind varii şi multiple, se 
apreciază în mod suveran, în fiecare cauză, de către jude- 
cătorii fondului (5). 

Împrejurările cele mai de căpitenie cari vor fi consultate 
de judecători, sunt, de bună samă: destinaţia actuală a lu- 
cerului şi profesia locatarului (6). 
    

urm.; Baudry et. Wabl, Idem, I, 772; T. Huc, X, 3il; 
Thiry, IV, 27; Laurent, XXV, 263; Aubry et Rau, V, $ 
367, p. 310, text şi nota 8, ete.: Cas. fr. Sirey, 91. 1. 203. 

(0) Cpr. L. 11 $ 1, Dig., Locati conducti, 19. 2; Pothier, Louage, 
I, 22, 23, 189, 822, 323, ete. 

(2) Cpr. Troplong, Louage, |, 296; Baudry et Wabhl, Idewm, I, 
758. Vezi şi supra, p. 128. 

(5) Troplong, I, 294; Baudry et Wahl, [, 715, și autorităţile citate. 
(4) Dacă, destinaţia este arătată prin convenţia părţilor, locatarul 

trebue să facă tot ce prevede convenţia. „Conductor omnia se- 
cundum legem conductionis facere debet“. L. 25 Ş 3, Dig,, 
Locati, conduci, 19. 2. 

(5) Cpr. Cas. rom. Bult. 1906, p. 697. 
(€) Profesia locatarului, când este cunoscută de locator, lasă, în
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Astfel, o casă care a fost închiriată, spre a fi locuită, 
de chiriaş și familia lui, nu poate fi transformată în - otel, 
în cârciumă sau într'un atelier (!); o casă închiriată pentru 
o destinaţie comercială trebue să păstreze această destinaţie 
pănă la finele contractului (); o casă închiriată, pentru un 
comerţ cinştit nu poate fi. transformată într'o casă de tole- 
ranță sau într'o casă de jocuri la noroc (?), ete. 

Dacă locatarul sau arendaşul nu se foloseşte de lucrul 
închiriat sau arendat conform destinaţiei care rezultă fie din 
contract, fie din împrejurări, el calcă una din obligaţiile 
sale, şi aceasta, autoriză pe locator a cere, după împrejurări, 
sau daune, sau rezilierea contractului (art. 1021, 1430, 1455). 

Rezilierea contractului poate fi cerută, atât când loca- 
tarul sau arendașul schimbă destinaţia, cât şi când, fără 
nicio schimbare de destinaţie, el întrebuinţează lucrul întrun 
mod din care ar puteă să rezulte o vătămare pentru lo- 
cator, adecă nu uzează de lucru ca un bun părinte de fa- 
milie (art. 1429, ab îmitio). Textul art. 1430 este, în adevăr, 

adevăr, a se presupune că lucrul a fost închiriat pentru ca 
locatarul să se poată servi de el la trebuinţile sale zilnice. 
Astfel, dacă am închiriat casa mea unui lăeătuş, sunt. presupus 
că i-am închiriat-o pentru a, servi la exerciţiul profesiunei sale. 
Dacă loeatarul nu are nicio profesiune, se presupune că lu- 
erul a fost închiriat spre a servi la uzurile: pentru care el 
este destinat prin natura sa şi la care locatorul o făceă să ser- 
vească înainte. Deci, dacă am închiriat o casă de locuinţă unei 
persoane fără profesiune, locatarul nu va puteă să, stabilească 
în ea un han, o cârciumă, o casă de toleranţă, ete. Cpr. 
Mourlon, III, 750. Si 

(1) Opr. C. de apel din Londra, J. Olumet 1886, p. 120.H[ ai 
(2) Pothier, op. cit., 189; T. Huc, X, 308; Guillouard, 1, 194. 

Cpr. Baudry et Wabhl, ], 767 urm. — Loeatarul poate însă, 
în urma, expirărei contractului, şi în lipsa unei convenţii con- 
trare, să exercite aiurea un comerţ similar aceluia ce exercită 
în imobilul închiriat. Baudry et Wabhl, Louage, I, 169. 

(6) Agnel, op. cit., 41, 412; Baudry et Wahl, Î, 763; T. Huc, 
X, 308; Guillouard, I, 197. Mai vezi şi alte exemple de 
schimbări de destinaţie citate, după jurisprudenţă, de Baudry 
et Wabl, I, p. 398, 399, nota 4. — Pothier (IV, 189) mai dă încă 
următorul exemplu: dacă am închiriat un cal de călărie, nu 
pot să-l pun la trăsură, nici să car cu dânsul povară, căci, în 
caz contrar, aș puteă fi condamnat la daune către loeator, din 
cauză că calul ar perde din valoarea lui. Cpr. Guillonară, I, 195. 

  

139 

Exemple. 

Sancţiune,.
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expres în această privinţă, şi nu este nevoe, după cum am 
văzut supră, p. 137, nota 3, ca să existe în acelaș timp 
și schimbare de destinaţie și daună adusă locatorului prin 
abuzul folosinţei, 

, 

5 Obligaţia de a nu schimbă forma lucrului. 

După cum locatorul nu poate, în timpul locaţiunei să 
schimbe forma lucrului închiriat sau arendat (art. 1424), 
tot astfel această formă nu poate fi schimbată nici de lo- 
catar sau arendaș, pentrucă el trebue să păstreze lucrul spre 
a-l restitui la finele contractului (argument din art. 1429 
şi 1430)(). 

Sancţiunea Dacă locatarul sau arendașul calcă această obligaţie, 
neindeplinirei contraetul poate fi reziliat, independent de daunele la cari 

gaţii. poate fi condamnat și de restabilirea lucrurilor în starea de 
mai "nainte, fără, ca locatorul să fie obligat a aşteptă expi- 
rarea, contractului spre a exereită aceste drepturi (2). 

Exemple de Astfel, locatarul, nefiind în drept a faee în imobilul 
schimbări de închiriat lucrări sau inovaţii cari ar compromite soliditatea, 

elădirei, nu poate, fără autorizarea proprietarului, să dărâme 
sau să găurească zidurile cele mari (5); nici să facă con- 
strueţii sau plantaţii (5), ete. 

Neoprirea Inovaţiile, schimbările şi construeţiile de puţină în- 
Ce a semnătate, cari nu schimbă destinaţia lucrului și cari pot 

semnătate. uşor să dispară la finele contractului, nu sunt, în principiu, 
oprite, dacă contractul nu cuprinde nicio clauză proibitivă 
în această privință (). Astfel, locatarul poate să schimbe 

(1) Baudry et Wabhl, Louage, 1, 736; Guillouard, Idem, I, 288; 
T. Huc, X, 307, p. 416; Pand. fr., vo Bail en gentral, 680 
urm. și Bail & loyer, 5& urm,, ete. 

(2) Bamdry et Wahl, loco cit.— Vezi însă Guillouard, I, loco cit. 
(6) Troplong, I, 311; Agnel, op. cit., 424 urm.; Duvergier, I, 399, 

p. 879; Baudry et Wahl, I, 737. — Prin aplicarea acestui 
principiu, se decide că arendașul unei vii nu poate s'o scoată 
din pământ. Guillouard, II, 522; Baudry et. Wabhl, loco cit. 

(*) Baudry et Wabhl, Joco cit. Vezi în privinţa construcţiilor și 
plantațiilor infră, p. 165 urm, 

(6) Baudry et Wabl, Louage, I, 738; Guillouard, Idem, I, 289; 
Duvergier, Idem, Î, 398, p. 378, ete.
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păreţii interni cari despărțese camerele (les cloisons), să schimbe chiar locul uşelor (1), ete. 
EL poate, de asemenea, să facă din pod o cameră de Instalarea culcare, bine înțăles dacă această prefacere nu necesitează au rui aerian, lucrări şi dărâmări din acelea pe cari el nu le poate face (2). trice, ete. EI poate să schimbe locul oglinzilor, să bată cue în pă- reţi (5); să introducă în imobil gazul aerian sau lumina elec- trică (); să instaleze telefonul în apartamentul său (5), afară, de cazul când contractul n'ar permite aceste lueruri, El poate să in- troducă apa, în imobilul închiriat, afară de cazul când lucrările necesare acestei inovaţii ar compromite soliditatea, elădirei (6). In toate aceste cazuri, locatorul ar puteă sili pe lo- Restabilirea catar a restabili locurile, la finele contractului, în starea, Iocurilor în tar Tr lor primitivă (9), dacă el na renunțat la acest drept, fie în primitive mod expres, fie implicita mente, stipulând, de exemplu, că, 

orice modificări făcute de locatar vor aparținea loeatorului la finele contractului (6). 
Dacă loeatorul nu cere restabilirea, lucrurilor în starea, Despăgubirea de mai "nainte, locatarul care a adus lucrului schimbări 10catarului, folositoare, este în drept a, cere o despăgubire dela, locator (9). 

  

() T. Hue, X, 307, p. 416; Baudry et Wabhl, Louage, I, 1739; Agnel, op. cit., 422.—Vezi însă în privinţa, uşelor, Baudry et Wabl, op. cit, |, 737, p. 386. 
(2) Troplong, Louage, 1, 310; Agnel, op. cit, 423, p. 198. (5) Baudry et Wabl, Louage, I, 739. 
(*) Baudry et Wanl,[, 741; Guillouard, 1, 290; Laurent, XX V,255; T. Huc, X, 307; Agnel, op. cit. 425, p. 194 urm. Pand. fr., v9 Bail en gentral, 1268 ; Repert. Sirey, cod. v', 1049 urm, ; C. Grenoble şi Bordeaux, D. P. 98.2. 117; Sirey, 99. 2. 43; Sirey, 1903. 2. 296. — Coniră;: (în privinţa gazului aerian), C. Paris, Sirey, 52. 2. 115; D. P.52. 23. 233 ; Sirey, 65. 2. 134: C. Agen (în privinţa introducerei acetilenei), Sirey, 1904. 2. 72. Cpr. Aubry et Rau, V, $ 367, p. 399; Duvergier, Louage, I, 399, p. 379; Troplong, Idem, ], 311. 
(2) Baudry et Wabl, Louage, |, 141; T. Huc, X, 307. (9) Baudry et Wabhl, Op. cit. ], 742, p. 389. 
(7) Baudry et Wabl, op. cit. |, 741, în fine, şi 747. () Baudry et Wahl, 1, 752.— Locatorul nu poate, de asemenea, "cere desfiinţarea modificărilor făcute de locatar şi restabilirea, lucrurilor în starea primitivă, dacă acest din urmă a fost autorizat prin contract a. face aceste modificări. Baudry et Wabhl, Louage, I, 750. 
() Baudry et Wahl, I, 748, şi autorităţile citate acolo. Modifi- 

)



142 

Loeaţiunea 
unei uzine. 

C, CIV. —C. III, — TIT. VII. —C. II. — OBLIG. DE A NU PĂRĂSI IMOBILUL. 

60 Obligaţia de a nu părăsi imobilul. 

Dacă este vorba de o casă, de un apartament sau de 
o prăvălie, îndatorirea impusă locatarului de a se folosi ea 
un bun proprietar (art. 1429), îl obligă a ocupă imobilul 

închiriat fie prin el însuș, fie prin oamenii săi, căci, la, din 
contra, el va răspunde de degradările aduse imobilului de 
către terţi (*). 

Locatavul unei prăvălii nu poate deci s'o închidă şi să 
transporte aiurea, comerţul pentru care a fost închiriată (*). 

Arendaşul unui pământ nu poate, de asemenea, să 
lese acest pământ necultivat (*). 

Dacă este vorba de o uzină, locatarul trebne s'o facă 

să funcţioneze în tot timpul contractului, căci altfel, pe lângă 
daunele la cari va puteă fi condamnat, locatorul va puteă, 
cere și rezilierea contractului (6, 

cările făcute de locatar vor fi dovedite de loeator, conform 
dreptului comun. Baudry et Wahl, Louage, I, 749. 

(5) Baudry et Wabhl, 1, 753, 756.-- Astfel, arendaşul unei mori 
nu are nevoe de a o exploată el însuş, ei poate să pue un 
gerant însărcinat de a o face să funcţioneze. C. Lyon, D. P. 
93. 2. 88. Cpr. şi C. Nancy, D. P. 46. 2. 117 (în privinţa 
înehirierei unei prăvălii). 

(2) Pothier, Louage, IV, 189; Troplong, I, 309; Baudry et 
Wahl, 1, 754; Aubry et Rau, V, $ 367, p. 308, text şi 
nota 2; Guillouard, I, 194; Duvergier, I, 403; Laurent, 

XXV, 252, 261; T. Huc, X, 308; Colmet de Santerre, VII, 

175 bis. Cpr. Trib. Roman, Dreptul din 1906, No. 3, p. 24.— 

Contră: C. Lyon, Repert. Dalloz, v Louage, p. 347, nota 4. 

S'a decis, de asemenea, că locatarul prăvăliei în care se exer- 

cită un comerţ determinat, poate să subînchirieze această pră- 

"vălie altuia şi să-şi exereite comerţul său aiurea. C. Alger, 

decizie citată de Bandry et Wabhl, I, p. 395, nota 5, pe care 
n'am putut-o însă controlă. 

(2) Baudry et Wahl, I, 756, p. 396. — Faptul de a lăsă moşia 

necultivată ar îndritui pe proprietar a cere rezilierea contrac- 

tului. Cas.. rom. S-a I, Bult. 1878, p. 208. Cpr. şi Trib. Iaşi, 

Ur. judiciar din 1909, No. 7. V. infră, explic. art. 1455, p. 229. 

Baudry et Wabhl, I, 755; Aubry et Rau, V, $ 367, p. 30; 

Cas. fr. şi C. Besangon, Sirey, 91. 1. 203; Sirey, 47. 2. 534. 
Vezi în privința loeaţiunei unei uzini, Agnel et d'Hooghe, 
Code mamuel des propridtaires ei fermiers de biens rurauzr 
et d'usines, p. 250 urm. (ed. a 2-a, 1902). 

—
 (&
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Dacă este vorba de o casă de țară, care nu se locueşte Locaţiunea decât un timp al anului, de exemplu: vara, va fi suficienț ei ca această casă să fie locuită în acel timp (). 

7 Obligaţia relativă la reparaţii. 

Știm că, după art. 1421 Ş 1, pe care l-am explicat supră, p. 82 urm., locatorul trebue să predea lucrul în stare de a putei fi întrebuințat, fiind obligat a face, în lipsa unei clauze contrare), toate reparaţiile necesare (5), afară de acele, zise locative, cari sunt în sarcina loeatarului (*. Iată, în adevăr, cum se exprimă, în această privință, art. 1447 din codul civil. 
Art. 1447. — Reparaţiile mici, numite locative, ce rămân în sareina locatarului, dacă nu sa stipulat din contra, sunt acelea pe cari obiceiul locului le consideră astfel, și între altele sunt ur- mătoarele : 
Reparaţia, vetrei sobelor, a gurei lor, a capacelor etc., a stri- 

(1) Baudry et Wabhl, Louage, |, 153, şi autorităţile citate. (2) Locatorul poate deci fi scutit de toate reparaţiile ce legea, îi pune în sarcina lui, sau de o parte numai din ele. Cpr. Baudry et Wabhl, I, 801. Vezi şi supră, p. 82, nota 2. Judecătorii fondului interpretă în mod suveran aceste clauze (Cas. fr. D. P. 84. 1.29%; Sirey, 86. 1. 459; Cas. rom. Balt. 1889, p. 424), cari sunt de strictă interpretare, ca unele ce deroagă dela, dreptul comun. Baudry et Wahl, 0p. şi loco supră cit. — Clauza, care pune toate. reparaţiile în sarcina loeatarului, poate fi con- siderată ea cuprinzând chiar reparaţiile cele mari, de care vorbeşte art. 546 dela titlul uzufruetului, Baudry et Wahl, Louage, I, 801, p. 424. 
(2) Locatarul trebue să previe pe locator de urgenţa reparațiilor cari nu sunt locative. Baudry et Wabl, 1, 812. — In orice caz, dovada că una din părţi n'a făcut reparaţiile ce cad în sarcina, ei, poate fi făcută prin martori și prezumptii, fiind vorba, în specie, de un fapt material, iar nu de un fapt juridice. Baudry et Wabl, Louage. I, 823, şi autorităţile citate acolo. Opr. Cas. tr. Sirey, 75. 1. 125. 
(*) Locatarul este obligat şi la facerea reparațiilor cari nu sunt locative, dacă sunt cauzate prin faptul său, el respunzând, în această privinţă, de culpa levis. Baudry et Wahl, I, 809.— Judecătorii fondului decid în mod suveran dacă reparaţiile sunt în sarcina loeatorului sau loeatarului, dacă ele provin sau nu din faptul locatarului, ete. Bandry et Wahl, Louage, I, 811; Cas. fe, Sirey, 94. 1. 438. 

case de 
ţară,
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cărei tencuelei din partea de jos a păreţilor camerelor şi altor locuri 
de locuință, pănă la înălțimea de un metru ; 

la parchetul şi duşumele, întrucât numai unele bucăţi sunt 
stricate; | 

a geamurilor, întrucât sfărâmarea lor nu ar fi urmată din 
cauza unei întâmplări extraordinare, ori forţă majoră, de care nu 
poate fi responsabil loeatarul; 

a uşelor, ferestrelor, broaştelor, verigelor şi altfel de încue- 
tori (1). (Art. 1421, 1432, 1448, 1461 C. civ. Art. 1754 C. fr.) 

Art. 1448. — Nici una din reparaţiile reputate locative nu cad 
în sarcina locatarului, când stricăciunile au fost cauzate prin vechime 
sau forţă majoră. (Art. 1431, 1432, 1447 C. civ. Art. 1755 C. fr.) 2). 

Art. 1449. — Curăţirea, puţurilor şi a plimbătorilor (2) este în 
sarcina, locatorului (*). (Art. 610 C. civ. Art. 1756 C. fr.). 

După art. 1447, reparaţiile locative sunt, în lipsa unei 
clauze contrare(?), în sarcina locatarului atât în privinţa 
caselor și uzinelor cât și a fondurilor rurale, pentrucă în 
genere asemenea, reparaţii sunt presupuse a fi provenit din 
culpa locatarilor sau a membrilor familiei lor (0). 

Reparaţiile locative sunt indicate de uzurile locale, 
după cum ne spune $ 1 al art. 1447. In lipsă de asemenea, 
uzuri, Pothier (IV, 219) voiă ea să se cerceteze dacă aceste. 
reparaţii sunt provenite din culpa locatarului sau a oame- 
  

() Vezi în privinţa dreptului roman, Pauli Sententie, De locato 
ei conducto, 2, 18, Ş 2, iar în privinţa vechiului drept francez, 
Pothier, Louage, IV, 107, 219—223; Desgodets, Lois des 
bâtiments, partea II, asupra art. 172 din cutuma Parisului, 
No. 10, dela care art. 1447 este împrumutat. 

(2) Cpr. L. 28, Cod, De locato ei conducto, 4, 65; L. 9 $ 4, Dig,, 
Încati conducti, 19, 2; L. 18, Pr., Commodati, vel contra, 
13, 6; L. 1, Cod, De commodato, 4, 23, ete. Pothier, Louage, 
IV, 219, 220, 221. 

(0) Art. 610 întrebuinţează cuvântul privată, 
(*) Cpr. Pothier, Louage, IV, 222. — Îextul corespunzător francez 

adaogă: afară de cazul unei stipulaţiuni contrare (3%] n'y a 
clause contraire), soluţie necontestabilă și la noi, eu toate că 
aceste cuvinte lipsesc din textul nostru. Curăţirea puţurilor şi a 
privatelor poate deci fi pusă, prin contract, în sarcina, locatarului. 

() Reparaţiile locative pot deci fi puse în sarcina loeatorului. 
Olauze de asemenea natură pot, după împrejurări, să con- 
stitue liberalităţi supuse raportului sau redueţiunei. Baudry 
et Wahl, Louage, I, 802. 

(6) Pothier, op. cit, IV, 107; Baudry et Wabhi, Louage, 1, 79; 
Guillouard, Jdem, I, 206, 207; Thiry, IV, 59.
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nilor săi. Această împrejurare se va aveă în vedere şi astăzi, 
fiindcă textul legei nu este limitativ, ei numai enunțiativ, 
după cum dovedese termenii lui. , 

EI face, în adevăr, să figureze, exzempli gratia, între repa- 
rațiile locative: repararea, vetrei, a gurei şi a eapacelor sobelor; 
repararea, fencuelei din partea de jos a păreţilor camerelor, şi 
altor locuri de locuinţă, pănă la înălțimea, de un metru; re- 
pararea parchetului și: dușumelelor, întrucât numai unele 
bucăţi din ele sunt strieate, iar nu toate; repararea ferestrelor, 
ușelor, broaștelor, verigelor şi tuturor încuetorilor în genere; 
repararea, geamurilor, nestricate însă din cauza unor eveni- 
mente extraordinare sau datorite forței majore (î). La aceste 
mici reparaţii, pe cari le prevede legea, trebue să adăogăm 
nu numai reparaţiile mici ce se fac la păreți, ci şi la bagdadii, 
scări, balcoane, hornuri, coșuri, euptoruri, garduri, ete. (2). 

Dacă casa, închiriată, are o grădină, întreţinerea ei este, 
în principiu, tot în sareina loeatarului (?). 

Art. 1448 dispune însă că nicio reparaţie loeativă nu 
cade în sarcina locatarului, când stricăciunile sunt datorite 

  

(1) Grindina, fiind un caz fortuit (art. 1461), despre care se 
vorbeşte în textul corespunzător francez, geamurile stricate de 
grindină nu sunt în sarcina locatarului, ci a proprietarului, 
afară de cazul când locatarul ar fi putut înlătură dauna, în- 
chizând obloanele, dacă ferestrele aveau obloane. Cpr. Pothier, 
op. cit., IV, 220; Troplong, II, 560; F. Herman, CO. csosl 
annole, IV, art. 1754, No. 13; Dalloz, Nouveau C. ciail 
annoit, IV, art. 1754, No. 53; Duranton, XVII, 164, ete. 

145 

Reparaţiile 
locative. 

Intreţinerea 
grădinei, 

Art. 1448, 

Spargerea 
geamurilor 

prin grindină 

Spălatul geamurilor, de şi nu este propriu zis o reparaţie Spălatul gea- locativă, este însă în sarcina, loeatarului, ea, o consecință a obli- 
gaţiei de a se folosi ea un ban proprietar. Duvergier, II, 24, 
p. 35; Baudry et Wabhl, I, p. 429, nota 2, şi 918, pag. 483: 
Guillouard, IÎ, 474; Dalloz, op. cil., IV, art. 1754, No. BA. 

Geamurile sparte într'o resvrătire politică, printr'o devas- 
taţie, ete. nu cad însă în sarcina locatarului, ci tot în sarcina, 
proprietarului, aceasta, fiind un eveniment extraordinar, 

(2) Baudry et Wabl, Louage, |, 806, p. 427 urm. şi autorităţile 
citate acolo; Dalloz, op. cit., art. 1754, No, 66 urm. 

(2) Pothier, op. cit., IV; 221; Dalloz, op. și loco cit. No. 94 urm.— 
Se controversează însă chestiunea de a se şti dacă arendașul 
trebue, sau nu, să înlocuiască arborii cari pier fără negli- 
gența sau imprudenţa lui. Vezi Dalloz, op. și loco cit., 97, 98. 
Cpr. Guillouard, Louage, II, 529; Baudry et Wabhl, Jdem I, 
920, în fine. 

29724 ” 
10 

maurilor 
priveşte pe 

locatar, 

Spargerea 
geamurilor 

într'o devas- 
tare, ete.
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vechimei sau forţei majore('), şi trebue să adăogăm: sau 

unui viciu de construeţie, ori unui viciu a materiei lucrului 
închiriat; căci, în aceste cazuri ca şi în acele de care vorbește 
anume legea, loeatarul nu-şi poate impută nicio culpă (2). 

Caurăţirea la- 
trinelor şi a 
fântânelor. 

In lipsa unei clauze și a unor uzuri contrare (vezi 

supră, p. l&k, nota 4), curățirea latrinelor şi a fântânelor 

Art. 1449. este în sarcina locatorului (art. 1449), pentrucă această cură- 

ţire nu se consideră ca o reparație locativă; numai întreţi- 

nerea funiilor, lanțurilor ciuturilor, ete. sunt în sarcina lo- 

catarului (*). 
Curăţirea hor- Tot în sarcina locaiarului este curățirea hornurilor sau 

ilor - . aa . . 4 SA 

nurilor, &- coșurilor(5. Curăţirea, şanţurilor unei ferme sunt însă în sar- 
ţurilor, ete. “- 

cana 

Cazul când 
există mai 

mulţi locatari. 

locatorului. (Argument prin analogie din art. 1449)(). 

Cele mai sus expuse lasă a se presupune că casa a fost 
închiriată la un singur locatar. Dacă există mai mulţi lo- 

Controversă. eatari, fiecare din ei va face reparaţiile locative la partea 

casei închiriate lui. Niei unul din ei nu poate însă fi obligat 

a face reparaţii la partea de casă comună tuturor (coridorul, 

vestibulul, scările, ete.), afară de cazul când sar stabili în 

fapt culpa unuia din ei (6). In asemenea caz, reparaţiile părţei 

comune se vor face de către proprietar, toţi locatarii nepu- 

tând fi consideraţi ca. fiind în culpă. Această soluţie, admisă 

0) 

(*) 

e) 

(%) 
€) 

(5) 

Loeatarului incumbă sarcina de a dovedi că reparaţiile se 
datorese vechimei sau forței majore, căci .prezumpţia este în 

contra lui. Thiry, 1V, 59. 
Baudry et Wabhl, Louage, L, 805; Guillouard, Idem, II, 468; 

Toplong, Idem, II 587; Boileux, VI, p, 110; F. Herman, 

C. civil anmnote, LV, asupra art. 1755. 
Baudry et Wahl, Louage, I, 807, p. 432; Guillouard, II, 480; 

F. Herman, op. cit, IV, asupra art. 1756; Dalloz, Nou. C. 

câv. annott, 1V, art. 1756. No. 4. —— ln dreptul vechiu francez, 

curiţivea fântânilor eră în sarcina locatarului, precum ne 
atestă Pothier (IV, 222), după Desgodets, pentrucă faptele 
cari fac necesară această, curăţire se datorese locatarului sau 
oamenilor săi. 
Vezi supră, p. 180. 
Baudry et Wahl, I, 807, p. 432. — Contră: Gnillouard, I, 

207; Pothier (în vechiul drept francez, IV, 224), dela care 

autorii codului s'au depărtat în privința curăţirei fântânilor, 
deci şi în privinţa curăţirei şanţurilor. 
Guillouard, Louage, II, 484; Baudry et Wabl, Louage, I, 813, 

in fine, şi autorităţile citate acolo. -
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în vechiul drept francez de Goupy, contrar părerei lui Pothier, 
este cu drept cuvânt admisă de unii şi în dreptul actual (1). 

Dacă locatarul nu face imediat reparaţiile locaţive, lo- Saneţiunea 
catorul poate să-l silească la, aceasta chiar în timpul eon- ie le. 
tractului (2). Această, părere este în genere admisă de autori, —cative. 
însă numai în privința reparațiilor urgente, precum ar fi: 
acele ale sobelor, geamurilor, ete. (8). 

Proprietarul eare nu poate dobândi facerea, reparațiilor Plata de | 
locative, poate câre daune și, după împrejurări, chiar rezi- pane şi rezi- 
lierea contractului, pentrucă locatarul nu-și îndeplinește obli- tului. 
gaţiile sale (art. 1021) (*. 'Pribunalele vor apreciă, dacă neîn- 
deplinirea, acestei obligaţiei, ea, şi a celorlalte, trebue sau nu 
să aducă rezilierea, contractului (5). 

Acţiunea locatorului, pentru facerea reparațiilor loca- — Aplie. 
tive, se preserie prin 30 de ani, conform dreptului comun &t 18%. 
(art. 1890) (), legiuitorul actual neadmiţând preseripția scurtă 
de un an pe care o admiteă, vechiul drept francez, după 
cum ne atestă Denisart (7). 

Dacă locatorul a făcut el însuş reparaţiile locative la, Cazul când 
cari nu este obligat, se înțălege că va aveă un recurs în poparabile aa 
contra locatarului prin exercițiul acţiunei de în rem verso, — locatar. 
sau acelei care izvorăşte din gestiunea de afaceri (5). 

Obligaţia locatarului de a face reparaţiile locative, fiind oblig. ge- 
o obligaţie generală, se aplică atât la locaţiunile de imobile Nera 
cât şi la acele de mobile (9), şi chiar locatarilor unui otel, 
pentru acei cari închiriază odăi cu luna sau cu anul (%). 

(0) Thiry, 1V, 59, p. 55; Guillouară, II, 484; Duvergier, II, 25, 
pp. 42 urm.; Troplong, II, 590; Aubry et Rau, V, $ 370, 

p. 366 (ed. a 5-a). — Contră: Pothier, op. cit, IV, 223; 
Baudry et Wabhl, Louage, I, 813, 814. 

() Baudry et Wabhl, 1, 815.—Vezi însă C. Paris, D. P. 95. 2. 240. 
€) Cpr. Duvergier, |, "448; Guillouard, I, 209; T. Huc, X, 315. 
(*) Baudry et Wabhl, Louage, 1, 817—819. 
(2) Cpr. Cas. fr. Sirey, 94. 1. 438 (col. a 2-a). 
(6) Baudry et Wabl, 1, 820, p. 437, 438; Guillouard, 1, 214. 
(7) Nouveau Râperi. de jurisprudence, w Repar. locatives, No. 8. 

Cpr. art. 1491 C. Calimach (1111 C. austriac). 
(6) Baudry et Wabl, Louage, I, 822. 
0) Baudry et Wabl, op. cit., 1, 824; Valâry, Louage des meubles 

(Paris, 1895), 21. 
(10) Baudry et Wabhl, op. eit., I, 825. — Incât priveşte însă călătorii
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C. Calimach. 
Art. 1477. 

Aplie. 
art. 1364 
C. civil. 
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8 Obligaţia de a plăti preţul chiriei sau arendei. 

Art. 1429 $ ultim. — Locatarul trebue să plătească prețul 
loeaţiunei la termenele statornicite (1). (Art. 980, 1104, 1361 urm., 
1411, 1430, 1439 $ ultim C. civ. Art. 1728 C. fr.). 

Știm că fără preţ nu poate să existe loeaţiune (art. 1411), 
după cum nu poate să existe nici vânzare (2). 

Plata preţului, și uneori a dobânzilor lui (art. 1090), 
este una din obligaţiile principale ale locatarului sau aren- 
dașului (*), a cărei lipsă poate, după cum vom vede infră, 
p. 156, să atragă rezilierea, contractului (?.. „Banii chiriei sau 
câştiul, dacă sau dat în năimeală un lucru pe mai mulţi 
ani, trebue să se plătească la începutul fieştecărui semestru, 
zice art. 1477 din codul Calimaeh (1100 C. austriac), afară 
numai dacă pentru aceasta au urmat o deosebită alcătuire; 

cari locuese în oteluri cu ziua, reparaţiile locative nu sunt în sar- 
cina Jor, ci în sarcina otelierilor. Baudry et Wabhl, loco supră cit. 

(!) „Proses provincie ea qua ex locatione debentur, exsolvi sine 
mora curant“. (L. 17, ab înitio, Cod, De locato et conducto, 
4. 65). Cpr. Pothier, Louage, IV, 133 urm.; art. 15, partea III, 
capit. 4, în fine. C. Caragea; art. 1477 C. Calimach (1100 
C. austriace), ete. 

(2) Vezi în privinţa vânzărei, tom. VIIL al Coment. noastre, 
p. 576 urm., iar în privinţa locaţiunei, p. 42 urm. 

() Sa decis însă, cu drept cuvânt, că loraţarul nu este obligat 
să plătească preţul loeaţiunei decât în proporţie Gu timpul 
cât s'a, folosit de lucrul închiriat, chiar în cazul când împe- 
dicarea acelei folosinţi n'a provenit din faptul locatorului, ei 
dintr'un caz fortuit sau forţă majoră. C. şi Trib. laşi, Dreptul 
din 1888, No. 13 şi 76. - 

(*) Cpr, Trib. Ilfov, Dreptul din 1904, No. 62.—S'a decis însă, 
prin aplicarea art. 1364 dela vânzare, că loeatarul sau aren- 
daşul poate să suspende plata preţului de 'câteori există o 
justă temere de eviețiune, și asemenea temere există când 
proprietarul cere rezilierea contractului, aşa că în acest caz, 
locatarul sau arendașul este în drept să suspende plata pre- 
țului pănă la terminarea procesului de reziliere. Cas. rom. şi 
C. Bucureşti, Dreptul din 1904, No. 67; Cr. judiciar din 
1905, No. 30; Dreptul din acelaş an, No. 59 şi Bult. 1904, 
p. 1581. Vezi asupra acestei chestiuni, consultaţia lui Planiol, - 
publicată în Dreptul, loco cit. Tot aceste decizii pun în prin- 
eipiu că aplicarea art. 1364 nu este subordonată autorizărei 
prealabile a justiţiei. Vezi şi supră, p. 12, nota 3, în fine.
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iar dacă sau dat cu chirie lueru pe mai multă vreme, 
trebue să se plătească banii chiriei la începutul fieștecăreia, 
luni, sau la sfârşitul ei“. 

| Plata preţului se face la termenele stipulate prin con- 
traet (art. 1429 $ ultim). Dacă contractul nu prevede nici 
un termen în această privinţă, plata preţului se face la ter- 
menele determinate de natura, lucrului sau de obiceiurile locului 
(art. 980), de exemplu: la Sf. Dimitrie și la Sf. Gheorghe (?). 

Oricare ar fi ziua fixată pentru plata preţului, loca- 
tarul sau arendaşul are toată ziua, spre a face plata. In 
lipsa unui uz sau obiceiu contrar, el poate deci să plă- 
tească toată ziua, pănă la 12 oare de noâpte (2). 

Implinirea, termenului de plată înto serbătoare legală, 
nu îndritueşte însă pe locatar să amâe plata pănă după 
acea serbătoare, aşa că întrucât locatorul nu eră obligat să. 
facă vreo somaţie de plată, instanțele de fond sunt în drept 
a nu ţine în samă plata făcută de locatar a doua zi după 
termen (2). | | 

Obligaţia de a plăti preţul fiind, după părerea gene- 
rală, în privinţa câștiurilor viitoare, o obligaţie cu termen, 
iar nu o obligaţie condiţională, după cum pe nedrept susţin 
anii, de aici rezultă că art. 1025 este aplicabil în specie (*). 
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Când se face 
plata preţului. 

Cazul când 
plata pretului 
expiră într'o 
zi de serbă- 

toare. 

Aplic. art, 
1025 C. cir. 
Controversă. 

() Cpr. Pothier, Louage, IV, 195; Thiry, IV, 36; Baudry et. 
Wabhl, Louage, I, 853; Duvergier, Idem, Î, 463; Laurent, XXV, 
263; Guillouard, I, 215; Planiol, II, 1693; Dalloz, Nouveau 
C. civil annott, IV, art. 11728, No. 258. 

(2) Baudry et Wabhl, Louage, L, 855, p. 454. 
() Cas. rom. Bult. 1906, p. 508 şi Cr. judiciar din 1906, No. 43. 
(*) Baudry et Wahl, op. cit., I, 859, 860, 1269; Baudry et Loynes, 

Privil. et hypothegues, L, 399; P. Pont, Idem, 1, 126 bis; 
Marton, Idem, Il, 399, p. 97; Labb6, nota în Sirey, 92. 2, 
p. 434, col. 2 şi 3; Colmet de Santerre, IX, 28 bis XXI; 
Aubry et Rau, III, $ 261, p. 245, nota 34 (ed. a 5-a). — 
Contră: Laurent, XXIX, 393; Mourlon, Revue pratigue de 
droit franțais, tom. 23, anul 1867, p. 385 urm. (lettre & 
Desjardins care, în Revue critigue, susținuse părerea, contrară); 
Mass, Droit commercial, IV, 2954 (ed. a 2-a); Thiercelin, 
nota în D). P. 62. 2. 1 şi Revue critigue, tom. 30, anul 1867, 
p. 37 urm. Vezi şi Demangeat asupra lui Bravard-Veyridres, 
Tr. de droit commercial, V. p. 142, ad notam, care zice că 
creanţa, locatorului pentru câştiurile viitoare este în realitate 
o creanţă condițională, iar nu o creanţă cu termen.
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Persoanele 
cari plătese 

preţul şi acele 
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Cu alte cuvinte, locatarul sau axvendaşul nu mai poate re- 
elamă, beneficiul termenului când, prin faptul său, a mie- 
şorat. siguranţele date prin contract, sau a devenit insol- 
vabil (9. Insolvabilitatea locatarului sau arendaşului nu este, 
prin ea însăș, 0 cauză de încetare a contractului, însă neplata 
câștiurilor viitoare permite locatorului de a, cere rezilierea, 
lui și de a-și'exereită privilegiul statornieit de art. 1730 $ 1 (€). 

Plata, preţului se face de locatar sau de moştenitorii săi (?), 
fiindcă contractul nu se desfiinţează prin moartea, locatarului 

cărora se face (art. 1440). Ea se face locatorului, reprezentantului sau moşte- 
plata. 

Femeea mă- 
ritată, 

nitorilor săi (5. Dacă imobilul a fost închiriat sau arendat 
la mai multe persoane în mod indiviz, toţi locatarii sau 
arendașii sunt obligaţi a plăti câştiul în mod solidar, căci 
fiecare din ei fiind locatarul sau arendașul imobilului întreg, 
trebue să plătească câştiul întreg (?). | 

Femeea măritată nu poate fi obligată la plata. câștiului 
locuinţei comune, decât atunci când sa obligat personal (6). 

(1) Astfel, s'a decis, cu drept cuvânt, că înstrăinarea de către 
arendaş a lucrurilor aflătoare pe moşie, mieşorând garanţia 
proprietarului, face ca arendaşul să fie decăzut din beneficiul 
termenului şi permite proprietarului de a cere înfiinţarea, 
unui sechestru asigurător pe obiectele rămase pe moşie, chiar 
înainte ea preţul arendei să fi devenit exigibil. Cas. rom. 
Dreptul din 1908, No. 86. 

(2) Cpr. 'Frib. laşi, Cr. judiciar din 1909, No. 7 (cu observ. 
noastră); Pand. fe., v Bail en general, 2147; Guillouard;-1, 358. 
Incât priveşte falimentul locatarului, vezi înfră, rubrica: Efec- 
tele falimentului locatarului asupra contractului, p. 221 urm. 

(2) Locatarul nu poate niei într'un caz, din -propria sa autoritate, 
şi fără autorizarea justiţiei, să reţină preţul chiriei sau arendei 
şi să nu-l plătească la termenele stipulate. Cpr. Trib. Ilfov, 
Cr. judiciar din 1909, No. 15 (eu observ. noastră). Vezi şi 
supră, p. 85, text şi nota 1 şi p. 113, nota 1, în fine. 

(*) În eaz când posesiunea imobilului închiriat sau arendat a fost 
luată de Credit, plata se face în mânele reprezentantului Cre- 
ditului. Cpr. Cas. rom. Cr. judiciar din 1902, No. 53 şi 
Judecăt. ocol. II din Galaţi, Dreptul din 1900, No. 39. 

(?) Bandry et Wahl, Louage, I, 874; Cas. rom. Bult. S. I, anul 
1874, p.'122 şi Dreptul din 1875, No. 11, p. 81. 

(6) Dalloz, Nouv. C. civil annote, LV, ast. 1128, No. 225. — In 
cât priveşte dreptul femeei de a închiriă un imobil pentru 
locuinţa ei şi a bărbatului, vezi supră, p. B4, ad notam, şi tom. | 
al Coment. noastre, p. 754, nota 3 (ed. a 2).
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Preţul chiriei se plăteşte locatorului sau unui împuter- Persoanele“ 
nicit al său, ori moștenitorilor săi, când acești moștenitori “ego pratu. 
sunt cunoscuţi (*). aaa 

Dacă locatorul a fost declarat falit, plata preţului loca- Cazul când 
țiunei se face în mânile judecătorului sindie (art. 717 C. com.). aoeatorul a 
(Vezi supră, p. 53). Dacă sunt mai mulţi locatari, preţul, falit. 
când consistă într'o sumă de bani, se divide între ei (2). 

Primirea, câşștiurilor la scadenţa lor se consideră ca un Primirea câș- 
act de administraţie; de aceea tutorul are capacitatea de a, tinzilor de 
le primi, fără autorizarea consiliului de familie (%). 

Primirea câştiurilor prin anticipație fiind, în genere, con- Primirea câş- 
siderată ca un act de dispoziţie, tutorul are pentru aceasta, urilor prin 

nevoe de autorizarea consiliului de familie şi de omologarea 
justiţiei (tribunalul sau judecătorul de ocol) (. 

(1) Sa decis însă că rezilierea contractului nu poate 'fi admisă 
pe motiv că ehiriaşul sau arendaşul n'a plătit preţul la timp, 
când .se constată că proprietarul, murind în cursul executărei 
contractului, moştenitorii să! nu au cerut plata la domiciliul 
locatarului sau arendăşului, unde urma a fi făcută, şi nici 
nu se ştia care sunt moștenitorii şi câţi anume sunt. Îrib. 
Mehedinţi, Cr. judiciar din 1903, No. 46. Sar puteă însă 
foarte bine susţine că, locatarul sau arendașul este, în asemenea, 
caz, în culpă, căci el se puteă liberă, la termenele stipulate, 
prin depunerea câștiurilor la easa de consemnaţii. 

(2) Baudry et Wabhl, Louage, L, 876. 
(5) Baudry et Wabhl, |, 877; Aubry et Rau, ], $ 113, p. 715 

(ed. a 5-a). Vezi şi tom. II al Coment. noastre, p: m urm. 
(£) Baudry et Wabhl, op. cit., |, 818. Vezi tom. Il al Coment. 

noastre, p. 725, text şi nota 3, unde se arată controversa. — 
Incât priveşte primirea, câștiurilor „prin anticipație de către 
bărbatul administrator al dotei, vezi tom. II menţionat, p. 725 
(ed. a 2-a) şi tom. VIII, p. 208, 209. 

Plata câştiurilor prin anticipație dă loc şi la alte dificultăţi. Plata, câştiu- 
Iată, de exemplu, un debitor, care ipotecându-şi imobilul său, rilor prin an- 
se obligă către creditor a nu primi câştiurile prin anticipație.  tiiPatie- 
Această clauză, la care locatarul sau arendaşul n'a luat parte, 
obligă ea pe acest din urmă a nu plăti câştiurile prin anti- 
cipaţie, şi violarea «i atrage ea responsabilitatea locatarului 
sau arendașului, în baza principiului cunoscut: Qui page 
mal, page deuz fois? Negativa a fost admisă de Curtea din 
Bucureşti, sub cuvânt că loeatarul sau arendaşul, nedobândind 
un drept real asupra imobilului închiriat sau arendat, ci numai 
un drept de creanță (vezi supră, p. 28, nota 2), nu are nevoe 
de a consultă registrele de înseri pţie spre a vedeă ce sareini
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Minorul 
- emanecipat : 
Controversă, 

Individul pus 
sub consiliu 
judiciar, 

Locul unde 
se face plata, 
câştiurilor, 
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Minorul emancipat poate însă să-și primească, la, fiecare 
termen, câștiurile fără autorizarea curatorului (argument din 
art. 428, care nu preserie această autorizare decât în pri- 
vinţa capitalurilor) (5); pe când el n'ar puteă singur să le 
primească prin anticipație, pentrucă aceste câştiuri nu se 
consideră ca venituri decât atunci când au ajuns la scadenţă (2). 

Cât pentru individul pus sub consiliu Judiciar, el nu poate, 
fără asistența acestui consiliu, să cedeze unui terțiu totul 
sau parte din câștiurile sale neajunse la, seadenţă (5). 

În lipsa unui uz sau unei convenţii contrare, plata 
câștiurilor se face la domiciliul locatarului sau arendașului, 
conform art. 1104 C. civil (4, Părţile pot însă stipulă prin 
contract că plata se va face la domiciliul loeatorului sau 
aiurea (art. 1104) (5). Această convenție poate fi nu numai 
  

există asupra imobilului. Cr. judiciar din 1903, No. 11 (eu 
observ. noastră). Sfătuim însă, cu toate acestea, pe locatari 
sau arendaşi a, consultă registrele şi a se feri de a face plăţi 
anticipate, atunci când ele sunt oprite prin contract. | 

() Baudry et Wabl, Louage, |, 879; Aubry et Rau, |, $ 132, 
p-: 841 (ed. a 5-a). 

(2) Aubry et Rau, Zoco cit., p. 841, nota 1; Troplong, Louage, |, 
145; T. Hue, III, 483; Laurent, V, 215; Demolombe, VIII, 
273; Chardon, 7r. de la puissance tuttlaire, 566, p. 201 (ed. 
belg. din 1843); Freminville, Tr. de la minorite, |, 1057 (ed. 
din 1845); Repert. Sirey, w Emancipation, 283; C. Poitiers, 
Râpert. Dalloz, v Minorită, 802, nota, 1. — Contră: Baudry 
et Wahl, I, 879. Minorul emancipat nu va puteă primi câş- 
tiurile prin anticipație decât cu asistenţa curatorului. Demo- 
lombe, VIII, 274; Râpert. Sirey, vO cit., 285.— Contră,: Trop- 
long, Louage, IL, 145, care cere, în această privinţă, şi inter- 
venţia consiliului de familie. 

() Vezi tom. III, partea I, al Coment. noastre, p. 98 (ed. a 2-a). 
(*) Trib. Ialomiţa şi Roman, Dreptul din 1885, Nos 53 şi din 

1905, No. 4i; Tribun. Argeş, Cr. judiciar din 1909, No. 17 
(eu observ. noastră); Baudry et Wabl, I, 81; Guillouard, 
I, 218. — Dacă loeatarul sau arendaşul, debitor al preţului, 
şi-a schimbat domiciliul în timpul contractului, plata se va 
face la noul său domieilia. Baudry et Wahl, Louage, loco cil.; 
Guillouară, Jdem, |, 219. Vezi şi tom. VIal Coment. noastre, 
p. 519, text şi nota 4. 

(5) Prezentarea locatarului sau arendaşului la domiciliul proprie- 
tarului spre a plăti câştiurile, fiind un fapt material despre 
care nu se poate procură o dovadă scrisă, poate fi dovedit cu 
martori. C. Bucureşti, Dreptul din 1907, No. 38, p. 302.
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expresă, dar și tacită, şi să rezulte din obiceiurile locului. 
Dacă, în acest caz, loeatorul și-a schimbat domiciliul, plata se va face tot la domiciliul său vechiu, în mânile persoânei arătate de acest din urmă, conform teoriei lui Pothier, afară de cazul când din convenţie sau din împrejurări ar rezultă, că plata urmează a fi făcută la domiciliul ce locatorul va. ave, la seadenţa câștiului, ceeace se apreciază în mod su- veran de judecătorii fondului (!), 

Plata preţului se va dovedi, în genere, printr'o chi- Dovedirea tanță, liberată de locator, fie printr'un act osebit, fie în dosul Pătei pre- contractului. ! 
Spre a se puteă însă opune terţilor, orice act sau ho- Art. 1394 tărîre care constată o cesiune sau o chitanță de chirie ori “ De 22 arendă pe doi ani viitori, sau mai mult, va trebui să fie 

transerisă (art. 1394 O. civ. şi 722 $ 9 Pr. civ)€2) 
Legea, a, voit, prin această dispoziţie, să, asigure creanţele Motivele terţiilor cari au putut contă pe câştiurile viitoare. Aceştia, a pi nu pot fi decât terţii cari au drepturi asupra imobilului $ 9 Pr. cir. 

() Pothier, Louage, IV, 137; Baudry et Wabl, Jdem Il, 862; 
Wuillouard, I, 220; Demolombe, XXVII, 273. Vezi şi tom. VI al Coment. noastre, p. 517.—Vezi însă Tribun, Argeş, Or. ju- diciar din 1909, No. 17 (en observ. noastră), care pune în principiu că, la caz de schimbarea domieiliului din partea locatorului, unde urmă să se facă plata, ea se va face, conform dreptului comun (art. 1104), la domiciliul locatarului sau arendaşului, ceeace este admis şi de Laurent (XXV, 238). (2) Sunt deci supuse transerierei numai hotărârile, cesiunile şi chitanţele cari reprezintă, cel puţin doi ani, de folosință viitoare. Pentru cazul când s'a, urmărit veniturile imobilului închiriat Art. 484 sau arendat, art. 484 Pr. civ. dispune că vor & nule de drept, Pr. civ. dela data transerierei ordinului de sechestru în registrele pre- văzute de art. 724 Pr. eiv,, orice plăţi de chirie sau de arenzi primite de debitor în urma datei transerierei. A cest text mai declară, încă, nule, tot dela, data transerierei, orice plăţi făcute înainte de vreme (prin anticipație) în contra clauzelor con- tractului de închiriere sau arendare. (Vezi supră, p. 52). Tran- scrierea ordinului de sechestru este o inovaţie a procedurei civile din 1900, admisă pe cale de amendament, de către Camera, deputaţilor. S'a decis însă că lipsa acestei formalităţi nu atrage nulitatea urmărirei de venituri efectuată cu res- peetarea tuturor publicaţiilor şi afiptelor cerute pentru se- chestrarea de venituri. Judec. ocol. Moinești (Bacău), Or. ju- diciar din 1904, No. 67. 
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închiriat sau arendat (art. 723 Pr. civ.), adecă: dobânditorii 
acestui imobil şi creditorii ipotecari, cari au transcris sau 
înseris drepturile lor înaintea transerierei chitanţei (4). 

Creditorii chi- :  Creditorii chirografari ai locatorului nefiind terții, chi- 
rosrafari. țanţele anticipate pe un timp chiar mai lung de doi ani, le 

sunt opozabile, independent dacă au sau nu dată certă, ei 
având numai facultatea, de a anulă plăţile făcute în dauna şi 
frauda lor, prin exerciţiul acţiunei pauliane (art. 975 C. eiv.), 
sau prin acel al acţiunei î în simulaţie, în caz când pretinsele 
plăţi ar fi fictive €). 

Opunerea chi- Cât pentru chestiunea de a se şti dacă chitanțele anti- 
imnţelor er cipate pe un period mai lung de doi ani, cari n'au fost 

pentru doiani. ţranserise, sunt sau nu opozabile terţiilor pentru dot ani, 
Controversă. ea este controversată (2). 
Dovedirea In afară de chitanţa locatorului de care am vorbit mai 
plăței prin sus, locatarul sau arendașul poate dovedi liberarea sa con- 
mărturisirea , SR pe A 

şi jurământul form dreptului comun, prin mărturisirea (*) şi jurământul 
Ioeatarulti.. Joeaţorului. 
Aplice. drep- Proba testimonială şi a prezumpţiilor este de asemenea 

tului comun. admisibilă, în limitele dreptului comun, adecă : dacă este vorba; 
de o sumă mai mică de 150 lei vechi (art. 1191), dacă 

Aplie, art. (2) Cpr. Baudry et Wabl, 1, 866; T. Hue, 7. de la cesstion, I, 314. 
1393 C. civ. Transcrierea cesiunilor cari ating acest maximum de doi ani, 

nu le împiedică de a fi supuse notificărei preserisă de art. 1393. 
T. Hue, op. şi loco supră cil. 

Art. 123 Chitanţele anticipate pe mai puțin de doi ani sunt opoza- 
Pr. civ. bile creditorilor ipoteeari sau dobânditorulni imobilului, cari 

au inscris ori transcris titlul lor mai în urmă (argument din 
art. 123 Pr. civ.). Cpr. Baudry et Wabhl, op. cit., L, 864, 
p. 458; Aubry et Rau, III, $ 286, p. 708 (ea. a 5-a); P. "Pont, 
Privul. et hypotheques, |, 366; Guillouard, /dem, II, 1609; 
Baudry et'Loynes, Idem, III, 2030, 2031; Cas. fr. Sirey, 67. 
[. 308; Pand. Period. 1907. 1. 228, 

(fi Baudry et Wabl, Louage, I, loco cât.; Guillouard, dem, I, 216. 
(5) Vezi în diferite sensuri, Baudry et wW ahl, I, 867, text şi nota €. 

Aubry et Rau, III, $ '286, p. 708, text şi nota 25; Flandin, 
Transcription, II, 1319 urm. ; Guillouard, Louage, 7, 217, şi 
Privil. et hu pothăques, III, 1608. 1611, ete. 

„_ (€) Locatarul este seutit de orice probă, dacă contractul nu se do- 
vedeşte decât prin mărturisirea sa, şi dacă el a afirmat că a 
plătit toate câştiurile ajunse la seadență. Aceasta este o con- 

- secinţă a principiului care statorniceşte indivizibilitatea măr- 
turisirei (art. 1206). Baudry et Wabhl, Louage, I, 870. 

—
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chitanța a fost perdută sau distrusă dinti'o cauză de forţă 
majoră neprevăzută (art. 1198, 49, sau in fine, când există 
un început de probă scrisă (art. 1197). | 

Chitanţa unor termene posterioare se consideră, în ge- Inceputul de 
nere, ca un început de probă serisă de natură a face admi- — Probă- 
sibilă proba testimonială şi a, prezumpţiilor (*). | 

După legea 3, Cod, de apochis publieis, ete., 10, 22, Abrogarea 
debitorul impozitelor publice care produceă o chitanţă pentru ia poți 
cei din urmă trei ani, era presupus că a plătit câştiurile roman. 
anterioare, soluţie pe care vechea jurisprudenţă franceză o 
întinsese, după cum ne atestă Pothier, la chiriile caselor 
şi arenzile moșiilor (2). Această Jurisprudenţă, nefiind repro- 
dusă de legiuitorul: modern, nu mai poate fi invocată astăzi 
ca prezumpție legală, judecătorii putând însă so considere 
ca o prezumpţie a omului (art. 1203) (6). 

Chiriile caselor și arenzile moșiilor, chiar plătitoare înainte ast. 1730, ze 
de intrarea, în folosință, se preseriu prin cinci ani (art. 1907) îi 1907 6. eiv. 
dela data exigibilităței fiecărui câștiu (*), iar locatorul are, 
după cum ştim, un privilegiu pentru a garantă plata ereanţei 
sale (art. 1730, 19). 

  

() Baudry et Wabl, Louage, IL, 868; Guillouard, Jdem, 1, 226; 
Cas. fr. Sirey, 84. 1. 223. — Contră: Laurent, XXV, 239. 

(2) Pothier, Louage, IV, 179, p. 166. 
_(2) Buenet asupra lui Pothier, loco supră cil. p. 66, nota 2; 

Thiry, 1V, 36; Baudry et Wabhl, I, 869; Guillouard, 1, 225. 
(*) Opr. Cas. rom. S-a I, Bult. 1886, consid. dela p. 476; Baudry Cazurile 

„et Wabl,I, 882. — In codul german, prin patru ani (art. 197). când se aplică 
Dar dacă chiriile și arenzile se preseriu, după art. 1907, prin Pete 
cinci ani, prescripția este de 30 ani, de câteori asemenea da- comun, 
torie a, fost recunoscută de debitor printr'un deosebit înseris 
această recunoaştere constituind:o nouă obligaţie care, oricare ar 
fi cauza ei, se preserie conform dreptului comun. Cas. rom. Bult. 
1896, p. î307 şi Cr. judiciar din 1896, No. 38. — Acţiunea 
în restituire a câştiurilor plătite în plus de către locatar sau 
arendaş, se preserie însă, conform dreptului comun, prin 30 de 
ani (art. 1890), preseripţia cineinală statornicită de art. 1907 
nefiind aplicabilă în specie. Baudry et Wabl, II, 1433.—După C. Caragea. 
codul Caragea (art. 7 $ 6, partea IV, capit. 1), pagubele izvo- 
rite din neexecutarea, obligaţiilor unui contract de arendă sau 
de închiriere, se preseriau prin şase luni dela expirarea terme- 
nului închirierei sau arendărei, şi această prescripţie nu eră 
intreruptă decât dacă partea reclamă la instanţele judecătoreşti, 
iar nu la administraţie. Cas. rom. Bult. S-a 1, 1878, p. 320.



156 

Sancţiunea 
neplăței câş- 

tiului. 

Punerea loea- 
tarului sau 

arendaşului în 
întârziere. 

Controversă,. 

CODUL CIVIL. — CARTEA III. — IT, VII, — CAPIT. II. — ART. 1429, 

Neplata chiriei sau arendei la, timp şi la locul deter- 
minat prin lege sau prin convenţia părților, produce efecte 
importante. Proprietarul poate, în adevăr, să ceară rezilierea, 
contractului (î), pe care tribunalele pot s'o admită sau s'o 
respingă, după împrejurări (2), acordând locatarului sau a- 
rendașului un termen spre a se puteă liberă (art. 1021, 
1101) 6), ele nefiind . obligate a admite sau mai bine zis a, 
constată rezilierea decât atunci când rezoluţia este anume 
prevăzută prin contract (condiţie rezolutorie expresă sau 
pact comisoriu) (î). In asemenea, caz, locatorul care şi-a în- 

  

(9) Opr. Cas. rom. Bult. S-a 1, 1874, p. 282 şi Dreptul din 
1875, No. 66. 

() C. București, Or. judiciar din 1898, No. 10; Cas. fr. D.P. 

G 

(& 

) 

—
 

98. 1. 199. Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 90, şi infră, 
explic. art. 1439 $ 2, p. 196, 197. 

S'a decis însă că neplata, chiriei sau arendei la termenele 
fixate, nu îndreptățește pe locator, afară de cazul unei stipu- 
laţii contrare, a cere rezilierea contractului decât atunei când 
locatarul sau arendașul a fost pus, printro somaţie, în întâ- 
ziere, aşă că, în lipsa unei asemenea somaţii, el poate, în tot 
cursul instanţei, să înlăture rezilierea, îndeplinindu-și obligaţia 
sa. Cas. rom. Bult. 1902, p. 522; Bult. 1901, p. 1171. Vezi 
însă, în sens contrar, autorităţile citate infră, sub art. 1439 
$ 2, p. 196, nota 1 şi Cas. rom. Bult. 1906, p. 508. 

S'a, decis însă că proprietarul trebue să fie pus în întârziere 
de a preda imobilul închiriat sau arendat. Cas. rom. Bult. 1906, 
p. 119. Vezi în privinţa acestei obligaţii a proprietarului, supră, 
p. 82 urm. 
Baudry et Wabhl, 1, 880; Guillouară, I, 223; Cas. fr. Sirey, 
94. 1. 438; Trib. Ialomiţa și Roman, Dreptul din 1885, No. 53 
(motive) şi 1895, No. 41.—Numai locatorul care-și îndeplineşte 
obligaţiile sale poate cere rezilierea contractului, şi aceasta 
prin aplicarea dreptului comun. Baudry et Wabhl, 1, 880; 
Planiol, II, 1314; Demolombe, XXV, 510; Cas. fr. D. P. 
83. 1. 415; Sirey, 84. 1. 432; Cas. rom. Bult. 1907, p. 1463 
şi Dreptul din 1907, No. 71. Vezi şi înfră, p. 197. EI se 
consideră, că a renunțat la acţiunea în reziliere, dacă a, primit 
câştiurile peste termenele stipulate, fără nicio protestare din 
partea sa.. Baudry et Wahl, loco cit. şi înfră, p. 157. 
Baudry et Wabl, I, 880 şi 1381; T. Huc, X, 381; Guillouard, 
1, 223 şi 440; Laurent, XXV, 369, 370; Beudant, Contrats 
et obligations, 652; Cas. tr. D. P. 60. 1. 284; Sirey, 60. 1. 705; 
Sirey, 93. 1. 229; Trib. Neamţ, Dreptul din 1907, No. 52 
(eu observ. noastră). Vezi supră, p. 80 şi tom. VI al Coment. 
noastre, p. 102 urm. — Clauza: „de nu voiu fi următor eu
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deplinit obligaţiile sale, nu va cere rezilierea contractului. 
ci va cere numai expulzarea locatarului sau arendașului (1), 

S'a decis însă, cu drept cuvânt, că proprietarul care Renunțazea la nu uzează de dreptul ce-i conferă clauza rezolutorie expresă, Pe goi şi care primește câștiurile și după expirarea, termenelor sti- 
pulate prin contract, perde dreptul de a se mai folosi de 
această clauză, și. nu mai are decât drepturile ce izvorăse 
din condiţia rezolutorie tacită presupusă în contract (art. 1020), 
adecă, de a pune pe locatar sau arendaș în întârziere, spre a 
plăti chiria sau arenda, și de a cere rezilierea, dela, Justiţie 
care, de astă-dată, este în drept să aprecieze întârzierea, şi a 

să acorde termene de graţie (art. 1021, 1101). 

  

plata câștiurilor la termenele stipulate, liber va fi proprietarul 
a reziliă contractul“, nu echivalează cu un pact comisoriu expres, ci reproduce numai condiţia rezolutorie tacită. Trib. 
Ialomiţa, Dreptul din 1885, No. 53, p. 423 (motive). S'a decis 
de asemenea, că pactul comisoriu redactat astfel: „în caz de neplata, câștiului la timp, voilu aveă facultatea ca, fără so- 
maţie sau judecată, să declar contractul reziliat, şi învestindu-l 
cu formula executorie, să urmărese pe arendaş pe orice cale voiu crede de cuviință“, âste un pact comisoriu de o natură 
specială, care nu echivalează nici cu condiţia rezolutorie expresă, 
de oarece rezilierea nu are loc, în specie, decât prin voinţa 
proprietarului, nici cu condiţia rezolutorie tacită, nemai fiind 
nevoe, în specie, de reziliere prin justiţie. In consecință, nefiind, 
în specie, un adevărat pact comisoriu expres, proprietarul are două drepturi distincte: sau de a declară contractul reziliat, 
sau de a cere executarea lui, el fiind liber să aleagă. calea ce 
va crede de cuviinţă, fără a mai pune pe arendaş în întârziere. Trib. Argeş, Or. judiciar din 1909, No. 17 (eu observ. 
noastră). — Contră: (în privinţa punerei în întârziere), Cas. 
rom. Bult. 1892, p. 50. - 

(!) Beudant, Contrats et obligations, 652, p. 392 (ed. din 1906). (2) Cas. rom. Dreptul din 1907, No. 71 şi Bult. 1907, p. 1463; 
C.. Bucureşti, Dreptul din 1907, No. 57 şi din 1908, No. 77; 
p. 633; Cr. judiciar din 1907, No. 66; Drepiul din 1909, No. 35 (două decizii); 'Trib. Neamţ, Dreptul din 1909, No. 20 
(eu observ. noastră). — Contră: 'Tribun. Ilfov (sentinţa infir- 
mată de Curte), Dreptul din 1907, No. 57. — Renunţarea 
poate fi nu numai expresă, dar şi tacită. Cas. rom. Bult. 1907, 
p. 1470 şi Or. judiciar din 1907, No. 16 şi deciziile supră 
citate. — Judecătorii fondului apreciază în mod suveran dacă partea în favoarea. căreia se stipulase paetul comisoriu expres, a renunţat sau nu la dânsul. Cas. rom. Bult. 1894, p. 100. Vezi înfră, p. 198. - -
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Urmărirea 
mobilelor lo- 

catarului. 

COD. CIV. CARTEA III. — PIT. VII. — CAPIT. II. — ART. 1433. 

Loeatorul care-și îndeplineşte obligaţiile sale (1), având 
facultatea, după art. 1021, de a cere şi executarea eontrac- 
tului, poate, în loe de a cere ezilierea lui, să urmărească 
mobilele locatarului sau arendașului, având, în asemenea 

„caz, drept la dobânda preţului, care înloeneşte daunele- 

Deoseb. de 
C. fr. 

interese(*). In caz de a se cere și dobândi rezilierea con- 
tractului, locatorul are drept și la, daune-interese (argument 
din art. 1021 şi 1453). 

9 Obligaţia de a apără luctul închiriat sau arendat contta 
uzurpaţiunilor. 

Art. 1433. — Locatarul (sau arendaşul) e dator a apără lucrul 
închiriat (sau arendat) contra uzurpaţiunilor. 

Urmând uzurpaţiune, este dator a înștiinţă pe loeator în ter- 
menul ce sar fi pus spre cercetare. Căleând această datorie, el ră- 
mâne răspunzător de daune şi spese(*). (Art. 554, 1427, 1428, 
1429, 1434 C. civ. Art. 1768 C. fr. modificat în redacţia sa), 

() În adevăr, în contractele sinalagimatice, în care cauza obli- 
gaţiei uneia din părţi este obligaţia celeilalte, nici una din 
părţile contractante nu poate cere executarea contractului, decât 
dacă şi dânsa îşi execută, obligaţiile ce decurg din acelaş con- 
tract (epr. art. 320, 322 C. german), şi aceasta cu atât mai 
mult cu cât orice convenţie trebue executată cu bună credinţă 
(art. 970). Cas. rom. Dreptul din 1907, No. 57 și Bult. 1907, 
p. 1080; Cr. judiciar din 1905, No. 30 şi Dreptul din acelaş 
an, No. 59; Bult. 1904, p. 1581. Vezi şi alte decizii citate 
în tom. VI al Coment. noastre, p. 92, nota 5. 

(2) Baudry et Wabhl, Louage, I, 880, în fine, p. 466. 
(2) Baudry et Wabl, op. şi loco cit.; Planiol, II, 1317. 
(%) Cpr. L. 11 $ 2, Dig., Locati conducti, 19, 2: Pothier, Louage, 

IV, 191, p. 70. — Este de observat că textul corespunzător 
francez (1168), vorbind numai de arendaș, figurează în capit. 1V, 
sub rubrica: despre regulele particulare la arendare. Legiu- 
torul nostru a transportat cu drept cuvânt acest text, ca şi 
acel italian (ast. 1587), în eapit. ÎI, care se ocupă de regulele 
comune la: locaţiunea edificiilor și fondurilor rurale, pentrucă, 
în adevăr, textul suscitat se aplică nu numai la fondurile 
rarale, ci şi la acele urbane; şi dacă codul francez nu vorbeşte 
decât de acele dintăi, cauza este că fondurile rurale sunt mai 
supuse uzurpărilor decât cele urbane. Cpr. Boileux, VI, p. 128; 
Delvincourt, III, p. 193, nota 1 (ed. din 1834). Vezi şi art, 554 
C. civil, care impune aceeaş obligaţie şi uzufructuarului, fără 
a arătă însă termenul în care acesta trebue să facă denunţarea ;
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Atât loeatarul cât și arendașul, în calitate de deten- Deoseb. de 
tori ai luerului închiriat sau arendat, fiind obligaţi a veghiă Cf 
la conservarea lucrului închiriat sau arendai, sunt datori nu 
numai a înștiință pe locator de uzurpările ce pot fi co- 
mise asupra lucrului, dar încă și de a-l apără contra uzur- 
părilor; adecă de a se opune la acele uzurpări, obligaţie 
pe care textul francez n'o impune nici chiriaşului, nici aren- 
daşului (art. 1768). 

Această înştiinţare va fi de mare folos pentru proprietar, 
căci el nu are de unde află aceste uzurpări, mai ales când 
domiciliază departe de fondul închiriat sau arendat. 

Prin uzurpare nu se înțălege numai luarea în posesiune Ce se înțălege 
în totul sau în parte de către un terţiu a lucrului închiriat Prin uzurpare. 
sau arendat, ci chiar și turburările de drept aduse tolosinței 
chiriașului sau arendașului, precum ar fi, de exemplu : exer- 
ciţiul unei servituţi, ete. (argument din art. 1427, 1428) (4). 

Art. 1587 din codul italian dispune că înştiințarea, 
trebue să se facă de urgență, prontamente, iar textul francez 'termenul în 
zice că ea trebue să se facă în termenul fixat pentru che- care tebue să 
marea, în judecată, acest termen mărindu-se cu o zi pentru area. 
fiecare trei miriametri (at. 1033 Pr. fr.). Textul nostru 
dispune că înştiințarea din partea locatarului sau arenda- 
şului trebue să se facă în termenul ce sar fi pus spre cer- 
cetarea acţiunei terţiului, dacă, bine înţăles, turburarea, lui 
sa manifestat printr'o acţiune judecătorească. Dacă turbu- 
rarea, consistă într'o aprehensiune de fapt, locatarul sau 
arendașul va vesti despre aceasta, de urgenţă pe locator, 
pentru ca acesta să nu peardă acţiunea posesorie contra 
turburătorului. | 

Această înştiinţare poate să rezulte nu numai dintr”o Formele în- 
somaţie extra-judiciară, dar încă dintro serisoare şi chiar  ttiintărei- 

de unde rezultă că art. 1433 nu se aplică, în această privință, 
uzufructuarului, cu toată părerea contrară a lui Maread6 (II, 
538). Vezi tom. III, partea |, al Coment. noastre, p. 505, nota 5. 

(1) 'Thiry, 1V, 65, p. 60; Boileux, VI, p. 128; Guillouard, II, 
532; Baudey et Wabl, 1, 544; T. Huc, X, 306 şi 365; Laurent, 
XXV, 444; Marcadg, VI, art. 1766—1768, No.1; Arniz, 1V, 
1184; 'Troplong, Louage, II, 689, 690; Mourlon, III, 787; 
Ricei, op. câl., VIII, 101. — Contră: Duvergier, Louage, II, 
114, p. 120 urm. (în privinţa turburăzilor de drept).
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Dr. roman şi 
C. Calimach. 

COD. CIV. — CARTEA III. — TIT. VII. — CAPIT. 1]. — ART. 1431, 1432, 1434. 

declaraţie verbală (!). Locatarul sau arendaşul trebue însă să 
ia toate măsurile pentru a puteă stabili, la nevoe, că şi-a 
îndeplinit obligaţia ce-i impune legea, căci în caz de neîn- 
deplinirea acestei obligaţii, el poate fi condamnat la daune 
către locator pentru prejudiciul ce acest din urmă ar fi suferit 
din această cauză. 

10 Obligaţia de a păstră luctul închiriat sau arendat şi de a-l restitui 
locatorului sau moştenitorilor săi. 

Art. 1431. — Locatarul (sau arendașul) trebue să restitue lucrul 
în starea în care l-a primit, conform inventarului, dacă s'a fost făeut 
un asemenea între dânsul și locator. El nu este însă respunzător 
de perderea sau deteriorarea provenită din cauza vechimei sau a 
unei forţe majore (2). (Axt. 1083, 1429, 1432 urm., 1448 C. eir. 
Art. 1730 C. f.). 

Art. 1432. — In lipsă de inventar, se prezuină că locatarul 
(sau arendaşul) a primit lucrul închiriat ori arendat în starea în 
care loeatorul era dator a-l trădă, şi trebue să-l restitue în aceleaşi 
condițiuni, afară numai când ar puteă proba contrariul 5). (Art. 142], 
1431, 1447 C. eiv. Art, 1731 C, f.). 

Ari. 1434. — Locatarul (sau axendaşul) este răspunzător de 
stricăciunile și perderile întâmplate în cursul folosinţei sale, întrucât 
nu “probează că au urmat fără culpa sa (£); (Art. 1080, 1156, 1429, 
19, 1448 O. cir. Asi. 1732 C. fr.). 

Asemenea este răspunzător şi de stricăciunile şi perderile că- 
şunate de persoanele familiei sale, sau de sublocatar (2). (Art. 998, 
999, 1000. 1624 C. eiv. Art. 1735 C. fr.) 

  

(1) Baudry et Wabhl, 1, 545; Guillouard, I, 533; Boileux, VI, 
p. 128; 'Troplong, JI, 693; T. Huse, x, '365; "Duvergier, II, 
110; F. Herman, O. civ. anmoit, LV, art. 1768, No. 2. 

(2) Cpr. L. 9 $4 şi L.30$4, Dig, "Locati conducti, 19. 2; 
L. 28, Cod, De locato et condhucto, 4. 65 şi art. 1487 C. Ca- 
limach (1109 C. austriac). „Năimitorul este dator, zice acest 
text, după împlinirea toemelei de năimeală sau de chirie, să 
dea înapoi lucrul după catagrafie, dacă s'au făcut, sau măcar 
în starea aceea precum l-au primit“. Cpr. art. 17? şi 18, 
partea III, capit. 4 C. Caragea. 

(6) Cpr. Pothier, Louage, IV, 7, 221. 
() Gr. L, 28 şi 29, Cod, De locato et conducto, &, 65; L. 5 

$ 2, Dig., Commodati, vel contra, 13, 6; L. ll $ 2, Dig., 
Locati conductă, 19, 2; L. 2, Dig., Quibus” causis pignus vel 
huypotheca tacile contr. ahitur, 20, 2; L. 23, Dig., De diversis 
vegulis juris antiqui, 50, 17; Pothier, "Louage, IV, 19%, 
197, 199, 200. 

(5) Cpr. L. 11, Pr.; L. 25 $ 4 şi L. 30 $ 4, Dig., Locati con-
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Obligaţia de a se folosi ca un bun proprietar sau Restituirea lu- 
părinte de familie (guasi bonus paterfamilias), impusă de  <rulti- 
art. 1429, atrage pentru locatar sau arendaş pe aceea de a 
restitui luerul cu toate accesoriile lui (î), în starea în care 
l-a primit. 

Dacă sa făcut inventar C), lucrul va fi restituit con- Cazul când 
form acestui inventar, afară de ceeace a pierit s'au sa sa făcut iîn- 
degradat din vechime (?), sau din cauza unei forțe majore 
(art. 1431). 

ducti, 19, 2; ÎL. 21 $9 şi 11, Dig, Ad legen Aguiliam, 9, 
2; Pothier, op. cit., IV, 193, 194. 

(1) Baudry et Wahi, Louage, |, 920; Guillouard, I, 243. — Astfel, 
locatarul trebue să restitue eheile casei. Baudry et Wanl, 
loco cît. şi nota în Sirey, 99. 4. 3. 

(2) Incât priveşte formele acestui inventar, vezi Baudry et Wabl, 
Louage, |, 259 urm. , 

(6) Cpr. Cas. rom. Bult. 1881, p. 211; Bult. 1895, p. 13. Instanţa Perirea Iu 
de fond trebue neapărat să se pronunțe asupra degradărei din cerului din xe- 
vechime invocată de locatar, însă ea se pronunţă implicit  ehime. 
asupra vechimei, când constată în fapt că degradările au pro- 
venit din culpa sau negligenţa locataruiui. Cas. rom. Bult. 
1895, loco supră cil. — Vechimea, se va constată din exami- 
narea a însuș lucrului în momentul încetărei contractului. 
Baudry et Wabhl, I, 930; Guillouard, 1, 242. — Vechimea ne- 
fiind decât rezultatul unui uz prelungit, doctrina asimiliază 
en drept cuvânt vechimei întrebuinţarea normală a lucrului 
care poate să-l degradeze. Locatarul neputând, în adevăr, fi 
responsabil de faptul că a întrevmințat lucrul conform desti- 
naţiei sale (art. 1429, 10), consecinţele acestei întrebuințări 
normale nu pot privi decât pe locator. Cpr. Laurent, XXV, 
270; Aontz, 1V, 1144, in fine; Cas. fr. D. P. 77. 1. 103, ete. 

(*) Un caz tortuit sau de torţă majoră ar fi, de exemplu: stri- Exemple 
carea acoperemântului easei printr'o furtună sau printr'o ză- de cazuri for- 
padă neobișnuită, spargerea geamurilor prin grindină sau de  tuite. 
către un făcător de rele (vezi supră, p. 118, 145 şi infră, p. 234, 
n. 4). Cpr. Baudry et Wahl, 1, 930; Guillouard, I, 107 şi Il, 408; 
Troplong, I, 220.— Am văzut supră, p. 122, că faptul prin- 
cipelui, adecă a unei autorităţi legal constituite, este un 
caz fortuit de care locatarul nu răspunde. Faptui unui terţiu, 
de txemplu: a unui dușman al locatarului, pe care el n'a 
putat să-l împedice, se consideră astăzi tot ca un caz fortuit, 
Opr. Pothier, Louage, IV, 195; Guillouard, 1, 242; Duvergier, 
1, 488; Baudry et Wahl, 1, 930, p. 492. — Contră: L. 25 Ş 4, 
Dig., Locati conducii, 19, 2. 'Tot în sensul dreptului roman 
se pronunţau,: în vechiul drept francez. Domat şi Despeisses. 

20724 , 1
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Cazul când 
nu sa făcut 
inventar. 

Degradările la 
cari se referă, 

art. 1432, 
Degradările 
aparente. 

Art. 1434, 10 

COD. CIV.-— CARTEA III. — TIP. VII. -— CAPIT. II]. — ART. 1482, 1484, 

In lipsă de inventar, locatarul sau arendaşul este pre- 
supus că a primit lucrul în stare bună (1), în stare de mijloc, 
după art. 1489 din codul Calimach (1110 C. austriac), în 
toemai ca și uzufruetuarul (art. 669 C. Calimaeh, 518 C. 
austriac), și trebue să-l restitue în aceste condiţii, afară de 
cazul când ar stabili că l-a primit în stare rea (art. 1432), 

ceeace, după părerea generală, poate fi dovedit, în toate 
cazuriie, atât prin martori cât și prezumpţii, fiind vorba în 
specie de un fapt material, iar nu de un fapt juridice). 
Aceeaş probă este admisă şi în privința locatorului, spre a 
dovedi că a predat imobilul în stare bună ). 

Art. 1432 se referă numai la degradările cari ar fi 
putut, dacă ar fi existat la începutul folosinţei, să fie con- 
statate în inventar, adecă: cari sunt aparente, nu însă şi la 
acelea, cari nu pot fi constatate în inventar. Astfel, dacă 
la finele contractului, se găsesc în imobil ploşnițe. acest 
viciu este presupus a fi existat la începutul contractului, 
afară de cazul când locatorul ar dovedi că ele au fost aduse 
de către locatar (Î). 

In fine, ast. 1434, 19 dispune că locatarul sau aren- 
daşul răspunde de stricăeiunile şi pierderile întâmplate în 

  

Rămâne însă bine înţăles că locatarul răspunde, sonform 
dreptului comun, de cazul fortuit provocat prin culpa sau 
negligenţa sa. Baudry et Wahl, I, 930, în fine şi 931. Cpr. 
Trib. şi C. laşi, Dreptul din 1908, No. 34 şi din 1909, No. 17. 
Vezi infră, p. 236. 

(1) Prezumnpţia art. 1432 ar aveă loc, după unii, nu numai în 
privința reparațiilor locative, dar în privinţa tuturor repara- 
țiilor în genere. Baudry et Wahi, I, 924, p. 488; Guillouard, 
1, 244; Colmet de Santerre, VII, 178 bis III; Aubry et Rau, 
V, Ş 367, p. 331, nota 37 bis. — Contră;: Thirv, Aa „28, p „29; 
Anita, IV, 1144; Laurent, XXV, 272; T. Huc, X 313 ete. 

(2) Thiry, IV, 28, p. 29; Baudry et Wabl, I, 921; 'Troplong, I, 
340; 1. Hue, x, 314; Guillouard, I, 265; Laurent, XXV, 
213; Davergier I, 443; Mareade, VI, art. 1730, No. 1; Aubry 
et Rau, V, $ 367, p. 331 (ed. a 5-a); C. Paris şi Cas. fe. D. 
p. 95. 2. 240; Sirey, 97. 1. 327; D. P. 9. 1. 421 şi 550; 
Sirey, 1901. 1. 508:— Contră: Bandey et Wahl., Louage, I, 
927; Delvincourt, III, p. 194, nota 6 (ed. din 1834). 

(5) Baudry et W ahl, I, 929 bis; Cas. fr. Sirey, 15. 1. 125. 
(*) Baudry et Wabhl, Louage, I, 925; Guillouard, Idem, IL, 246; 

Aubry et Rau, V, $ 367, și 331, 332 nota 317 bis; C. "Caen, 
D. P. 72. 2. 150; Sirey, 72. 2. 208. Vezi supră, p. 136.
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cursul folosinţei sale, dacă nu probează că ele au urmat 
fără culpa lui. Aceasta nu este decât aplicarea principiului 
general inseris în art. 1156. EI fiind, în adevăr, debitorul 
unui corp cert şi determinat, nu poate fi liberat de obligaţia 
de restituire în bună stare, decât dovedind că luerul a. perit 
sau a fost degradat din caz fortuit. 

După $ 2 al aceluiaș text, și tot conform principiilor Art. 1434,2 
generale (art. 1000), locatarul răspunde nu numai de culpa 

sa (1), dar şi de aceea a oamenilor săi, precum: femeea şi 
copiii săi, rudele şi prietenii ce el a primit în casă, fie în 
mod provizor, fie în mod definitiv, slugile sale, musafirii 
săi, pe cari el i-a primit în gazdă, fie în mod benevol, fie 
în mod silit (2), lucrătorii cari lucrează în imobil, chiar dacă 
sunt sub direcţia unui patron, subloeatarul sau subarendaşul 
său (5), ete. 

(1) Dacă există sau nu culpă, aceasta este o chestie de fapt, eare Culpa de care 
se apreciază în mod suveran de judecătorii fondului. Baudry răspunde 1o- 
et Wabhl, I, 935. — Incât priveşte gradul culpei de care răs-  2tarul. 
punde locatarul sau arendașul, se va aplică principiul general 
inseris în art. 1080, după care diligența ce trebue să se pue 
în îndeplinirea unei obligaţii, este aceea a unui bun proprietar 
(culpa levis in abstracto). Cpr. Baudry et Wahl, IL. 917; 
Guillouard, I, 236. Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 313. 

(2) Astfel, locatarul sau arendașul răspunde de faptul militarilor 
ce el ar fi fost silit a primi în gazdă. Cpr. Pothier, Louage, IV, 
193; Baudry et Wabhl, Louage, I, 934. Degradările comise 
de o armată inamică, se consideră însă ca un caz fortuit, 
Baudery et Wabl, Î, op. şi loco supră cit. 

(8) Pothier, Louage, LV, 193; Baudry et Wabhl, I, 932, şi auto- Deoseb. între 
ritățile citate acolo. — Călătorul care locueşte într'un otel sau dreptul roman 
han, fiind un subloeatar, oielierul sau hangiul răspunde de și dreptul 
faptele lui. (Cpr. art. 1624). Regula contrară, admisă în dreptul "07 
roman: Caupo non prestat factum vialoris (|. unică $ 6, 
Dig., Furti adversus nautas, cuupones, ete., 47, 5), admisă 
şi în vechiul drept francez (Pothier, Lovage, IV, 194 şi Depât, 
V, 79, p. 153), nu mai este deci admisă astăzi. Cpr. Baudry 
et Wabhl, 1, 932; T. Huc, X, 329; Guillouard, I, 248; Troplong, 
I, 397; Maread6, VI, art. 1635, No. 1; Sourdat, 7r. de la 
responsabilite, II, 956, p. 213 (ed. a 5-a, 1902); Pand. fe. vo 
Bail en general, 1159 urm.; Râpert, Sirey, eod. vv, 1425; 
Mass6- Vergâ, IV, $ 702, p. 370, nota 5; Duvergier. Louage, 
1, 431. Vezi şi tom. V al Coment. noastre, p. 534. — Vezi 
însă Duranton, XVII, 107. 

Sa decis însă că locatarul nu poate fi considerat ca un
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Art. 1003 Dacă s'au succedat mai mulți sublocatari sau subaren- 
C. eiv. daşi, cu toţii vor fi obligaţi în mod solidar (art. 1003)(). 

Purnisorii 10- Locatarul nu răspunde însă de faptul furnisorilor săi, 
catarului. sau, cari fără a fi prepușşii lui, au adus o martă la dânsul (). 

Răspunderea El nu răspunde, după cum ştim, nici de cazurile for- 
perin cazuri tuite, afară de cazul când ar fi luat aceste evenimente asupra lui, 

ceeace necontestat poate să facă. Dacă el a luat cazurile for- 
tuite asupra lui, fără altă explicaţie, aceasta se înţelege numai 
pentru cazurile fortuite ordinare, nu însă şi pentru acele 

extraordinare (argum. din art. 1461). EI poate să ia, 

asupra lui și cazurile fortuite extraordinare, însă pentru 
aceasta trebue o convenţie expresă (6). 

Locaţiunea, de Obligaţia de restituire se aplică la toate contractele de 
mobile. Joeaţiune în genere, chiar și la acele de mobile (). 

Locul unde se In privința imobilelor, restituirea nu se poate face decât 
face xesti- la situaţia lor. Cât pentru mobile, ele se restituesc, în genere, 

la locul unde au fost predate, afară de unele mobile cari, 
după uzurile comerciale, se restituese la domiciliul loca- 
torului (6). 

Cum se resti- Lucrul închiriat se restitue în genere în natură (art. (1431, 
ie Iuerul în 1432, 1434). Sar puteă însă întâmplă ca părţile să fi în- 

țăles a restitui lucrul în echivalent, dar în asemenea caz, a 
rareori contractul va fi un contract de locaţiune(). . 

Saneţiunea Care este. sancţiunea obligaţiei de restituire? Dacă lo- 
oblig. de resti- catarul sau arendașul refuză de a restitui lucrul, locatorul 

poate să-l acţioneze printr'o acţiune personală în restituire. 
EI poate, de asemenea, să-şi revendice lucrul său, dacă este 

prepus sau un servitor al proprietarului. Trib. din Gand, Plandre 
Judiciaire din 1904, No. 1 şi Dreptul din 1909, No. 39. 
Im consecinţă, această sentinţă pune în principiu că proprie- 
tarul nu răspunde către vecini de dauna cauzată lor prin iz- 
buenirea unui ineendiu întrun imobil al său închiriat altora, 

(1) Cpr. Baudry et Wabhl, Louage, Î, 939. 
(2) Baudry et Wahl, op. cit., I, 933, şi autorităţile citate acolo. 
(5) Baudry et Wabhl, Louage, I, 937. 
(*) Baudry et Wahl, op. ctt., IL, 938. 

(6) Baudry et Wabl,op.cât.,], 971; Valery, Louage de meubles, 25. 
"(€) Baudry et Wahl, Louage, I, 959. 
(7) Baudry et Wabl, [, 960 urm. Vezi în privința chestiunei de 

a se şti dacă, lucrurile consumptibiie pot face obiectul unei 
” loeaţiuni, supră, p. 39, text și notele 2, 3.
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vorba de imobile, şi să exercite chiar o acțiune posesorie, 
însă numai atunci când locatarul sau avendaşul pretinde a 
aveă dreptul la posesiunea luerului înti'o altă calitate decât 
acea de locatar sau arenda, pentrucă acțiunile posesorii nu 
pot fi exercitate contra unui detentor cu titlu precariu (1). 

cari 

Locatorul mai poate încă cere şi daune-interese, daune 
i se cuvin chiar când lucrul i se restitue, însă nu în 

starea în care trebuiă să fie restituit (2). Locatorul nu poate, 
în asemenea cazuri, cere desființarea contractului, pentrucă 
restituirea lucrului lasă a se presupune că contractul este 
expirat (9). 

A venit acum momentul să ne ocupăm de soarta con- 

strueţiilor făcute de chiriaş sau arendaș asupra terenului în- 
chiriat sau arendat (*). 

Dacă, în afară de orice stipulaţie a contractului sau a 
oricărei alte convenţii între locator şi locatar sau arendaş(?), 

+) 

) 

(49) 

(*) 

€) 

Baudry et Wabhl, I, 967; Aubry et Rau, II, $ 187, p. 224, 
225, text şi nota 8; Bâlime, Tr. du droit de possession et des 
actions possessoires, 327, 328, p. 852 urm. (ed. din 1842); 
Wodon, Tr. de la possessinn et des actions possessoires, III, 
629 (ed. a 2-a, 1877); Râpert. Sirey, v Action possessoire, 11.— 
Vezi însă Zacharize, Handbuch des franzăsischen Civilrechts, LI, 
$ 190 3, in fine, p. 459, text şi nota 3. 
Cpr. Cas rom. Bult. S-a I, 1881, p. 474; Baudrv et Wabl, 
i, 968. — Aceste daune vor cuprinde, pe lângă plata, chiriei 
sau arendei, şi beneficiul de care loeatorul a putut fi lipsit 
prin faptul nerestituirei la timp. Baudry et Wabl, I, 969. 
Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1889, No. 79. — Daunele sunt 
datorite fără ca locatarul sau arendaşul să fi fost pus în în- 
târziere printr'o somaţie prealabilă pentru predare. Cas. rom. 
Bult. 1895, p. 584. — Contră: Trib. Paris (10 Aug. 1893), 
sentință citată de Baudry et Wahl, I, p. 508, nota 6 (ed. a 2-a). 
Baudry et Wabhl, 1, 968. — S'a decis că proprietarul, care vede 
pe arendaș că-i ruinează ecaretele de pe moşia arendată, poate, 
înainte chiar de expirarea contractului, să ceară dela, justiţie 
măsuri asigurătoare, mai ales când este învederat că arendaşul 
le deteriorează eu rea, voinţă şi nu prezintă garanţii suficiente 
pentru repararea daunelor la expirarea contractului. Cas. rom. 
Bault. 1891, p. 610. 
Vezi asupra acestei chestii foarte controversată, Fâlicien Grivel, 
monografie publicată în Revue pratique de droit franţais, 
tom. 35, anul 1873, p. 289——404, No. 2 (Des constructions 
€levtes par un locataire sur le terrain loud). 
Baudry et Wahl, 1, 6i6 mm.; Aubry et Rau, IL, $ 204, p. 39; 
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C. Caragea. 

CODUL CIVIL. — CARTEA II]. — TIT. VII. — CAPIT. II. — ART. 1484. 

acest din urmă a făcut construcţii. plantaţii sau orice alte 

lucrări, eari s'au încorporat lucrului închiriat sau arendat, loca- 
torul ar fi, după unii, în drept, la expirarea contractului, a 
cere, conform art. 1431 şi 1432, desfiinţarea lor şi daune inte- 
rese, sau a le opri pentru dânsul, plătindu-i preţul muncei şi 
al materialului întrebuințat (argument din art. 494) (). 

Alţii refuză însă de a aplică în specie art. 494, argu- 
mentând în modul următor: Dreptul de accesiune nu poate 
fi invocat, decât atunci când detentorul lucrului nu este în 
drept a ridică construcţiile sau plantațiile făcute de dânsul. 
Or, chiriaşul sau arendaşul fiind în drept a le ridică, în 
timpul locaţiunei, fără nicio opunere din partea proprieta- 
rului, acest drept trebue să-i aparţie și la finele contractului, 

el fiind obligat a restitui luerul în starea în care l-a primit 
(art. 1431, 1432). Din această obligaţie a locatarului sau 

arendaşului rezultă că şi proprietarul poate cere desființarea, 
lucrărilor făcute de cel dintăi. El nar puteă însă, după 

acest sistem, să reţină aceste lucrări în contra voinţei loca- 
tarului sau arendaşului, pentrucă art. 494 presupunând un 

Planiol, I, 2528 (ed. a 5-a); Cas. fr. Sirey, 60. 1. 67.—Codul 
Caragea, are, în această privinţă, următoarea dispoziţie: „Chi- 
riaşul sau arendaşul, verice va zidi sau preînoi la locul ce l-a 
închiriat, fără ştirea stăpânului, cheltuiala este a sa, afară, 
numai când se va toemi altmintrelea“ (art. 22, partea III, 
capit. 4). 

(1) Aubry et Ran, II, $ 204, p. 398 şi V, $ 367, p. 332, text şi 
note (ed. a 5-a); Guillouard, I, 296; T. Hue, 1V, 147; Pla- 
niol, |, 2736 (ed. a 5-a); Baudry et Chauveau, Des biens, 35 
şi 376, p. 255; Mavead&, II, 431; Cas. rom. Bult. S-a 1, 188, 
consid. dela p. 678. — Jurisprudenţa rceunoaște însă chiria- 
şului sau arendaşului dreptul de a ridică, în cursul executărei 
contractului, construcţiile şi plantațiile făcute de dânsul. Vezi 
deciziile citate de Baundry et Chauveau, Des biens, 316, p. 255, 
nota 2 şi de Baudry et Wahl, Louage, [, 649, p. 235, notele 
5 şi 6. — Contră: Guillouard, Î, 297, p. 326. — Din acest drept, 
pe care locatarul sau arendașul îl are după jurisprudenţă, unii 
autori trag concluzia că construeţiile sau plantațiile făcute de 
un locatar sau arendaș sunt proprietatea lui. Cpr. Baudry et 
Wahl, op. cit., L, 649, şi autorităţile citate acolo. — Vezi însă 
în această din urmă privință, t. III, partea Î. al Coment. noastre, 
p. 333, nota 1, precum şi Aubry et Rau, II, $ 223, p. 628; 
Guillouard, |, 297 urm.; Baudry et Loynes, Prinil. et hypo- 
thogues, L, 1298; Planiol, nota în D. P. 92. 2. 409. 
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posesor animo domini, adecă, care posedă lucrul altuia cu titlu 
de proprietar, nu poate fi aplicat unui posesor eu titlu precariu, 
precum, necontestat, este locatarul sau arendaşul (art. 1853). 

Tot ce poate face proprietarul ar fi deci, după acest 
sistem, să oblige pe chiriaş sau arendaş a ridică lucrările 
făcute de dânsul şi a restitui lucrul în starea în care eră 
la predarea lui. Proprietarul n'ar puteă deci să păstreze 
lucrările făcute de locatar sau arendaş, decât cu consimţi- 
mântul acestui din urmă, plătindu-i despăgubirea, statornicită 
prin convenţie. Lucrările făcute de locatar sau arendaş vor 
puteă să aparţie proprietarului şi fără nicio despăgubire, 
însă în asemenea caz, proprietarul lucrului închiriat sau 
arendat nu dobândește proprietatea acestor luerări în puterea 
dreptului de aceesiune, ci în baza convenției părţilor (1). 

Tot controversată, este și chestiuuea de a se şti dacă Aplice. 
art. 494 este aplicabil uzufruetuarului, care a făcut con- it A uz 
strucții sau plantaţii pe fondul supus uzufructului (2). 

Precum vedem, chestiunea. este gravă şi chiar îndoel- 
nică, deşi în tom. III noi am admis acest din urmă sistem. 

lată însă un locatar care a făcut cheltueli de simplă Cazul când 
plăcere, precum: picturi, zugrăvituri pe pereţi, ete. ce nu mal a 
pot fi ridicate. Este necontestat că proprietarul nu poate fi voluptuoare. 
obligat a plăti valoarea lor, nici a fi scăzut cu această va- 
loare din câştiuri; locatarul poate oare să șteargă picturile, 
să rupă tapetele de pe pereţi, ete.? Nu putem merge pănă 
acolo, pentrucă există o regulă atât de drept cât şi de echitate, 
care nu permite de a face rău altuia, fără niciun interes 
pentru sine (9). Malitiis hominum non est indul gendum (€). 

() Baudry et Wabl, I, 649, şi nota în Sirey, 94. 1. p. 242 urm; 
Laurent, VI, 275 şi XXV, 179; Dueaurroy, Bonnier et Rous- 
tain, II, 110, p: 70; Judecăt. ocol Ploești (Ș. Seriban), Cr. ju- 
diciar din 1903, No. 12 (cu observ. noastră). Vezi şi tom. III, 
partea I, al Coment. noastre, p. 354, text și nota 1, precum și au- 
torităţile citate acolo. Vezi asupra acestei controverse, Pand. fr., 
vo Bail en gentral, 1391 urm.; Râpert. Sirey, eod. v9, 1470 urm. 

() Vezi tom. III suscitat al Coment. noastre, p. 354 și 404, 
405, text şi nota 3. | 

() Guillouard, I, 296; 'Proplong, I, 355; Duvergier, [, 458; Demo- 
lombe, LX, 693; C. Lyon, Sirey, 75. 2. 265. V. și tom. III suscitat 
al Coment. noastre, p. 533, nota 2.— V. însă Laurent, XXV, 185. 

(*) L.. 38, în medio, Dig., De rei vindicatione, 6. 1.
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Motivele 
art. 1435. 

Aplice. princip. 
generale. 

C. Caragea. 
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Din principiul inscris în art. 1494, pe eare l-am inter- 
pretat mai sus, rezultă pentru locatar o responsabilitate spe- 
cială, în caz când imobilul închiriat a fost distrus prin in- 
cendiu. Această responsabilitate este statornieită de legiuitorul 
nostru întrun singur text, şi anume: în art. 1435. 

Responsabilitatea specială a locatarului în caz de incendiu (4. 

Art. 1435. — Locatarul este respunzător de incendiu, dacă nu 
probează că incendiul s'a întâmplat prin caz fortuit sau forță ma- 
joră, sau prin defect de construcție, sau că focul a venit dela o 
casă vecină (2). (Art. 998, 999, 1083, 1102, 1156, 1431, 1434, 1483 
C. cir. Art. 1733 C., î.) 

Art. 1435 nu este decât o consecinţă a principiului 
inseris în art. 1434. Acest text dispune că locatarul este, 
în principiu, responsabil de incendiul imobilului închiriat, 
pentrucă de cele: mai multe ori incendiul provine din culpa 
acelora cari locuese imobilul, guia pleruingue incendia culpa 
fiunit nhabitantium (?). 

Această dispoziţie, departe de a fi o derogare dela 
  

(1) Vezi în această privinţă, articolul ce am publicat în Dreptul 
incă din anul 1883, No. 83. 

() Cpr. L. 9 $ 3, Dig., Locati conducti, 19, 2; L. 3 $ î, Dig, 
De officio prafecti vigilum, 1, 15; L. 11, Dig., De incendio, 
ruina, naufragio, ete., 41, 9; Pothier, Louage, IV, 194. 
„De se va închiriă vreo clădire și va arde, dacă se va fi aprins 
din întru, zice codul Caragea (art. 20, partea III, capit. 4), 
se îndatoreşște chiriaşul la orice pagubă, afară numai când se 
va dovedi că focul s'a ivit dintr'o pricină neapărată și nebi- 
ruită, ori din greşala elădirei. Dacă focul a venit de aiurea, 
stăpânul păgubeşte“. — Încât. priveşte responsabilitatea vân- 
zătorului casei, care ar fi ars înainte de a fi luată în stăpânire 
de către cumpărător, vezi I.. 11, Dig., De pericolo et commodo 
rei vendite, 18, 6. 

(6) L. 3 Ş 1, în medio, Dig., De officio prafecti vigilum, 1, 15. 
Vezi şi L. 11, Dig., De periculo e! commodo rei rendite, 18, 
6, unde se zice: „Încendium sine culpa feri non potest“. 
„Les incendies arrivent ordinairement par la faute de ceur 
qui habiteni la maison“, zicea tribunul Jaubert înaintea cor- 
pului legislativ. Cpr. 'Troplong, I, 364, p. 453; Planiol, II, 
1713 (ed. a 5-a). Vezi şi Trib. Ilfor, Cr. judiciar din 1909, 
No, 32, p. 254.
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dreptul comun, nu este, din contra, decât o aplicare a prin- 
cipiilor generale. In adevăr, loeatarul fiind debitorul unui 
corp cert și determinat, trebue să xrestitue luerul la finele 
contractului. Or, spre a-și îndeplini această obligaţie, el trebue 
să dovedească că lucrul a perit fără culpa lui (art. 1156 şi 
1434, Ş 1), şi că el i-a dat toate îngrijirile cuvenite. „Pe 
cel ce primeşte lucrul în năimeală, zice codul lui Andr. Donici C. Anar. Do- - 
(axt. 8, capit. 15), îl îndatorește pravila ca să-l îngrijească miei şi C. Ca- 
ca însuș pre al său“; iar codul Caragea (art. 15, partea, III, - 
capit. 4) dispune că: „chiriaşul este îndatorat să întrebuinţeze 
luerul ca un bun părinte de familie şi de pe toemală“. 

EI răspunde deci de incendiu, dacă nu dovedeşte CĂ Existenţa unei 
focul s'a întâmplat prin caz fortuit sau forţă majoră, (aceste PCIE tn de 
expresii fiind sinonime), ori se datorește unui viciu de con- contra locata- 
strucţie sau, în fine, a venit dela o casă vecină (î). Prin urmare, hi: 
locatarul este presupus în culpă, și proprietarul nu este ţinut 
a dovedi existența unei culpe, ci din contra, locatarul trebue, 
spre a scăpă de răspundere, să dovedească că focul nu-i este 
imputabil (2). „Chiriaşul sau arendașul, zice codul Caragea 

€) Cpr. Cas. rom. Bult. 1901, p. 993 şi Dreptul din 1901, No. 73; 
Judecăt. ocol, T.-Severin, Cr. judiciar din 1906, No. 48. 

(2) Cpr. Trib. Teleorman şi Audenarde (Belgia), Dreptul din 1903, 
No. 8%; Flandre judiciaire din 1903, No. 38, paz. 603; C. 
Lyon, Repert. Dalloz, Supplement, v Iouage, 237, nota 1; 
Judee. ocol. 'T.-Severin, Cr. judiciar din 1906, No. 48; Thiry, 
IV, 29; Aubry et Rau, V, $ 367, p. 317, nota 21 (ed. 5-a); 
Troplong, Louage I, 364, p. 452 urm.; Guillouard, dem, |, 
253; Baudry et Wabhl, Jdem, 1, 972. | 

Dispoziţia art. 1485, care statorniceşte o prezum pţie de culpă Cazurile în contra locatarului, în favoarea locatorului, prezumpţie care cari pre „ poate fi răsturnată prin dovada contrară, nu se aplică decât cpt aa este 
în privinţa raporturilor dintre locatar şi proprietar, nu însă aplicabilă. 
şi la alte cazuri. Astfel, proprietarul lezat printr'un incendiu 
provenit dela un vecin, nu poate dobândi daune dela acest 
vecin decât stabilind că focul se datorește greşelei sau impru- 
denţei vecinului, art. 1435 nefiind aplicabil în specie. Cpr. C. 
Bucureşti, Dreptul din 1886, No. 69; C. Nancy şi Aix, Pand. 
Period. 94. 2. 63; D. P.9%5.2. 167; Sirey, 95. 2. 204; Cas. 
fi. Dreptul din 1903, No. 84, pag. 696 şi Sirey, 1904. 1. 16; 
Baudry et Wabl, op. cit., I, 1011; Guillouard, Î, 278; T. Hue, 
X, 320. Vezi şi tom. V al Coment, noastre, p. 494, nota 3. 

Art. 1485 nu este, de asemenea, aplicabil raporturilor dintre 
loeator şi acei cari ar locui imobilul fără a ave obligaţia 
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C. Caragea. 

Ce trebue să 
dovedească 

loeatarul spre 
a scăpă de 
răspunderea 
care apasă 
asupra lui? 
Controversă. 

Responsab. 
acelor cari nu 
deţin luerul 

în baza unui 

contract de lo- 
cațiune. 
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(axt. 19, paatea III, capit. 4), este dator a răspunde pentru 

orice stricăciune sau perdere ce va cercă luerul închiriat sau 

avendat, în cursul contractului, afară numai dacă va dovedi 

că aceasta s'a pricinuit fără vre-o greșală a lui“. 
Chestiunea este însă de a, se şti dacă locatarul, spre a 

se sustrage dela această responsabilitate, trebue numai decât 

să dovedească unul din faptele enumerate de art. 1435, sau 
dacă este suficient să dovedească prin orice mod, conform 

art. 1434 $ 1, că incendiul nu se datorește culpei sale? 

Deşi această chestiune este controversată, totuși eredem că 
dovedirea din partea, locatarului a lipsei de culpă din partea, 
lui şi a oamenilor de cari el răspunde (art. 1434 Ş 2), este 

suficientă, şi aceasta, pentru următoarele motive: 
10 Art. 1435 este, precum am spus-o, o aplicare a 

art. Î434, iar nu o derogare dela acest text (!); 2% termenii 

art. 1435 nu sunt restrietivi, căci cazul fortuit pe care îl 

prevede acest, text cuprinde toate cazurile în cari incendiul 

nu este datorit culpei locatarului; 3% art. 1435, fiind împru- 

mutat dela Pothier (Louage, IV, 19%), acest autor aplică 

locatarului iegulele generale, fără nicio mărginire; 40 în 

fine, luerările pregătitoare dovedesc că art. 1434 $ 1 și 
1435 se referă la, aceeaş probă (”). 

de a-l restitui, precum ar fi, de exemplu: membrii familiei 

locatarului sau alte persoane primite în gazdă de el. I.ocatorul 

nu va puteă deci să urmărească direct pe acești din urmă 

decât dovedind culpa lor. Baudry et Wahl, Louage, I, 1009, 

în fine şi 1019; Thiry, 1V, 33; T. Huc, X, 319, p. 432; C. 

Poitiers, Sirev, 89. 2. 183; D. P. 90. 2. 100. 
Incât priveşte pe acei cari deţin luerul în virtutea unei alte 

convenţii decât un contract de locaţiune, precum: uzufructuarul, 

uzuarul sau abitatorul unui imobil, vânzătorul, ereditorul anti- 

erezist, ete., vezi Baudry et Wabhl, op. cit., L, 1009, 1010. 

Incât priveşte, în special, responsabilitatea uzufrustuarului 

către proprietar, pentru arderea imobilului supus uzufruetului, 

vezi t. III, partea ],al Coment. noastre, p. 492 urm., ud notam.— 

S'a decis că uzufruetuarul, eare a închiriat imobilul supus uzufrue- 

tului, poate să invoace contra loeatarilor săi dispoziţia art. 1435, 

iar că nudul proprietar, care nu are niciun raport juridie cu 

aceşti locatari, trebue să stabilească culpa lor. C. Lyon, D.P. 81. 

2. 70. Vezi şi Repert. Dalloz, Supplement, v* Louage, 216. 

(4) Cpr. Trib, Iifov, Cr. judiciar din 1909, No. 32, p. 254. 

(2) Vezi în acest sens, Thiry, IV, 30; Arntz, IV, 1146; Laurent,
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Dacă locatarul nu poate dovedi, conform art. 1434, Cazurile, când 
lipsa de culpă din partea, sa și a oamenilor de cari răspunde," aplicabil. 
el nu se va puteă sustrage dela responsabilitatea edietată, 
de ant. 1485, decât stabilind unul din cele trei fapte pre- 
văzute de acest text, adecă: cazul fortuit, un defect de eon- 
strueție, sau comunicarea focului dela o casă vecină. 

1% Cazul fortuit. 

Știm că prin caz fortuit sau forță majoră /uis divina, 
us major) (art. 1082, 1083, 1156, 1435, 1447, 1448, 
1457, 1681, ete.), se înțălege orice eveniment întâmplat 
dintr'o cauză străină și neimputabilă locatarului, la care el : 
na putut să reziste, omnis vis cui resisti non potest(!), 
precum: incendiul cauzat de un trăznet sau printr'o mână, 
criminală, chiar dacă autorul este necunoscut; lipsa de în- 
treținere din partea loeatorului, etc. (2). 

XXV, 219 urm.; Duvergier, I, 435; Troplong, II, 382; Guil- 
louard, I, 269; Colmet de Santerre, VII, 179 dis VI urm.; 
Planiol, II, 1717 (ed. a 4-a); C. Alger și Trib. Bazas, D. P. 
94. 2. 502; Pand. Period. 95. 2. 120; C. Douai şi Lyon, 
Sirey, 1902. 2. 66; D. P. 1908. 2. 208; Sirey, 1908. 2. 231 
şi Dreptul din 1908, No. 6 (eu observ. noastră); Trib. Gand, 
Plandre judiciaire din 1894, No. 21, p. 330 şi Pasicrisie 
belge, 94. 3. 281. — Contră: Baudry et Wahl, Louage, ], 
978; Mourlon, III, 741, în fine; Mareadţ, VI, art. 1733, No.1;. 
Aubry et Rau, V, $ 367, p. 316, 317, text şi note (ed. a 5-a); 
Mass6-Verge, IV, $ 702, p. 372, nota 10; T. Huc, X, 315 urm.; 
Cas. fr. şi C. Caen, Sirey, 84. 1. 33 (cu nota lui Esmein); 
D. P. 88. 2. 68; Sirey, 88. 2. 154; Sirey, 93. 2. 152; 0. laşi, 
Dreptul din 1879, No. 17, p. 135 (motive), ete. 

() L. 15, $ 2, Dig., Locati conducti, 19, 2. Vezi şi L. 35, $ 6, 
Dig.. loco cit. Cpr. Trib. laşi, Dreptul din 1908, No. 34 (cu 
observ. noastră). Vezi și tom. VI al Coment. noastre, p. 347 urm., 
text şi note. — Faptul unui terţiu de a se introduce în imobil 
spre a comite un furt și a pune foc din imprudenţă la acest 
imobil, se consideră tot ca un caz fortuit. Trib. Audenarde, 
Flandre judiciaire, din 1903, No. 38, p. 603. Cpr. Dalloz, 
Nouv. C. civil annotă, IV, art. 1133, No. 179; Baudry et 
Wall, I, 977. Caracterele cazului fortuit, nefiind determinate 
de lege, se apreciază în mod suveran de către judecătorii fon- 
dului. Trib. Audenarde, Flandre judiciaire, loco supră cil.; 
Dalloz, op. cit., art. 1733, No. 180 urm. 

() Bandry et Wahl, op. cit., |, 977, p. 515.
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20 Viciu de construcţie. 

Dovedirea din partea locatarului a unui viciu de con- 

strucţie al imobilului închiriat, îl seuteşte de responsabilitate, 
dacă se stabileşte o relaţie între acest viciu şi incendiu, afară 
de cazul când viciul de construcţie sar datori însuş loca- 

tarului, când, de exemplu: viciul de construcţie ar fi cauzat 

prin nefacerea reparațiilor locative (?). 

30 Comunicarea focului dela o casă vecină. 

Dovedirea. acestei împrejurări scutește pe locatar de 
răspundere. Se face însă excepţie, în această privință, de 
către unii, în ipoteza când casa vecină, dela care a venit 
focul, aparţineă locatarului, sau eră locuită de dânsul, 
pentrucă el trebue să supravegheze acest din urmă imobil 
ca şi acel înehiriat(2). 

i . A 3 . . 

Cazul când Locatarul mai poate încă fi declarat responsabil de in- 
locatarul este . hiar când f ] . 14 del 3 : lacă în culpă cendiu, chiar când focul a provenit dela o casă vecină, dacă 

există culpă sau negligenţă din partea lui (5). 
Aplie. Art. 1435 se aplică la orice loeaţiune de imobile, fie 

art. 1435 la , 1 si : a : : sp? . toate locaţiile UPANE Sau rurale, și chiar la locaţiunile de lucruri mobi 
în genere. liare(*). El nu se aplică însă în caz de o explozie de gaz, 

Controversă. această ipoteză. fiind cârmuită de. dreptul comun (?). 
Cazul când Art. 1435 prevede cazul când un imobil este închiriat, 
există mai 

mulţi locatari. 
() Baudry et Wabhl, I, loco cit., p. 515, 516. — Dacă locatarul 

ar dovedi că incendiul se datorește unui viciu de construcţie 
ce nu-i poate fi imputat, el nu numai că va fi scutit de res- 
ponsabilitate, dar încă va putea, cere daune dela locator. Aubry 
et Rau, V, $ 367, pag. 317, nota 20 gquater (ed. a 5-a), şi 
autorităţile citate acolo. 

(2) Vezi Bandry et Wahl, I, loco cit., p. 516, text şi note. 
() Troplong, Louage, |, 386, 387, p. 4il. 

) Baudry et Wahl, 1, 1003, 1004; Valery, Louage de meubles, 
30; Guillouard, I, 275 şi II, 680; C. Angers, Sirey, 1905. 2. 
131 urm.—Contră: C. Rouen, Sirey, 81. 2. 185 (două deeizii).— 
Astfel, art. 1435 se aplică la locaţiunea unui vas (corabie). 
Maread€, VI, art. 1783, 1734, No. INI, p. 475 (ed. a 6-a). 

(5) Baudry et Wabhl, I, 981. — Art. 1435 ar fi însă aplicabil şi 
în acest caz, când explozia ar fi consecinţa, unui incendiu. 
Aubry et Rau, V, $ 3607, p. 325, nota 27 bis (ed. a 5-a).
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în întregimea lui, unui singur locatar. Se poate însă în- 
tâmplă ea acelaș imobil să fie ocupat de mai mulţi locatari, 

13 

și, în asemenea. caz, se naşte întrebarea: care va fi respon- 
sabilitatea, fiecăruia din ei ? 

Această ipoteză face obiectul art. 1734 din codul francez, 
eliminat de legiuitorul nostru. Vechiul text francez dispuneă, 
în această privinţă, că toţi locatarii sunt responsabili de in- 
cendiu, în mod solidar (1). Această soluţie fiind prea puţin 
juridieă C) şi, în orice caz, prea riguroasă, a fost modificată 
prin legea fr. din 5 Ianuarie 1883, după care diferiţii loca- 
tari ai unei case incendiate răspund de incendiu, fiecare în 
proporție cu valoarea locativă a părței imobilului ocupat 
de dânsul. | 

Ce trebue să decidem în legislaţia noastră, unde nici 
un text :nu există în această privință ? Cum că toţi locatarii 
răspund de incendiu, asupra, acestui punct nu mai încape 
nicio îndoială. Această responsabilitate rezultă atât din art. 
1435 care, după cum am văzut, nu este decât o aplicare 
a principiilor generale, şi anume: a obligaţiei de restituire 
(art. 1431, 1432, 1434). Ideea lui Pothier (Louage, IV, 194), 
după care, în caz de pluralitate de locatari, nici unul nu e 

(1) „Dacă sunt mai mulţi chiriași legaţi printr'un contract, toţi sunt 
solidaricește respunzători pentru foc“, zice art. 21, partea III, 
capit. 4 din codul Caragea (dispoziţie adaosă prin legea din 
1852, întărită cu ofisul domnese din acelaș an, Maiu în 26). 
Această solidaritate, care nu poate prin nimic fi justifieată, 
pentrusă locatarii nu se pot supravegheă unii pe alţii, după 
cum volă şi a deelarat-o oratorul guvernului, de oarece ei nu 
pot pătrunde unii în apartamentele celorlalţi (epr. Laurent, 
Primcipes, XXV, 292 şi Droit civil international, VIII, 164), 
nu mai există în codul italian (art. 1590), nici în alte legiis- 
laţii străine. Solidaritatea locatarilor n'a fost însă desfiinţată 
în Belgia. După art 1601 din codul olandez, locatarul nu 
răspunde de incendiu decât atunei când locatorul dovedeşte 
culpa lui. Iată, în adevăr, cum se exprimă textul suseitat: 
pHij îs echter niet veraniwoordeliik voor brand, ten 2ij de 
verhuurder mogt bewijzen dat de brand door de schuld van 
den huurder îs veroorzaakt“. Această dispoziţie, voind a în- 
dreptă textul primitiv francez, care admitea solidaritatea, eade 
în alt exces. Singura, soluţie care, în legislaţie, poate fi justi- 
ficată, este aceea a legei actuale franceze, şi a codului nostru, * 
adecă: responsabilitatea parţială a locatarilor. 

( t3
 

—
 

Soluţia drep- 
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responsabil de incendiu, trebue respinsă, pentrucă nu a fost 
consacrată de legiuitorul actual, și nu eră admisă nici de juris- 
prudenţa parlamentelor. Apoi, cu cât sunt mai mulţi locatari, 
cu atât culpa unuia din ei este mai probabilă. Nu se poate 
deci, în asemenea, caz, nesocoti drepturile proprietarului (!). 

Chestiunea. este însă de a se şti dacă diferiţii locatari 
ai aceluiaș imobil vor fi solidar responsabili, sau numai 
fiecare pentru apartamentul ocupat de dânsul? 

Solidaritatea, trebue respinsă, pentrucă, în cazul de faţă, 
nu este admisă în mod expres de lege, şi ştiut este că, 
în materie civilă, ea nu se presupune niciodată (art. 1041). 
Art. 1003 din codul nostru civil care, reproducând art. 1156 
din codul italian (0), admite solidaritatea în eaz de deliete 

sau quasi-deliete, nu poate fi aplicat în specia noastră, unde 
este vorba de o culpă contractuală presupusă, iar nu de o 
culpă acquiliană sau delietuală. 

După toate probabilitățile, eliminarea art. 1734 francez 
din codul nostru a fost făcută toemai din cauza admiterei 
solidarităței, pe care întreaga doctrină o critică. 

Așa dar, fiecare locatar va fi responsabil de incendiu, 
conform dreptului comun, numai în proporţie cu valoarea 
locativă,. a părței imobilului ocupat de dânsul. 

Fiecare locatar va puteă însă să se sustragă dela această 
răspundere parţială, dovedind că incendiul a izbucnit în 
apartamentul altui locatar 5). 

(1) Baudry et Wabl, Louage, I, 983, p. 524 (ed. a 2-a). 
(2) In Franţa, această chestiune este controversată, însă solidari- 

tatea, este, în genere, admisă în materie de delicte şi quasi- 
delicte, în baza art. 55 din codul penal francez. Vezi tom. V 
al Coment. noastre, p. 489 urm. Cpr. art. 1733 din codul 

Calimach (1302 C. austriac). 
(2) Thiry, IV, 31; Nacu, III, pag. 336, No. 65. — Acest din urmă 

autor respinge însă solidaritatea, zicând că fiecare locatar este 
obligat în mod egal, din cauza principiului divizibilităţei 
obligaţiei între codebitori. Nu este însă just ea locatarul unei 
mansarde să plătească atât cât plăteşte, de exemplu, locatarul 
întregului cat întâiu al unei case. Obligaţia locatarului, fiind 
întemeiată pe îndatorirea de restituire, şi el fiind obligat a 
restitui partea imobilului ocupată de dânsul, nimie nu este 
mai drept decât ca el să plătească, la caz de incendiu, o des- 
păgubire proporţionată cu partea casei ocupată de dânsul, pe 
care el nu poate s'o restitue,
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Ne-a mai rămas o ultimă ipoteză de examinat, şi anume: 
acea, de a se şti dacă art. 1435 este aplicabil, atunei când proprietarul locueşte şi el în imobilul închiriat altora, ipoteză despre care d-l Nacu nu se ocupă. | 

Dacă se stabileşte în fapt că incendiul a izbucnit în apartamentul ocupat de proprietar, locatarii vor fi la adă- 
post de orice răspundere (1). Acest caz nu prezintă nicio 
dificultate. 

Cât pentru cazul când nu se ştie dacă incendiul a iz- 
buenit la proprietar sau la locatari, chestiunea este viu 
controversată în Franţa, și aceeaș controversă există şi în 
dreptul nostru. 

După un prim sistem, proprietarul care ar locui o parte din imobilul ocupat de alţii, sau care, fără a-l locui în rea- 
litate, şi-ar fi rezervat o parte din acest imobil, de exemplu : 
o magazie, podul casei, ete. €), n'ar puteă să beneficieze de dispoziţia art. 1435, pentucă, în asemenea caz, incendiul a putut începe atât la dânsul cât și la locatari. Cu alte cu- 
vinte, prezumpţia de culpă statornieită de textul menţionat 
existând, în specie, atât în contra proprietarului cât și în 
contra locatarilor, sar distruge una pe alta (5). 

Acest sistem este cu desăvârșire inadmisibil, fiindcă 
aruncă pe nedrept tot riscul incendiului asupra. proprieta- rului, numai pentru motivul că incendiul a putut începe în 
localul ocupat sau rezervat de el. Incendiul a putut însă 
începe şi la, locatari; prin urmare, nu există nicio rațiune 

() Thiry, 1V, 32; Baudry et Wahl, 1, 996, p. 536 şi 539; Guil- 
louard, I, 273. — Locatarul ar puteă, să stabilească, conform art. 998, 999 C. civ., că focul se datorește culpei sau negli- genţei proprietarului ori oamenilor săi, de exemplu: culpei portarului, care necontestat este un prepus al proprietarului, 
chiar dacă acest din urmă n'ar locui în imobilul închiriat, Cpr. Trib. Ilfov, Cr. judiciar din 1906, No. 59. Vezi supră 
p. 125, text și nota 6, 

(2) Cpr. Cas. fr. Sirey, 1903, 1. 72; Sirey, 1904, 1. 307: Şirey, 
1905. 1. 32 şi Dreptul din 1907, No. 60. 

6) Aubry et Rau, V, $ 367, p. 324, 325, text şi nota 23 (ed. 5-a); 
Mareade, VI, art. 1733, 1734, No. IV; Troplong, I, 380; T. 
Huc, X, 319, ab initio; Duranton, XVII, 109; Cas. fe. D.P. 
55. 1. 457; Sirey, 56. 1. 103.— Incât priveşte responsabilitatea, 
locatarului principal pentru incendiarea imobilului subînchiriat de dânsul, vezi supră, p. 72; 73, nota 4, în fine. 
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pentru a-i scuti de responsabilitate. Raționamentul pe care 
se întemeiază acest sistem este nu se poate mai vicios. In 
adevăr, a aruncă toată răspunderea asupra proprietarului, 
este ca și cum sar zice: neştiindu-se unde focul a început, 
el a putut să înceapă atât la proprietar cât şi la locatari; 
ergo, toată paguba trebue să cadă asupra proprietarului. 

Cât pentru argumentul invocat de adnotatorii lui Za- 
charie (Aubry et Rau), el este de asemenea inexact, căci 
prezumpția statornicită de art. 1435 contra locatarilor fiind, 
precum ştim, întemeiată pe obligaţia ce le incumbă de a 
restitui lucrul proprietarului (?), acest din urmă nu are ase- 
menea, obligaţie faţă, de locatarii săi; nicio prezumpție de 
culpă neexistând deci contra lui, o prezumpţie care nu 
există, nu poate fi nimicită prin acea care există în contra 
locatarilor (*). 

După un al doilea sistem, admis prin ast. 1590 din codul 
italian 0), şi locatarii şi proprietarul trebue să fie respon- 
sabili, se înţălege fiecare pentru partea casei ocupată de 
dânsul (*). Cu alte cuvinte, proprietarul va fi considerat ca, 
un locatar, ceeace în lipsa unui text pozitiv, precum este 
art. 1590 din codul italian. este iarăş neadmisibil, pentrucă 
proprietarul nu. poate fi responsabil către el însuș (5). 

lată, după noi, sistemul care ne pare singur juridic. 
Dacă nu se știe unde focul a început, fiecare locatar fiind 
presupus în culpă, va plăti o despăgubire proporţionată cu 
partea imobilului ocupat de dânsul, fără ca proprietarul să 
aibă vre-o dovadă de făcut. Dacă focul a luat naștere în 
partea casei ocupată de locatari, proprietarul va. aveă, şi în 

(1) Cpr. C. Poitiers, Sirey, 89. 2. 183; D. P. 90. 2.97. Vezi p. 169. 
(2) Thiry, IV, 32, p. 33, 34, din care am extras această argu- 

mentare. 

(2) lată cum se exprimă art. 1590 $ 1 din codul italian: „Se 
una casa € abitata da piii înquilini, tutti sono obbligati per 
Vincendio în concorso col localore, se ancheesso vi abita, e 
ciascuno în proporzione del valore della parte da esso occu- 
pata“. Vezi asupra acestui text, Ricci, Corso teorico-pratico 
di diritto civile, VIII, 107, 108, p. 193 urm. (ed. din 1907); 
Pacifici-Mazzoni, stituzioni di diritto civile italiano, V, 169, 
p. 212 (ed. 3-a, 1887). 

(*) Cpr. Colmet de Santerre, VII, 179 bis IV. 
(6) Opr. Thiry, 1V, 32, p. 84.
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acest caz acţiunea care rezultă din ast. 1435, tot fără a aveă nicio dovadă de făcut, el neputând să ceară despăgu- bire pentru partea, casei ocupată sau rezervată de dânsul, decât dovedind culpa lor, eonform art. 998, 999 C. civ. 
Acest sistem fiind admis de unii în Franţa, în urma legei din 1883, care a desființat solidaritatea locatarilor (4), este admisibil şi la noi unde, după cum ştim, soluţia, trebue să fie aceeaș ca şi în Franţa, din cauza eliminărei art. 1734 C. fr, Nu eredem să se poată susține eu succes că, pentru a aveă drept la despăgubiri, proprietarul trebue să dovedească că focul n'a început la dânsul, așa, precum pe nedrept susţin unii (). Este însă de tegreiat că legea n'a prevăzut acest caz, care adeseori se poate ivi în practică. 
Rămâne însă bine înțăles că, în ipoteza, de mai sus, un locatar va puteă să dovedească că focul a început la, alt locatar sau la proprietar, în cari cazuri numai aceștia vor fi responsabili. 
Dacă, în fine, se stabileşte că incendiul se datorește unui caz fortuit, unui viciu de construcție, sau că focul a veniţ dela o casă vecină, aceste împrejurări vor distruge iarăși prezumpţia, de culpă edictată, de art. 1435 contra locatarilor, şi nici unul din ei nu va fi responsabil (î). Acestea ni se par adevăratele principii. 
Dacă imobilul incendiat eră asigurat, asigurătorul care a plătit proprietarului dauna cauzață prin incendiu, este subrogat în toate drepturile ce asiguratul avei contra, terţiilor, autori ai daunei, în specie contra locatarilor. EL va, puteă, deci să exercite aceste drepturi contra lor (argument din art. 462 C. com.)(%). 

(5) Guillouard, Louage, I, 273; Baudry et Wabl, Idem, L, 996, ete. (2) Cpr. Planiol, II, 1724 (ed. a 4-a); C. Grenoble şi Besancon. D. P. 94. 2. 471; D.P. 9.2. 316; Cas, fr. Pand. Period. 1904. 1. 28. () Cpr. C. Besancon, D. P. 98. 2. 316; Baudry et Wabl, Louage, I, 996, p. 538. 
(*) Cpr. Thiry, IV, 34, p. 86. — Chiar dacă, societatea de asigu- rare despăgubeşte pe proprietar, dându-i valoarea, imobilului distrus, totuşi. locatarul care nu se găseşte în unul din cazurile prevăzute de art. 1435, trebue să despăgubească pe proprietar de venitul imobilului incendiat pe tot timpul necesar la re- construirea şi reînehirierea acestui imobil. Cas. rom. Dreptul din 1901, No. 73 şi Bult. 1901, p. 993. 
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Părţile pot să convie în mod expres sau tacit că locatarul 
nu va răspunde de incendiu, asemenea, clauză nefiind eon- 
trară ordinei publice (1). Asemenea clauză n'ar exclude însă 
responsabilitatea, locatarului datorită dolului său, ori unei 
culpe grave (dolo proxima), pentrucă este de principiu că 
nimeni nu se poate sustrage dela responsabilitatea, care re- 
zultă din dol. „Ilud non probabis, dolum non esse pras- 
tandaum, si convenerit ; nam hac conventio contra bonam fidem, 
contrague bonos mores est; et ided nec sequenda, est“ (?). 

Despre cauzele cari aduc încetarea contractului de locaţiune. 

Contractul de locaţiune încetează: 10 prin expirarea 
termenului pentru care a fost încheiat (5); 20 prin perderea 
totală a lucrului închiriat sau arendat (5; 30 prin neînde- 
plinirea uneia din părţi a obligaţiilor sale; 4 prin rezol- 
virea dreptului loeatorului; 5" prin consimţimântul mutual 

(1) Baudry et Wabl, I, 1080, 1036; Râpert. Dalloz, Supplement, 
v” Louage, 231; C. Naney, Sirey, 9%. 2. 93. — Obligaţia im- 
pusă prin contract locatarului de a asigură imobilul pe soco- 
teala lui, nu-l descarcă, de răspundere în caz de incendiu, după 
cum nu-l descarcă nici obligaţia de asigurare impusă locato- 
rului. Baudry et Wahl, I, 915, 1008, nota 7 şi 1026. De 
asemenea, locatarul răspunde de incendiu chiar dacă locatorul 
a luat asupra lui toate reparaţiile locative. Baudry et Wabhi, |, 
1026. Sa decis, de asemenea, că faptul locatorului de a luă 
asupra lui sarcina de a dovedi că focul a izbucnit la cutare 
din locatarii săi, nu atrage din partea lui o renunțare la bene- 
ficiul prezumpţiei statornicite de art. 1435. C. Lyon, kepert. 
Dalloz, Supplement, vw Louage, 237, nota 1. 

6) L. 1 $ 7, Dig., Depositi, vel contra, 16, 3. Mai vezi L. 27 
$ 3, Dig., De pactis, 2, 14 şi L. 23, Dig., De diversis regulis 
juris antiqui, 50, 17, unde se zice: „Illud nulla pactione 
effici potest me dolus prostetur“. Vezi asupra acestei chestiuni, 
tom. ÎI al Coment. noastre, p. 787, ad notam (ed. 2-a), precum 
şi tabla analit. a tom. V şi VI ve Dol; tom. VIII, p. 10%, ete. 

(5) Cpr. art. 1493 C. Calimach (1112 €. austriac). — Chestiunea 
de a se şti dacă un imobil a fost închiriat pe un timp de- 
terminat, şi dacă locațiunea a încetat prin trecerea acestui 
termen, este o chestie de fapt lăsată la suverana apreciere e 
instanțelor de fond. Cas. rom. Bult. 189%, p. 1182. Vezi 
înfră, p. 180. 

(*). Opr. art. 1492 C. Calimach (1112 C. austriac). Vezi supră, p. 90.
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al părților (art. 969); 6” prin întrunirea asupra aceleiaș per- 
soane a calităţilor de Locator şi locatar (consolidarea, sau con- 
fuziunea); 70 Şi în fine, prin: exproprierea fotală a lucrului 
închiriat sau arendat pentru cauză de utilitate publică. 

Cât pentru moartea locatorului sau loeatarului, vom vedea 
că ea nu face să înceteze contractul de locaţiune (art. 1440). 

Incetarea contractului prin expirarea termenului pentru 
care a fost încheiat. 

i* Despre contractele cari au sau nu au un termen determinat. 

Art. 1436. — Locaţiunea făcută pentru un timp determinat 
încetează dela sine cu trecerea termenului, fără să fie trebuinţă de 
o prealabilă înştiinţare. (Art. 1591 C. italian identic). 

Dacă contractul a fost fără termen, congediu! trebue să se 
dea dela o paste la alta observându-se termenele defipte de obiceiul 
locului. (Art. 969, 1411, 1433, 1437 urm, 1450, 1452, 1462, 1463, 
141 C. civ. Art. 1736 C. fn). 

Știm că părţile nu pot face un contract de locaţiune 
pentru vecie, căci un asemenea contract ar fi nul (2). 

vorbese, ca şi codul Caragea (art. 23, partea III, capit. 4) de 

Art, 1440, 

(1) Este de observat că art. 1736 şi 1737 din codul francez Deoseb, de re- 
dacție de 

contracte scrise și nescrise, însă toţi autorii sunt de acord codul francez. 
pentru a decide că, prin contract scris, se înțălege acel care 
are un termen determinat, iar prin contract nescris, acel care 
nu axe un termen determinat. Cpr. Maread6, VI, art. 1736, 
17317, No. I; Thiry, 1V, 45, p. 4; Baudry et Wahl, I, 1200; 
T. Huc, X, 331; Guillouard, I, 406; Laurent, XXV, 314; 
Aubry et Rau, V, $ 369, p. 354, nota 17; Agnel, op. eit., 984: 
Troplong, I, 404; Mourlon, III, 755; Planiol, II, 1729, ete. 
Textul nostru, ţinând samă de observaţiile autorilor şi, în 
special, de acelea ale lui Maread€, a îndreptat vieiul de redacție 
a art. 1136, 1737, 1138, 1759 şi 1774 din codul ft. (art. 1436, 
1431, 1462, ete. din codul nostru), reproducând în Ş 1 al art. 1436, 
art. 1591 din codul italian. Iată, în adevăr, cum se exprimă, 
acest(din urmă text: „La locazione fata per un tempo de- 
terminato cessa di diritto collo spirare del termine stabilito, 
senza che sia necessario di dare la licenza“. Vezi infră, p. 186, 
nota 2, 187, nota 1 şi p. 240, nota 1. 

(2) Vezi supră, p. 45, nota 2. Cpr. Trib. Iași, Dreptul din 1886, 
No. 60. Această sentinţă pune în principiu că locaţiunea 
perpetuă fiind nulă, contractul seris are a se înlătură şi a fi
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Dar dacă contractul de locaţiune trebue să aibă un 
termen, acest termen poate fi nedeterminat sau necert (€). 

Dacă contractul a fost încheiat pentru un timp deter- 

minat, el încetează de drept la expirarea ternienului, fără 
pe untimpde-A fi trebuinţă de o prealabilă înştiinţare (congediu), şi fără 

a, se distinge dacă contractul este verbal sau a fost con- 
statat printrun act seris (art. 1436) (). Chestiunea de a, se 
şti dacă un imobil a fost închiriat pe un timp determinat 
şi dacă contractul a încetat prin expirarea, acestui termen, 
este o chestie de fapt care se apreciază în mod suveran de 
instanțele de fond (£). 

Proprietarul nu mai poate însă să expulzeze astăzi, 
înainte de expirarea termenului, pe locatarul care şi-ar în- 
deplini obligaţiile sale, căci codul actual a abrogat legea 
romană așa zisă Aede (pentrucă începe prin acest cuvânt), 
care confereă acest drept proprietarului, sub condiția de a 
dovedi că ave neapărată nevoe de casa sa(î). Art. 1761 şi 
1762 din codul francez sunt exprese în această privinţă (5). 
Aceeaș soluţie este admisă şi în dreptul nostru, deși textele 

0) 

&) 

€) 
(%) 

€) 

considerat ca, fără termen, fiecare parte fiind în drept a no- 
tifică celeilalte congediul de care vorbeşte art. 1436. Vezi şi 
înfră, explic. art. 1471, p. 261. 
Vezi supră, p. 45, nota 2. — In unele contracte însăş legea 
fixează termenul, dacă el na fost. hotărit de părti. Vezi 
art. 1450, 1451 şi 1462, ete. 
Opr. Cas. fr. D. P. 99. 1.164; Sirey, 99. 1.441; Trib. Făleiu, 
Cr. judiciar din 1896, No. 8. Vezi şi art. 564, $1 din codul 
german.— Dreptul roman admiteă, oarecari excepții în această 
privință (epr. L. îl, $5, Iig., De publicanis et vectiga- 
libus, ete., 39, &; L. 4, Cod, De locatione praediorum câui- 
liaum, ete., 11, 70), excepţii neadmise nici în vechia jurispru- 
dență franceză, după cum ne atestă Pothier (Louage, LV, 308), 
nici în dreptul actual. Cpr. Guillouara, Louage, I, 406. 
Cas. rom. Bult. 1896, p. 1182. Vezi supră, p. 178, nota 3, 
Iată cum se exprimă, această lege celebră, a cărei dispoziţie 
fusese admisă şi în vechiul drept francez, după cum ne atestă, 
Pothier (Louage, IV, 329): „Aede, quam te conductam habere 
dicis, si pensionem domino insolidum solvisti, întitam te expelli 
non oporiet, nisi propriis usibus dominus -eam necessariam 
esse probaverit, aut corriger domum maluerit, aut tu male în re 
locata versata es“. (L. 3, Coă,. De locato et conducto, &. 65). 
Cpr. art. 1612, 1613 C. italian. Vezi asupra aplicărei legei 
Aede în vechiul drept francez, Pothier, Louage, 1V, 329 urm.
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menţionate n'au fost reproduse în codul român. In adevăr, 
aceste texte au fost eliminate ca inutile, de vremece din 
art. 969 rezultă că convențiile nu pot fi revocate decât prin 
consimţimântul mutual al părţilor, sau din cauze autorizate 
de lege (1). 

„_ Părţile sunt însă libere de a stipulă prin contract pă- Validitatea 
răsivea, imobilului de către locatar înainte de expirarea, ter- cate Iocetanul 
menului, dacă proprietarul va aveă neapărat nevoe, în cursul se oblisă 
contractului, de imobilul închiriat (), însă în asemenea, caz, & Părăsi casa 

înainte de ex- loeatarul nu va puteă fi expulzat decât sub condiţia de a, pirarea con- 
i se da, de către proprietar, un congediu, observându-se țer- — tractului. 
menele defipte de obiceiul locului (argum. din art. 1436 Ş 2). 
Această soluţie este admisibilă. şi la noi, deşi art. 1762 din 
codul francez, care este expres în această privinţă, a fost 
eliminat de către legiuitorul nostru, pentrucă echitatea se 
opune la o expulzare bruscă. In acest caz, proprietarul nu 
datorește însă nicio despăgubire locatarului(?). Nemo damnum 
dat qui suo jure utitur (4). 

Dacă termenul contractului nu este hotărît de părți, Cazurile când 
niei de lege, ca în cazurile art. 1450, 1451 şi 1462, el nu - coecălu. 
încetează decât printr'un congediu ce una din părţi trebue 

(1) Cpr. Mourlon, III, 783; Baudry et Wahl, I, 1221. „Tăcerea 
codalui ar fi fost suficientă peniru a abrogă uceastă dispoziţie, 
zie acești din urmă autori. Un exces de prudenţă a făcut pe 
legiuitor să se exprime în mod expres în această vrivință“, 

(2) In vechiul drept fr., proprietarul puteă să renunţe ra bene- 
ficiul legei Aede. Pothier, Louage, IV, 21 şi 339. Cpr. 1. 31, 
Dig., De pactis, 2, 14. 

€) Mourlon, III, 783, în fine; Mareadg, VI, art. 1761, 1762, No. 1; 
Troplong, II, 626; Arntz, IV, 1179; Acollas, III, p. 392, şi 
toţi autorii, afară de Duvergier (Louage, II, 10). — Rămâne 
însă bine înțăles că, dacă sub pretext dea ocupă el însuş 
casa, proprietarul ar fi expulzat “pe locatar numai pentru a 
închiriă imobilul altuia, locatarul ar fi în drept a cere daune 
şi chiar reîntoarcerea sa în imobil, din care prin fraudă ar 
fi fost expulzat. Maread$, loco cit.; Troplong, Louage, Il, 629; 
Arntz, IV, 1179, în fine, ete. 

(*) Opr. L. 55, Dig., De dirersis regulis juris antiqui, 50, 17 C. Calimach. 
şi art. 1734 C. Calimaeh (1305 C: austriac). „Acel ce între- Art. 1734. 
buinţează dritul său în cuprinsul legiuitelor hotare, zice acest 
text, nu este respunzător pentru paguba pricinuită altuia, 
dintru aceasta“. 
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să deă celeilalte (), fără a se distinge iarăşi dacă contractul 
este verbal sau a fost încheiat printr un act seris (art. 1436 
$ 2), căci fără acest congediu nu se ştie când contractul ar 
încetă, şi el trebue să înceteze odată, de oarece nu poate 
fi veşnie (art. 1411, 1471). (Vezi supră, p. 45, nota 2). 

Formele con- Congediul este declaraţia părţei prin care ea înțălege 
sediuhii- a face ea contractul să îă sfârşit. Congediul, nefiind supus 

nici unei forme speciale, poate fi dat atât printr'un act seris, 
de exemplu: o notificare făcută prin portărei, printi”o seri- 
soare (*), printi”o telegramă (?), şi chiar în mod verbal (£). 

Forma congediului nu joacă deci niciun rol, de câteori el 
nu este tăgăduit. 

Cazui când De câteori însă congediul se tăgădueşte de acela care 
vediul est e. . . > 

“usesauit de l-a primit, forma lui este foarte importantă, pentrucă dovada 
acel care l-a lui nu poate fi .făcută prin martori și prezumpţii, nici chiar 
Gein, atunei când ar fi vorba de o sumă mai mică de 150 lei. 

Aceasta, rezultă din art. 1416, căci dovedirea congediului pune 
în chestie însăș existența contractului (5). 

(1) Opr. art. 504, Ş 2 din codul german.— Congediul poate deci 
fi dat atât de loeator locatarului, cât şi de acest din urmă, 
locatorului.. În caz când locatarul dă congediu locatorului, 
acel dintăi poate păr ăsi imobilul, fără ca locatorul să-i poată, 
reţine mobilele, căci altfel el s'ar expune la daune. 

(2) Cas. fe. Sirey, 1907. 1. 116; Guillouard, I, 430; Agnel, op. 
cil. 1126; Baudry et W. ahl, I, 1252; T. “Hue, X, 332. — 
Contră: 'Trib. eiv. Marseille (25 Fevr. 1881), sentinţă citată de 
Baudry et Wabhl (loco cit.), pe care n'am putut-o însă eontrolă. 

(5) Trib. Toulouse, Pand. Period. 190%. 2. 77, 78. 
(*) Trib. Roman, Dreptul din 1901, No. 60. ('as. Florenţa, Sirey, 

1905. 4. 17; Baudry et Wabl, I, 1252; Guillouard, I, 430; 
Boullanger, nota în Sirey, 65. 1. 249; Thiry, IV, 45, p.43; 
T. Huce, X, 332; Mourlon, III, 756; Agnel, op. cit. 4195 
şi toţi autolii. 

(5) Thiry, IV, 45, p. 43: Mouelon, III, 756; Agnel et Pabon, 
op. cit. 1125; Troplong, I, 422; Maread6, VI, art. 1736, 1737, 
No. III; Duvergier, Louage, l, 489; Aubry et Rau, V, $ 369, 
p. 358, text şi nota 26; Guillouard, I, 431; Duranton, XVI, 
122; C. Caen, Sirey, 61. 2. 93. — După un alt sistem, con- 
gediul ar puteă fi dovedit prin martori şi prezumpţii, eon- 
form dreptului comun (art. 1197, 1198). Baudry et Wabhl, I, 1255; 
Laurent, XXV, 327; T. Huc, X, 382; Colmet de Santerre, 
VII, 183 bis VII. Cpr. C. Caen, Sirey. 1904. 2. 59. Vezi şi Trib. 
Dijon, Sirey, 1909. 1. 14 (sub. Cas.) şi Pagini juridice din
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Cel mai bun mijloe este de a se notifică congediul prin Act unilateral. 
portărei. În orice caz, congediul este un act unilateral, şi 
nu are nevoe de a fi acceptat. de partea căreia el se dă (!). 

EI se dă, observându-se termenele defipte de obiceiul 'Termenul con- 
locului (*), de exemplu: câtva. timp înaintea lui Sf. Dumitru gel 
sau Sf. Gheorghe (epr. art. 23, partea III, capit. 4 C. Caragea), — locului. 
pentru ea partea, a cărei contract încetează, să aibă. timpul 
necesar spre a luă măsuri în consecință 6) 

Congediul, ce una din părţi ar da celeilalte contrar Derogare dela 
uzurilor locale, ar fi valid, dacă ar fi aeceptat de cealaltă obiceiurile lo- 
parte, iar părţile contractante pot să deroage, prin con- 
venţia, lor, dela aceste uzuri (*). 

Dacă imobilul închiriat aparţine la mai mulţi copro- 

1909, No. 48 (cu observ. noastră). — Sa decis că şi tacita, re- 
locaţie poate fi dovedită cu martori şi prezumpţii, conform 
dreptului comun, de câteori închirierea anterioară şi cuantumul 
chiriei nu sunt contestate. Trib. Dolj, Dreptul din 1904, 
No. 32, p. 254 urm. Vezi înfră, p. 190.— In fine, după an 
ultim sistem, congediul ar puteă, în toate cazurile, fi stabilit 
prin martori și prezumpţii, fiindcă el nu este o convenţie, ei 
un act unilateral. Cas. Florenţa Sirey, 1905. 4. 17. | 

(1) Cas. Florenţa, Sirey, 1905. 4. 17; Thiry, loco cit.; Agnel, 
op. cit., 1127; Planiol, II, 1731 (ed.a 4-a); Baudry et Wahl, 
„Louage. |, 1253, şi toţi autorii. 
Judecătorii fondului apreciază în mod suveran, fără a, fi 
supuşi controlului Curţei de casaţie, obiceiurile fiecărei lo- 
calităţi. Guillouard, II, 504, in fine; Cas. rom. Bult. 1889, 
p. 256. — Codul Calimach nu se referă la obiceiul locului, 
ci fixează anume termene în care trebue să se dea congediu: 
„Dacă nici rostit (expres), niei prin tăcere nu s'au pus termen C. Calimach. la darea sau luarea în năimeală, zice art. 1497 din acest cod Art. 1497. 
(1116 C. austriac), şi în urmă va, voi una din contractuitoarele 
părţi să se lepede de tocmală, datoare este să înştiințeze pe 
cealaltă parte pentru scopul ei cu șase luni mai înainte, dacă 
va fi moşie luată în posesie, iar de va fi năimită o casă sau 
alt lucru nemișcător, cu patrusprezece zile mai înainte (în 
codul austriac cincisprezece zile înainte); iar de va, fi Ineru 
mișcător, cu douăzeci și patru ceasuri mai înainte. 

(5) Loeatorul care, fără a fi notificat un songediu locatarului, îl 
pune în situația de a părăsi imediat imobilul ocupat, cau- 
zează acestui din urmă o pagubă pentru care el are drept la. 
despăgubire. C. Chambery, D. P. 1907. 2. 232. 

(*) Baudry et Wahl, Louage, I, 1247, p. 655 şi 656, şi au- 
torităţile citate acolo. . 

—
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_
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Cazul când prietari în indiviziune, toţi trebue să deă congediu. Qon- 
ii a gediul dat de unii din ei este însă valid, dacă ceilalți nu 
ține la mai protestează. Numai atunci el n'ar fi valid şi contractul ar 
m copro continuă a aveă ființă, când unul din coproprietari l-ar da 

contra voinţei celorlalţi (*). 
Cazul când Și vice-versa, dacă contractul a fost încheiat de mai 
cristi mai. mulţi locatari, ei trebue să se înteleacă spre a da congediu mulţi locatari. 3 a? ş 5 p 8 

loeatorului (2). 
Dacă există mai mulţi locatari solidari, congediul trebue 

să fie notificat tuturora, după cum el trebue să fie notificat 
tuturor loeatorilor solidari (2). 

Darea conge- Congediul, fiind un act de administraţie, de oarece are 
«iului de către de obiect modificarea modului de exploatare al imobilului, 
beneficia, ete. poate fi dat de moștenitorul beneficiar, de moștenitorul care 

n'a acceptat încă, nici repudiat moştenirea, fără a, fi consi- 
derat prin aceasta moştenitor pur și simplu (4). 

Cazul când Locatarul care părăseşte imobilul, fără a se conformă. 
locatarul nu congediului primit, va plăti, cu titlu de despăgubire, câș- 
mează conge- tiurile imobilului care, din cauza, sa, ar fi rămas neînchiriaţ 
diului primit. sau nearendat (5). 
L. proprieta- _ Contestaţiile la cari dau loc chestiunile privitoare la. 

rilor congedii pot fi judecate conform procedurei sumare a, legei 
proprietarilor (6). 

Art. 66 bis In Franţa, se poate recurge, în asemenea. materie, şi la 
Pr. ci. procedura în refere (art. 66 bis Pr. civ.)(). 

Expulzarea Dacă locatarul refuză de a părăsi imobilul, în urma 
locatarului. primirei congediului, el va, fi expulzat, iar mobilele sale vor 

fi zvârlite afară din ordinul judecătorului (6). 
Credem însă că proprietarul n'ar puteă, făcându-și el 

() Troplong, Louage, ], 427; Agnel, op. cit. 1133. Cpr. Baudry 
et. Wabl, Louage, I, 1242; Guillouard, Jdem, I, 433. 

(2) Baudry et Wahl, op. şi loco supră cit. | 
(2) Baudry et Wabl, |, 1243. — Contră: Guillonard, Louage, | 

433; 'Î. Huc, X, 332; Aubry et Rau, V, $ 369, p. 359. 
(*) Baudry et Wahl, Louage, I, 1244, și autorităţile citate acolo. 
(5) Baudry et Wabhl, Louage, IL, 1257. 

C. portughez (6) „Instanţele privitoare la congedin (despeyo) sunt totdeauna 
Art. 1682, sumare“, zice art. 1632 din codul civil portughez dela 1867. 

(7) Agnel et Pabon, op. cât., 1175. , 
(5) Falimentul sau moartea locatarului, în urma primirei con- 

gediului, nu împedică efectele lui. Agnel, op. cit., 1181. 

?
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însuş dreptate, să scoată, ușele și ferestrele casei spre a sili pe locatar a părăsi imobilul. Acest mnijloe cam sălbatie, trebue s'o recunoaştem, care se practică uneori, însă în mod abuziv, deşi este admis şi astăzi de unii autori (), şi a fost admis şi de Curtea, noastră de casaţie (afacere în care am pus coneluzii ca proeuror general) (*), ar putea dă naștere la, scandaluri şi la fapte regretabile, pe care este bine să le înlăturăm. Nu sfătuim deci pe proprietari de a, recurge la ase- menea măsuri cari, deși nu sunt oprite de lege, totuşi sunt nedemne de o țară civilizată. Ei vor face deci foarte bine de a expulză pe locatarii recaleitranţi prin mijloacele legale (2). Am văzut că contractul de locaţiune, făcut pe un timp determinat, încetează de drept prin expirarea acestui termen. Cu toate acestea, dacă la expirarea contractului, loca- tarul este lăsat în posesiunea, imobilului închiriat sau arendat, se formează un nou contract (art. 1437). Acest contract, întemeiat pe voința presupusă a părților, se numeşte: facită relocaţie sau reconducţie. 

() Vezi Troplong, Louage, |, 435 urm. şi deciziile citate de acest autor; Pand. fe., vo Bail en gentral, 2264; Marcade, VI, art. 1736, 1737, No. III, în fine; Sauger, Louage et serri- tudes, 139; Just. de pace din Cognae, Dreptul din 1909, No. 18 (cu observ. noastră critică). 
(2) Cas. rom. Or. judiciar din 1900, No. 16 şi Bult. 1900, consid. dela pag. 195. Vom observă însă că, noi am pus con- cluzii înaintea Înaltei Curți în sensul că, faptul din partea, proprietarului de a luă, uşele şi ferestrele locatarului, nu con- stitue o violare de domiciliu, pentrucă acest fapt nu constitue o violenţă asupra, persoanei în sensul art. 151 C. pen., iar nu că proprietarul ar puteă uză de acest mijloe spre a sili pe locatar a părăsi imobilul închiriat, după cum pe nedrept decide Curtea prin considerentele sale. 
(6) Cpr. Agnel et Pabon, Code des proprictaires et locataires de maisons, etc., 1182, p. 516, 517 (ed. a 9-a); Beeckman, Code du propridtaire, 299; Pandectes belges, v Bail & terme ou ă loyer, 687. Unii autori consideră această măsură atât de ilegală, încât admit că ea poate da naștere la o acţiune în daune din partea locatarului, contra proprietarului. Vezi în acest sens, Carr, Competence judiciare des juges de paiz, I, 264. În orice caz, nu credem că, la noi, acest fapt al pro- prietarului să poată constitui un deliet.— Sa decis însă con- trariul în Franţa, prin aplicarea art. 456 C. penal fr. Vezi deciziile citate în Pand. fr. vo supră cit., 2265. 
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COD. CIV. — CARTEA III. — FIT. VII. — CAPIT, II. — ART. 1457, 1438, 

2% Despre tacita relocaţie sau reconducţie (!). 

Art. 1437. — După expirarea termenului stipulat prin con- 
tractul de locaţiune, dacă locatavul rămâne şi e lăsat în posesiune, 
atunei se consideră locaţiunea ca reînoită; efectele ei se regulează 
însă după dispoziţiunile relative la loeaţiune fără termen. (Art. 1436, 
1452, 1464 C. eiv. Art. 1738 C. fr)(2). 

Art. 1438. — Când sa notificat congediul, loeatarul, chiar dacă 
ar fi continuat a se servi de obiectul închiriat sau arendat, nu 
poate opune reloeaţiunea tăcută. (Art. 1437 C. civ. Art. 1739 C. fr.)(5). 

(!) Vezi asupra tacitei reloeaţii sau recondueţii, |. 13, Ş 11 şi 
|. 14, Dig., Locati conduceti, 19, 2; Pothier, Louage, IV, 
342 urm., p. 119 urm. (ed. Bugnet); art. 1494 C. Calimach 

4 (114 urm. C. austriac); art. 24, partea III, capit. 4C. 
Caragea, ete. 

(2) Textul francez vorbeşte şi de astădată, în mod inexact, de con- 
tracte scrise şi nescrise, expresii cari au fost, cu drept cuvânt, 

înlocuite de legiuitorul nostru prin acea de contracte cu termen 
şi fără termen. Vezi supră, p. 179, nota | şi înfră, p. 187,n. 1. 

(5) Codul francez mai are încă, în această privinţă, un text şi 
anume: art. 1740, unde se zice că „fidejusorul care a garantat 
contractul anterior. nu garantează tacita relocaţie“, soluţie care 
eră admisă şi la Romani (L.. 7, Cod, De locato et conducto, 
4. 65. Cpr. Pothier, Louage, LV, 366, în fine). Acest text a, 
fost eliminat din codul nostru, probabil din cauză că este rău 
redactat, după cum observă. Mareade (VI, art. 1738—1140, 
No. 1), fiindeă el vorbeşte de prelungirea vechiului contract, 
după cum din greșală vorbește şi o decizie recentă a Curţei 
de Casaţie (Bult. 1906, p. 525, penultimul rând), ceeace nu 
este exact; de oarece, în caz de tacită reloeaţie, contractul 
vechiu nu este prelungit, ci reînoit, după cum se exprimă 
art. 1437 (vezi şi art. 1464), ceeace însemnează că există un 
nou contract, acel vechiu fiind expirat prin îndeplinirea, ter- 
menului. Soluţia admisă prin art. 1740 din codul francez este 
aceeaşi şi în dreptul nostru, cu toată eliminarea acestui text, 
fiindeă, după art. 1656, fidejusiunea. trebue să fie expresă şi 
nu poate fi întinsă peste marginele în cari sa contractat. Or, 
în specie, fidejusorul. garantase contractul primitiv, nu însă şi 
pe acel nou, care rezultă din voinţa presupusă a părţilor. 

Tot pentrna aceleaşi motive, vom decide că ipoteca, constituită 
de locatar sau de un terţiu, pentru a garantă obligaţiile pri- 
mului contract, nu se întinde, la. acele cari ar rezultă dintr'o 
tacită relocaţie, căci obligaţiile cari rezultau din primul contract 
fiind stânse, stânsă trebue să fie şi ipoteca care garantă aceste 
obligaţii. (Cpr. Li. 13, $ 11, Dig., Locati conducti, 19, 2). O
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Art. 1452. — Dacă locatarul, şi după expirarea termenului locaţiunei (!), continuă a rămânea în casa, sau apartamentul închi- riat, fără nicio împedieare din partea locatorului, el se consideră că voeşte a le ocupă sub aceleaşi condiţii și pentru un timp deter- minat de obiceiul locului (), şi nu poate nici să iasă, nici să fie congediat înainte de a se fi făcut vestirea termenului obişnuit in localitate. (Art. 980, 1436, 1437, 1450, 1451, 1464 C. cir. Art. 1759 C. fe)(8). 

convenţie tacită, precum este tăcuta relocajie, nu poate să reîn- vieze. o ipotecă, care este un act solemn. Pentru ea, noul contract să fie garantat, ar trebui o nouă, ipotecă, constituită în formele legale. Cpr. Pothier, Louage, IV, 366 urm.; Du- vanton, XVII, 125; Baudry et Wanl, II, 1431; Zacharie, Handbuch des. franzăsischen Oiwilrechts. II, $ 369, p. 435, text şi nota 15; Aubry er Rau, V, $ 369, p. 356; Guillouara, Louage, I, 421; Duvergier, Idem, ], 508; Colmet de Santerre, VII, 186 bis; Laurent, XXV 347; 'T. Huc, X, 336; Pand. fr. v Bail en gentral, 2348. 
Nu tot astfel este în privinţa, privilegiului locatorului, care emană, dela, lege (art. 1730, Ş 1) şi care există de câteori există contract de locaţie; or, tacita relocaţie sau reconducţie este un contraet de locaţie. Ea, este deci garantată prin privilegiul loca- torului. Cpr. Thiry, IV, 46, p. 44, 45; Duranton, XVII, 126. Solidaritatea stipulată în contra locatarilor, în contractul pri- mitiv, va, există și în noul contract format prin tacita, relocaţie, de câteori locatarii au rămas în posesiunea lucrului închiriat, fiincă ea nu eră o siguranță, ci o condiţie a contractului şi, în tacita relocaţie, condiţiile sunt, în genere, acele cari existau în primul contract. Aubry et Rau, V, $ 369, p. 357, nota 23; Baudry et Wabhl, Louage, II, 1423, 1432, in fine; Guillouard, dem, ], 422; Cas. fe., D. P. 9. 1. 129; Sirey, 99. 1. 144. — Contră,: Laurent, XĂV, 347; T. Huc, X, 336, în fine; Q. Caen, D. P. 59. 2. 163; Sirey, 59. 2. 446. 

(:) Textul corespunzător francez vorbeşte iarăşi de contract scris, viciu de redacţie care s'a îndreptat de textul nostru, conform art. 1610 din codul italian. Vezi supră, pag. 179, nota 1, pag. 186, nota 2 și snfră, p. 240, nota 1. 
() Obiceiul locului, privitor la tacita relocaţie, este o chestie de „fapt lăsată la suverana, apreciere -a instanţelor de fond. Cas. rom. Bult. 1889, p. 256. Vezi supră, p. 183, n. 2, ab initio. Cpr. Pothier, Iouage, IV, 29, 40, 349, 359, 363 şi 365. Acest text nu face decât să aplice la, contractele de locaţiune a caselor, fie mobilate sau nemobilate (Baudry et Wabl, II, 1425, în fine), regula, pusă de art. 1437. Ca atare, acest text este inutil şi ar fi putut foarte bine fi eliminat din cod. Cpr. T. Huc, X, 334; Maread6, VI, asupra art. 1759. — Dispo- ziţia acestui text, întemeindu-se pe ideea, că locatarul a con- 
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COD. CIV. — CARTEA II]. — TIT. VII. — CAPIT. []. — ART. 1437, 1438. 

Există tacită relocaţie sau reconducţie de câteori, la 
finele unui contract, fie scris, fie verbal (lex non distinguit), 
locatarul sau arendaşul rămâne şi este lăsat în posesiunea 
imobilului închiriat sau arendat (î). in asemenea, caz, se în- 
ființează, prin efectul convenţiunei tacite a părţilor, un nou 
contract pentru un timp nedeterminat, sub aceleași condiţii 
ca şi acel vechiu (art. 1437), părţile putând însă să dea 
congediu una alteia (2). Zicem un nou contract, pentrucă 

0) 

6) 

simțit la continuarea stărei de lucruri creată prin contractul 
anterior, de aici rezultă că dacă, prin contractul primitiv, doi 
soţi erau obligaţi solidar, tacita reloeaţie nu poate liberă pe. 
unul din ei de această solidaritate. Trib. din Reims, Gaz. des 
tribunause din 14 lanuar 1904 şi Dreptul din 1904, No. 28, p, 224. 
Tacita relocaţie nu are loc în privinţa mobilelor, ci numai în 
privinţa imobilelor și a loeaţiunei de servicii (vezi înfră, p. 260, 
n. 3, ab înitio). Deci, dacă părţile lasă loeaţiunea mobilelor 
să se prelungească peste termenul fixat prin convenţie sau 
obiceiul locului, nu se formează între ele un nou contract, al 
cărui termen va fi hotărît prin obiceiul locului, ci noul contract 
nu va aveă ființă decât pentru timpul cât locatarul va fi lăsat 
în posesiunea mobilelor. Cpr. Pothier, Louage, IV, 371; Guil- 
louard, II, 685; Troplong, II, 461; Duvergier, II, 234; Pand. 
fr. 30 Bail en gentral, 2354; Maread6, VI, art. 1738 urm., 
No. II, în fine; T. Huc, X, 214; C. Besancon, Sirey, 47. 2. 
350. — Vezi însă. Baudry et Wabhl, op. cit., Il, 1404, 1428. 

Sa decis însă că contractul de abonament la telefon are 
caracterul unei locaţiuni, la care regulele tacitei reloeaţii 
sunt aplicabile. Trib. şi C. Naney, D. P. 97. 2. 129; Sirey, 
98. 2. 281. Vezi şi supră, p. 33. 

Tacita relocaţie nu are loc nici în materie de embatie, în 
privința, imobilelor, dacă contractul embaticar ar expiră sub. 
codul actual, căci aceasta ar însemnă a constitui astăzi un 
embatic sau bezman, ceeace art. 1415 opreşte. Trib. Putna, 
Dreptul din 1894, No. 12. Vezi înfră, primul Apendice la, 
contractul de locaţiune, care se ocupă de bezman. 
Opr. Trib. Făleiu, Cr. judiciar din 1896, No. 8; Trib. Dolj, 
Dreptul din 1892, No. 58; Aubry et Rau, V, $ 369, p. 356. 
Fiindcă se formează în specie un nou contract, părţile trebue 
să aibă atunci capacitatea de a face un contract de asemenea 
natură. Pothier, Louage, IV, 345; Aubry et Rau, V, $ 369, 
p. 395, nota 19 ter.; Baudry et Wabl, II, 1423; Laurent, 
XXV, 336; Guillouard, I, 412; T. Huc, X, 334; Pand. fe. 
v? Bail en gentral, 2296; 'Trib. Nancy (motive), D. P. 97. 2. 
129; Sirey, 98. 2. 281. Vezi, în privinţa eapacităţei părţilor în 
materie de loeaţiune, supră, p. 48 urm.
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acel vechiu este desființat prin expirarea termenului. In adevăr, eontraetul de locaţiune fiind un contract eonsensual 
nesupus vreunei formalităţi (vezi supră, p. 24), se poate formă și se formează în specie prin consimțimântul tacit al loca- torului şi al locatarului, iar nu numai prin voinţa locata- 
rului, după cum din eroare a declarat Treilhard înaintea 
consiliului de Stat (?). „Tacita relocaţie, zice Pothier (Louage, 
IV, 342), nu este contractul anterior care continuă, ci un nou 
contract, format printr'o nouă convenţie tacită a părţilor, 
care se substitue acelui vechiu“. (Opr. ast. 1437 şi 1464)(). 

Din acest principiu decurg mai multe consecințe foarte 
importante: 

1* Dacă una din părţi a devenit incapabilă, în urma, expi- rărei contractului, tacita relocaţie nu poate să aibă loe, pen- trucă nu poate să existe convenţie fără un concurs de voințe; 
2% dacă locatorul ea, manifestat, fie înainte de încetarea, 

contractului, fie în urma încetărei lui, însă înainte de for- marea tacitei relocați, intenţia de a nu formă un nou con- 
tract, de exemplu, prin notificarea. unui congediu locataxrului (art. 1438), sau printi”o cerere de expulzare, tacita, relocaţie nu va aveă loe, pentrucă nu se poate presupune locatorului intenția de a face un nou contract, atunci când el a mani- 
festat o voință contrară (£); | 

3 fidejusiunea şi ipoteca, cari garantau primul contract nu mai garantează tacita relocaţie, ete. (Vezi supră, p. 186, nota 3). 
Imprejurarea din care art. 1437 face să rezulte tacita Imprejurările relocaţie este lăsarea imobilului, în urma expirărei contrac- din cari re- > 4 . . 4 . zultă tacita, re- tului, în posesiunea locatarului sau arendașului (*). Chestiunea — locaţie. 

  

() Opr. Baudry et Wahl, Louage, II, 1400. 
(2) Pentru ca să existe tacită relocaţie sau recondueţie, se cere deci consimţimântul tacit al ambelor părți ; de unde rezultă, că dacă posesiunea, continuată de locatar n'a fost, dinti'o împre- 

Jurare oarecare, cunoscută de loeator, acordul voinţelor nu s'a 
produs şi, deci, tacita, relocaţie n'a putut să aibă loc. Pand. în, v% Bail en general, 2280, şi autorităţile citate acolo. () Cpr. 0. Bucureşti, Dreptul din 1894, No. 35, p. 283; 'Thiry, 
IV, 46, p. 4. 

(*) Primirea unui câștiu non, în urma, expirărei contractului, 
eră, după art. 1496 din codul Calimaeh, şi ar fi şi astăzi, o 
dovadă a tacitei relocaţii. Vezi şi art. 1494, 1495 din acelaş cod (1114, 1115 C. austriac), citate mai la vale.  



190 COD. CIV. — CARTEA III. — TIT. VII. — CAPIT. II. — ART. 1437, 1438. 

de a, se şti cât timp locatarul sau arendașul trebue, în urma 
expirărei contractului, să păstreze posesiunea lucrului, pentru 
ca tacita, relocaţie să aibă loc, este o chestie de fapt lăsată 
la suverana apreciere a instanţelor de fond (?). 

Doved. tacitei 
relocații. 

Sa decis că, dacă nu există contestaţie nici asupra 
contractului anterior, nici asupra cuantumului chiriei sau 

arendei, tacita reloeaţie poate fi dovedită prin martori şi 
prezumpții, conform dreptului comun (2). (Vezi supră, p. 183, 
ad notam). | 

Excluderea Prebue să observăm că tacita reloeaţie va putea fi 
tacitei relo-_ exelusă printr'o clauză expresă a contractului, care ar dis- 

caii prin eon- 
venția păr- pune că ea nu va aveă loc la finele contractului primitiv, 

ților. şi că acest contract va, încetă la expirarea termenului, afară 

de cazul când un act scris ar constată din nou acordul de 

voințe al părţilor (). 
Preţul chiriei sau arendei, precum şi celelalte condiţii 

() Pothier, Louage, IV, 349; Mourlon, III, 758; Thiry, IV, 46, 

( ) 

p. 45; Aubry et Rau, V, $ 369, p. 355; Guillouară, ], 411; 
Pand. fr., vo Bail en gentral, 2305 urm.; Cas. rom. Bult. 
1890, p. 460 şi 1275. — Incât priveşte plata taxelor de timbru 
pentru tacitele reloeaţii, vezi Cas. rom. Bult. 1897, p. 825. 
Trib. Dolj, Dreptul din 1904, No. 32.— Curtea de casaţie a 
decis, de asemenea, că de câteori instanţa de fond stabileşte 
că actul ce i se prezintă de o parte nu constitue un început de 
probă serisă pentru tacita reconducţie a locaţiunei, cu drept 
cuvânt respinge proba testimonială. Vezi Bult. 1889, eonsid. 
dela pag. 259. In orice caz, instanţele de fond trebue să se 
pronunţe asupre mijloacelor de probă invocate de locatar sau 
arendaş, pentru dovedirea, începutului de executare, care să ducă 
la, reînoirea contractului printr'o tacită relocaţie, căci altfel ele 
comit o omisiune esenţială şi pronunţă o decizie casabilă. Cas. 
rom. Bult. 1906, p. 523 şi Cr. judiciar din 1907, No. 12. 

(3) Cpr. Pothier, Louage, 1V, 354; Guillouară, I, 415; Duvergier, 
I, 22; Baudry et Wabhl, II, 1412. — Rămâne însă bine înțăles 
că, cu toată clauza proibitivă a tacitei relocaţii, părţile pot 
să o admită, ele fiind libere de a voi, la expirarea contrae- 
tului, ceeace ele n'au voit în momentul închierei lui. Pentru 
aceasta va trebui însă o declaraţie expresă a voinţei lor, sau 
fapte pozitive din cari să se poată deduce voința lor de a 
reveni asupra primei lor eonvențiuni. Astfel ar fi, de exemplu, 
faptul din partea proprietarului de a aşteptă pănă în ajunul 
unei recolte abondente, spre a pretinde că tacita relocaţie n'a 
avut loc. Cpr. Pothier, op. cit., IV, 355; Duvergier, Louage, 
I, 23, p. 22, 23, şi autorii supră, eitaţi.
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ale vechiului contract subzistă, în genere, Și în privinţa ta- eitei relocaţii, părţile fiind presupuse că le-au stipulat în mod tacit, de vremece ele n'au adoptat altele (4). 
In privința timpului cât trebue să ţie contractul, el nu 'Timpul cât este. însă acelaș, pentrucă, în această din urmă privinţă, e Să dur tăcerea, părților poate fi suplinită prin natura luerului în- locaţie, chiriat sau arendat (art. 1452, 1462, 1464) Şi prin alte îmn- prejurări. Astfel, în privința unei case sau unui apartament, tacita relocaţie este presupusă făcută pentru timpul fixat de 

obiceiurile locului (art. 1452) €), iar în privinţa fondurilor rurale, pentru tot timpul necesar arendașului spre a culege toate fructele (art. 1462, 1464). | 
Fiecare din părţi poate însă să împedice tacita relocaţie Art. 143. | de a se produce, dând congediu celeilalte părți (art. 1438) (5. | Acest eongediu nu trebue să fie confundat eu acel deart. 1436 $2. care vorbește art. 1436 $ 2, căci el nu are de scop de a 

face să înceteze contractul, ci de a împedică formarea unui nou contract. De aceea, acest din urmă congediu nu are 
nevoe de a fi dat în termenele fixate de obiceiurile locului, pe când acel dintăi este, din contra, supus acestei con- diţii (art. 1436, $ 2). 

Acestea sunt principiile relative la tacita relocaţie sau Dr. roman şi reconducţie, care există atât în dreptul roman (L. 13, $ 11 d vechiu: 

  

(') Conform: art. 1495 C. Calimach (1115 C. austriac). „Tăcuta c. Calimael şi învoire a tocmelei de luare şi dare în năimeală, zice acest vechiul drept text, urmează tot sub aceleași condiţii sub cari mai înainte francez. se încheiase tocmala“. Vezi și Pothier (Louage, IV, 40 şi 363), care zice că, în relocaţii, preţul și celelalte condiţii sunt presupuse aceleaşi ca și în contractul precedent. Cpr. Cas. rom. Bult. 1897, p. 1196. 
(2) In acest caz, noul contract este cu termen, şi cu toate acestea nu încetează de drept, ci numai în baza unui congediu. Aceasta este o excepţie dela art. 1436 $ 1. Cpr. Thiry, IV, No. 46, p. 45 şi No. 60, p. 5. 
€) După art. 1495 din codul Calimach (1115 C. austriac), tăcuta în- C. Calimaeh. voire a toemelei de luare şi dare în năimeală a unei moșii aveă Art. 1495. loe pănă la împlinirea, unui an. Cpr. Pothier, Louage, IV, 358. () Nu numai loeatorul poate deci să deă congediu loeatarului, | după cum ar păreă să rezulte din art, 1438, ci şi locatarul poate să deă congediu locatorului, şi acest congediu ar produce efectele atribuite de art. 1438 congediului dat de către Locator. Cpr. Guillouard, 1, 417; Pana. fr., vo Basil en gentral, 2328. 
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mobilelor. De- 
terminarea 

împrejurări. 
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şi L. 14, Dig., Locati conducti, 19, 2), cât şi în codul Cali- 
mach, sub numele de zăcuta învoire a tocmelei (art. 1494 urm., 
corespunzători cu art. 1ll4 urm. din codul austriac) (î). 

Despre termenul unor contracte de locaţiune, care n'a fost 
determinat de părţile contractante. 

Art. 1450. — Inchirierea mobilelor destinate pentru mobi- 
larea unei case întregi, unui apartament ori magazin, se consi- 
deră făcută pentru durata ordinară a închirierei caselor, aparta- 
mentelor, magazinelor, după obiceiul locului. (Art. 980, 1436 C. civ. 
Art. 1757 C. fr) (2). 

Art. 1451. — Inchirierea unui apartament mobilat se va, con- 
sideră făcută pe un an, când s'a stipulat atâta chirie pe an; pe o 
lună, când s'a stipulat atâta chirie pe lună; pe o zi, când s'a sti- 
pulat atâta chirie pe zi. 

Dacă nu există uicio împrejurare din care să se probeze că 
închirierea s'a făcut pe un an, pe o lună sau pe o zi, se va con- 
sideră făcută conform obiceiului locului. (Art. 980, 1436, 1452, 
1463 C. eiv. Art. 1758 C. fr)(). 

În privința mobilelor destinate la mobilarea unei case, 
unui apartament sau unui magazin, art. 1450 dispune că 

termenului de contractul se consideră făcut pentru termenul ordinar al 
închirierei caselor, apartamentelor şi magaziilor, conform 
obiceiului locului. "Termenul închirierei mobilelor se determină 
deci de împrejurări; căci de câteori o persoană închiriază, 
mobile pentru apartamentul său, se presupune .că ea a în- 

C. Caragea şi (1) Vezi şi art. 24, partea III, capit. 4 din codul Caragea. Cpr. 
dr. străin. 

(2 

—
 

art. 568 C. german, art. 1218 C. saxon, art. 291 C. federal 
al obligaţiilor (Elveţia), ete. 
Art. 1450 este singurul text ce avem în cod în privinţa în- 
chirierei mobilelor, şi încă și el este rău așezat în rubrica, 
care se ocupă de regulele privitoare la închirierea edificiilor. 
Nu mai încape însă îndoială că închirierea, mobilelor este, în 
genere, supusă regulelor închirierei imobilelor. Astfel, ea devine 
perfectă prin aceleaşi moduri şi cere aceleași condiţii. Inchi- 
„rierea mobilelor, ca şi acea a imobilelor, nu poate fi consim- 
țită pentru vecie, ete. Vezi supră, p. 45, nota 2. Art. 1416 
şi 1417, fiind derogatoare dela dreptul comun, se aplică numai 
imobilelor urbane sau rurale, iar nu şi închirierei mobilelor. 
Vezi supră, p. 67. 

(5) Cpr. Pothier, Louage, IV, 30.
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țăles a aveă, aceste mobile la dispoziţie cât timp va aveă, 
înehiriat şi apartamentul, nefiind natural de a, se erede că 
ea ar fi înțăles a închiriă mai multe rânduri de mobile în 
timpul unui contract. | 

Pentru ca art. 1450 să fie aplicabil, se cere însă ca, Condiţiile ce- 
convenţia dintre părţi să nu cuprindă nicio stipulaţie cu rute peniru ca 
privire la timpul locaţiunei. El nu se va aplică deci, după fe apticanil. 
unii, dacă mobilele au fost închiriate cu atâta pe an, pe Controversă, 
lună, pe săptămână sau pe zi(?). 

Incât priveşte mobilele nedestinate la garnisirea unei Mobilele ne- 
case, unui apartament, unei magazii, ete., cărora textul de destinate la 
mai sus nu este aplicabil, termenul locaţiunei, când nu este unei case. 
fixat de părţi, se va, determină după destinaţia, lucrului sau 
după împrejurări. Astfel, locaţiunea unei trăsuri sau unui 
cal este presupusă făcută pentru timpul necesar călătoriei 
la care trăsura sau calul trebue să servească (2), 

Dacă termenul locaţiunei unei case sau unui apartament Cazul când 
este determinat prin convenţia părţilor, mobilele destinate Ig, termenul toea- 
garnisirea acestei case sau acestui apartament nu se consideră, case este de- 
în genere, închiriate decât pentru timpul determinat prin obi- terminat prin 
ceiul locului, afară de cazul când locatorul mobilelor ar fi Controversă. 
cunoseut termenul de închiriere al casei sau apartamentului, | 
în eare caz, mobilele vor fi, după unii, închiriate pentru tot . 
timpul cât va ţineă contraciul casei sau apartamentului (£): 

Unii aplică dispoziţia art. 1450 şi la închirierea mo- Inchirierea 
bilelor făcută de proprietar, aşa că în caz de închirierea me pe 
unor mobile menite a garnisi o casă sau un apartament,  prietar. 
făcută de însuș proprietarul, termenul locaţiunei, în lipsa, Controversă. 
unei convenţii speciale, va fi tot acel prevăzut de art. 1450 
din codul civil, întrucât legea nu face nicio distincţie în 
această privinţă (4). 

() Pothier, op. cit, 1V, 30; Duvergier, Louage, II, 232; Guil- 
louard, Idem, II, 681; F. Herman, C. civil annot, IV, 
art. 1757, No. 1. — Contră: Baudry et Wahl, 1, 1234. 

(2) Pothier, op. cit., 31; F. Herman, op. şi loco cit. No. 2; Guil- 
louard, Louage, Il, 681; Baudry et Wabl, Idem, I, 1232. 

() F. Herman, loco cit., No. 3; Guillouard, II, 683; Duvergier, 
II, 233; Troplong, II, 599. — Contră: Bandry et Wabhl, |, 
1232; Arntz, IV, 1176; T. Huc, X, 352; Thiry, IV, 74. 

(&) T. Hue, X, 352, în fine; Guillouard, Louage, LI, 684.— Vezi 
însă Baudry et Wabhl, Louage, I, 1233. 

20794 , 13 
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Art. 1451. 

Inchirierea 
unui otel mo- 

bilat. 
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Termenul loeaţiunei apartamentelor mobilate este supus 
la o regulă specială edictată de art. 1451. Acest termen se 
determină după modul stabilirei preţului. Astfel, contractul 
unui apartament mobilat va fi considerat ca făcut pe un an, 
dacă sa, stipulat atâta chirie pe an; el se va, consideră făcut 
pe' o lună, dacă sa stipulat atâta chirie pe lună, ete. (?). 
Contractul va, încetă deci de drept, fără niciun congediu, 
la expirarea anului, lunei, ete. 

Obiceiurile locale nu au putere în privința acestor con- 
traete, decât atunei când nicio împrejurare nu constată modul 
de fixare al preţului. 

Locaţiunea apartamentelor sau odăilor mobilate se deose- 
bește deci de locaţiunea caselor nemobilate, căci pentru 
aceste din urmă, de câteori nu se fixează niciun termen, 
trebue să ne referim la obiceiurile locale spre a se deter- 
mină momentul când trebue să se deă congediu (art. 1436, 
Ş 2); pe când pentru apartamentele sau odăile mobilate, 
trebue să avem mai întăi în vedere modul fixărei prețului, 
Şi numai în lipsa acestui element, să ne referim la obi- 
ceiurile locale (2). 

Art. 1451 nu se aplică, după părerea tuturor, la loca- 
țiunea unui otel mobilat spre exploatare (5). 

Incetarea contractului prin perirea totală a lucrului închiriat 
sau arendat. 

Art. 1423 și 1439 Ş 1. — Vezi explicarea acestor texte, 
supră, p..89 urm. 

(1) În oteluri, afară de o convenţie contrară, călătorii fiind obiş- 
nuit găzduiţi cu ziua, pot fi congediaţi, după voinţa, otelie- 
rului, așa cum şi ei pot, când voese, să facă să înceteze con- 
tractul. În caz de fixarea termenului locaţiunei cu luna sau 
altfel, otelierul nu poate însă să expulzeze pe călător înainte de 
expirarea termenului. Cpr. Baudry et Wabhl, Louage, I, 1222 
şi 1237; Trib. Nice, Sirey, 92. 2. 189; D. P. 94. 2. 132. 

(2) Guillouard, II, 505; Laurent, XXV, 431; Colmet de San- 
tere, VII, 207 bis I urm.; Duvergier, II, 37, pag. 61, 62; 
Troplong, II, 603. — Vezi însă Baudry et Wabhl, Î, 1235. 

(2) Baudry et Wabhl, 1, 1236; Laurent, XXV, 432; Guillouară, 
II, 506; T. Huc, X, 353; F. Herman, op. cit., IV, art. 1758, 
No. 2; Cas. fr. Sirey, 61. 1. 153; D. P. 61. 1. 170.
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Desființarea contractului prin neîndeplinirea din partea uneia 
din părţi a obligaţiilor sale. 

Art. 1439 Ş 2. — In caz când una din părţi nu-și îndepli- 
neşte îndatoririle sale principale, cealaltă parte poate cere desfiin- 
țarea contractului (!). (Art. 1020, 1021, 1365, 1366, 1430, 1446, 
1453, 1455 C. eiv. Art. 1741 C. fr). 

Acest text, care este mai bine redactat decât textul co- 
respunzător francez(?), este de prisos, pentrucă nu este decât 
o aplicare a art. 1021. Art. 1430, 1446, 1455, ete. cuprind 
aplicarea. aceluiaș principiu. 

In caz de neîndeplinirea obligaţiilor principale ale uneia Cazurile când 
din părţi), contractul nu este desființat de drept; desfiin- desfințarea nu are loc de 

drept. 

  

(1) Cpr. L. 3, în fine, Cod, De locato et conducto, &, 65; L. 56, 
Dig., Locati conducti, 19, 2. 

(2) Cpr. Maread6, VI, asupra art. 1742; Thiry, IV, 48, 
(9) lată cazurile principale în care locatorul poate cere desfiin- Cazurile prin- 

țarea contractului: când locatarul nu plăteşte câştiul la ter-cipale în cari 
menele determinate prin contract (art. 1429 $ 2); când el ppoeatorul 
subînchiriază sau arendează lucrul ori cedează contractul său vaii con- 
către altul, atunci când această facultate i-a fost interzisă tractului. 
(art. 1418); când nu face reparaţiile locative, pe cari legea, 
în lipsa unei convenţii contrare, le pune în sarcina lui 
(art. 1447 urm.); când el nu mobilează cu suficienţă casa, 
închiriată (art. 1446), sau nu înzestrează moşia arendată cu 
vitele și uneltele necesare la exploatarea ei (art. 1455); când 
nu se foloseşte de luerul închiriat sau arendat ca un bun pro- 
prietar, şi după destinaţia lucrului determinată fie prin contract, 
fie prin împrejurările cauzei (art. 1429 Ş 1); când el se folo- 
seşte de lucrul închiriat sau arendat altfel de cum se arată 
în contract, sau întrun mod după care ar puteă să rezulte 
o vătămare pentru loeator (art. 1430); când el nu observă 
clauzele particulare cuprinse în contract; când destinaţia pe 
care locatarul o dă lucrului închiriat este contrară legilor sau 
bunelor moravuri, ste., ete. 

In privinţa locatarului, el poate cere reziliarea contractului : Cazurile prin- 
când locatorul nu-i predă lucrul închiriat sau arendat, încipale în cari 
urma somaţiei ce i s'ar face (Cas. rom. Bult. 1906, p. 719), sau Jocatarul 
nu-l menţine în stare de a puteă servi la întrebuinţarea pe tinta, 
care părţile au avut:o. în vedere, sau nu face ca locatarul să contractului, 
se poată folosi neîmpedicat în tot timpul loeaţiunei (art. 1420); 
când locatorul nu face reparaţiile necesare cari sunt în sarcina 
lui (art. 1021, 1421 Ş 2, 1439); când el schimbă, în cursul 
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țarea trebue să fie cerută în justiţie (!), şi judecătorii pot s'o 

( 

—
 

locaţiunei, forma, lucrului închiriat sau arendat (art. 1424); 
când reparaţiile urgente cari incumbă proprietarului sunt de 
aşa natură încât locatarul şi familia lui se găseşte în nepu- 
tinţă de a locui imobilul (art. 1425); când imobilul închiriat, 
fiind. distrus în parte, ceeace a rămas din el este insuficient 
la trebuinţile loeatarului (art. 1423); când casa închiriată 
ameninţă ruină (epr. Pothier, Louage, IV, 320 urm.), sau are 
un viciu care împedică folosinţa loeatarului, ete., ete. 

In fine, vom cită, & titre de curiosile, un motiv de reziliere 
a contractului de locaţiune, de care am pomenit în tom. VIII 
al Coment. noastre, p. 721, şi care stă în strânsă legătură cu 
simplicitatea naivă a, moravurilor de altădată “şi a credinţei 
poporului. Unii eredeau şi cred și astăzi în existența fanto- 
melor, stafiilor, strigoilor, ete. (vezi Pravila lui Matei Basarab, 
glava 378, pentru mortul de se va află strigoiu, căruia 
zic vârcolac, ce tree să i să facă). Parlamentul din Paris 
refuză, în genere, de a reziliă contractul de loeaţiune pentru 
apariţia unei stafii în localul închiriat, pe când Parlamentul 
din Bordeaux hotără, din contra, că apariţia unei fantome eră 
o cauză de reziliere (decizie pronunțată în robe roşe, la 25 
Mai 1595); ceeace face pe un un autor din secolul al XVII-lea, 
Brillon (Dictionn. des arrâts des Parlamenis de France, 
vo Bail, No. 12), să zică cu mult spirit, că, deosebirea de 
jurisprudenţă între ambele Parlamente provine de acolo că 
apariţiile sau viziunile sunt mai frecuente la Bordeaux 
decât la Paris. 

Astăzi, zice 'Troplong, aceste dificultăţi au dispărut, căci 
morţii nu se mai scoală, sermanii, din mormânt pentru a 
turbură liniştea. celor vii. Ei revin câte odată, ce e drept, în 
memoria, rudelor şi a prietinilor cari i-au iubit; însă aceste reîn- 
toarceri plăcute, departe de a ne mâhni, ne mângâe şi ne alină 
durerea. Aceasta, este fericirea nefericirei, după expresia fru- 
moasă, a d-nei de Sâvign€. Cpr. 'Troplong, Louage, |, 197, 
p. 312, 313; Duvergier, Idem, IL, 528, p. 538, 539; Laurent, 
XXV, 118; Agnel, op. cit., 1057, text şi nota 1, etc. 
Cererea, de desființare nu are nevoe de a fi precedată de o 
punere în întârziere extrajudiciară, cererea în judecată pentru 
desființarea contractului fiind o punere în întârziere suficientă. 
Guillouard, I, 439; Laurent XXV. 358; Cas. rom. Bult. 874, 
p. 283; Balt. 1885, p. 410. Cpr. Cas. rom. Bult. 1907, p. 426 
(în privința, daunelor provenite din'călearea condiţiunilor unui 
contract). Vezi şi tom. VI al Coment. noastre, p. 89, text şi 
nota 3. — Contră: TI. Huc, VII, 270 şi X. 337; Pand. fe., ve 
Bail en gântral, 2453. Opr. Cas. rom. Bult. 1901, p. 1171 şi 
Bult. 1902, p. 522. Vezi şi supră, p. 156, nota 1,
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admită sau so respingă (1), având în orice caz facultatea, de a acordă uu termen părței care nu și-a îndeplinit la timp obligaţia sa (art. 1021, 1101)6). 
Judecătorii au deci facultatea, dacă, contravenția, părței Cazurile în este de mică însemnătate, so oblige la executarea contrae- ap erea tului (cpr. art. 1480, 1455) ), sau să acorde o despăgubire - pinsă. bănească părței care cere desființarea.(%). 
In orice caz, pâritul poate să împedice desfiinţarea eon- Dreptul pâri- tractului, executându-și obligaţiile sale, pănă la pronunţarea, ti de a-și unei hotărîri definitive(5). obligaţia sa. Rămâne bine înțăles că numai partea care şi-a înde- plinit obligaţiile sale poate cere desființarea contractului (6), - 

  

(0) Cpr. Jud. ocol. I Galaţi, care a decis că neîndeplinirea unei condiţii accesorii nu atrage neapărat desfiinţarea, contractului. Dreptul din 1900, No. 59. Vezi supră, p. 156 şi tom. VLal Coment. noastre, p. 90. 
() Baudry et Wahl, 1, 880 şi 1880; Guillouard, 1, 223; Laurent, XAV, 208, 264 şi 361; Aubry et Rau, V, $ 369, p. 848; F. Herman, 0. cinil annote, Supplement, axt. 1741; Trib. Ia- lomiţa, Dreptul din 1892, No. 68. Vezi şi supră, p. 156. Mai vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 91 și tom. VIII, p. 645. Sa decis, cu drept cuvânt, că dacă judecătorii pot acordă un termen părţei în culpă, a fortiori ei pot să acorde ase- menea termene, când neindeplinirea obligaţiei uneia din ele este datorită unor întâmplări fortuite sau unui caz de forţă ma- joră. Trib. Ilfov, Or. judiciar din 1909, No. 15 (cu observ. - noastră). 

În fine, judecătorii pot, conform art. 1021, să acorde un Acordarea termen donatarului pentru îndeplinirea sareinilor donaţiunei, unui termen atunci când se cere revocarea ei tocmai din cauza neindepli- în caz de re- nirei acestor sarcini. Cas. fr. Pand. Prriod. 1906. 1. 160. matii Vezi supră, explic. art. 830, 832. ” () Bandry et Wabhl, Louage, |, 1380; Guillouard, Jdem, ], 438; Cas.. fr. D. P. 69. 1. 112; Sirey, 69. 1. 304. 
- (0%) Baudry et Wabl, loco cit.; T. Hue, X, 337; Cas. fe. D. P. "93. 1. 120; Sirey, 94. 1. 438; Trib. Tecuci şi C. Galaţi (înaintea cărora am susținut noi înşine această teorie, dobândind câştig de cauză), Dreptul din 1907, No. 58.: 

(0) Baudry et Wabhl, IL, 1380, n fine; T. Huc, 271 şi X, 339; Laurent, XVII, 135; C. Galaţi, Dreptul din 1890, No. 44; Cas. rom. Bult. 1889, p. 832; Bult. 189%, p. 50; Bult. 189%, „p. 214, şi Or. judiciar din 1898, No. 12. Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 90, text şi nota, I, precum şi tom. VIII, p. 645. (*) Vezi supră, p. 156, text și nota 3, 
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Camirile când În caz când părţile ar fi stipulat, în contractul de lo- 
i i caţiune, un pact comisoriu expres, se vor aplică principiile 
soriu expres. cunoscute privitoare la acest pact (*), dacă, bine înțăles, partea, 

în favoarea căreia pactul comisoriu a fost stipulat, n'a re- 

nunțat. la el, ceeace ele sunt libere de a face, şi ceeace se 
apreciază în mod suveran de instanțele de fond(?). 

Dzeptul părței In fine, mai este de observat că, independent de des- 
la daune” fiinţarea contractului, partea care o cere și o dobândeşte, 
pe poate obţine și daune-interese (art. 1021, 1453) 0). 

Efectele desființărei contractului. 

Cari sunt efectele desființărei contractului prin neînde- 
plinirea, obligaţiilor uneia din părți? 

Efectele des- Contractul încetează de a mai aveă fiinţă în viitor, 
finţirei în desființarea lui fiind definitivă. Prin urmare, loeatorul va 

restitui câștiurile primite prin anticipaţie(?), iar locatarul va, 
aveă drept la restituirea, cheltuelilor făcute. Dacă este vorba 
de un contract de arendă, care a fost desființat înaintea, 
perceperei recoltei, arendașul va, aveă drept la, eheltuelile de 
arătură și semănătură., 

Efectele des- În privința trecutului, desființarea contractului având 
enteu crotut: efect. retroactiv, atrage rezolvirea actelor emanate dela partea, 

contra, căreia ea a fost pronunțată. 
Desființarea Astfel, desființarea contractului de locaţiune pronunțată, 
„spblocațiu-. contra, locatarului, atrage desființarea, sublocaţiunei sau ce- 
siunei con- Siunei consimţită de el, în baza regulei cunoscute: resoluto 
tractului. jure damtis, ete. (5). 

(1) Vezi supră, p. 80, 156, şi tom. VI al Coment. noastre, p. 102 urm. 
(2) Cas. rom. Bult. 1894, p. 100. Vezi supră, p. 157. Cpr. C. Bucu- 

veşti (două decizii), Dreptul din 1909, No. 35 (cu observ. noastră). 
€) Thiry, IV, 48; Guillouard, Louage, L, 447; Baudry et Wabhl, 

Idem, 1, 1385, p. 132. 
(&) Restituirea preţului are loc și în caz de desființarea, contrae- 

tului prin perderea, fortuită a lucrului închiriat sau arendat 
(art. 1428). Cas. rom. Dreptul din 1908, No. 36, p. 289. 
Vezi şi supra, pag. 92. 

(6) Vezi înfră, p. 201. — Incât priveşte însă cazul când con- 
tractul este desfiinţat prin comuna înțelegere a părţilor, vezi 
înfră, pag. 216.



CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE. — ÎNCETAREA LUI. 199 

Sublocaţiunile şi cesiunile contractului de locaţiune vor 
fi desfiinţate, chiar dacă ele ar fi fost făcute cu învoirea, 
locatorului, dacă acest din urmă n'a renunțat la rezilierea, lor. 

Subloeatarul sau cesionarul contractului va aveă însă Dreptul sub- drept la daune contra locatarului principal, pentrucă acest JVatarului din urmă sa obligat a-l face să se folosească de lucrul sub- rului Ia daune. închiriat, pănă la expirarea contractului principal (Î). 

Incetarea contractului prin rezolvirea sau desfiinţarea 
dreptului (titlului) locatorului. 

La Romani, contractul de locaţiune încetă de câteori Dr. roman, 
încetă, şi dreptul locatorului. Se aplică, deci, în această pri- 
vinţă, regula, cunoscută: resoluto jure dantis, resoluitur jus 
accipientis. 

Asttel, contractul de locaţiune încheiat de către un 
uzufructuar încetă la, stângerea uzu fructului €). | 

Astăzi însă, contractele de locaţiune relative la imobile, Art. 534. 
încheiate de bună credință de către uzufructuar, în limitele 
unui act de administraţie, adecă: pe cinci ani cel mult, iar 
nu pe nouă ani, ca în codul francez, trebue să fie respee- 
tate de proprietar (art. 534)(). 

Tot astfel, contractele de locaţie sau de axendare relative art. 1266, 
la bunurile dotale, încheiate de bărbat, în conformițate cu 1269 și 1419. 
art. 1268, 1269 şi 1419, nu încetează, prin desfacerea că- 
sătoriei, după cum nu încetează nici acele făcute de tutor 
prin ajungerea minorului la majoritate. 

In fine, vânzătorul cu pact de răscumpărare, care reintră Art. 1380 
în drepturile sale asupra imobilului, este dator să respecte $ ultim. 
contractele de închiriere sau arendare consimţite de cumpă- 
rătorul de bună, credință, pendente conditione (art. 1380 
$ ultim), sub condiţie, bine înțăles, ca aceste contracte să nu 
întreacă termenul de cânci ani, căci știm că numai pentru 

  

() Vezi asupra tuturor acestor punete, Baudry et Wabhl, Louage, 
1, 1386 urm., şi autorităţile citate de acești autori. 

0) L. 9 $ 1, Dig., Locati conducti, 19, 2. Această soluție eră ad- 
misă şi în vechiul drept francez. Vezi Pothier, Louage, IV, 312. 

() Vezi tom. III, partea 1, al Coment. noastre, p. 468 urm. 
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acest termen contractele de închiriere sau arendare se con- 
sideră ca acte de administraţie). 

Influenţa anu- Chestiunea este însă de a se şti dacă anularea sau re- 
Vrei tului zolvirea titlului locatorului atrage desființarea contractului, 
asupra con- ehiar când acest titlu i-ar conferi, față, de proprietar, dreptul 
ee n de a încheiă asemenea contracte? Această chestiune este 
Controversă. controversată. În caz de evingerea locatorului, se decide de 

unii că contractele încheiate de dânsul vor fi desființate, fie 
că el posedă fără titlu, fie în baza unui titlu emanat a non 
domino; căci deşi este de principiu că contractele de loca- 

țiune, în calitatea lor de acte de administraţie, pot să emane 
dela reprezentantul proprietarului, totuşi, un posesor, fie 
chiar de bună credinţă, nu poate fi considerat ca reprezen- 
tantul proprietarului, care joacă rolul de evingător (2). 

Soarta con- Se validează însă, în genere și prin excepție, contrac- 
tractelor în- ele de închiriere sau de arendare consimţite de către moș- 
moştenitorul tenitorul aparent, dacă acel care a contractat cu moștenitorul 

aparent. aparent eră de bună credinţă (2). 
Infuenţa anu- Anularea sau desființarea titlului de proprietate al loca- 
a alui torului aduce și ea, după părerea generală, desființarea, con- 
al iocatorului țraetelor de locaţiune consimţite de dânsul (5); însă simpla 

tacal în. Lezolvire a titlului său n'ar atrage, după unii, desfiinţarea 
cheiate de contractului, atunci când acest titlu îi dădea dreptul de a 
dânsul. îneheiă asemenea contracte. Astfel, după această teorie, ar 

Controversă. , a : valide contractele de locaţiune sau arendare încheiate de 

(1) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 788. 
(2) Aubry et Rau, $ 369, p. 352, text şi nota 12; T. Huc, X, 

287; Laurent, XXV, 57; Duranton, XVII, 135; Duvergier, 
I, 531, p. 545, 546. — Contră: Mareadă, VI, art. 1713, No. IV; 
Guillouarăd, Louage, I, 56 şi 448; Baudry et Wahl, Idem, I, 66. 

(9) Vezi Aubry et Rau, loco cit., p. 852, 353, precum şi alte 
autorităţi citate în tom. VI al Coment. noastre, p. 473, nota 3; 
Cas. rom. Bult. 1905, p. 152 și Cr. juditiar din 1905, No. 82. — 
Contră: Laurent, LX, 557, 558 şi XXV, 57. 

Instrăinările Incât priveşte controversa privitoare la înstrăinările imobi- 
consimţite de liare consimţite de către moștenitorul aparent, vezi tom. III, 
mogienitorul partea ], p. 314, ad notam; tom. VI, p. 475 urm.; tom. VII, 
Cocora, p. 555, ad notam, şi tom. VIII, p. 845. Vezi şi Cas. rom., loco 

supră, cit. Incât priveşte Teoria proprietarului aparent şi legea 
consolidărilor petrolifere, vezi Cezar Vârgolici, Dreptul din 
1909, No. 4, 6, 18, ete. 

(*) Vezi Aubry et Rau, loco cit, p. 353.
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către un cumpărător al cărui drept ar fi fost desfiinţat pentru neplata preţului; de către un donatar al cărui titlu ar fi tost revocat pentru neexecutare de sarcini; de către un adjude- catar care n'ar fi plătit preţul adjudecărei, ete.; şi pentru a se ajunge la acest rezultat, se irage argument prin analogie din art. 534, 1380, ete. (4). 
„Se decide însă, în genere, că desfiinţarea, contractului Influența des- principal. pentru neplata prețului, atrage desființarea sublo- zmeul ori caţiunilor și a cesiunilor contractului (), pentrucă dacă, loca- cipal asupra | tarul are, în prineipiu, dreptul de a subînchiriă sau de a mila a | subarendă, aceasta este sub condiţia de a-și execută el însuş siunilor_con- | obligaţiile ce-i impune contractul (*). ii Subloeatarul, care se vede astfel evins prin culpa loca- Dreptul sublo- tarului principal, poate cere daune dela acest din urmă. nu cataruli la însă şi dela locator (î, 

Cazul când lucrul închiriat sau arendat a fost vândut 
sau transmis altuia (). 

Art. 1441. — Dacă locatorul vinde lucrul închiriat ori arendat, cumpărătorul este dator să respecte locaţiunea (sau arendarea) făcută înainte de vânzare, întrucât a fost făcută print”un act autentic, sau 

  

(1) Vezi Aubry et Rau, loco cit, p. 353, text și nota 14; Trop- long, I, 100 şi II, 545; Guillouard, 1, 50 şi 449; Baudry et Wabhl, 1, 83.—0ontră: Laurent, XVII, 83 şi XXV, 383, 384; Arntz, IV, 1157; Thiry, IV, 49. Acești din urmă autori se întemeiază pe vechea regulă romană: resoluto jure dantis, ete. și pe vechiul drept francez, considerând art. 534 şi 1380 ca niște dispoziţii excepţionale, cari n'ar puteă fi întinse la alte cazuri. 
(2) Cpr. C. Pau, Sirey, 93. 2. 168; D. P. 93.2. 304. Vezi supră, p. 198 și înfră, p. 218. 
(5) Vezi Aubry et Rau, V, $ 369, p. 353, text şi nota 15; Agmnel, op. cit., 1044, p. 461; Duranton, XVII, 159; Baudry et Wahl, Louage, I, 1386; Guillouard, Jdem, 1, 345; 7. Huc, X, 285; Arntz, IV, 1154; C. Lyon, Sirey, 1903. 2. 76; D.P. 1903. 2. 374. — Contră: Duvergier, Louage, 1, 539, 
(*) Vezi deciziile citate de Aubry et Rau, loco cit, p. 35%, nota 15, în fine. 
() Vânzarea lucrului închiriat sau arendat de către locator lasă a se presupune că “nicio clauză din contractul de locaţiune nu opreşte înstrăinarea, căci nimie n'ar împedică pe părţi de a , stipulă asemenea, clauză, care ar fi validă, în baza principiului 
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prin aet privat, dar cu dată certă, afară numai când desfiinţarea, 
ei din cauza vânzărei s'ar fi prevăzut în însuş contractul de loca- 
ţiune (sau de arendare) (1). (Art. 969, 972, 1171, 1182, 1420, 
1444 C. civ. Art. 722 $ 10, 723 Pr. eiv. Art. 1743 C. fr.). 

Art. 1442. — Dacă în contractul de locaţiune s'a prevăzut 
desființarea lui din cauza, vânzărei, atunci locatarul are drept a 
cere desdaunare dela locator, afară numai când s'ar fi stipulat con- 
trariul. (Art. 1420, 1441, 1443, 1444 C. eiv. Art. 174 C. fr)(?). 

Art. 1443. — Cumpărătorul ce voeşte să facă întrebuințare 
de facultatea rezervată prin contractul de locaţiune de a da con- 

libertăţei convenţiunilor (art. 969). Cpr. Baudry et Wahl, 
Louage, I, 1343. — Contră: T. Huc, Tr. de la cession et de 
la transmission des ercances, |, 35, p. 60. 

Fiind însă că locatarul nu are, după cum știm, niciun 
drept real asupra luerului, aşa, că oprirea de a înstrăină este 
o obligaţie personală a loeatorului, înstrăinarea, făcută de 
dânsul va, fi validă, şi locatarul nu va aveă în contra locato- 
rului decât o acţiune în daune izvorită din călearea obligaţiei 
sale, şi chiar dreptul de a, cere rezilierea, contractului, dacă 
asemenea clauză, poate fi considerată ea supunând contractul 
unei condiţii rezolutorii. Baudry et Wabl, Louage, |, 1344. 

(') Contră: L. 9, Cod, De locato et conducto, 4, 65, citată textual 

€) 

înfră, p. 203, nota 3; L. 25 $ 1, Dig., Locati conducti, 19, 2; 
Pothier, Louage, IV, 62, 101, 288, 289, 292, 203. Vezi asupra 
art. 1441, Lon Giraud, Revue pratigue de droit franțais, 
tom. 47, anul 1880, p. 492 urm. 

Acesta, este textul din care s'a tras argument în Franta, 
pentru a se susţine realitatea dreptului locatarului sau aren- 
daşului, părere care, după cum ştim, este inadmisibilă. (Vezi 
supră, p. 28 urm., nota 2). Personalitatea, dreptului locatarului 
sau arendaşului n'a fost modificată nici prin formalitatea pu- 
blicităţei preserisă de procedura, civilă pentru contractele mai 
lungi de trei ani. Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1905, No. 70, 
şi din 1890, No. 54 (motive); C. Bucureşti, Or. judiciar din 
1906, No. 8 şi Dreptul din acelaş an, No. 70 (motive). „Publi- 
citatea la care supunem contractele de locaţiune, a zis rapor- 
torul legei franceze asupra transerierei ipotecare din 23 Martie 
1855, este o îmvazie în domeniul drepturilor private“. Vezi 
Mourlon, Transcription, |, 147, p. 365; Planiol, II, 1710 
(ed. a 4-a); Martou, Privil. et hypothegues, IL, 33, în fine, p. 58; 
Vigi€, Cours €lement. de droit civil, III, 899, ete. 
Axt. 1745 —1747 din codul francez, cari au fost eliminate de 
legiuitorul nostru, ca şi de acel italian, reglementează modul 
de plată al despăgubirilor cuvenite locatarilor de case, pră- 
vălii, uzine, ete., precum și arendaşilor de moşii. În lipsa 
acestor texte, judecătorii vor apreciă, conform principiilor ge- 
nerale, despăgubirea cuvenită locatarilor san arendaşilor. Cpre
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gediu (1), trebue să vesteaseă mai întăi pe locatar. Chiriașul va fi vestit mai înainte cu timpul cerut de obiceiul locului; arendaşul cel puţin cu un an (înainte). (Art. 1436 C. civ. Art. 1748 C. fr). Art. 1444. — Arendaşii ori locatarii nu pot fi daţi afară mai înainte de a fi desdăunaţi de către loeator, iar când acesta nu o face, se către cumpărător. (Art. 998, 999, 1442 C. civ. Art. 1749 C. fe.) ). 

La Romani și în vechia jurisprudență franceză, înstrăi- De. roman. narea lucrului închiriat eră o cauză de desființare a con- | tractului, după cum aceasta, se dovedește prin faimoasa lege 
așa zisă Imptorem (), afară de cazul când cumpărătorul se - 
obligase a respectă contractul de locaţiune, clauză care, la, | urma urmei, a sfânșit prin a fi subînțeleasă în vânzările 
făcute de către fise (5). Vente passe bail, aceasta eră. regula, 
dreptului roman şi a vechiului drept francez (?). 

Astăzi, din contra, înstrăinarea lucrului inchiriat nu Dr. actual. este, în principiu, o cauză de desființare a contractului de 

  

Ricci, Corso teorico-pratico di diritto civile, VIII, 153, p. 283 (ed. din 1907). Vezi și înfră, p. 206. 
() Adecă: de a expulză pe locatar sau arendaş, în urma conge- diului ce i se va dă, după cum se exprimă textul francez. Art. 1600 din codul italian zice: „cumpărătorul care voeşte a uză de facultatea rezervată, prin contract de a congediă (licenziare) pe loeatar, în caz de vânzare, ete... %, 

Codul francez mai are încă o dispoziţie, care a fost iarăş Eliminarea eliminată de legiuitorul nostru, și anume: art. 1750, a cărui art. 1750 din cuprindere este: „Dacă contractul nu este autentic, sau nu Codul fr. are dată certă, cumpărătorul nu plăteşte nicio despăgubire“. 
Aceeaș soluţie este admisibilă şi la noi, cu toată lipsa acestui text, pentrucă contractul care nu a dobândit dată certă înainte de înstrăinarea imobilului este ca şi neexistent pentru 
cumpărător (art. 1441). Loeatarul sau arendaşul va puteă însă cere daune dela locatorul său, după cum dispune anume 
art. 1601 din codul italian, pentrucă acest locator nu-i procură 
folosinţa lucrului închiriat sau arendat (art. 1420). Mareadg, 
VI, asupra art. 1750; Guillouard, Louage, |, 373; Pand. fr., v0 Bail en gântral, 2098; Troplong, Louage, II, 504. — Vezi însă Baudry et Wabl, /dem, |, 1294. 

€) »Emptorem guidem fundi mecesse non est stare colono cui 
prior dominus locavit, nisi ea, lege emit“. (L. 9, Cod, De 
locato et conducto, 4, 65). 

(6) L. 50, Dig., De jure fisci, 49, 14. 
() Cpr. Pothier, Lovage, IV, 62 şi 288. Vendage ou achat passe louage, zice, Loysel. Vezi Aubry et Rau, V, $ 369, p. 360, 

  e 

—
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Quem de 
evictione tenet 

actio, ete. 

Aplie, * 
art, 1182. 

Cunoştinţa ce 
cumpărătorul 
aveă de con- 
tract nu înlo- 
cueşte data 

certă, 
Controversă. 

COD. CIV, — CARTEA UL. — TIT. VII. — CAPIT. JI. — ART. 1441—1444. 

locaţiune. “Bail passe vente, aceasta este regula, dreptalui 
modern. (Cpr. art. 571 $ 1 C. german). 

Astăzi, cumpărătorul imobilului, fie de bună voe, fie la 
mezat public (!), este, în principiu, obligat a respectă, con- 
tractul de locaţiune încheiat de autorul său (2), întrucât acest 
contract a fost făcut printr'un act autentic, sau printr'un 
act sub semnătură privată, care a dobândit dată certă înainte 
de înstrăinare (?). 

Din acest principiu rezultă că cumpărătorul unui imobil 
închiriat este, în unele cazuri, responsabil de evicţiune şi, 

nota 30. „Kauf brichi Miethe“, ziceă, dreptul comun germanie. 
Cpr. Braun, Droit civil allemand, 1671 urm. (ed. din 1893).— 
Contră: Allgemeimes Landrechi fir die Preussischen Staaten 
(1, XXI, $ 358). (Kauf br cht nicht Miethe). Cpr. axt. 571 Ş1 
C. german actual. 
Guillouard, Louage, L, 360; Aubry et Rau, Y, $ 369, p. 360, 
text şi nota 30 bis, precum şi autorităţile citate acolo. 
Cumpărătorul n'ar puteă, în genere, să aiace contractul prin 
acţiunea pauliană (Baudry et Wahl, I, 1292; Aubry et Rau, 
loco cit., p. 360, nota 30 ter; C. Alger, D. P. 94. 2. 455; 
Glasson, nota în D. P. 95. 1. 369), ci numai prin acţiunea 
în simulaţie, această din urmă acţiune aparținând tuturor in- 
teresaţilor. Vezi autorităţile supră cit. În privinţa probei si- 
mulaţiei, cumpărătorul va fi supus regulelor la cari sunt su- 
puse însăşi părţile contractante (epr. C. Gand, D. P. 84. 2. 92 
şi tom. V al Coment. noastre, p. 275, text şi nota, 2 şi tom. VII, 
p. 157 şi 285, text şi nota 3), afară de cazul când ar 
dovedi că frauda a fost îndreptată contra lui, în care caz el 
va, puteă administră orice probe în genere. Aubry et Rau, loco cit. 

(9) Data certă se dobândeşte prin unul din mijloacele arătate de 
art. 1182, a cărui aplicare o găsim în art. 1441. Nu este su- 
ficient ca contractul de locaţiune să fi dobândit dată certă 
chiar în ziua vânzărei, această dată trebuind să fie anterioară 
înstrăinărei. Textul nostru este chiar, în această privință, mai 
bine redactat decât acel francez. „Cumpărătorul, zice art. 1441, 
este dator să respecte locaţiunea făcută înainte de vânzare, 
întrucât a fost făcută printr'un act privat, însă cu dată certă“ 
Cpr. Baudry et Wabhl, Louage, I, 1282; Guillouard, Iden, I, 
362; C. Pau, Sirey, 98, 2. 303. 

Faptul că cumpărătorul imobilului închiriat cunoșteă con- 
traetul de locaţiune şi toate clauzele lui, nu poate înlocui data - 
certă cerută de lege. Baudry et Wabl, loco ciţ.; Guillouard, 
1, 363; T. Huc, X, 344, ab înitio; Laurent, Sa 390; C. 
Pau, Sirey, 98. 2. 803. — Contră: Aubry et Rau, V, $ 369, 
p. 363, text şi nota 35 (ed. a 5-a).
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deci, nu. poate să evingă el însuș pe chiriaş (1). Quem de 
evictione tenet actio, eumden. agentem repellit exceptio (2). 

Acest principiu se aplică atât în cazul când locatarul Cazurile la nu intrase încă, în momentul” înstrăinărei, în folosinţa, lu- “22 se, aplică cerului închiriat, cât şi în ipoteza: contrară (5). 
Art. 1441 nu-şi primește însă aplicare în cazurile ur- Cazurile în mătoare: 1” când, în contractul de loeaţiune, se prevede"! 2 141 anume desființarea, lui din cauza vânzărei imobilului. In aplicabil. acest caz, desființarea, contractului de locaţiune este rezul- 

tatul convenției părţilor (art. 969). Dacă. cumpărătorul imo- 
bilului închiriat voeşte să uzeze de facultatea rezervată prin 
contractul de locaţiune de a consideră contractul ea desfiinţa, trebue să vestească despre aceasta, pe locatar înainte, cu timpul 
cerut de obiceiurile locului, iar pe axendaș cel puţin cu un 
an înainte (art. 1443), fiindeă altfel, locatarul şi arendașul 
ar fi expuși la daune mai mult sau mai puţin considerabile 

  

(1) Cpr. Trib. Iaşi, şi Cas. rom. Dreptul din 1908, No. 66 şi din 1909, No. 22, precum şi Revista Jurisprudenţa din 26 Februarie 1909, No. 7, p. 9%. - 
(2) Vezi asupra acestei celebre maxime, formulată pentru prima oară de Denys Godefroy (ad legem, LT, Dig., De evictionibus, 21, 2), tom. III, partea I-a, al Coment. noastre, p, 272, text şi nota, 2 (ed. a 2-a); tom. VI, p. 206 şi tom. VIII, p. 677, text și nota 1. Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1897, No. 54. () Aubry et Rau, loco cit., p. 361, 362, text şi nota 33; Thiry, IV, 51; Arntz, IV, 1164; Laurent, XXV, 393; Guillouard, I, 367; Mareadg, VI, art. 1743 urm., No. II; C. Rouen, Sirey, 70. 2. 216; D. P. 71. 2. 78. — Contră: Duvergier, Louage, 1, 281 şi 541; Duranton, XVII, 139. 

Art. 1441, fiind o dispoziţie derogatorie dela dreptul comun şi  Neaplie, referindu-se numai de imobile, deşi întrebuinţează cuvântul lucru, art. 1441 la (chose), întrucât este pus sub rubrica: regule comune la loca- coele țiunea edificiilor și a fondurilor rurale, nu poate, după ri- ” goarea, principiilor, fi întins la mobile, în specie, la vasele plutitoare, pe cari art. 490 din codul comercial le declară, Iuernri mobile, aşa că dobânditorul unui vas nu va fi obligat a respectă, contractele de locaţiune a vasului cumpărat, afară, de cazul când contractul său ar cuprinde o clauză contrară în această privinţă. Vezi în acest sens, Aubry et Rau, loco cit., p. 361, nota 32 bis; Baudry et Wahl, ], 1214; Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. commercial, V, 145, p. 93 (ed. a 2-a). — Contră: Bugnet asupra lui Pothier, Contrat de charte-partie, IV, p. 402, nota 1; Desjardins, 7. de droit maritime, TII, 762. Cas. rom. Bult. 1899, p. 1390.
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prin faptul că, dacă ar fi expulzați imediat, cel dintăi ar 
puteă. să rămâe fără casă, iar cel de al doilea nu şi-ar putei 
strânge recolta, pentru care a făcut luerări şi eheltueli. 

Dreptul loea- Mai mult încă, loeatarul are, în asemenea, caz, afară de 
fatului la cazul unei stipulaţii contrare, drept la daune, nu în contra 

cumpărătorului imobilului, care nu este obligat către el, ci în 
contra locatorului, care nu-și îndeplinește obligaţia de a, prestă, 
folosința, lucrului în tot timpul contractului (art. 1420, 1442). 

Aprecierea In lipsa ast. 1745—1747 din codul francez, cari au 
daunelor. fost eliminate de legiuitorul nostru, aceste daune se vor 

apreciă de judecători după regulele dreptului comun. (Vezi 
supră., p. 202, nota 2). 

Dreptul de re- Pentru a asigură plata despăgubire; pe care el poate 
tenţie ai loca-s'0 veelame, locatarul are dreptul de retenție asupra imo- 

Art. 1444. bilului (), drept opozabil cumpărătorului lui, cu toate că 
acest cumpărător nu datorește nicio despăgubire. Acest drept 
al locatarului sau arendaşului rezultă din art. 1444, care 
dispune că ei nu pot fi daţi afară înainte de a fi despă- 
gubiţi de către locator. Deşi cumpărătorul imobilului nu da- 
toreşte, după cum am văzut, personal nicio despăgubire loca- 
tarului sau arendașului, totuşi el nu va puteă să expulzeze 
pe acest din urmă decât plătindu-i despăgubirea datorită de 
proprietar, rămânând, bine înţăles, ca despăgubirea ce achi- 
zitorul imobilului ar plăti locatarului să-i fie apoi restituită de 
către proprietar, a cărui datorie s'a plătit de altul (art. 1444). 

Cazul când 20 Al doilea caz în care art. 1441 nu este aplicabil 
Iocan este Este acela în care contractul de locaţiune sau de arendă nu 
amtentie şi nueste autentie şi nu are măcar dată certă (de exemplu: eon- 

„are nici dată țractul este verbal). In asemenea caz, cumpărătorul imo- certă, 

Dreptul de re- (1!) Acest drept: de retenţie nu există însă, în privința îmbunătă- p p i p 
tenţie în pri- ţirilor şi construcţiilor făcute de locatar, chiar dacă contractul 
strucfiilor și ar dispune că locatarul va fi despăgubit pentru lucrările fă- 
îmbunătăţi- cute de dânsul, de oarece dreptul de retenție nu există, după 

rilor făcute de părerea noastră, decât în cazurile în care el este anume admis 
locatar. de lege. Cpr. Trib. Ilfov, Cr. judiciar din 1908, No. 29, p. 230. 

Controversă, 
Or, în specie, niciun text de lege nu-l admite. Baudry et 
Wahl, I, 1324. — Contră: Guillouard, I, 377; T. Huc, X, 347. 
Cpr. C. Bucureşti, şi Cas. rom. Dreptul din 1909, No. 32, 
p. 254 şi Or. judiciar din 1908, No. 69. Vezi în privinţa 
dreptului de retenţie, studiile noastre anterioare, citate în tom. 
IN, partea I, al Coment. noastre, p. 283, nota 1 (ed. a 2-a) 

e
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bilului poate să expulzeze pe locatar, afară de cazul când el sar fi obligat, prin actul de cumpărare, a respecti, contractul de locaţiune care n'ar aveă dată certă (1). 
Chestiunea este însă, de a -se ști dacă, în acest caz, ex- Oblig. cumpă- ! pulzarea poate fi imediată, sau dacă achizitorul imobilului *ătorului Pd trebue să deă congediu loeatasului, conform art. 1443. Obli- da congediu gaţia. de a se da congediu, susținută, de unii autori, con- goealarului. form teoriei lui Pothier (), ne pare foarte echitabilă, pentrucă, ” după cum foarte bine zice Maread6, umanitatea nu permite de a se aruncă pe drumuri, de multeori în timpul iernei, o familie fără a, i se da timpul necesar spre a-şi găsi un adă- post. Lucrul este așa, de adevărat încât Mourlon (II, 767), care este partizan al expulzărei imediate, fără congediu, conferă judecătorilor dreptul de a acordă un termen locatarului. De câteori locatarul va, fi expulzat (art. 1444 și 1445 Dreptul loca- zic: dat afară), pentrucă contractul lui nu este autentic tari expul- sau nu are dată certă, el va, avea drept la daune nu contra, contra Ies dobânditorului imobilului, care nu are nicio obligaţie către torului. dânsul, ci eontra locatorului care nu-şi îndeplineşte obligaţia de a-i prestă folosinţa luerului închiriat, Aceste daune vor fi, ca și în cazul precedent, apreciate de judecători, conform dreptului comun. 

La, regula că locatarul poate fi expulzat de către achi- Excepţia zitorul imobilului, când acest drept a fost rezervat prin admisă de contractul de loeaţiune, sau când locatarul as opune cumpă- rătorului un contract sub semnătură privată, care n'ar fi dobândit dată certă înaintea înstrăinărei (), se face excepţie, 

  

() Baudry et Wabl, ], 1283; Guillouară, I, 366. — Chestiunea de a se şti dacă, în asemenea caz, cumpărătorul poate cere reducerea contractului care ar fi fost încheiat pe un period mai lung decât acel permis de lege, este controversată. Vezi pentru afirmativa, Guillouard, Louage, loco cit.; Laurent, VI, 466. — Contră: Baudry et Wahl, Louage, IL, 167 bis. (2) Pothier, Louage, IV, 297; T. Hue, X, 344; Maread6, VI, asupra art. 1750; Aubry et Rau, V, $ 369, p. 363; Guil- louard, I, 365.— Contră: Mourlon, III, 767; Baudry et Wabhl, I, 1293; 'Fhiry, IV, 52, p. 50; Laurent, XXV, 389; Acollas, III, p. 387, text şi nota 1, care zice că Marcade cade în contradicţie cu sine însuş. Vezi asupra acestei controverse, Pand. fr., vo Bail en gentral, 2035 urm. 
€) Vezi Baudry et Wahl, Louage, I, 1330 (ed. a 2-a).— Contră,:
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prin art. 1445, în privința cumpărătorului imobilului cu 
pact de răscumpărare. 

lată, în adevăr, cum se exprimă acest text, despre care 
am mai vorbit în tom. VIllal Coment. noastre, p. 782. 

Art. 1445.— Cumpărătorul cu paet de răscumpărare nu poate 
să dea afară pe locatar (sau arendaş) mai înainte de a fi devenit pro- 
prietar nerevocabil, prin trecerea termenului rescumpărărei. (Art. 1375, 
1378, 1436, 1441 C. cir. Art. 1751 C. fr.)(). 

După acest text, cumpărătorul cu pact de răscumpărare 
nu poate să expulzeze pe locatar decât atunci când a de- 
venit, proprietar irevocabil, prin trecerea termenului de răs- 
cumpărare, fără ea acest drept să fi fost exercitat. Astfel, 
dacă presupunem că am dat cu chirie un imobil printr'un 
contract fără dată certă şi că, apoi, am vândut acest imobil 
lui X, cu pact de răscumpărare, adecă: rezervându-mi dreptul 
de a-l răscumpără întrun termen oarecare, de exemplu: în 
termen de cinci ani (art. 1373), cumpărătorul nu va puteă 
să expulzeze pe locatar, decât în urma expirărei termenului 
de cinei ani, atunci când el a devenit proprietar irevocabil 
prin neexercitarea, din partea, mea a pactului de răscumpă- 
rare în termenul de mai sus. 

Motivele Motivul acestei dispoziţii este lesne de priceput: pen- 
"9% dente conditione, cumpărătorul imobilului având numai un 

drept supus rezoluţiei, nu poate expulză pe locatar, pentrucă 
dacă, înlăuntrul termenului stipulat, cumpărătorul își exer- 
cită dreptul de răscumpărare, el va trebui să respecte con- 
tractul, care este opera lui. În acest timp şi cumpărătorul 
trebue deci să-l respecte, și numai când dreptul acestuia a 
devenit irevocabil, el poate să desființeze contractul, dând 

afară pe locatar. 
Așa dar, pentru ca cumpărătorul imobilului închiriat 

Aubry et Rau, V, $ 357, p. 172, nota 28. Vezi şi alte auto- 
rități citate întrun sens şi întraltul în tom. VIII al Coment. 
noastre, p. 182, n. |. | 

Origina art,  (£) Acest text este conform unei veche jurisprudenţe stabilite 
1445. printr'o decizie din 16 Februarie 1662. Vezi Rousseau de 

Lacombe, vo Bail, S-a 1, No. 5. Vezi şi Pothier, Louage, 
IV, 295. Incât priveşte dreptul roman, vezi tom. VIII al 
Coment. noastre, p. 781, nota 4. “
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să poată expulză pe locatar, el trebue să dovedească că a 
cumpărat imobilul înainte ea contractul de locaţiune să fi 
dobândit dată certă, puţin importă dacă actul său de cum- 
părătură are sau nu dată certă, sau a fost ori nu transeris. 

Cu alte cuvinte, cumpărarea imobilului închiriat sau arendat 
de către un terţiu, va fi opozabilă locatarului, deși ea n'ar 
fi fost transerisă, însă numai după ce contractul de loca- 
ţiune a dobândit dată certă (?). 

Această soluție nu este însă adevărată decât în pri- Contractele 
vinţa, contractelor de închiriere sau arendare încheiate pe tate pa 
un period cel mult de tre; ani, căci pentru contractele mai lung de trei 
lungi, spre a fi opozabile terţilor, trebue, pe lângă forma- 22 
lităţile cerute de art. 1441 (anterioritatea, lor şi data, certă), 
să fie și transerise (). 

Transcrierea contractelor de locaţiune sau arendare. 

Art. 722 $ 10 Pr. civ. — Se va transerie în registrul de tran- 
seriere al tribunalului unde este aşezat bunul nemişcător: extract 
de pe contractele de arendă sau închiriere pe un timp mai lung de 
trei ani (5). (Art. 1441 C. eiv. art. 723 Pr. civ.). 

Art. 723 Pr. civ. — Pănă la transcriere, drepturile rezultând 
din actele menționate la art. de mai sus, nu se pot opune celor de 

(1) Cpr. Baudry et Wabhl, Louage, I, 1284; Aubry et Rau, II, 
$ 174, p. 84 (ed. a 5-a); Lesenne, Comment. de la loi du 
23 mars 1855, No. 11, 

(2) Cpr. Cas. rom. Bult. 1906, p. 827; Trib. Ilfov, Cr. judiciar 
din 1900, No. 23; C. Galaţi, Cr. judiciar din 1902, No. 53; 
Numai contractele încheiate pănă la trei ani sunt opozabile 
terțiilor fără a fi transcrise. Cas. rom. Bult. 1905, p. 559. 

Cât pentru subînechirierile sau cesiunile de contracte de 10- Subinchirieri 
caţiune făcute pe un period mai lung de trei ani, ele nu suntsau cesiuni de 
supuse transerierei, fiind că ambele sunt restrânse în limi- onbracte. 

, î_. .. A ._. . etranserie- 
tele contractului principal. Terţii neavând niciun interes a sea lor, 
cunoaşte un act, care nu sehimbă condiţia imobilului şi nu 
aduce nicio schimbare proprietăţei, transerierea, nu are niciun: 

" interes. Vezi Verdier, T'ranseription, |, 244 şi 246 (ed. din 
1865); Mourlon, Zranscription, |, 1417 şi 150. Cesiunea ră- 
mâne însă, bine înțăles, supusă publicităţei prevăzută de 
art. 393. Vezi supră, p. Tl. 

(5) După legea franceză, oprsprezece ani, iar după acea, belgiană, 
ROUĂ ani. 

20724 . 14



210 C. CIV, — CARTEA III. — TIT. VIL.— CAPIT. II, — ART. 122, 723 PR. CIV. 

al treilea, cari au drepturi asupra bunului nemişcător, chiar dacă 
au cunoştinţă de existenţa actelor de mai sus. — Se exceptează, bine 
înţăles, cazurile de vielenie. (Art. 722 Pr. civ. Art. 1441 C. civ.). 

Art, 722 8 10. După aceste texte, cari modifică şi complectează art. 1441 
Pr. cir: din eodul civil, contractele de locaţiune sau arendare încheiate 

pe un period mai lung de trei ani, nu sunt opozabile ter- 
țiilor, prin urmare nici cumpărătorului imobilului închiriat 
sau arendat, decât sub condiţia de a, fi transcrise, în extract, 
în registrele tribunalului dela situaţia imobilului (art. 722 
$ 10 Pr. civ.) | 

Art, 728 Și vice-versa, locatarul sau arendașul care şi-a transcris 
Pr d. contractul, poate să respingă drepturile constituite asupra 

imobilului, cari n'au devenit publice decât în urma tran-" 
serierei contractului său; de unde rezultă, fără îndoială, că 
eumpărătorul imobilului trebue să respecte contractele de 
închiriere sau arendare, constituite pe un period mai lung de 
tei ani, dacă au fost transerise înainte de transerierea, actului 
său de cumpărătură (art. 723 Pr. civ.)(). 

Contractele de închiriere sau arendare pe mai mult de 
trei ani, cari au fost transerise înaintea transerierei actului 
de înstrăinare a imobilului, sunt deci, pentru tot periodul 
lor, opozabile achizitorului imobilului, chiar dacă ar fi poste- 
rioare înstrăinărei, destul este ca. să fi fost transcrise înainte (2). 

Și vice-versa, contractele încheiate pe un period mai 
lung de trei ani, chiar având dată certă înaintea înstrăi- 
nărei, nu sunt opozabile cumpărătorului imobilului, dacă actul 
de înstrăinare a fost transcris înaintea lor (5). 

Contractele Ce trebue să decidem în privința contractelor încheiate 
eee pe pe un period mai lung de trei ani, cari n'au fost transerise 

mai lung de 3de loc, sau cari au fost transerise în urma actului de în- 
ani, şi netran- | 

scrise, ă 

(1) Baudry et Wahi, I, 1285; Lesenne, op. cit. 19; Flandin, 
Transcription, IL, 1261 urm., p. 412 urm. (ed. dia 1861); 
Anbry et Rau, II, Joco cit., p. 84, 85; Martou, Privil. et 
hypothăgues, I, 91, p. 139. Cpr. Mourlon, Examen critigue 
et pratique du Comment. de Troplong sur les privilges, Il, 
Appendice, 341, p. 1047 urm. (ed. din 1855). 

(2) Baudry et Wahl, Louage, I, 1286; Aubry et Rau, II, $ 174, 
p. 85; Flandin, op. cât. 1261, p. 418. — Vezi însă Mourlon, 
0p. şi loco supră cit. 

() Baudry et Wabhl, op. cit., L, 1287 şi autorităţile citate acolo.
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străinare? Aceste contracte sunt ele în totul neopozabile cum- 
părătorului imobilului, sau numai pentru primii trei ani? 

In Franţa, art. 3 $ 2 din legea dela 23 Martie 1855 
dispune, în această privinţă, că: „contractele cari n'au fost 
transerise nu pot niciodată fi opuse terţiilor pe mai mult 
de optsprezece ami“ (la noi trei ani). 

Astfel, după acest text, un contract de locaţiune sau de 
arendă, încheiat pe un period mai lung de 18 ani şi netran- 
scris, este opozabil pentru 18 ani cumpărătorului imobilului (?). 

Aceeaș soluţie a fost consacrată, cu drept cuvânt, şi la noi: 

„Considerând, zice tribunalul Iaşi, că contractele încheiate pe 
un timp mai scurt de trei ani nu au nevoe de formalitatea tran- 
scrierei pentru a fi opozabile terţilor; că contractul prezentat de 
pârit fiind pe cinei ani, urmează, conform art. 722 Pr. cv. să nu: 

„poată fi opus terţiilor, adecă reclamantului; văzând însă că din eombi- 
narea art. 144] C. civ., care prevede respectarea de către cumpă- 
rător a contractului de închiriere, și a art. 722 $ 10, Pr. civ., care 

„prevede formalitatea transcrierei contractului peste trei ani, pare a 
rezultă intenţiunea legiuitorului de a fixă un maximum de termen pe 
care terţiul achizitor, neprevenit de formalitatea, publicităţei, să fie 
nevoit a respectă contractul precedentului proprietar; și, în asemenea 
condiţii, nu ar fi just a se decide că menţionatul contract, prin faptul 
că e pe termen de cinei ani, să nu poată fi opozabil proprietarului 
actual, de oarece s'ar face loeatarului o situaţie mai rea, iar pro- 
prietarului o situaţie mai bună, decât în eazul când contractul ar fi 
fost numai pe trei ani şi când ar fi trebuit respectat, ete.“ (2), 

() Cpr. Baudry et Wabhl, I, 139 şi 1288; Aubry et Rau, V, $ 174, 
p. 85. — Se discută însă asupra punctului de când încep aceşti 
18 ani (la noi trei ani), pentru cari contractul este opozabil 
terţilor: din momentul în care contractul are dată certă, din 
ziua vânzărei imobilului, din ziua transerierei acestei vânzări, 
sau, în fine, din ziua în care contractul de locaţiune este opus 
cumpărătorului? După părerea noastră, termenul va, începe 
a curge, la noi, din ziua transerierei înstrăinărei, pentrucă, 
din acest moment cumpărătorul imobilului dobândeşte dreptul 
de a mărgini contractul la trei ani; locatarul nu poate, în adevăr, 
rămânând în inacţiune, să prelungească termenul maximum de 
trei ani ce legea îi conferă. Cpr. Mourlon, op. şi loco supră 
cit. Vezi asupra diverselor soluţii propuse, Baudry et Wabl, 
1, 1289; Flandin, op. cit., Il, 1266 urm. p. 1ll? urm; 
Laurent, XXIX, 200; Mourlon, op. cit., Appendice, II, 348, 
p. 1048, 1049; 'Troplong, Transcription, 203 urm.; Pand. fr., 
vo Bail en gencral, 387 urm., ete. 

() Dreptul din 1908, No. 53, p. 440. Mai vezi C. Bucureşti, 
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Condiţiile ce In orice caz, pentru ca contractul de locaţiune pe un 
probe să în Deriod mai lung de trei ani, netranseris înaintea transerierei 
tractul spre aactului de înstrăinare, să poată fi opus cumpărătorului pe 
e, primii trei ani, se cere neapărat ca el să fie anterior înstrăi- 

“ani. nărei şi să fie autentie sau, cel puţin, să aibă dată certă, 
căci acestea sunt condiţiile cerute de art. 1441 pentruca 
contractul de locaţiune să poată fi opus terţiilor achizitori (1). 

Se admite de asemenea, că, în ipotezele în eari contractul 
nu este opozabil cumpărătorului imobilului, nici acesta nu 
poate obliză pe locatar a-l execută 2). 

Cazul când Am terminat eu modificările pe care regimul de publi- 
acelas imobil citate, introdus prin procedura civilă, a adus principiilor eo- 
la mai multe dului civil, după cari contractele încheiate pe un period 
po oricât de lung trebuiau să fie respectate de cumpărătorul 

imobilului, când aveau dată certă şi erau anterioare actului 
de înstrăinare (art. 1441). Rămâne acum, pentru a termină. 
materia transerierei contractelor de loeaţiune, să cereetăm 
care din locatari sau arendaşi va rămâneă în posesiunea. 
imobilului, atunci când acelaş imobil ar fi fost închiriat. 
sau arendat la mai multe persoane. - 

Mai multe ipoteze sunt eu putinţă: 
Cazul când 1% Sau ambele contracte în conflict, având dată certă, 
ambele con- n'au fost încheiate pe mai mult de trei ani, şi în asemenea 
fost încheiate caz, acela va fi preferat care va fi fost cel întăiu pus de 
E tai mult bună, credință în posesiunea, imobilului (£). 

Trib. Roman și Ilfov, Or. judiciar din 1906, No. 8, p. 62 
(ultimul punct al speţei); Dreptul din 1906, No. 70; Dreptul 
din 1897, No. 2 şi din 1905, No. 70. — Contră: C. Bucureşti 
și Trib. Ilfov, Dreptul din 1881, No. 76 (decizie pronunţată 
numai cu majoritate de voturi, trei judecători contra doi); 
Cr. judiciar din 1900, No. 23, p. 186. 

(1) Bandry et Wabl, Louage, IL, 1290; Trib. Roman, Dreptul 
din 1897, No. 2, pag. 14. | 

(2) Pothier, Louage, 1V, 29%; Aubry et Rau, II, $ 176, p. 9, 
text şi nota 7 (ed. a 5-a); Duranton, XVII, 147.—Vezi însă 
Baudry et Wabhl, Louage, I, 1291. | 

() Guillouard, I, 23, 29; Laurent, XXV, 128; Duvergier, I, 
46 şi 283; C. Douai, Sirey, 70. 2. 273; D. P. 71. 2. 145. 
Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1890, No. 54 (motive).—Contră : 
Baudry et Wabhl, Louage, |, 138, după cari locatarul sau 
avendașul preferat va fi acela al cărui contract a dobândit 
mai întăiu dată certă (argum. din art. 1182).
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Dacă nici unul din locatari sau arendaşi n'a fost pus Xepunerea, lo- în posesie, nici unul nu va f preterat, și dreptul la, contract ini va fi mărginit în interesul colectiv al ambilor locatari (?). 
2" Sau ambele contracte au fost încheiate pe un period Cazul câna mai lung de trei ani, și atunei locatarul sau arendașul pre- apele con terat va, fi acela care a, transeris mai întăiu titlul său, chiar încheiate pe dacă, acest titlu ar fi posterior în dată acelui al coneurep- Pi mult de tului său (), sau dacă al doilea, contractant ar fi avut cunoștință, 

despre primul contraet (art. 723 Pr. civ.)(£). 
Pentru aceasta, trebue însă ca transerierea să fie lipsită Cazul când de fraudă sau viclenie, căci dacă sar stabili în fapt că ai e udă doilea contraetant, care a transcris mai întăiu titlul său, a or- fne Pr. biv. ganizat frauda şi a înlesnit mijloacele prin cari să ademe- nească pe proprietar ca să contracteze cu dânsul, în frauda 

primului contractant, titlul său este vieiat, și deşi este tran- scris înaintea celuilalt, totuşi trebue să sufere conseeințile 
anulărei lui (art. 723, în fine, Pr. civ.) (6). 

  

(1) Guillouard, Louage, loco cit. — Contr,: Laurent, XXV, 129. () Baudry et Wabhl, 1, 139; Flandin, Transcription, LL, 1273; Aubry et Rau, II, $ 174, p. 86; Troplong, Transcription, 207. — Contractul anterior, care n'a fost transcris, nu va, fi însă nul pentru tot față de al doilea locatar san arendaş, care a fost mai diligent şi a îndeplinit formalitatea transerierei, ci îi va fi opozabil numai pentru frei ani. Acest principiu aplicându-se, după cum am văzut supră, p. 211, cumpără- torului imobilului, este, a fortiori, aplicabil faţă de alt locatar sau arendaș. Baudry et Wahl, loco cit. ; Verdier, Transerip- tion, II, 39, p. 173, 174 (ed. din 1865); Laurent, XXIX, 199; 'Trib. Ilfov, Dreptul din 1905, No. 70; C. Bucureşti, Cr. judiciar din 1906, No. 8 şi Dreptul din 1906, No. '70 (eu observ. noastră). — Vezi însă Troplong, Transcription, 201. Cpr. Trib. Iaşi, Dreptul din 1904, No. 69. Această soluţie a fost admisă de tribun. Ilfov (Dreptul din 1889, No. 69), şi sub procedura, veche, înainte de revizuirea ei la, 1900, sub care se discută chestiunea de a se şti dacă partea care a avut cu- noştință despre contractul anterior poate, sau nu, să opue lipsa, de transcriere a acestui contract. — S'a decis că prinei- piul inseris în art. 793 Pr. eiv., relativ la cunoștința ce unul din contractanți ar fi avut despre contractul anterior, se aplică nu numai la, transcrieri, ci şi la înserieri. Trib. Argeș, Cr. judiciar din 1909, No. 1 
() C. Iaşi (af. Juster-Fischer şi D. Sturza), Cr judiciar din 1905, No. 54. Vezi, în această afacere, şi sentinţa Trib. laşi, publicată 

—
 &
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Cazul când 3” Sau unul din contracte este încheiat pe un period 
pambele con mai lung de trei ani, şi celalalt pe trei ani sau mai puţin, 
încheiate pe şi în asemenea caz, chestiunea este controversată. Se decide, 

un period deo- în genere, că acela, din locatari va, fi preferat, al cărui contract 
Controversă. a dobândit cel întăiu dată certă, puţin importă dacă con- 

tractul încheiat pe un period mai lung de trei ani a fost 
sau na fost transeris(!). Prior tempore, potior jure. 

- Condamnazea Rămâne însă bine înţăles că locatarul, care nu poate 
proprietari” să, dobândească folosința, luerului închiriat din cauza unui 

alt locatar ce-i este preferat, va aveă o acţiune în daune 
contra proprietarului care, din cauză că a închiriat acelaş 
lueru la mai multe persoane, nu-și poate îndeplini obligaţia 
sa de a prestă folosinţa lucrului închiriat sau arendat. 

Cazul când 4” In fine, ultima ipoteză ce se mai poate întâmplă, 
"act mu a €8te aceea în care nici unul din contractele încheiate pe un 
transeris sau period mai lung de trei ani nu ar aveă dată certă, sau n'ar 
nu are dată fi transcrise, de exemplu: ambele contracte sunt verbale. - 

In asemenea, caz, locatarul sau arendaşul pus de bună cxre- 
dință în posesiunea, lucrului închiriat va fi preferat (). In 
pari causa, melor est causa possidentis (9). 

Cazul când Dacă nici unul din locatari n'a fost pus în posesie, 
ne unul din ehestiunea, este mult mai grea. Ambii având un drept egal 
fost pus în la acelaş lucru, şi ei neputând să se folosească de el în 
po” acelaş timp, nu vedem alt mijloe de a eși din încureătură 

decât licitarea dreptului de locaţie şi împăzţirea preţului 
în mod egal între ambii locatari (*). 

în Dreptul din 1904, No. 69. Cpr. tom. V al Coment:. noastre, 
p. L7I, text şi nota. 1. 

(1) Aubry et Rau, II, $ 174, p. 86 (ed. a 5-a); Pand. fr., w Tramn- 
scription, 1122; Verdier, Idem, Il, 397, p. 174.—Contră;: Baudry 
et Wabhl, Louage, I, 140. | 

(2) Cpr. Guillouard, I, 23;.Colmet de Santerre, VII, 198 bis XIX. 
»*  Cpr. Baudry et Wabl, |, 141, şi autorităţile citate acolo; Trib. 

ilfov, Dreptul din 1905, No. 70; C. Bucureşti, Cr. judiciar din 
1906, No. 8 și Dreptul din 1906, No. 70 (cu observ. noastră). 

C. Anăr. (2) Codul lui Andr. Doniei dispune, în termeni generali, fără 
Donici. nicio distincție (eap. 15, $ 11), că: „de câteori doi vor luă 

prin năimală tot pe acelaş lucru, cel dintăiu se protimiseşte 
a-l ţinea“, 

(*) Guillouară, I, 23, în fine; Colmet de Santerre, VII, 198 
XX. — Vezi însă Baudry et Wabhl, |, 142, după care dreptul 
ambilor locatari nimicindu-se unul prin altul, acel din ei care
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„ Acestea sunt explieaţiile elementare ce ne-am silit a da 
asupra transerierei contractelor de loeaţiune. Dacă materia 
este, precum am văzut, bogată în controverse, vina este a 
legiuitorului care, înti”o materie ce interesează, proprietatea 
imobiliară, a, comis greșala de a fi atât de laconic. 

Incetarea contractului prin consimţimântul mutual! al părţilor. 

Contractul de locaţiune poate fi modificat (0 şi chiar 
desființat, ca orice contract sinalagmatie în genere, prin 
consimţimântul mutual al părților (art. 969), dat în deplină 
cunoștință de cauză (?). „Nihil tam naturale est quam €0 ge- 
nere guidquid, dissolvere, quo colligatum est“ (?). 

Dovedirea rezilierei este supusă regulelor dreptului comun, 
iar nu dispoziţiilor art. 1416, 1417 (4), 

In privinţa capacităţei părţilor, regulele sunt aceleaşi 
„ea și în privința încheierei contractului (5). 

va voi să intre în posesiune și care va fi împedicat de către 
celalalt, va, trebui să ceară rezilierea contractului, în urma, 
cărei rezilieri, celalalt locatar va, dobândi posesiunea pașnică 
a lucrului închiriat. 
Stipulaţiunile dintr'un contract nu pot fi modificate decât cu 
consimțimântul tuturor părţilor contractante. Cas. rom. Bult. 
1897, p. 1196. , 
Aubry et Rau, V, $ 369, p. 857; Guillouard, 1, 280; Baudry 
et Wabl, I, 1367; C. Orlâans, Sirey, 77. 2. 316.— Desfiin- 
țarea, poate să fie expresă sau tacită. Dacă ea este scrisă, actul 
de reziliere trebue să fie întoemit în dublu exemplar (art. 1179). 
Guillouard, I, 382; Baudry et Wabl, loco cit.; Laurent, XXV, 
353. Vezi supră, p. 58, nota 1, unde am văzut că şi contrae- 
tele de locaţiune sau arendare încheiate prin acte sub semnătură, 
privată, sunt supuse formalităţei dublului exemplar. 

(9) L. 35, Dig., De diversis regulis juris antiqui, 50, 17. Vezi 
tom. V al Coment. noastre, p. 157 urm. 

(*) Aubry et Rau, Zoco cif., text şi nota 24; Baudry et Wabhl, |, 
1369, 1370; Laurent, XXV, 352; C. Pau, Sirey, 93. 2. 168; 
D. P. 93. 2. 304. — Contră: Guillouard, Louage, I, 381. 

(5) Cpr. Baudry et Wahl, |, 1372. Vezi şi supra, p. 48 urm. 
Astfel, tutorul poate, fără nicio autorizare, să, rezilieze un 

„contract de locaţiune. Rezilierea, este, de asemenea, permisă 
curatorului unei succesiuni vacante, moștenitorului beneficiar, 
ete. Baudry et Wahl, Louage, I, loco supră, cit. şi Successions, 
II, 1839. 

( 
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Deoseb. în Trebue să semnalăm o deosebire importantă între cazul 
aie i când contractul este desființat prin justiţie şi acel când el 
cesiunilor, este desființat prin consimţimântul părţilor; căci, în eazul 
între cazul întăiu, sublocaţiunile, subarendările şi cesiunile de contract 
tractul este consiinţite de locatarul sau arendușul principal, sunt desfiinţate 

destinat Fi" (vezi supră, p. 198, 201); pe când ele sunt menținute în 
acel când el cazul de al doilea, dacă dobândise dată certă în momentul 
sete deat nat convenţiunei de reziliere. Soluţia contrară ar fi, în adevăr 

părţilor.“ periculoasă şi ar înlesni frauda, căci nu trebue ca locatarul 
să se poată înțălege cu locatorul spre a face să cadă drep- 
turile constituite de acest din urmă către un terţiu de bună 
credință. Proprietarul, care a acceptat de bună, voe rezilierea, a 
avut cunoștință de sublocaţiunile, subarendările sau cesiunile 
consimţite de locatarul ori arendaşul său, şi sa obligat, de 
bună samă, a le respectă (). 

Incetarea contractului prin consolidare sau confuziune. 

In materie de loeaţiune, consolidarea sau confuziunea. se 

îndeplinește de câteori locatorul devine moștenitorul loeata- 
rului, sau, vice-versa. Această împrejurare produce stângerea 
locaţiunei, întoemai după cum întrunirea asupra aceleiaşi 
persoane a calităţilor de proprietar și de uzufructuar, pro- 
duce stângerea uzufruetului (art. 557) (2). 

Art. 1154, Acest mod de stângere al locaţiunei nu este decât o 
consecință a principiului general inscris în art. 1154, care 
se ocupă despre confuziune. 

Incetarea con- In fine, ştim că locaţiunea încetează prin efectul con- 
tractului prin gediului dat de una din părţi celeilalte, în termenul fixat 

diului. . de obiceiurile locului, de câteori este vorba de un contract 
primitiv, sau reînoit prin tacita relocaţie, a cărui termen 
nu este determinat nici printr”o convenţie expresă, nici printr'o 
convenţie legal presupusă (art. 1436 $ 2, 1452)6). 

(1) Agnel et Pabon, op. cit.. 1045, p. 462; Duranton, XVII, 132, 
p. 114; Delvincourt, III, p. 195, nota 1 (ed. din 1834). 

(2) Pand. fr., v? Bail en general, 2356; Duvergier, Louage, |, 514, 
p. 531; Agnel, op. cit., 1020, p. 450. 

(9) Cpr. Aubry et Rau, V, $ 369, p. 357 (ed. a 5-a). Vezi supră, 
pag. 191.
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Incetarea contractului de locaţiune' prin exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică (). 

Exproprierea totală a lucrului închiriat sau arendat Efectele 
aduce de drept (ipso jure) desfiinţarea contractului de loca- a 
țiune, din ziua transerierei hotărirei de expropriere (ant. 23 
L. din 20 Oetombrie 1864) (5), pentrucă din acest moment 
contractul este lipsit de obiect. Locatorul va, trebui, deci, să 
restitue, în asemenea, caz, locatarului, câștiurile percepute prin 
anticipație, căci folosința lui a devenit cu neputinţă prin 
exproprierea lucrului. 

In cele 10 zile (în legea fi. opt zile), cari urmează după 
notificarea hotărivei de expropriere, locatorul este dator a 
face cunoseut (2) Administraţiei pe locatarii sau arendaşii săi, 
pentru ca, Administraţia să le facă ofertele ei (art. 35 urm. ÎL 
din 1864). Loeatarul sau arendașul care n'ar fi fost arătat 
de către proprietar, sau care nu s'ar fi arătat el însuș, în 
termenul de mai sus, nu mai are recuis decât în contra, 
proprietarului (art. 33 din legea menţionată dela 1864) (5. 

(1) Ştim că, prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, se 
înțălege actul prin care Statul, comuna, sau judeţul îşi însu- 
seşte o proprietate privată, plătind o dreaptă și prealabilă des- 
păgubire (art. 19 Constit., 1481 C. civ. şi L. din 20 Qet, 1864). 
Vezi tom. III, partea I, al Coment. noastre, p. 256 urm. 

(2) Opr. Baudry et Wanbl, 1], 1350, 1362; Guillouard, IL, 400; 
Aubry et Rau, V, $ 369, p. 345; Pana. fr., vo Bail en gentral, 
2397; Agnel, op. cit., 322; M. Alexandrescu, Or. judiciar din 
1895, No. 4.— lată cum se exprimă art. 23 din legea, dela, 1864 L. de expro- p sorei > “7: x ;__ priere din asupra expropriere: pentru cauză de utilitate publică. „Admi- 1864. Art, 23 nistraţia, ca să desfacă proprietăţile de privilegii, ipoteci sau a alie drepturi ale unei a treia persoane, este datoare a cere 
transcrierea hotărirei prin care se expropriază fondul, în regis- 
trele respective ale tribunalului în care este situat acest fond“. 
Upr. şi art. 722 $8 Pe. eiv., care supune, de asemenea, tran- Art. 722 ş 8 scrierei hotăririle date în materie de expropriere pentru cauză Pr. civ. 
de utilitate publică. 

() Nu se cere, în această privinţă, o notificare în formă. Baudry 
et Wabl, Louage, I, 1348. Cas. fe. Sirey, 93. 1. 262 (eu un 
însemnat raport a, consilierului Babinet). 

(*) Iată cum se exprimă art. 33 din legea menţionată: „In zece L. ae expro- zile dela data notificărei hotărirei preserisă prin art. 22, proprie=-  priere din 
tarul fondului ce se expropriază este dator a face cunoscut 1864. Art. 33
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Se decide însă, în genere, că locatarul sau arendaşul 
nu este decăzut din dreptul său, dacă expropriantul a putut 
eunoaşte existența lui din alte împrejurări (1). 

Locatarul sau arendașul va aveă drept la o despăgu- 
bire, chiar dacă contractul lor n'ar aveă dată certă, destul 
este ca el să fi fost încheiat fără fraudă şi de bună ere- 
dinţă €), şi chiar dacă sar fi dispus prin convenţia părţilor 
că ei nu vor aveă drept, la caz de expropriere, la nicio 
despăgubire (*). 

Incât priveşte exproprierea parhală a lucrului închiriat 
sau arendat, contractul nu este reziliat de drept în între- 
gimea, lui, ci numai pentru partea expropriată a imobilului. 
Incât privește partea, imobilului neexpropriată, locatarul sau 
arendaşul are dreptul de alegere ce-i conferă art. 1423, ceeace 
însemnează că el poate, după împrejurări, să ceară fie rezi- 
lierea contractului, dacă partea expropriată este de o mare 
însemnătate, fie o scădere din preţ, dacă el este lipsit numai 
de o parte din folosinţa sa. Nici întrun caz însă, locatarul 
sau arendaşul nu poate cere daune dela loeator: 1% pentrucă 
el a fost despăgubit de către expropriant, şi 2" pentrucă expro- 

Administraţiunei, personale ce au drepturi de arenzi, de chirii, 
uzufruet sau locuinţă, şi pe acelea cu drepturi de şerbire, în 
puterea unui titlu dat de proprietar san la care el a parti- 
tipat. La din contra, proprietarul va rămâne singur respun- 
zător cu îndemnizare către aceştia. Ceilalţi interesaţi vor fi 
datori a se arătă la Administrațiune în termenul de mai sus 
de 10 zile; la din contra, ei nu vor mai fi ascultați la, fixarea, 

- îndemnităţei“. Acest text reproduce ad litteram art. 2l din 
legea fr. dela 3 Mai 1841. Cpr. şi art. 19 din legea beleiană 
asupra, exproprierei pentru cauză de utilitate publică, dela 
17 Aprilie 1885. 

() Baudry et Wabl, I[, 1348, p. 7I1, şi autorităţile citate acolo. 
(2) Baudry et Wabhl, I, 1354; Guillouard, I, 402; T. Hue, X, 

296, p. 399; Agnel, op. cit., 324, p. 160; Cas. fr. D. P.61. 
1. 145; Sirey, 61. 1. 497. — Contra: Cas. fr. C. Paris şi Lyon, 
D. P. 47. 1. 93; Sirey, 47. 1. 280; Sirey, 54. 2. 3455; D.P. 
55. 2. 54; Sirey, 55. 2. 236; D. P.55. 2. 297. Vezi asupra 
acestei controverse, Pand. fr., vo Bail en gencral, 2415 urm. 

(5) Agnel, op. cit., 326; T. Hue, loco cit.; Goillouard, I, 403; 
Baudry et Wahl, I, 1355. — Contră: Gautier, Pr. des mat. 
adiministrativea, p. 36%; Cas. fr. D. P. 61. 1. 396; Sirey, 
61. 1. 501. Vezi asupra acestei controverse, Pand. fr, vo cu. 
2411 arm. 

=
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prierea constitue, în privința locatorului, un caz fortuit ce nu-i poate fi imputat (1). 
Dreptul de alegere sau opțiune, pe care îl are, în specie, loeatarul sau arendașul, este un drept al lui propriu, nesupus acceptărei loeatorului (2). 
Ultima chestiune ce ne-a mai rămas de examinat este  Reelădirea aceea de a se ști dacă locatorul poate fi silit a reelădi a imobilul, atunci când exproprierea consistă în distrugerea lui parte. parțială. Negativa este singură juridică de astădată, ca şi Coniroversă. în caz de distrugere parţială a luerului, pentrucă expro- prierea fiind un caz fortuit, ştim că locatorul nu poate fi 

obligat a reclădi ceeace a fost distrus prin caz fortuit(?). 
Nu numai contractul de locaţiune, dar chiar uzufruetul Desființarea şi uzul se desființează prin exproprierea, pentru cauză, de uti- aruobalui 

litate publică, cu această deosebire însă, că. uzufruetuarul și uzuarul își exercită dreptul lor asupra indemnităţei ce primesc, 
în loc de a-l exercită asupra, lucrului primitiv. Dreptul uzufirue- 
tuarului și al uzuarului se exercită deci, în specie, asupra 
unui alt obiect ($. 

In fine, şi servituţile prediale se stâng; prin exproprierea, Desființarea, fondului şerbitor,. dacă servitutea, la care este supus acest servitaţilor. fond, este incompatibilă cu noua destinaţie ce primește ino- 
bilul expropriat, rămânând însă proprietarului fondului domi- 
nant dreptul la despăgubiri (5). 

(0) Pand, fr. w cit. 2427; Agnel op. cit. 835, p. 164; Bandry 
et Wabhl, I, 1362; Guillouard, I, 401, 404; Aubry et Rau, 
loco cit. p. 346, nota 6 bis; Cas. fe. și C. Paris, D. P. 47. 
1. 250; Sirey, 47. 1.835; D.P. 68.1. 323; Sirey, 81. 2.261. 

(2) Pand. fr., vo cât., 2428; Cas. tr. D.P. 89. 1. 9; Sirey, 89. 1. 105. 
(5) Vezi supră, p. 93. Cpr. Baudry et Wabhl, 1, 1363; Guil- 

louard, Î, 394, 395, 405; Laurent, XXV, 405; T. Hue, X, 
295; Poncet, nota în D. P. 92. 1.81; Mass6-Verge, IV, $ 704, 
p. 381, nota 4. — Contră: Aubry et Rau, V, $ 367, p. 847, 
nota 7; Duvergier, I, 523, p. 533 urm.; C. Paris şi Douai, 
Sirey, 33. 2. 606; Sirey, 53. 2. 57; D. P. 53. 2. 226. — Loca. 
torul ar puteă, însă fi constrâns a face reparaţiile necesare la 
folosinţa părței rămase, căci nu trebue să confundăm aceste 
reparaţii cu reclădirile sau reconstruețiile la, cazi locatorul nu 
poate niciodată fi. silit. T. Huc, X, 295, p. 397, 39%; Cas. 
fi. Sirey 91. 1. 265.— Vezi însă Guillouard, Louage, L, 405. 

(*) Vezi tom. III, partea, I, al Coment. noastre, p. 556 (ed. a 2-a). 
() Vezi tom. III suscitat, p. 854.
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Despre moartea părţilor contractante. 

Art. 1440. — Contractul de loeaţiune nu se desfiinţează prin 
moartea locatarului, nici prin aceea a locatorului. (Art. 1485 C. civ. 
Art. 1742 C. fr.)(). 

Moartea, loeatorului şi chiar acea a locatarului, cu toate 

că, în această din urmă privinţă legea, este criticată de unii (2), 
nu aduce nici înti'un caz desfiinţarea contractului de loca- 
ţiune (*), nici chiar atunci când acest. contract a fost făcut 
în vederea profesiunei locatarului (intuitu persona) (6); căci, 
textul este general și nu admite altă excepţie decât acea 
prevăzută de art. 1485, în privinţa locaţiunei de lucrări, 
pentrucă, în acest din urmă contract, persoana luerătorului 
este unul din elementele determinante ale convenției (?). 

Aceasta, nu este decât aplicarea unui principiu cunoscut, 
şi anume: că drepturile și obligaţiile omului nu se stâng 
prin moartea sa, ci se transmit în mod activ şi pasiv la 
moștenitorii lui (€). „De va închiriă sau va da în arendă 

() Cpr. L. 19 $8 şi I.. 60, $ 1, Dig., Locati conduceti, 19. 2.— 
Vezi însă L. 4, Dig. lococil.; Pothier, Louage, IV, 317. 

(2) Guillouară, I, 350; Laurent, XXV, 318; Pand. fi., vo Bail 
"en gentral, 1993.— După unele cutume franceze (aeea a Lo- 

renei, de exemplu), moartea şi chiar căsătoria locatarului 
aducea, desființarea contractului. „Mort et mariage rompt tout 
louage“, zicea Loysel. Cpr. Arntz, IV, 1160. 

(5) Puțin importă dacă moştenitorii loeatarului sunt sau nu mi- 
nori. — În caz de minoritate a acestor din urmă, dreptul de 
uzufruet legal al mamei nu modifică întru nimie raportul 
juridie dintre moştenitorii minori ai loeatarului sau arenda- 
şului şi loeator, care este în drept a ţine responsabili pe mi- 
nori în viitor pănă la expirarea contractului, pentru toate 
obligaţiile rezultând din contractul de loeaţiune sau arendare. 
C. Bucureşti, Dreptul din 1906, No. 59, p. 469. 

(*) Baudry et Wabhl, 1, 1263; T. Huc, X, 340; Guillouard, |, 
391; Dalloz, Nouo. C. civil annott, LV, art. î1742, No. 9 urm. 
Cpr. C. Craiova, Dreptul din 1890, No. 60. — Contră: Lau- 
rent, XXV, 319. . 

(5) Cpr. C. Craiova, Dreptul din 1890, No. 60 (motive); Guillouard, 
Louage, |, 350.—Art. 1485 nu se aplică niei la arendarea pe 
fructe. Vezi infră, explic. art. 1466—1468 şi 1485, p. 245. 

(6) Cpr. Cas. rom. Bult. 1899, p. 1080.
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stăpânul lucrul lui cu soroc, zice codul Caragea (art. 11, partea, III, capit. 4), Și înaintea acelui soroe va, muri, atunci moștenitorul este dator să, se ție de toemală pănă la soroe“. Contractul de locaţiune subzistă în urma morței păr- ților, chiar dacă cesiunea lui este oprită sau supusă unor anume restricţii. Dacă locatarul nu eră încă pus în pose- siunea lucrului, la moartea locatorului, moștenitorii acestui din urmă sunt obligaţi a-i da luerul închiriat sau arendat Și a-i garantă paşniea, lui folosinţă (?). 
Proprietarul n'ar puteă cere rezilierea contractului, sub cuvânt că moștenitorul locatarului sau arendaşului nu-i inspiră încredere, pentrucă contractul de închiriere sau aren- dare nu se încheie. în genere, 2ntuitu persona (*). 
Dar dacă moariea, locatorului ȘI acea, a locatarului nu 

aduce desființarea, contractului, părțile pot să prevadă con- traiul prin convenţia lor ȘI, în asemenea, caz, expirarea anticipată a contractului prin moartea uneia din ele ar aveă aceleași efeete ca și cum ar fi produsă în virtutea unei rezilieri (2). 

Efectele falimentului locatarului asupra contractelor de 
locațiune încheiate de dânsul (. 

In Franţa, nici chiar în urma legei din 12 Februar 1872, care modifică art. 450 şi 550 din codul de comerț francez, falimentul locatarului nu atrage, în principiu, nulitatea, eon- tractelor încheiate de dânsul, de bună credință, în timpul 

  

(0) Baudry et Wall, Louage, IL, 1259, p. 663 şi 1264, p. 665. Guillouard, dem, 1, 99 şi 350. — In caz când loeatarul ar fi murit, moştenitorii lui se vor folosi de luerul închiriat sau arendat. Guillouară, op. şi loco ciţ, 
(2) C. Craiova, Dreptul din 1890, No. 60. 
() Cpr. Trib. Vlaşca, Dreptul din 1892, No. 20; Dalloz, op. şi loco cit., No. 14 urm.; Baudry et Wahl, Louage, I, 1267. Cpr. C. Douai, Sirey, 46. 2. 64; D. P. 46. 2. 357 „(0) Iată cum se exprimă, în această privinţă, art. 621 din codul civil japonez, promulgat la 28 Aprilie 1896: „Când locatarul a fost declarat falit, locatorul sau administratorul falimentului poate să denunțe contractul, chiar dacă el ar f fost încheiat pe un timp determinat. In asemenea, caz, nicio parte nu poate însă să ceară repararea daunei ce i-ar puteă aduce acest fapt“. 
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Dr. francez. 

"O, japonez. 
Art, 621.



Dr. nostru. 
Art. 121 

C. com. 
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capacităței sale (1), afaxă de cazul când părţile ar fi stipulat 
contrariul, ceeace ele sunt libere să facă (). 

Aceste contracte, fie chiar verbale, subzistă deci în 
urma falimentului său, mai ales dacă locatorul și-a primit 

toate câştiurile prin anticipație (6). 

La noi, ant. 721 (717) din codul de comerţ, prin de- 

rogare dela dreptul comun, dispune că: dacă falitul este 
locatar de imobile pentru trebuinţile comerțului său (*), şi 
dacă contractul trebue să dureze mai mult de un an dela 
data, declarărei falimentului (), judecătorul sindie (6), eu auto- 
rizarea majorităței în sume a creditorilor, a căror creanţe 
au fost verificate, poate () cere desființarea acelor contracte, 

(5) Numai contractele încheiate în perioada suspectă pot fi anu- 
late. Cpr. art. 726 C. eom. rom. — Incât privește contractele 
făcute în frauda, creditorilor, vezi art. 125 C. com. rom. 

(2) Baudry et Wabhl, Louage, I, 1268, p. 668; Guillonard, dem, |, 
356. — Părţile n'ar puteă însă stipulă, la noi, contrar art. 721 
C. com,, că contractul nu va puteă fi reziliat, conform acestui 
text. Dumitrescu, Codul «de comert comentat, VI, 596. 

(2) Baudry et Wabl, 1, 1268; Baudry et Loynes, Privil. ei hy- 
pothăques, I, 412; Lyon: Caen et Renault, 7. de droit com- 
mercial, VIII, 865, p. 145 (ed. a 2-a); Agnel, op. cit., 1043, 
p. 461; 1. Huc, X, 3840, 

Nici acceptarea beneficiară a moştenirei locatarului, pe care 
unii au voit, pe nedrept, so asimileze falimentului său, nu 
aduce desființarea de drept a contractului de locaţiune. T. 
Huc, N, 340; Baudrv et Wabhl, |, 1261; Guillonard, ], 358. 

(+) Din aceşti termeni rezultă că art. 721 C. com. nu este apli- 
cabil contractului de locaţiune încheiat de falit pentru uzul 
său personal şi al familiei sale. Vezi Dumitrescu, Codul de 
comerţ comentat, VI. 585; C. N. Toneanu. Falimentele, 158, 
p. 19, 198. Quid juris dacă imobilul închiriat pentru tre- 
buinţile comerţului cuprinde în acelaş timp şi un apartament 
destinat trebuinţilor personale ale falitului? Vezi Dumitrescu, 
op. cil., VI, 589; Toneanu, op. şi loco supră cit. 

(5) Art. 703 din codul de comerţ italian prevede termenul de 
trei ani (ceeace este criticat de autori), vorbind de masa eredi- 
torilor, iar nu de sindie, Cpr. art. 19 din legea germană asupra 
falimentelor (Konkursordnung), care nu fixează, niciun termen. 

(6) Proprietarul nu are facultatea de a cere rezilierea contractului 
pe baza art. 721; credem însă că el ar puteă cere rezilierea 
pentru neplata câştiului, dacă sindicul nu uzează de facultatea 
ce-i conferă textul menţionat. 

(7) Acţiunea sindicului este facultativă, iar nu obligatorie. Nu.
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(legea, nu fixează termenul în care sindicul poate să-şi exercite acțiunea), dând proprietarului o dreaptă despăgubire (4). Această despăgubire se va fixă de Judecători, avându-se în vedere timpul pentru care contractul fusese încheiat, prețul chiriei, dificultatea în care ar fi proprietarul de a-şi putea reînchiriă imobilul său, ete. (2). 
Din acest text rezultă că contractul de locaţiune, care are o durată pănă la un an cel mult dela declararea fali- mentului, nu este desființat prin efectul falimentului loea- tarului, şi, prin: urmare, în acest caz, locatorul poate să 

  

numai masa creditorilor, das şi falitul se poate prevală de sen- tinţa în reziliere dobândită de sindic. Cezăreseu şi Dan, Codul de comerţ, etc. p. 53, nota 2 (asupra art. 1721); Dumitrescu, op. cit., VI, 598, p. 371. Tribunalul competent este acel civil, pentrucă, la noi, loeaţiunea unni imobil este totdeauna un contract civil (argum. din art. 702 C. com.). Dumitrescu, sp. cât., VI, 591. Trib. Ilfov, Dreptul din 1897, No. 66 şi Dreptul 1900, No: 71; Trib. Dolj, Dreptul din 1909, No. 44; C. Cas. Luxemburg, Sirey, 99. &. 39 şi Cr. judiciar din 1904, No. 65. Vezi înfră, p. 245.— Vezi însă C. Bucureşti, Or. Judiciar, 18917, No. 38. Cpr. Baudry et Wahl, II, 1538, 1539. De aceea se şi decide, în genere, că orice speculație asupra imobilelor este, în principiu, sus- trasă dela legea comereială. Cpr. Cas. rom. Bult. 1890, p. 178 şi alte decizii străine citate în Repert. Sirey, +0 Acte de com- merce, 95 şi în Pand. f., eod. Y9%, 55.—Contră: Emile Olivier şi Garsonnet, Revue pratigue, tom. I, anul 1857, p. 241 urm. şi Revue critigue, tom. II, anul 1869, p. 325 urm., precum şi alte autorități citate în Repert. Sirey, vo cit, 92. (1) Dacă cuantumul despăgubirilor a, "fost reglementat în mod anticipat prin convenţia părților, nu se va, respectă, după unii, voinţa lor, ci se va da proprietarului o dreaptă despă- gubire, după cum dispune art. 721 suscitat, de oarece acest text deroagă dela principiul libertăţei convenţiunilor (art. 969). Chestiunea, este însă controversată în Italia. Vezi autorităţile citate de d. Dumitrescu, op. cit, VI, 597, p. 370, nota 1. () Dumitreseu, op. cit, 597. p. 371. — Dacă, înaintea, declarărei falimentului, proprietarul s'a judecat cu loeatarul și a do- bândit rezilierea cu daune-interese, această, hotărire, rămasă definitivă, este opozabilă sindicului, cu toată părerea, contrară a lui Vidari, Luciani şi a altora. Dumitrescu, op. cit, 601. Cpr. Baudry et Wabl, 1, 1268, în fine.— Dacă, în momentul deelarărei falimentului, acţiunea în reziliere a proprietarului eră, pendentă, ea va continuă în persoana sindicului (art. 717 C. com.), fără ca acest din urmă să, se poată opune la acordarea dau- nelor de către justiţie. Dumitrescu, op. cit., VI, 692. 
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privilegiului 
loeatorului.
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exercite asupra mobilelor falitului privilegiul prevăzut de 

art. 1730 C. civil, eu această restrieție însă, că actele de 
executare asupra mobilelor, cari servese la, comerțul său, se 
suspendă în timp de treizeci de zile dela data sentinţei în 
declarare a falimentului (*). 

De câteori însă, contractul de locaţiune va aveă o durată, 
mai mare de un an dela declararea falimentului, proprietarul 
nu va putea să exercite privilegiul său asupra mobilelor fali- 

tului, dacă sindicul va, cere și dobândi rezilierea, contractului (2). 

Neaplie. Axt. 721 din codul nostru de comerţ, de care am vorbit 

ct a pănă acum, nu se aplică locatarului necomereiant, care ar fi 
tarului neco- devenit insolvabil, aşa că, în asemenea caz, locatorul își va 

merciant... exereită privilegiul său în toată întinderea sa (art. 1730, $1)6), 

el putând cere rezilierea, contraetului. 
Aplicarea, ' Se admite, de asemenea, cu toată controversa, ce există 
art. 1425 « aaa picat pain i 
Ci în această privinţă, că obligaţia dea plăti preţul locajiunei, 

Controversă. fiind o obligaţie cu termen, iar nu condiţională, după cum 

pe nedrept o consideră unii, ast. 1025 este aplicabil în 

specie, şi că neplata, câştiurilor viitoare permite locatorului 
de a cere rezilierea contractului. (Vezi supră, p. 149, 150). 

Lichidarea Cât pentru lichidarea unei societăţi, ea echivalând, cel 

mei societăţi ouțin în privința, locatorului, cu insolvabilitatea ei, acest din 
urmă va puteă cere rezilierea contractului %). 

: CAPITOLUL Il 

Despre regulele particulare la închiriere (de case). 

Toate textele cuprinse în capitolul de față au fost 

explicate în capitolul precedent, care se ocupă de regulele 

comune la locaţiunea, edificiilor şi a fondurilor rurale, 

(4) Cpr. 'Foneanu, op. cit., 158, ab initio, p. 194; Cezăreseu şi 
Dan, op. cit., p. 54, nota asupra art. 72]. 

(2) Vezi autorii citați în nota precedentă. — In Franţa, înaintea 
legei din 12 Februar 1872, care modifică art. 450 şi 550 din 
codul com. fr., această chestiune eră foarte controversată. Vezi 
Bandry et Loynes, Privil. et hypothegues, L, 400 urm. 

(3) Upr„Pand. fr. v0 Bail en gencral,; 2147; Guillouard, Louage, |, 
358; Baudry et Wabhl, Idem, I, 1269. 

(&) Cpr. Baudry et Wabhl, Louage, IL, 1210.
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Astfel, art. 1446, care prevede rezilierea contractului 
atunei când locatarul nu mobilează îndeajuns casa, închi- 
viată, a fost explicat supră, p. 130 urm.; art. 1447—1449, 
relative la, reparaţii și la curățirea puţurilor și a privăţilor, 
au fost explicate supră, p. 145 urm.; art. 1450, 1451, re- 
lative la termenul unor contracte de locaţiune care n/a, fost 
fixat de părţile contractante, au fost explicate supră, 
p. 192 urm.; art. 1452, relativ la tacita relocaţie, a, fost 
explicat supră, p. 187 urm. odată cu art. 1437 şi 1438; 
în fine, art. 1453 a fost explieat supră, p. 95 urm. 

CAPITOLUL IV 

Despre regulele particulare la arendare (:). 

Știm că, prin închiriere, legea, înțălege locaţiunea edi- 
ficiilor şi a lucrurilor mobiliare, iar prin arendare, loca- 
țiunea fondurilor rurale (axt. 1413). Arendarea fondurilor 
rurale se face sau pe bani (art. 1454—1465), sau pe fructe 
(art. 1466—1465). 

SECȚIUNEA 1 

Arendarea pe bani. 

Lextele, pe carii le cuprinde această secţie, sunt relative: 1” la obligaţiile particulare ale lacatorului (art. 1454); 20 la 
acele ale arendaşului (art. 1455—1461); 3 și în fine, la regulile aplicabile încetărei sau expirărei contractului de arendă (art. 1462—1465), 

1* Obligaţiile particulare ale locatorului. 

Art. 1454. — Dacă, prin contractul de arendare, se arată o întindere mai mică sau mai mare decât are fondul în realitate, 

  

() Vezi asupra acestei materii, Agnel et A. d'Hooghe, Code manuel des propridiaires et fermiers de biens rurauz et d'usienes (ed. a 2-a, 1902). 
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Derosare dela 
art. 1454. 

Indreptarea 
textului 

art. 1454, care 

este rău 
redactat. 
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arenda nu se va scădeă şi nici nu se va spori decât în cazurile şi după 
regulele cuprinse la titlul vânzărei (art. 1327 urm.)(1). (Art. 1337, 
1334, 1413 C. cir. Art. 1765 C. fr.). 

Locatorul fiind, prin însăș natura contractului, obligat 
a predă locatarului sau arendaşului lucrul închiriat sau 
arendat (art. 1420, 10), îndeplinivea, acestei obligaţii a rare- 
ori va da loc la dificultăţi, de câteori va fi vorba de închi- 
rierea, unui edificiu; pe când, din contra, în contractele de 
arendă, se pot ivi dificultăți eu privire la predarea întin- 
derei pământului arendat. 

Spre a curmă aceste dificultăţi, art. 1454 dispune că, 
dacă contractul de arendă arată o întindere mai mică sau 
mai mare decât are fondul în realitate, preţul nu se va 
scădeă și nu se va spori decât în cazurile şi după regulele 
cuprinse la titlul vânzărei, aplicându-se deci, în specie, 
art. 1327—1334 (0). 

Se poate însă, printi”o clauză a contractului, derogă dela 
regula statornicită prin art. 1454, atât în materie de vân- 
zare cât și de arendare, și această derogare poate fi nu 

() Cpr. Pothier, Louage, IV, 132, p. 51. — Art. 1454 fiind rău 
redactat, după cum foarte bine observă Curtea din Bucureşti, 
prin considerentele mai jos reproduse, am dat acestui text 
forma, ce trebueă să aibă, „Considerând, zice, cu drept cuvânt, 
Curtea din Bucureşti (Dreptul din 1906, No. 55, p. 439), că, 
după dispoziţia art. 1454 din C. civil, art. 1327 şi urm. din 
acest cod, relative la vânzări, se aplică şi la arendări; că, deşi 
art. 1454 C. civ. vizează numai art. 1327 din acelaş cod, însă 
acest adaos făcut de legiuitorul român la textul corespunzător 
din codul francez se referă la, câteşi trele ipoteze de întindere 
a obiectului vândut, prevăzute în art. 1327, 1328 şi 1229; de 
oarece, dacă ar fi altfel, sar ajunge la concluzia nelegală şi 
neechitabilă că numai cumpărătorul sau arendasul să aibă, 
drept la complinirea lipsei, iar vânzătorul sau proprietarul 
arendător să nu poată cere prisosul, sub cuvânt că art. 1454 
vizează numai art. 1327, care nu se ocupă de drepturile 
vânzătorului, când a predat cumpărătorului un prisos nepre- 
văzut în contract; că, în toate cazurile, aci nu poate fi vorba 
decât de o inadvertenţă, în redactarea art. 1454, întrucât cuvin- 
tele „art. 1327“, adaose de legiuitorul român, urmau să fie 
puse în paranteze, de oarece însemnează mai mult o trimetere 
la materia vânzărei de sub art. 1327, 1328 şi 1329, decât o 
urmare a textului, ete,“ 

(2) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 657 urm.
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numai expresă dar şi tacită, judecătorii putând să o deducă din 
diferitele clauze ale actului (1). 

Termenul preserierei aețiunei în reducerea sau mărirea Momentul - . N - - - a . n? 4 e de când preţului pentru eroarea, întinderei, este de un an în materie «uree terme- de vânzare, după art. 1334, şi acest text se aplică, după nul statornicit 
toţi autorii și la contractul de arendă, însă acest termen Ce art 1584, 
curge dela data. de când arendaşul a intrat în folosința imo- 
bilului, iar nu dela data contractului, după cum prevede 
art. 1334 în materie de vânzare(?). 

20 Obligaţiile particulare ale arendașului, 

a) Inzestrarea moșiei, cu vitele și instrumentele necesare 
la, exploatarea ei. 

Art. 1455. — Dacă arendaşul nu înzestrează moşia cu vitele 
şi instrumentele necesare pentru exploataţiune; dacă nu o cultivă 
de fel; dacă nu o cultivă ea un bun proprietar; dacă face din moşia, 
arendată o întrebuințare diferită de aceea ce a fost destinată, sau în 
genere, dacă nu îndeplineşte clauzele arendărei, aşa încât din aceasta 
să derive o daună pentru locator, acesta, poate, după împrejurări, 
să ceară, desfiinţarea contractului. 

In toate cazurile suszise, arendașul este respunzător de daunele 
provenite din neîndeplinirea contractului (2). (Art. 1021, 1075, 1084, 
1429, 1430, 1439 $ 2, 1446, 1730, 10 C. civ. Art. 1766 C. fr.). 

Atât locatarul cât și arendașul, fiind obligaţi a se folosi 
de lucrul închiriat sau arendat ca niște buni proprietari 

() Cas. rom. Bult. 1901, p. 765 şi Or. Judiciar din 1901, No. 52, 
Cpr. O. Alger (sub. Cas.), D. P. 91.1. 267; Aubry et Rau, 
V, $ 871, p. 368, nota 1; Baudry et Wabl, Louage, |, 285.. 
Vezi și tom. VIII al Coment. noastre, p. 661, 662. 

€) C. Bucureşti, Dreptul din 1906, No. 55. — Contră: Baudry 
et Wabl, L, 284; Guillouara, II, 537; Aubry et Rau, V, 
$ 371, p. 368; Marcad€. VI, asupra art. 1765, în fine, ete., 
după care termenul de un an ar curge dela data contractului, 
conform art. 1334, Vezi şi Duranton (XVII, 180) eare, în 
primele ediţii, aplică, în specie, preseripţia de 30 de ani. In 
ediția a 4-a, din 1844, acest autor părăsește însă vechiul său 
sistem, aplicând art. 1334 şi la contractul de axendă, aşa că 
astăzi toţi autorii sunt unanimi asupra acestei chestiuni. 

6) Cpr. L. 25 $3, Dig., Locati conducti, 19, 2; Pothier, Louage, 
IV, 190, 204, 205, 207, 208, 224, 318, ete. 
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Motivele 
art, 1446 şi 

1455. 

Interesul unei 

buni culturi 
a pământului, 

Sanețiunea 
art, 1455. 

C. Calimaeh., 
Art, 1480 şi 
1997 lit. j. 

COD. CIV. — CARTEA III. — TIF. VII, — CAPIT. IV, —S-a 1. — ART. 1455. 

(art. 1429), este firesc lucru ca cel dintăi să fie obligat a mobilă 
îndeajuns casa închiriată (art. 1446), iar cel de al doilea a 
înzestră moșia, arendată cu vite şi unelte de agricultură (*). 

Motivul principal al acestor dispoziţii este asigurarea 
privilegiului pe care art. 1730 îl conferă proprietarului atât 
asupra mobilelor locatarului cât și asupra, recoltei Şi pojijiei 
avendaşului(). (Vezi supră, p. 130). 

În privinţa obligaţiei de a înzestră moșia eu vite şi 
unelte de agricultură, ea nu are numai de scop de a asi- 
gură proprietarului plata arendei sale, ci este impusă mai 
cu samă în interesul unei buni culţuri a pământului (5); de 
unde rezultă că, sub acest din urmă raport, proprietarul 
Sar puteă plânge de câteori vitele și uneltele de agricultură, 
ar fi insuficiente pentru cultura pământului, chiar dacă ar 
asigură cu prisosință plata, arendei (£). Și vice-versa, proprie- 
tarul s'ar puteă, plânge dacă vitele şi uneltele ar fi sufi- 
ciente pentru buna cultură a pământului, și ar fi insuficiente 
pentru a asigură plata arendei (5). 

In caz când arendașul nu şi-ar îndeplini această obli- 
gaţie, proprietarul va aveă, drept la daune, putând chiar să 
ceară, rezilierea, contractului (art. 1455)6). 

  

(!) Judecătorii fondului sunt în drept a apreciă în mod suveran 
dacă arendaşul sau urmaşii lui au înzestrat, sau nu, moşia cu 
cele trebuitoare exploatărei ei. C. Craiova, Dreptul din 1890, 
No. 60. — Proprietarul nu poate însă cere rezilierea contrae- 

„tului pentrucă arendașul n'a adus pe moşie vitele şi uneltele 
necesare la exploatarea ei, atunci când nu i-a pus la dispo- 
ziţie loeurile de arătură ce se obligase a-i da prin contract. 
Cas. rom. Bult. 1892, p. 326. 

(2) Vezi în privinţa dreptului real pe care proprietarul unei moşii 
-aveă altă dată asupra vitelor arendașului aflătoare pe moşie, 
asupra rodurilor și asupra, înarmărei ei, art. 1480 şi 1997 lit. j 
din codul Calimach. Cpr. asupra acestor texte, Cas. rom. 
Bult. S-a 1, 1870, penultimul considerent dela, pag. 257. 

() Opr. Trib. Iaşi, Or. judiciar din 1909, No. 7 (cu observ. noastră). 
(*) Vezi Pothier, Louage, IV, 204; Arntz, IV, 1181; Guillouard, 

I, 187; Thiry, IV, 65; Troplong, II, 660; Boileux, VI, p. 126; 
T. Hue, X, 362; Laurent, XXV, 435. Cpr. Planiol, Il, 1701. 

() Baudry et Wahl, 1, 697; Laurent, XXV, 435; Ante, loco căt, 3 
Guillouard, II, 516. — Contră: 'Troplong, II, 660; Aubry et 
Rau, V, $ 371, p. 369, nota 2 bis; Duvergier, Louage, IL, 100. 

(5) Cpr. Tribun. Iaşi, Cr. judiciar, loco supră căt.
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Aceeaş soluție ar fi admisibilă atunei când arendașul Alte cazuri în Sad : . A A > PR cari se poate 

ar lăsă moşia, necultivată (1), când n'ar cultiva-o Cca Un bun cere rezilierea gospodar, când ar întrebuința-o la altă cultură decât la, acea, contraetuliii la care a fost destinată; când n'ar execută, clauzele con- tractului. "Poate aceste fapte și altele de asemenea natură, vor putei, dacă sunţ destul de grave, după aprecierea ju- decătorilor fondului, să aducă rezilierea, contractului, şi con- damnarea arendașului la daune interese (art. 1455). 

b) Strângerea recoltelor în locurile obișnuite. | 
Art. 1456. — Fiecare arendaş este dator să-și strângă recolta, numai în locurile obişnuite spre acest finit, întrucât nu a urmat o stipulaţiune diferită. (Art. 1465, 1730, 10 O. eiv. Art. 1767 C. fr). €). 
Pentru a asiguri, plata  privilegiului proprietarului, at. 1456 obligă pe arendaș a-și strânge recolta numai în locurile obișnuite spre acest sfârșit, de exemplul: în ham- barele şi coşerile situate pe moşie, ete., căci dacă le-ar strânge aiurea, proprietarul n'a mai aveă, recolta sub mâna, sa, şi privilegiul său ar puteă fi compromis. | 
Arendașul n'ar putea, după unii, să scoată recolta „de pe moşie, chiar dacă n'ar există acolo hambare, coșere, ete., el fiind obligat, în asemenea, caz, a lăsă recolta pe câmp, ceeace de multeori ar puteă, să aducă compromiterea acestei recolte. 

e) Obligaţia de a apără, fondul arendat contra uzurpărilor 
(ari. 1433). 

Arendaşul, în calitatea sa, de detentor al fondului arendat, are sarcina de a vegheă, la conservarea, lui. E] trebue, deci, 

  

  () Vezi supră, p. 142, nota 3.—In vechiul drept francez, se discută chestiunea de a se şti dacă faptul arendaşului de a părăsi fondul, din cauza unui perieol iminent, de exemplu: din cauza năvălirei unei armate străine, se consideră sau nu ca o pă- răsire a culturei fondului arendat, şi chestiunea, eră decisă, după împrejurările pericolului. (Cpr. Domat, Louage, S-a II, No. 7). Aceeaș soluţie este în genere admisă şi astăzi. Vezi Agnel et d'Hooghe, Code manuel des proprictaires et fermiers de biens ruraua ei dusines, p. 120 (ed. a 2-a, 1902). () Cpr. L. 25 $3, Dig., Locati conducti, 19. 2.  
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C. Andr, 
Donici. 

Dr. roman, 

COD. CIV. — CARTEA III, — FI. VII. — CAPIT. 1V. —S-a |. — ART. 1457, 

nu numai să înștiințeze pe proprietar de uzurpările cari pot 
fi comise asupra fondului, după cum dispune art. 1768 din 
codul francez, dar incă să apere fondul contra uzurpărilor. 

Această obligaţie a arendașului şi a locatarului rezultă. 
din art. 1433, pe care legiuitorul nostru, ca şi acel italian, 
l-a, transportat din acest capitol în acel precedent, care se 
ocupă de regulele comune la locaţiunea edificiilor şi a fon- 
durilor rurale. (Vezi supră, p. 158, nota 4). | 

Acest text a, fost explicat supră, p. 159 urm., şi ne 
mărginim a, trimete la explicările date acolo. 

d) Plata arendei convenite. — Cazumile când arendașul poate 
dobândi, dela proprietar o reducere din preț. 

Art. 1457. — Dacă arendarea s'a făcut pe mai mulţi ani, şi 
dacă, în cursul ei, sa perdut prin caz fortuit toată recolta unui 
an, sau cel puţin jumătate din ea, arendaşul poate să ceară un 
scăzământ din arendă, afară numai când sa compensat prin prece- 
dentele recolte, 

Acest scăzământ nu se va puteă determină decât la finele 
contractului de ârendare; atuncea însă se va face compensaţiunea, 
prin recoltele tuturor anilor de arendare. 

Pănă atunci însă, judecătorul poate, după arbitrul său, să facă un 
scăzământ provizor, în proporțiunea daunei suferite(1!), (Art. 1143 
urm., 1423, 1427, 1458 urm. C. civ. Art. 1769 C. fe). 

() Cpr. L. 15 $$ 2, 4 şi 5; L. 25, $6, Dig., Locati conducii, 
19,2; L. 8, Cod., De locato et conducto, &, 65; Pothier, Louage, 

IV, 144 urm., 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 163, ete. 
Vezi şi Andr. Donici (eapit. 15, $ 2, în fine), unde se zice: 
„Intâmplarea, cea nenădăjduită din Dumnezeiască urgie, precum: 
din nerodire pentru secetă, san pentru potop de ploi, sau din 
întâmplare de foe ce nu se poate întimpină, sau din cutremur, 
sau altă nerodire, pravila nu o socoteşte spre păgubirea celuia 
ce au dat lucrul său prin năimeală; însă jarâș scrie pravila 
ca să socoiească judecătorul cu milostivire, și să scadă dupii 
cuviință, pre acei ce au luai lucrul prin năimeală, cum și cel 
ce au dat lucrul său, să ierte şi să scadă celui ce l-au luai 
prin orândă“. - 

La Romani, arendașul care, din cauza unui caz de forță 
majoră, fusese lipsit de folosința lucrului, aveă drept la o 
scădere de preţ, în proporţie cu lipsa suferită, soluţie admisă 
Şi în caz de perirea fortuită, a recoltei; în caz însă când, în 
anii următori, recolta, era abondentă, loeatorul puteă, să reclame 
câşturile nepercepute de dânsul. ([.. 15 $ 4, Dig., Locati conducti,
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Art. 1458. — Dacă arendarea nu s'a făcut decât pe un an, şi toată recolta, sau cel puţin jumătate din ea s'a perdut, arendaşul va căpătă un scăzământ proporţional cu arenda (0). (Art. 1457, 1459 urm. C. civ. Art, 1770 C. fr), 
Art. 1459. — Nu se va face scăzământ când perderea  fruc- telor se va fi întâmplat după culegerea lor (2). (Art. 465, 1156, 1457, 1469 C. civ. Art. 1771 C. fr.). 
Art. 1469. — (In caz de arendare pe fructe), perderea, recoltei prin cazuri fortuite, în totul ori în parte, eade în sarcina ambelor părți, fără a da drept nici uneia din ele a, trage la răspundere 

pe cealaltă. 
Nu va privi însă pe proprietar perderea recoltei după, strângerea, 

19, 2, şi $ 7, eapit. 15 C. Anar. Donici). Remiterea la care aveă drept arendașul era proporţionată cu dauna suferită, de dânsul, după ce mai întăi se deduceă valoarea seminţelor. (Cpr. 
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L. 15 $ 7, Dig., loco cit). Dacă dauna suferită de arendaș eră - 
mică, sau dacă era vorba de un colon parțiar (colonus par- 
tiarius), el n'aveă drept la nicio scădere, căci acest colon consi- derându-se ea un asociat, trebuiă să împartă cu proprietarul 
și câştigul şi perderea, et damnum et lucrum cum domino fundi partitur (L. 25 Ş 6, Dig, loco cil.). Vezi Cuq, Insfi- 
tutions juridiques des homains, IL, p. 427; Maynz, Cours de 
droit romain, |, $ 216, p. 241 (ed. a 5-a), ete. 

Cât pentru bezmănar sau emfitcot, el nu mai puteă, în urma, 
Constituţiei lui Zenon (L. 1, Cod, De jure emphyteutico, &, 66), 
să ceară o remitere din canon, la caz de o recoltă rea, (art. 1515, 
1516 C. Calimaeh, 1134 C. austriac). Vezi Cug, op. cit., II, p. 831; Maynz, IL, $ 231, p. 298. Vezi la finele contractului 
de locaţiune, Apendicele care se ocupă despre bezman. 
Opr. L. 15 $$2, 4 şi 5, Dig., loco cit.; Pothier, op. cit., LV, 
156. — Textul francez şi acel italian (art. 1618) mai au încă 
un paragraf, care a fost eliminat din textul nostru. Iată cuprin- 
derea acestui paragraf eliminat: 

„Dacă perderea, este mai mică de jumătate, arendaşul nu 
va puteă pretinde niciun scăzământt. 

(2) Cpr. L. 25 $ 6, Dig, Locati conducii, 19, 2; Pothier, op. cit., 
1V, 155, 164. Textul fe. şi acel italian (art. 1619) mai adaogă, 
încă: „afară de cazul când contractul ar conferi proprietarului 
o parte din recoltă în natură, în care caz proprietarul trebue 
să sufere partea sa de perdere, dacă arendaşul nn este încă 
în întârziere de a-i predă partea sa, de recoltă“. Acest paragraf 
a fost tradus de legiuitorul nostru în art. 1469. — În fine, textul 
francez şi acel italian mai au un paragraf, pe care legiuitorul 
nostru l-a eliminat ca inutil. Vezi înfră, p. 235. Iată cum se 
exprimă acest paragraf: „Arendaşul nu poate, de asemenea, 
să ceară un scăzământ din preţ, când cauza, prejudiciului eră, 
cunoscută în momentul încheierei contractului “. 

Q 

=
 

Bezinănar. 

Deoseb. de 
C. fr. 

Altă deoseb. 
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C, Calimaeh. 
Art. 1484. 

Dovedirea ca- 
zului fortuit. 

C. Calimaeh. 
Art. 1482. 

C. CIV. —CARTEA IL. — TIP. VII. —CAPIT. IV. — S-a |.— ART. 1460, 1461. 

ei, dacă arendaşul a fost pus în întârziere eu trădarea părţei cuvenite 
aceluia (1). (Art. 1074 $ 2, 1459 C. civ. Art. 1771 $2C. fr.) 

Art. 1460. — Arendaşul poate, printr'o clauză expresă, să iă 
asupra-şi cazurile fortuite (2). (Art. 1156 $ 2, 1461, 1567 C. cir. 
Art. 1772 C. fr.). 

Art. 1461. — Sub stipulaţiunea art. precedent nu se cuprind 
decât cazurile fortuite ordinare, precum: grindina, bruma, ete. 

Nu se cuprind sub dânsa cazurile fortuite extraordinare, precum : 
devastaţiunea din rezbel, inundaţiile neobişnuite în ţară, afară numai 
când (arendaşul) s'ar fi lepădat de dreptul de scăzământ din motivul 
cazurilor fortuite prevăzute şi neprevăzute (9). (Art. 1460 C. cir. 
Art. 1773 C. fr). 

Arendaşul trebue, ca şi locatarul, să plătească, preţul 
arendei la termenele stipulate prin contract (art. 1429 $ ultim), 
cu această deosebire că acel dintăi este în drept a cere şi 
a dobândi un scăzământ proporţional din preţ, atunci când 
toată, recolta sau cel puţin jumătate din ea a, perit prin caz 
fortuit, înainte de culegerea ei (art. 1457, 1458, 1459) (6); şi 

(0) Azt. 1469, pe care legiuitorul nostru l-a pus în secţia II-a 
capit. de față, sub rubrica: Arendarea pe frucie, tormează 
partea finală a $ 1 a ast. 1771 (1459 din codul nostru). 
Vezi supră, p. 231, nota 2. 
Cpr. IL. 14 $ 10, Dig., De adilitio edicto, 21, 1; L. 23, 
Dig., De diversis regulis juris antigui, 50, LT; L. 19, Cod. 
De locato et conducto, &, 65; Pothier, op. cit., IV, 178, 192, 

(9) Cpr. L. 78 $ 3, Dig., De contrahenda emptione, 18, 1; Pothier, 
op. cil. IV, 118. Codul Calimah are, în această privinţă 
următoarea, dispoziţie: „Dacă posesorul anume s'au îndatorit 
ca el să poarte și cele extraordinare nenorociri, nu se soco- 
teşte dintru aceasta, după juridica prezumpţie, cum că s'au 
îndatorit să rămâe răspunzător şi pentru întâmplata pierzare 
a lucrului întreg, luat în posesie“. (Art. 1484 C. Calimach, 1106 
în fine C. austriac), 

(*) Dacă arendașul a suferit o perdere mai mică de jumătate din 
recoltă, el nu are drept la niciun scăzământ. „Modicum dam- 
num quo animo ferre debel colonus, cui immodicum lucrum 
non aufertur“. (I,. 25 Ş 6, Dig., Locati conducti, 19, 2). 

Dovedirea cazului fortuit incumbă arendaşului, el putând 
face această probă prin martori şi prezumpţiuni, fiind vorba 
de un fapt material pentru care el n'a putut să-și procure acte 
serise. Baudry et Wabhl, 1, 383 şi 417 urm. Codul Calimach 
are, în această privinţă, următoarea dispoziţie (art. 1482): 
„Posesorul şi chirierul au drit să anularisească, toemala, sau 
să oprească din banii câştiului, sau a chiriei analogon: a) dacă 
din întâmplare an ars la moşie ceva, san casă, ori dugheană, 

'G 

—
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aceasta chiar în caz când el ar fi fost asigurat și compania de asigurare l-ar f despăgubit pe deplin (4), afară de cazul, bine înțăles, când arendașul ar fi renunțat de mai înainte la, orice scădere, luând toate cazurile fortuite asupra lui, con- venţie care este perinisă astăzi (art. 1460, 1461), după cum eră permisă şi la Romani. (L. 9 $ 2, Dig., Locati conducti, 19, 2). Dreptul arendaşului de a dobândi un scăzământ din Temeiul ju- preţul arendei, de câteori dezastrele naturei sau orice alte aie al seă- evenimente de forță majoră îl lipsese de toată, sau de o parte  şului. însemnată, din recolta sa, nu este decât o consecinţă a prin- cipiului general inscris în art. 1423, după care orice locatar care, printr'un eveniment de forţă majoră, este lipsit, în totul sau în parte, de folosința luerului închiriat, are o acţiune în despăgubire contra locatorului (2). 

  

sau alt acaret; b) dacă i s'au luat ori eu ce chip întrebuin- țarea sau folosirea moarei, casei, sau a dughenei, întreagă, sau în parte“. Vezi și art. 1486 din acelaş cod. Cpr. Cas. rom. Bult. S-a 1, 1883, p. 431. 
() Troplong, II, 741; Baudry et Wabhl, 1, 410; Guillouară, II, 590; Laurent, XXV, 469; Duvergier, II, 202; Cas. fe. Sirey, 31. 1. 204.— De aceea, companiile de asigurare, subrogându-se în drepturile arendaşului, exercită ele acţiunea contra, pro-: prietarului. Troplong, Louage, loco cit. 

Iu orice caz, proprietarul nefiind în culpă, arendașul nu  Seminţe. poate, pe lângă scăzământul din preţ, să ceară daune, nici rezi- Controversă Jierea contractului. Agnel et â'Hooghe, Code manuel des pro- prictaires et fermiers de biens rurauz, p. 102 (ed. a 2-a, 1902). Arendaşul nu poate, de asemenea, să ceară, dela proprietar seminţele ce el a întrebuințat; şi dacă proprietarul i-a dat aceste seminţe, arendaşul trebue să i le restitue, eu tot dezastrul suferit. Agnel et d'Hooghe, op. cit., p. 102, 103, text şi nota 1.— Contră: Duranton, XVII, 199. Vezi asupra acestei chestiuni, Baudry ei Wabhl, Louage, I, 412. 
() Cpr. 'Îroplong, Louage, Il, 695 urm.; Thiry, IV, 65, p.60; T. Huc, X, 367, în fine; Mareade, VI, art. 1769 urm., No. I; Aubry et Rau, V, $ 371, p. 370, nota 4; Colmet de Santerre, VII, 219 is 1; Duvanton, XVII, 190; Azntz, IV, 1186; Laurent, XXV, 455. — Nu este deci exact de a se zice, aşa precum pe nedrept pretind unii autori (epr. Duvergier, II, 151; Guillouard, II, 539, 573; Baudry et Wabhl, 1, 873, ete.), că art. 1457 urm., cari conferă arendașului dreptul la un scă- zământ din preţ, sunt excepţionale și deroagă, dela contractul de locaţiune, şi că ele ar fi întemeiate pe consideraţii de uma- nitate şi de echitate.
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Garantarea 
perceperei 

unui bezman. 

Dr. roman. 

Derogare 
dela dreptul 

comun. 

Existenţa 
unui caz 
fortuit. 

Exemple de 
cazuri for- 

tuite, 
Definiţie. 

Înundaţie. 

C. CILY. — CARTEA [II — TIP. VII. — CAP. IV. —S-a 1. — ART. 1457 URM. 

Astfel, s'a decis că proprietarul este obligat a suferi 
o reducere din arendă, atunci când el a garantat arendaşului 
perceperea, unui bezinan, pe care acesta nu-l mai poate 
percepe (1. S'a mai decis că arendaşul unei moșii este în 
drept a fi scăzut din arendă, când o parte din moşie, cum 
ar fi o livadă de pomi roditori, nu mai poate fi întrebuințată, 
ca livadă (). 

Soluţia, de mai sus eră adevărată şi la Romani unde, 
după cum foarte bine dovedeşte Troplong (II, 695), scăză- 
mântul din preţ acordat arendaşului eră considerat ea con- 
form naturei contractului de locaţiune. 

Trebue însă să observăm că principiile admise în pri- 
vința acestui contract se depărtează dela dreptul comun, 
căci, în regulă generală, partea împedieată prin caz fortuit 
de a-și execută obligaţia sa, este liberată, cealaltă, parte (în 
specie arendaşul) urmând a-și execută pe a ei (art. 1156); 
ceeace nu are loe în contractul de locaţiune, în care aren- 
dașul nu este ţinut a-şi execută obligaţia de a plăti preţul 
integral, obligaţie care este echivalentul aceleia pe care forţa 
majoră a împedicat pe loeator de a-o îndeplini. (LL. 25 $ 6, 
Dig., Locati conductă, 19, 2)(). 

Pentru ca arendașul să aibă drept la un scăzământ din 
preţul axendei, se cer mai multe condiţii: 

Prima, condiţie. —- Perderea totală sau parţială a re- 
coltei trebue să fie datorită cazului fortuit (*); de unde re- 

(1) Cas. rom. Dreptul din 1873, No. 45, p. 2. 
(2) Cas. rom. Bult. 1899, p. 1125. 
(2) Cpr. Arntz, IV, 1186, în fine; 'Thiry, 1V, 65, în fine. 
(*) Cazul fortuit, vis major sau vis divina (|. 25 $ 6, Dig,, 

Locati conducti, 19, 2), este un eveniment care nu stă în 
putinţa arendaşului de a-l împedică, cui resisti non potest (L. 
15 $ 2, Dig., loco cit.), precum: incendiul care nu provine din 
culpa arendașului; o inundație (L. 15 $2, Dig., loco cir.) (*), 
săceta, înghețul, bruma, grindina, furtuna, cutremurile de pă- 
mânt, distrugerile cauzate prin animale, precum: păseri, guz- 
gani, lăcuste, ete. (L. 15 $ 2, Dig, loco cit.), şi chiar prin 
filoxeră, deşi chestiunea, este controversată. (Vezi supră, p. 90, 
nota 1). Răsboiul (încursus hostium) (L. 15 $ 2, Dig., loco cit. Da 
încă este un caz fortuit, însă extraordinar (art. 1461), ca şi 

(9) Inundaţia este un caz fortuit ordinar sau extraordinar, după cum imobilul 
este, sau nu, supus acestui eveniment, Baudry et YWVahl, Louage, Î, 407.
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zultă că dacă cauza, perderei există, Şi eră cunoscută în mo- mentul îneheierei contractului, arendașul nu va, putei, pretinde niciun scăzământ din preţ, căci el a trebuit să, dea un preț în 
consecință (?). Art. 1771 din codul francez și art. 1619 din codul italian sunt exprese în această privinţă (vezi supră, 
p. 231, nota 2, in fine), Şi aceeaş soluție este admisibilă ŞI la noi, eu toată lipsa unui asemenea text. 

Proprietarul nu va datori, de asemenea, niciun scăză- 
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mânt din preţ, dacă perderea provine din viciile lucrului, si gua, . 
vitia, ea: 1psa re oriambur (), sau din culpa, arendașului (?). A doua condiție. — Perderea, recoltei trebue să f avut loe înainte de culegerea, ei, adecă înainte de deslipirea, ei de 
pământ. În adevăr, de câteori fructele au fost percepute de către arendaș, proprietarul şi-a îndeplinit obligaţia, căci aren- dașul a devenit proprietarul lor, şi ele nu pot peri decât 
pentru dânsul. Res perit domino. 

Se poate întâmplă ca preţul arendei, în loe de a se plăti în bani, să se plătească întu”o parte din fructe (art. 1466 urm.). 

  

revoluțiile, precum au fost, de exemplu, răscoalele ţărăneşti din primăvara anului 1907 (vezi supră, p. 90, nota, 1), ete. Cpr. asupra cazului fortuit, Baudry et Wabl, Louage, |, 316 urm.; Guillouard, Idem, II, 561 urm, 
Legea, distinge între cazurile fortuite ordinare şi acele extra- 

Perderea re- 
coltei: trebue 
să fie ante- 
rioară cule- 

gerei ei. 

Art, 1469, 

Cazuri for- ordinare (art. Î461 C. civ. Cpr. art. 1484 C. Calimach). Cât tuite ordinare . pentru distincţia, între cazurile fortuite extraordinare şi foarte 
extraordinare, pe care au născodit-o unii autori, ea, este necu- noseută, de lege. Cpr. Duvergier, Louage, 1, 200, p. 224 urm. ; Baudry et Wabl, Idem, IL, 406, p. 204. 

() Cpr. Baudry et Wabl, I, 376, în fine, 382; Thiry, IV, 66. — Nu este însă suficient ca arendaşul să, fi putut cunoaşte cauza, perderei, cei trebue s'o fi cunoscut în realitate. Baudry et Wabl, I, 382, în fine; Laurent, XXV, 467. — Contrăâ: Du- vergier, Louage, ÎI, 190; Guillouard, /dem, II, 582. () L. 15 $2, Dig., Locati conducti, 19, 2. Cpr. Baudry et Wabl, 1, 381; Thiry, 1V, 66; Guillouara, II, 565; Troplong, II, 713; Duvergier, ÎI, 187, p. 209. „Nota guod licet remissio fiat Propter sterilitatem, non fit propter vitiositatem Fructuum, ziceă, Bartolus asupra, legei, 15 $ 2, Dig., loco cit. Cpr. Tro- plong. Louage, II, loco supră cât. 
() Cpr. Troplong, op. cit., II, 754; Guillouard, II, 583; Baudry et Wahl, I, 382; Duvergier, II, 191. „Inrâurirea culpei asupra daunei trebue însă să fie stabilită în mod neîndoelnie“, zice acest din urmă autor. Cpr. Trib. Iaşi, Dreptul din 1908, No. 34. 

şi extraor- 
dinare.
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In acest caz, în care contractul are multă asemănare cu so- 
cietatea, deşi, după cum ştim, rămâne tot un contract de 
arendă (!), fructele culese aparținând în comun arendașului 
și proprietarului, acest din urmă va suferi o parte propor- 
țională din perderea lor fortuită, afară de cazul când per- 
derea sar fi întâmplat după ce arendașul a fost pus în 
întârziere de a predă proprietarului partea de fructe cu- 
venită lui (art. 1469). Aceasta nn este decât aplicarea prin- 
cipiului inscris în art. 1074 $ 2, după care risco-pericolul 
luerului datorit privește pe debitor, în urma punerei sale 
în întârziere de a-l predă. Intârzierea (nora) debitorului este 
deci asimilată, culpei sale, Și aceasta, cu drept cuvânt, pentrucă, 
după cum foarte bine observă Mareade (IV, 589), faptul de a, 
nu predă lucrul, în urma punerei în întârziere, constitue o culpă 
din partea debitorului (2), şi ştiut este că el răspunde de cazul 
fortuit pricinuit prin culpa sa. Casus culpă, determinatus (). 

Cantitatea re- A. treia condiţie. — 'Trebue ca cel puţin jumătate din 
coliei care vecoltă, să, fi perit prin caz fortuit. Pentru aprecierea acestei 

piară prin caz perderi, trebue a se luă de bază o recoltă ordinară. Deci, 
orbit avendaşul va avea drept la un scăzământ, dacă pământul 

nu-i produce decât jumătate din recolta ce ar fi produs un 
an de mijloc. 

Cazul când Dacă bunurile arendate pentru un singur preţ cuprind 
arie azer mai multe specii de fonduri, precum: imașuri, pământuri 

mai multe de arătură, vii, ete., şi dacă totul sau parte din fructele 
poe d* a unuia sau mai multora din aceste fonduri a perit, perderea 

va fi socotită, avându-se în vedere totalitatea produetelor 
fondului arendat; aşa, că scăzământul din arendă nu va aveă 
loe decât atunci când perderea fortuită va fi de jumătate a, 
produsului total. Dacă fiecare fond ar fi fost arendat pentru 
un preţ deosebit, ar există atâtea contracte câte și fonduri 
arendate, și ant. 1457 urm. vor fi aplicate fiecărui fond în 
parte. (Thiry, IV, 68). 

() Vezi supră, p. 43, text şi nota 2. Cpr. Duvergier, Louage, 
I, 99, p. 102. - 

2) „Qui în mora est, culpa non vacat“, sau, după cum se ex- 
primă LL. 178, Ş 2, Dig., De div. regulis juris antigui, 50, 11: 
»Unicuique sua mora nocet“. Vezi tom. V, al Coment. noastre, 
p. 193, text și nota 2. Cpr. Duvergier, Louage, II, 93, p. 102. 

(6) Vezi supră, p. 162, ad notam. Vezi şi tom. V, p. 193.
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Se naşte însă întrebarea ? Deficitul în cantitatea, frue- Compensarea R 

| deficitului 
telor percepute, poate, san nu, îi compensat cu valoarea fructelor en venală. a acestor fructe? Cu alte cuvinte, pentru a se apreciă valoarea, lor dacă arendașul are drept la un scăzământ, trebue să se Co aibă în vedere numai cantitatea, fructelor perite, sau se ţine socoteală de valoarea venală a părței din recolta, rămasă? lată, de exemplu, un fond arendat a cărui recoltă mijlocie este de 400 saci de grâu, a cărui preţ este de 20 lei sacul; total: 8000 lei. Intr'un an, jumătate din recoltă piere prin caz fortuit, însă în acel an, prețul erâului nu mai este 20 lei, ci 30 lei sacul; total: 6000 lei. Arendașul are el în acel an dreptul de a fi scăzut din preţul arendei? Da, dacă nu se are în vedere decât cantitatea recoltei perite; nu, dacă se ține socoteală de valoarea venală a recoltei remase. Această, chestiune, care eră, controversață în vechiul drept francez (Î), se discută Şi astăzi. Fără a intră, în multe amănunte asupra ei, Și judecând numai după bunul sunţ, ni se pare că arendașul nu are, în asemenea caz, drept la, niciun scăzământ, pentrucă nu numai că el nu sufere în specie nicio pagubă, dar încă realizează un beneficiu (2). A patra, condiție. — Pentru ea, arendașul să poată cere Art. 1457, 
  

  

(1) Vechii autori (Bruneman şi Nicoias de Claperiis). zic, după cum ne atestă Pothier (Lovage, IV, 160, p. 60), că nu există în această privinţă mai puţin de opt sisteme. Vezi şi Troplong, Louage, LI, 700; Agnel et d'Hooghe, op. cit. p. 104, nota Î. (2) Vezi în acest sens, Pothier, op. ciț., IV, 160; Troplong, II, 717 ; Agnel et d'Hooghe, op. cit., p. 100, 101; Acollas, III, p. 396, 397; Taulier, Tâtorie raisonnte du C. civil, VI, p. 271; Colmet de Santerre, VII, 219 bis III urm, »Pentru ca arendaşul să aibă drept la un scăzământ, zice acest din urmă autor, nu este suficient ca deficitul recoltei să fie un deficit efectiv asupra, cantităţei fructelor percepute, ci mai trebue încă ea insuficienţa fructelor în cantitate să nu fie compensată printr'o plusvalută, care ar rezultă din cursul ridicat a] productelor“. — Cu toate acestea, soluţia contrară este generalmente admisă (argument din art. 1457 şi 1458, cari vorbesc de perderea fortuită a tota- lităţei sau cel puţin a jumătăţei recoltei). Cpr. Guillotard, II, 569; Duvergier, II, 155; Duranton, XVII, 193; Laurent, XXV, 457; Thiry, IV, 69 şi Revue pratique, tom. 14, anul 1862, p. 209 urm.; Mareade, VI, art, 1770, 1771, No. II; Aubry et Rau, V, $ 371, p. 372, text şi nota 8 (ed. a 5-a); T. Huc, X, 368; Arntz, IV, 1188; Baudry et Wabhl, Louage, |, 389, ete.



238 

Art, 1458, 

Art, 1457 $2, 

Art, 1457 $ 
ultim. 

Art, 1460. 

Art, 1461. 

C. Andr. Do- 
nici. 

C, CIV.—CARTEA III.— TIT. VII.— CAPIT. IV.—S-a L.— ART. 1457 URM. 

un scăzământ din preţul arendei, trebue ea perderea suferită 
de dânsul să nu fi fost compensată prin excedentele din anii 
precedenţi sau următori (art. 1457). 

Dacă, contractul a fost făcut numai pe un an, arendaşul 

care a perdut toată sau jumătate din recoltă prin caz fortuit, 
va trebui să fie despăgubit în proporţie cu arenda, compen- 
sarea, nefiind cu putinţă (art. 1458). 

Dacă, contractul de arendă a fost făcut pe mai mulţi 
ani, perderea jumătăţei din recoltă poate fi compensată cu 
excedentele ce au putut produce recoltele anilor precedenţi, 
luându-se de normă o recoltă ordinară, adecă mijlocie. Dacă 
anii precedenţi n'au produs excedente suficiente, asemenea 
excedente vor puteă să existe în anii următori; de aceea 
art. 1457 $ 2 dispune că compensarea nu se va face decât 
la finele contractului (?). 

Fiind însă că arendașul, lipsit de mijloace, ar puteă să 
nu aibă deocamdată cu ce să plătească arenda, judecătorii 
pot, în suveranitatea lor de apreciere, să-l scutească de a 
plăti o parte din câștiu în proporţie cu paguba suferită. 
Această măsură fiind însă provizorie, regularea definitivă, se 
va face la finele contractului (art. 1457 Ş ultim). 

A cincea și ultima condiţie. — In fine, pentru ca arendașul 
să aibă drept la un scăzământ din preţ, se mai cere încă ca el 
să nu fi luat cazurile fortuite asupra lui (art. 1460) 6). 

Prin interpretarea voinţei părţilor, art. 1461 dispune 
că luarea, eazurilor fortuite asupra arendașului nu cuprinde 

(1) In orice caz, compensarea, între anii buni şi acei răi se va face 
după valoarea, recoitelor din diferiţi ani, căci, fiind vorba de a 
se şti dacă arendaşul a suferit o pagubă, această pagubă nu 
poate fi apreciată decât după valoarea ce aveau recoltele în 
diferiţii ani ai contractului. Colmet de Santerre, VII, 219 bis 
VI. — Contra: Baudry et Wabhl, I, 399; Laurent, XXV, 461; 
Guillouard, II, 514; Daranton, XVII, 192; T. Hue, X, 368. 
După acești din urmă autori, compensarea se va face avându-se 
în vedere numai cantitatea recoltelor produse. „Dacă pentru 
nerodirea vreunui an va primi stăpânul moşiei şi va, face oareş- 
care scădere orândătorului (adecă arendaşului) din preţ, şi în 
urmă, la anii viitori, se va face belşug, ceeace s'au scăzut va 
împlini orândătorul şi va pune la loc“, zice codul lui Andr. 
Donici (capit. 15, $ 7). 

(2) Această clauză este de strietă interpretare (argum. din art. 1461). 
Baudry et Wahl, Louage, 1. 406; Duranton, XVII, 213. p. 215.
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decât cazurile fortuite ordinare, nu însă şi acele extraordi- nare, precum: devastaţiunile produse prin războiu, inundaţiile neobişnuite, ete., liber fiind însă, arendașul de a luă şi aceste cazuri fortuite asupra Jui, când atunci el n'ar aveă, orice Sar întâmplă, drept la niciun scăzământ din preţ, şi nici chiar la rezilierea contractului, dacă. aceasta a fost voinţa părților (1). 
Rămâne însă bine înţăles că, dacă cazul fortuit a distrus Are 1493, în totul, sau chiar numai în parte, lucrul arendat şi a făcut cu - neputinţă. întrebuințarea pământului arenda la scopul pentru care fusese destinat, contractul va, fi desființat de drept, sau va putea fi reziliat, după cererea, arendaşului (art, . 1423), el nemai având a plăti nicio arendă (2). 

Regulele relative la încetarea sau expirarea contractului 
de arendă. 

Art. 1462. — Arendarea fără termen a unei moşii se consideră făcută pentru tot timpul necesar ca, avendașul să culeagă toate fruc- tele (5). (Art. 1436, 1463 Cod. eiv. Art. 1774 C. fr). 

  

(1) Cpr. Cas. rom. Bult. 1895, p. 877 şi Bult. 1897, p. 301; C. Bucureşti, Cr. judiciar din 1895, No. 27. Vezi și supra, p. 283.— Chestiunea de a se şti dacă arendașul a luat asupra, lui numai cazurile fortuite ordinare sau şi pe acele extraor- dinare, este o chestie de fapt de suverana apreciere a instan- ţelor de fond. Cas. rom. Bult. 186%, p. 837. — In orice caz, turburările de drept, neputând fi asimilate unui caz fortuit, nu intră în cazurile prevăzute de art. 1460 şi 1461. Trib. Iaşi, Dreptul din 1893, No. 22. 
(2) Cas. rom. Bult. 1888, p. 20; p. Borş, Cr. judiciar din 189%, No. 27.— Nu se poate însă cere nici scădere din preţ, nici rezi- lierea, contractului, sub cuvânt că produsul lucrului arendat n'ar fi în stare să acopere nici măcar cheltuelele de exploa- tare, de oarece atât paguba, cât ŞI câştigul privese numai pe arendaș. 'Trib. Ilfov, Dreptul din 1885, No. 78, p. 622. (5) Opr. L. 13 ŞI şi LL 14, Dig., Locati conduci, 19, 2; L. 16, Cod, De locato et conducio, 4, 65; Pothier, Louage, IV, 28. Textul fe. mai adaogă, încă, exempli gratia. „Astfel, arendarea Deoseb. de ze. unui imaş (d'un pre), unei vii, şi a, oricărui fond, se consideră  dacţie de făcută pe un an. Arendarea, unor pământuri de arătură, când  C. fr. sunt divizate în mai multe părţi (lorsqwelles se divisent par soles ou saisons) se consideră făcută pentru atâţia ani câte şi părţi sunt*,
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Art. 1436 $ 2. 

Art, 1462. 

Deoseb. de re- 
dacţie de 

C. fr. 

Altă deoseb. 
de redacţie 
de C. fr. 

COD. CIV. — CARTEA III. —TIt. VII. — 0. IV. —S-a1. — ART. 1463—1465, 

Art. 1463. — Contractul de arendare fără termen încetează, dela, 
sine cu expirarea timpului pentru care se consideră făcut, după 
dispozițiunea, art. precedent (1). (Art. 1436, 1462, 1464 C. eiv. 
Art, 1775 C. fe). 

Art. 1464. — Dacă după expirarea arendărei făcută cu termen, 
arendaşul continuă şi se lasă în posesiune, atunci se formează o 
nouă ârendare cu efectul arătat de art. 1462 (2). (Art. 1437 urm., 
1452, 1463 C. civ. Art. 1776 C. fr.). 

Art. 1465. — Arendaşul ce esă trebue să deă, celui ce vine 
după dânsul, încăperile cuviincioase şi alte. înlesniri pentru muncile 
anului următor; şi vice-versa, arendașul ce vine trebue să lese celui 
ce esă încăperile cuviineioase şi alte înlesniri pentru consumarea 
furajelor (£) şi pentru strângerea, recoltelor ce ar fi rămas (6). (Art. 1456 
C. civ. Art. 1777 C. fe.). 

Ştim că contractele de locaţiune privitoare la edificii, 
făcute fără termen, se consideră, făcute pe un timp nede- 
terminat (art. 1436 $ 2). 

In privinţa contractelor de arendare fără termen, ele 
se consideră, conform intenţiei presupuse a, părților, ca făcute 
pentru timpul necesar arendașului spre a culege toate frue- 
tele (art. 1462) (6). 

(1) Textul francez vorbeşte de contracte făcute fără aete serise, 
Vezi supră, p. 179, nota 1; p. 186, nota 2; p. 187, nota 1, ete. 

(2) Cpr. L, 13 $ 11; L. 14, Dig., Locati conductă, 19, 2; L. 16, 
Cod, De locato et conducto, 4, 65; Pothier, op. cit., IV, 40, 
352, 360, 361, 363, 365, ete. | 

(5) Neologism, care însemnează nutreţ pentru vite. Vezi tom. III, 
partea, ÎI, al Coment. noastre, p. 161, nota 3. 

(*) Textul francez și art. 1625 din codul italian mai au încă un 
paragraf, în următoarea cuprindere: „In ambele eazuri, se 
va observă, obiceiul locurilor“. 

In fine, în codul francez, art. 1778, corespunzător cu 
art. 1626 din codul italian, mai dispune încă că: „arendaşul 
care esă trebue să lese paele și îngrăşămintele anului, dacă 
le-a primit la intrarea sa în folosinţă; şi chiar dacă nu le-ar 
fi primit, proprietarul va puteă să le reţie, plătind preţul lor 
arendaşului (suivant l'estimation)“. Acest text, care înființează 
o adevărată expropriere în interesul unei buni cultivări a pă- 
mântului (epr. Baudry et Wahl, 1, 940; Thiry, IV, 73, în 
fine), a fost fără, cuvânt eliminat de legiuitorul nostru. 

(5) S'a decis că arendarea, socotindu-se pe tot timpul necesar 
arendaşului spre a culege toate fructele moşiei arendate, în- 
cheierea sau desființarea unui contract de arendă nu se poate 
înțălege decât pe un an agricol întreg; de unde rezultă că
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După art. 1462, împrumutat dela Pothier (Louage, IV, Art. 1462. 28), contractul de arendare are în totdeauna, un termen fix şi determinat, aşa că el încetează, de drept la expirarea, acestui termen, fără ca proprietarul să maj aibă nevoe de a da, con- gediu, ca în contractele de locaţiune ale edificiilor (art. 1436 $ 1, 1463), 
Dacă arendaşul rămâne, în urma expirărei termenului Formarea, defipt de art. 1462, în posesiunea, lucrului arendat, atunci unui nou con- se formează o nouă Tract. arendare sau o tacită, relocaţie (art. 1437 ” urm.), cu efectul arătat de textul menţionat, adecă, pe timpul necesar la perceperea complectă a fructelor (art. 1464). Ceeace am zis supră, p. 188 urm. în privința, tacitei relocaţii este deci aplicabil şi aiei. 
Art. 1465 caută a împăcă interesele arendașului, al Art. 1465, cărui contract se termină, cu acele ale arendașului care are să-l înlocuească 

în ultimul an 
face arături, 

al eontraet ului, 
sămănături, ete. 

» interese cari pot fi în conflict. Ia adevăr, 
noul arendaş are nevoe dea 

pentru anul următor; de aceea arendaşul care esă este obligat 
sare și alte înlesniri pentru 
vice-versa, 
producte de strâns de pe câmp; 
să-i lese încăperile necesare Şi 
pentru strângerea recoltelor de 

Incât priveşte executarea 
textul francez și acel italian (art. 
ceiurile locului, despre cari textul 
  

atât plata, arendei cât şi 
fi calculate decât pe un 
rom. Bult. 1901, p. 838. — 
socotese făcute pe tot timpul 

muncile 
arendașul care părăseşte 

a-i procură încăperile nece- 
anului următor (1). Și 
moșia mai are poate 

de aceea, noul arendaș trebue 
să-i procure toate înlesnirile 
pe câmp (art. 1465). 
acestei obligaţii reciproce, Deoseb, de re- 

1625) ne trimit la, obi- dacţie dec. fe. 
nostru nu vorbește, 

perceperea fructelor moşiei nu pot an întreg, iar nu pe fiecare zi. Gas. 
Arendările fondurilor rurale se 
necesar arendașului spre a culege fructele moșiei, adecă, pe un an agricol întreg, care, după legea învoelilor agricole, 

1909, No. 44, 
din 1904, No. 65. — Sa 
vechiului arendaş de a nu 
muncile necesare în ultimul an 
repară daunele cauzate noului 
acestei obligaţii. C. Bucureşti 

20124 

începe la 1 
la 28 Februarie al fiecărui an. C. 

Cpr. Cas. rom. Bult. 1901, p. 838; Trip. Dorohoi, 
decis. 

Martie şi se termină 
Craiova, Dreptul din 

Dreptul 
cu drept cuvânt, că faptul 

lăsă pe noul arendaş a-și face 
al arendei sale, îl obligă a 
arendaş prin neindeplinirea 

;» Dreptul din 1894, No. 57.
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Dr. străin. 

C. CIV.—CARTEA III.—TIT. VII.—CAPIT. IV. — S-a IL—ART. 1466—1468. 

SECȚIUNEA UI 

Arendarea pe fructe (!) (bai/ ou colonage partiaire, metayage). 

Legea, se ocupă, după cum am văzut, în art. 1454 —1465 
şi 1469 de arendarea al cărei preţ consistă în bani. 

Se poate însă întâmplă şi se întâmplă chiar adeseori 
în practică, mai ales în Muntenia (în Moldova aproape de 
loc), ea preţul arendei să consiste într'o parte de fruete; în 
asemenea, caz, avem un contract de arendă, care are multă 
asemănare cu societatea (2), în care arendaşul se numeşte colon 
parţiar (metager)(%). Codul civil, foarte necomplect în această 
privinţă (*), se ocupă de acest contract în art. 1466-—1468. 

(1) In ediţia oficială, din eroare de tipar, se zice „Adunarea de 
fructe“, în loe de: „Arendarea pe fructe“. 

(2) Vezi supră, p. 32, 43 şi 69, ete. De aceea se şi decide, în genere, 
că eroarea asupra persoanei arendaşului este o cauză de anu- 
lare a acestui contract, după cum în materie de societate, 
eroarea asupra persoanei asociatului este o cauză de anulare 
a societăţei. Cpr. Baudry et Barde, Oblig., I, 62, în fine, 
p. 92 (ed. a 2-a); Bamdry et Wabhl, [, 54%; Larombitre, Obhig., 
ÎI, art. 1110, No. 15; Demolombe, XXIV, 115. Eroarea asupra 
persoanei locatorului din partea arendaşului (colonului parţiar) 
nu este însă, în genere, o cauză de anulare a contractului, 
pentrucă, această porsoană a fost indiferentă colonului, care, 
de bună samă, n'a avut în vedere decât natura, şi importanţa 
fondului arendat. Nu tot astfel este în privinţa locatorului, ale 
cărui beneficii atârnă de activitatea şi probitatea arendaşului, 
şi care, prin urmare, a contractat în vederea persoanei colo- 
nului (întuitu person). Cpr. Baudry et Wabhl, Louage, loco cit.; 
Baudry et Barde, Obhg., I, loco cit.; Demolombe, XXIV, 115. 

(6) Vezi art. 468 şi 524 C. civ. Cpr. tom. III, partea |, al 
Coment. noastre, p. 159, nota 5; p. 422, nota 3 şi p. 427. 

(*) Tot aşa de necompleet eră şi codul francez; însă acest din 
urmă cod a fost complectat, în această privinţă, prin legea 
din 18 Iulie 1889 (Loi sur le code rural. — Bail a colonat 
partiaire). Codul italian este, de asemenea, mult mai complect 
decât al nostru în această privinţă, căci cuprinde mai multe 
dispoziţii sub titlul: Della mezzadria o masseria o colonia 
(art. 1647—1664). Vezi asupra acestei materii în Franţa, 
Bouisson et Turlui, Zr. îh. et pratique du nctayage ou bail ă, 
colonage partiaire (1 vol., Paris, 1896). Vezi asupra colonajului 
parţiar (muzaraa), art. 1431—1440 din codul civil otoman.
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lată cum se exprimă aceste texte: 
Art. 1466. — Dispoziţiunile în genere pentru locaţiunea lueru- rilor şi, în particular, pentru arendarea pe bani, se aplică şi la arendarea pe fructe, cu modifieaţiunile următoare: (Art. 1454, 1465, 1466, 1467 C. eiv.)(). 
Art. 1467. — Dacă, arendându-se o moșie, s'a stipulat ca arenda să se plătească în o parte de fructe, orice subarenduire este oprită, dacă nu s'a permis anume(?). (Art. 1021, 1418, 1466, 1468 C. ev. Art. 1763 C. fr), 
Art. 1468. — Urmând subarendare nepermisă, proprietarul are . dreptul de a-şi luă îndărăt folosinţa moşiei sale, şi de a fi satisfăcut de daune-interese ce ar proveni dela neîndeplinirea, contractului. (Art. 1021, 1418, 1467 O. eiv, Art. 1764 C. f.), 
Știm că loeatarul sau arendașul poate, în principiu, să 
  

Incât priveşte învoelile agricole făcute la noi între proprie- tarii sau arendaşii de moșii şi țăranii muncitori de pământ, fie în bani, fie în dijmă, vezi legea pentru învoelile agricole din 23 Decembrie 1907, modificată, în unele privinţe, prin acea din 22 Aprilie 1908. Vezi asupra acestei legi Comenta- riile d-lui Georgescu- Vrancea. (Bucureşti, ed. L. Alealay, 1908). (1) Acest text, care consideră arendarea pe fructe ca un contract 
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L. învoelilor 
agricole din 
1907 şi 1908. 

Conseeinţile de arendă, iar nu ca o societate (vezi supră, p. 43), nu există cari rezultă în codul francez, ci este adaos de legiuitorul nostru. 
Din acest text rezultă mai multe consecinţe importante: 1” Art. 1462, 1463, privitoare la termenul presupus al contractelor de arendă, se aplică şi la arendarea, pe fructe; 2 colonul parţiar este ca orice arendaș supus, în caz de incendiu, responsabilităţei edictate de art. 1435. 
30 proprietarul are privilegiul statornieit de art. 1730, 1; 4 avendarea pe fructe nu se stânge prin moartea proprie- tarului sau colonului (art. 1440), (vezi înfră, p. 244, 245), ete. Opr. Aubry et Rau, IV, $ 371, p. 510, 51] (ed. a 4-a). Incât priveşte însă prescripţia cincinală, pe care art. 1907 o aplică numai chiriilor caselor şi arenzilor bunurilor rurale, ea nu este aplicabilă în specie; de unde rezultă că regularea, împărțirei fructelor între proprietar şi colon esfe, conform drep- tului comun (art. 1890), supusă prescripţiei de 30 ani, dela, eşirea colonului, soluţie care eră admisă şi în Franţa înaintea, legei menţionate din 1889 (art. 12). Cpr. Aubry et Rau, V, $ 371, în fine, p. 387, text şi nota 39 (ed. a 5-a). () Arzument din L. L. 19 și 20, Dig., Pro socio, 17, 2 și din L. 47 $ 1, Dig., De div. regulis Juris antiqui, 50, 17. Textul acestor legi este citat supra, p. 69, nota 2. Vezi și Li. 25 $ 6, în fine, Dig., Locati conducti, 19, 2. "Textul acestei legi este eitat supră, p. 43, nota 1. 

din art. 1466. 

Neaplicarea 
în specie a 
art. 1907. . 

Dr. roman.
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Art. 1468, 

Motivul art. 

C. CIV.— CARTEA IIL.—TIT. VII.—CAPIT. IV.—S-a IL.—ART. 1466—1468. 

subînchirieze sau să subarendeze, precum şi să cedeze con- 
tractul său către altul, dacă această facultate nu i-a fost 
anume interzisă prin contract (art. 1418) (0). 

Prin excepţie dela această regulă, art. 1468 dispune 
că, în caz de arendare pe fructe, orice subarendare şi, prin 
urmare, şi cesiune de contract (?) este oprită, dacă n'a fost 
permisă prin contract. 

Motivul acestei dispoziţii, diametralmente opusă acelei 
1468 edietată de art. 1418 în materie de închiriere şi arendare 

pe bani, este că, de câteori preţul arendei consistă într”o 
parte din fructe, acest contract care, după cum am văzut, 
are multă analogie cu societatea, deşi tot contract de aren- 
dare rămâne, a fost încheiat de proprietar în vederea per- 
soanei avendașului sau mai bine zis colonului parţiar (intuitu 
persona) (5). 

Sancţiunea În caz de a se contraveni acestei dispoziţii, nu numai 
ai 145 că, subarendarea sau cesiunea contractului va, fi fără nicio 

valoare, dar încă o asemenea urmare din partea colonului, 
constituind o violare a legei contractului, ar permite pro- 
prietarului de a cere rezilierea acestui contract și daune-inte- 
rese (art. 1468)(6.. 

Nestângerea Din împrejurarea că legea noastră, curmând în această 
er privinţă controversa ce există în codul francez, consideră, 
moartea păr- prin art. 1466, arendarea pe fructe ca; un contract de 

tilor. “arendă, iar nu ca o societate, rezultă că acest contract nu 

(1) Vezi supră, p. 68. 
Q) Din omisiune, textul nostru nu vorbeşte de cesiunea contrac- 

tului, despre care vorbeşte însă textul corespunzător din codul 
francez (art. 1763). Vezi supră, p. 68. 

Rezilierea (5) Vezi supră, p. 33, 43, 69 şi 242, nota 2. , | 
e arondene e (*) Contractul de arendare pe fructe se _poate deci, ca şi cele- 

fenote lalte contracte, reziliă când una din părţi nu-şi îndeplineşte 
obligaţiile sale prineipale, şi în asemenea caz, judecătorii 
fondului apreciază daca cererea de reziliere este sau nu înte- 
meiată. — Când contractul se reziliază pentru culpa arenda- 
șului (colonului), daunele cuvenite proprietarului nu se pot 
regulă decât conform principiilor dela, obligaţiile de a face 
(art. 1453 combinat cu art. 1075— 1077), acordându-se arenda, 
pe tot timpul necesar pănă la o nouă arendare, şi caleulân- 
du-se această arendă pe diferenţa preţului ce proprietarul ar 
fi putut plăti pentru cultivarea pământului cu alte braţe. 
C. laşi, Dreptul din 1881, No. 74, p. 604 urm.
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se stânge nici prin moartea proprietarului, nici prin acea a colonului parțiar (art. 1440). (Vezi supră, p. 243, ad notam, în medio). 
„Unii ar voi să aplice, în specie, art. 1485, după care contractul de loeaţiune al lucrărilor se stânge prin moartea locatorului, însă şi aceasta soluția. este inadmisibilă, pentrucă este vorba, în specie, precum am mai spus-o, de un contract de arendă, iar nu de o loeaţiune de lucrări (1). In fine, vom menţionă că arendarea pe fructe poate fi consimţită nu numai de proprietarul fondului, dar şi de uzufructuarul lui (2), căci ştim că uzufruetuarul este în drept a închiriă sau arendă fondul supus uzufruetului, în margi- nile unui act de administraţie, adecă, pe timp de cinci ani cel mult, iar nu pe nouă ani, ca în codul francez (5). 

Despre competință în materie de contracte de locaţiune 
sau arendare. 

Locaţiunea unui imobil nu are niciodată, niei pentru locator nici pentru locatar, un caracter comereia], nici chiar atunei când locaţiunea are de scop exercitarea unui comereiu, căci operaţiile privitoare la imobile nu pot să constitue acte de comerţ. (Argum. din art. 702 C. com.) (î); de unde rezultă, că tribunalele constituite în comercial nu au căderea de a judecă contestaţiile privitoare la contractele de locaţiune sau arendare, nici chiar contestaţiile dintre otelieri și călători 0), Tribunalele competente, în această privință, nu sunt; decât tribunalele civile şi judecătoriile de ocoale. lată cum se exprimă, în această privință, art. 30 din legea, judecătoriilor de ocoale dela 30 Decembre 1907: 
Art. 30 L. jud. de ocoale din 1907. — Judecătorii de ocoale 

(1) 'Thiry, 1V, 63, p. 48; Acollas, III, p. 894; Aubry et Rau, IV, $ 371, p. 5Il (ed. a 4-a); Laurent, XXV, 48; Guillouara, II, 632; Duvergier, Louage, II, 91.—Contră,: Troplong, dem, II, 645 urm; Arntz, IV, 1196, cari aplică în specie art. 1485, Vezi supră, p. 220, nota 5. 
() Vezi Aubry et Rau, V, $ 371, p. 378, nota 17 (ed. a 5-a). 0) Vezi tom. III, partea I, al Coment. noastre, p. 468 urm. () Vezi supră, p. 223, ad notam, în fine. Cpr. Trib, Dolj, Dreptul din 1909, No. 44; Baudry et Wanl, Louage, Il, 1536. 6) Cpr. Baudry et Wahl, II, 1536, şi autorităţile citate acolo, 
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Neapliearea 
art. 1485. 

Controversă. 

Consimţirea 
contractului 
de către uzu- 

fruetuar. 

Locaţiunea, 
unui imobil 

este totdeauna 
un act eivil,



246 

Cazurile când 
un imobil este 
închiriat cu 
luna, ete. 

C. CIV.— C. IIL.—TȚIT. VIL—CAPIT. IV. — S-a II. — ART. 30 L. J. OCOALE. 

judecă după dreptul comun, sau după legea proprietarilor, cererile 
pentru executarea, anularea sau rezilierea, contractelor de loeaţiune 
(arendare sau închiriere) mobiliară sau imobiliară, precum şi cele 
pentru izgonirea arendaşului sau chiriaşului, în prima şi ultima. 
instanţă când valoarea loeativă anuală este până la 150 lei ineluziv, 
şi cu drept de apel, când acea valoare se urcă la 1500 lei ineluzir.(). 

Așa dar, în materie de locaţiune sau arendare, jude- 
cătoriile de ocoale nu mai judecă pănă la valoarea de 300 
şi 8000 lei, ca în materie de acţiuni personale și mobiliare 
(art. 27), ci numai pănă la valoarea de 150 şi 1500 lei €). 

S'a, decis însă că rezilierea unui contract de locaţiune, 
având o valoare locativă anuală de 1500 lei, este de com- 
petinţa, judecătorului de ocol, oricât de mari ar fi daunele 
ce sar cere cu ocazia rezilierei acestui contract, fiindcă 
daunele sunt un accesoriu al acţiunei principale, care are 
de obiect rezilierea contractului (5). 

S'a mai decis că judecătorul de ocol este, după art. 1 
din legea proprietarilor, competent, în limitele de mai sus, 
să judece nu numai cererile pentru plata chiriei sau arendei, 
ci și cererile pentru valorificarea oricărui alt drept, care 
izvorăște din contractul de închiriere sau de arendare, precum 

ar fi, de exemplu: cererile de reparaţii la imobilul închiriat (*). 
Dar să nu anticipăm, căci despre legea asupra drepturilor 
proprietarilor vom vorbi mai la vale, la finele contractului 
de locaţiune (primul apendice). 

Art. 30 suscitat din noua lege a judecătorilor de ocoale 
fixează competința acestor judecătorii, în materie de contracte 
de locaţiune, după valoarea anuală a chiriei sau arendei, 
încât poate să fie discuţie în privinţa contractelor semes- 
triale, trilunare sau lunare (5). 

() Incât priveşte competinţa judecătoriilor de ocoale, în această 
prvinţă sub legile anterioare, vezi Trib. Ilfov, Dreptul din 
1893, No. 78, p. 632, 633; Cas. rom. Bult. 19898, p. 864, ete. 

(2) Aceasta se consideră de unii, eu drept cuvânt, ca o anomalie. 
Vezi C. Botez, Noul codice de ședință al judec. de ocol (Bucu- 
reşti, 1908), p. 254. 

(6) Cpr. Tribun. "Constanţa, Cr. judiciar din 1906, No. 75 
(£) Cas. rom. Bult. 1905, p. 165. 
(5) D-l C. Botez erede că, în privinţa contractelor lunare, compe- 

tina, judecătoriilor de ocoale se va determină după valoarea 
cererei, conform art. 27 din citata lege, iar în privinţa con-
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Indată ce valoarea anuală a contractului va, întrece suma, Cazurile când 
de 1500 lei, el va fi de competința tribunalului civil, care tribunalul ci- 
va judecă conform dreptului comun, sau după procedura  petent. 
sumară a legei proprietarilor, în cazurile în care părțile vor 
voi să recurgă la această procedură, căci legea, proprietarilor 
nu este obligatoare, ci facultativă pentru ele (). 

Tribunalul. ca și judecătorul competent este, în prin- 'Tribun. com- 
cipiu, acel al domiciliului pâritului (art. 58 Pr. civ.), iar nu  petent. 
acel al situaţiunei imobilului închiriat sau arendat, de vreme 
ce contractul de locaţiune sau arendare nu conferă locatarului 
sau arendașului, un drept real, ci un drept personal sau de 
creanţă (). 

Aceeaș soluţie este admisibilă în privința arendărei pe Arendarea pe 
fructe, care, după cum ştim, este un adevărat contract de fructe 
arendă, având numai oarecare anologie cu societatea, (5). 

  

tactelor semestriale sau trilunare, conform art. 30; Vezi Noul 
codice de ședință al judec. de ocol, p. 256. 

(1) Cas. rom. Bult. 1906, p. 237 şi Dreptul din acelaş an, No. 28; 
Trib. Iaşi, Dreptul din 1907, No. 70 (cu observ. noastră); 
Trib. Bacău, Dreptul din 1909, No. 25. Vezi şi alte decizii citate înfrd, la legea proprietarilor. 

In Franţa, unde dispoziţiile excepţionale ale legei proprie- De. francez, tarilor nu există, se decide, cu drept cuvânt, că judecătorii 
pot luă măsurile urgente pe calea procedurei în refere, fără 
însă ca ei să poată pipăi fondul. La noi, unde avem procedura 
sumară a legei proprietarilor, nu avem nevoe de a recurge la, 
art. 66 bis Pr. civ. 

In orice caz, eredem că procedura excepțională în referc, Neaplie. art, introdusă prin art. 66 bis Pr. civ., nu se aplică judecătoriilor 66 bis Pr, civ. de ocoale: 1 pentrucă acest text nu vorbeşte decât de prezi- Judecăt, de dentul tribun. sau Curţei; şi 20, pentrucă, dacă asemenea pro-  %9%* cedură ar fi admisă înaintea, acestor judecătorii, n'ar aveă eine 
să judece apelul, pe care îl admite legea în contra ordonanţelor 
în refert. Şi apoi, asemenea procedură nici n'ar aveă utilitate 
în privinţa judecătoriilor de ocoale unde, în cazuri urgente, 
termenul de fond poate fi fixat chiar în ziua reclamaţiunei 
(art. 61 $ ultim L. judecăt. de ocoale din 1907). 

() Vezi supră, p. 30, ad notam, punctul 49. — Vezi însă art. 4 $ 
ultim din legea asupra drepturilor proprietarilor, după care 
loeatarul, arendașul, sublocataral, subarendașul şi cesionarul 
contractului sunt consideraţi că având domieiliul lor obligator 
în imobilul închiriat sau arendat. 

() Cpr. Baudry et Wabhl, Louage, II, 1611. Vezi supră, p. 32, 
33, 48, 69, 242, ete.
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Art. 1412. 

Caracterele şi 
condiţiile 1o- 
cațiunei de 

lucrări, 

"C, Calimaeh. 
şi dr. străin, 

COD. CIVIL.— CARTEA III.— TIT. VII. — CAPIT. V.— LOC. DE LUCRĂRI. 

CAPITOLUL V. 

Despre locaţiunea lucrărilor (4). 

Art. 1412, pe care l-am transeris ȘI explicat supră, p. 21, 
definește locaţiunea lucrărilor în modul următor: „un contract 
prin eare una din părţi se îndatorește, drept un preţ deter- 
minat, a, face ceva pentru cealaltă, parte“. 

In acest contract, ea Şi în locaţiunea, lucrurilor, locatorul 
este acela care procură ceeace îi aparține, adecă munca sa, (2), 
iar locatarul este acela, care se foloseşte de această prestație, 
plătind preţul ei. Stăpânul este deci, în specie, locatar, ia 
servitorul, muncitorul, împiegatul, arhitectul, întreprinzătorul 
de lucrări, etc., este locator (?). 

Acest contract, ca şi locaţiunea lucrurilor, este un contract 
consensual, sinalagmatie și comutativ (î). Condiţiile acestui 
contract, ca și ale oricărei locaţiuni în genere, sunt: un obiect 
licit(5), consimţimântul şi capacitatea, părţilor şi, în fine, un 

  

() Codul Calimach are un capitol întreg asupra năimirei lueră- 
rilor şi a lueratului (art. 1539—1562, corespunzători cu 
ant. 1151—1174 din codul austriac). Vezi asupra textelor 
suseitate din codul austriac, Mattei, I paragraf del codice 
cîv. austriaco avvicinati. dalle leggi romane, francese, ete. IV, 
p. 521 urm.; Stubenrauch, Commentar zum ăsterreichischen 
allgemeinen biirgerlichen Gesetabuche, II, p. 403 urm. (ed. 
din: 1908). Vezi și art. 562 urm. din codul civil otoman. 

(€) „Locat artifex operam suam:, zice L. 92 $ 2, Dig., 19,2. 
QC) Cpr. Baudry et Wanl, Louage, II, 1632; Guillouard, Idem, II, 

687; Laurent, XXV, 485; T. Hue, X, 378; Troplong, I, 64 şi IL, 787; Pand. fe., v Louage d'ouvrage et d'industrie, 8. 
Vezi şi supră, p. 21, unde s'a strecurat o eroare de tipar, care 
va fi îndreptată la finele volumului. — Vezi însă Pothier, 
op. cit., IV, 39%, 

(%) Opr. Pothier, Louage, IV, 393; p. 134; Thiry, IV, 75, şi toţi 
autorii.— Acest contract poate fi, conform dreptului comun, seris 
sau verbal. Baudry et Wabl,. II, 1651; Goillouard, LI, 700. 

(0) Astfel, nu sar putea închiriă serviciile unei femei spre a, fi 
prostituată. Troplong,: Louage, II, 818, p. 255. — Nu sar 
puteă, de asemenea, închiriă serviciile unui om spre a ucide 
pe altul. Troplong, loco cit. Legea salică aveă în această 
privinţă o dispoziţie expresă: „Si guis furtim aliquem loca- 
verit, ut hominem, înterficiat, et propter hoc pretium dederit“ 
(tit. 30 $ 1, p. 30, ea. din 1602). Vezi şi $ 2, L. sal., loco cit.



- CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE. — LOCAȚIUNEA DE LUCRĂRI, 

preţ (Romanii numeau acest preț merces); căci, în lipsa unui preț, sau dacă preţul ar fi prea mic faţă cu importanța lucrărei, contractul n'ar mai fi o locaţiune, ei un mandat (5). 

  

Tot astfel nu sar puteă închiriă, servieiile unui desinator, unui tipograf, fotograf, ete., spre desinarea, tipărirea sau foto-. gratiare de serieri ori desenuri obseene şi imorale. Cpr. Pothier, Op. cit. IV, 396, in fine; Aubry et Rau, V, $ 312, p. 392 (ed. a 5-a); Guillouară, II, 691; Troplong, Il, 818, +2 fine. S'a, decis că sunt culpabili de ultraj public contra bunelor moravuri, acei cari expun şi vând în publice imagine obscene, la a căror desinare, fotografiare sau reproducere nu a domnit nicio preocupare artistică, ci numai intenția de a deştepta gânduri lascive şi a îndemnă la Iubricitate. 'Trib. Ilfov. Or. Judiciar din 1909, No. 40 (eu observ. d-lui I. Ioneseu-l)olj). Și fiindeă vorbim de scrieri şi desenuri obscene, vom menţionă că, faţă cu neputinţa legilor noastre, sa decis înainte de legea din 4 Maiu 1895, care a modificat art. 262 din codul penal (Cas. rom. şi CI. laşi, Dreptul din 1893, No. 83 şi Bult. 1893. p. 796 urm.), că tipărirea şi vânzarea de serieri imorale distri- buite chiar copiilor dela școală, nu constituiă atunei un ultragiu contra pudoarei publice, şi că, în starea păcătoasă a legislaţiei de atunci, acest fapt eră nepedepsit și trebuiă absolvit. Vezi. în această privinţă, observaţia, ce am pablicat asupra unei sentințe a tribun. corecţional din Marsilia, în Dreptul din 1908, No. 63, p. 520. 
Se mai decide însă, cu drept cuvânt, că lucrarea ce cineva sar obligă a face nu trebue să fie contrară legilor sau “regu- lamentelor. Astfel, dacă am convenit cu un zidar să-mi facă o clădire pe un teren prea puţin rezistent, sau să ridice o casă la o înălţime nepermisă, de regulamentele polițienești, contraetul n'ar produce nicio obligaţie. Cpr. Pothier, op: cit., IV, 396; Troplong, Louage, IL, 818, ab initio: | Tot prin aplicarea prinei piului că serviciile promise trebue să nu fie contrare legei, s'a decis, cu drept cuvânt, că contractul care ar face din bărbat servitorul şi lucrătorul feineei, ar fi nul ca contrar prineipiului autorităţei maritale. Trib. Auxerre şi Just. de pace din Reims, Pand. Period. 1904. 2, 40 şi 269; Cr. judiciar din 1904, No. 21 (eu observ. noastră); Pand. fe. v0 Louage d'ouvrage ei d'industrie, 132. In fine, luerarea, ce cineva, s'a obligat a face, trebue să fie cu „putinţă, căci ştiut este că: împossibilium nulla est obligatio. (L. 185, Dig., De diversis regulis juris antiqui, 50, 17). Cpr. Pothier, op. cit., IV, 395; Guillouard, ÎI, 691; Troplong, Louage, ll, 816, ete. 

() 'Troplong, II, 794 şi 814; Duranton, XVII, 224. Cpr. L. 22, i8., De proscriptis verbis, 19, 5.— O altă deosebire între 
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Preţul. 

Deoseb. între 
locaţiunea lu- 
crărilor şi a 

COD. CIV, — CARTEA III. — TIT. VII. — CAPIP V.— LOC. DE LUCRĂRI. 

Nu este însă nevoe ea preţul să fie stipulat în mod 
expres, căci el poate fi subînțăles sau să rezulte din obi- 
ceiurile locului (î. Preţul poate se consiste atât în bani cât 
şi în produete (2). | 

Dar dacă locaţiunea lucrărilor se apropie, în această 
privinţă, de locaţiunea lucrurilor, ea se deosebeşte în altă 

Jaerurilor, privință de această din urmă; căci, pe când locaţiunea, lu- 
erurilor conferă o acţiune pentru a dobândi predarea, luerului 
închiriat, în locaţiunea de lucrări aceasta nu mai este cu pu- 
tinţă, pentrucă libertatea omului n'o permite. Neexecutarea, 
unui contract de lucrări nu dă deci loc la o acţiune în con- 
strângere contra locatorului, ci se rezolvă în daune-interese 
(art. 

() 

€) 

C. Calimach, * ” 
Art. 1539, 

1540. 

1075). Nemo potest precise cogi ad factum (). 

mandat şi locaţiunea, de lucrări este că mandatarul aduce servicii, 
reprezentând pe mandante față de terţii, pe când locatorul aduce 
servicii fără, această reprezentare. Baudry et Wabl, Louage, 
IL, 1689 şi Mandat, 377; 'Thiry, IV, 76, p. 70, 71; Arntz, 1V, 
1199, în fine; Duvergier, Louage, IL, 267, p. 290; Pana. fr., vo 
Mandat, 58; Guillouard 1dem, 27; Laurent, XXVII, 387 urm.; 
Planiol, II, 2232 (ed. a 4-a). Cpr. Cas. fr. Pand. Period. 86. 1. 
174; D.P. 86. 1. 220; Sirey, 87. 1. 76. Vezi înfră, p. 258. 
Cpr. Thiry, IV, 75.— „Astfel, zice Troplong (II, 814), dacă 
te sui într'o birjă, nu este nevoe ca să te înţelegi cu birjarul 
asupra preţului cursei sau oarei, ci vei plăti preţul fixat de 
obiceiu sau de regulamentele poliţieneşti“. Opr. Pothier, op. 
cit. IV, 397; Duranton, XVII, 224. 
Troplong, II, 814. Vezi supră, p. 42.— Contră: Pothier, op. 
cit., LV, 400; Duvergier, Il, 384, p. 431; Matei, op. ct, IV. 
p. 522, No. 3, asupra art. 1151 din codul austriac (1539 C. 
Calimaeh). Este însă de observat că atât textul citat din codul 
austriac cât şi acel din codul Calimach cer ca plata să fie 
în bami, ceeace codul actual nu cere. „Când se îndatoreşte 
cineva să facă un lucru de meşteşug cu hotărită plată în bani, 
zice art. 1539 din codul Calimaeh (1151 C. austriac), atuncea 
se alcătueşte năimirea, lucrărilor şi a lucratului“. Şi art. 1540 
din. acelaş cod (1152 C. austriac) adaogă: „dacă darea plăţei 
nu sa hotărît, atuncea judecătoria o va hotări“. 

(5) Cpr. Troplong, II, No. 787, p. 223 şi No. 822, p. 257; Guillouard. 
II, 721; Baudry et Wabhl, II, 2207; Maread6, VI, art. 1779, 
No. II, ab înitio; Pand. fr., vo Louage d'ouvrage, 480 şi au- 
toritățile citate acolo. Vezi şi art. 1542 din codul Calimach 
(1154 C. austriac). Vezi asupra art. 1154 din codul austriac, 
Mattei op. cit., IV, p. 526.urm.; Stubenrauch, op. cit., ÎI, 
p. 422 urm.
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Legea enumără trei specii principale de locaţie de luerări. 
Iată, în adevăr, cum se exprimă, în această privinţă, 

art. 1470: 

Art. 1470. — Există trei feluri de loeaţiuni a lucrărilor: 
10 Aceea prin care persoanele se obligă a pune lucrările lor 

în serviciul altora; 
2% aceea a cărăuşilor și a căpitanilor de corăbii, cari se în- 

săreinează cu transportul persoanelor sau a luerurilor ; 
3% aceea a, întreprinzătorilor de lucrări. (Art. 1412, 1413,. 

1471 urm., 1474 urm., 1478 urm. Art. 413 urin., 531 urm., 557 urm., 
57L urm. C. com. Art. 1779 C. fr.) 

Va să zică, avem trei specii principale de contracte de 
lucrări, după cum se exprimă art. 1779 din codul francez (): 
10 locaţiunea de servicii (locaho operarum), adecă: aceea. 
prin care cineva se obligă a pune serviciile sale (opera) în 
folosul altuia (art. 1471, 1472), 20 locaţiunea unei lucrări 
(locatio operis faciendi), care consistă întrun fapt determinat, 
de exemplu: obligaţia luată, de cineva de a transportă dintr'un 
loc în altul persoane sau mărfuri (art. 1473—1477); şi, în 
fine, 3% locaţiunea, de lucrări din partea unui antreprenor, 
precum: un architect, zidar, lemnar, etc. (art. 14'78—1490). 

Înterpreţii dreptului roman şi vechii autori susțineau Locaţiunea o- 
că numai lucrările manuale (opere liberale), pot face obiectul perelor inte- 
unei locațiuni; cât pentru lueiările profesiunilor liberale Controversă 
(opere lhberales), ele n'ar fi putut face obiectul unui ase- 
menea contract, ci numai a unui mandat. 

lată, în adevăr, cum se exprimă în această privinţă 
Pothier: 

„Contractul care intervine între un client şi un avocat, care 
se însăreinează cu apărarea celui dintăiu, nu este un contract de 
locațiune, ci un contract de mandat; onorarul ce clientul plăteşte 
avocatului nu este preţul serviciilor prestate, cari nu pot fi apreciate 
în bani, ci numai un semn al recunoștinţei elientului, care nu este 
incompatibil cu gratuitatea mandatului prin natura sa“ (2), 

(!) Independent de aceste trei contracte de lucrări, mai sunt deei 
şi altele, despre cari vom vorbi mai la vale. 

(2) Pothier, Louage, IV, 10, p. 7 şi: Mandat, V, 23. „Si remu- 
nerandi gratia honor intervenerit, erit mandati aclio“, zice 

"legea 6, Dig., Mandati, vel contra, 17, 1.
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Dr. nostru an- 
terior. 

C. Calimaeh. 
-Art. 1589, 

1551. 

Dr, străin, 

CODUL CIVIL, — CARTEA III. — 117, VII. — CAPIT. vy. — ART. 1470. 

Unii autori susțin că această teorie ar fi admisibilă, şi astăzi, pentru motivele arătate de Pothier (), Această soluţie, contrară principiilor legislaţiei noastre anterioare (*), este însă inadmisibilă. 
In adevăx, 10 operile intelectuale sunt, ea ȘI acele ma- nuale, apreciabile în bani, și dacă o operă literară, ştiin- țifică, artistică, ete, poate face în toate zilele obiectul unei vânzări, nu vedem pentru ce ea nar puteă face obiectul unei lucaţiuni. Cine poate să susţie în mod serios că avo- catul sau medicul îşi prestează serviciile lor clienţilor sau bolnavilor numai din prietenie sau simpatie, atunei când de multeori ei nici nu-i cunose măcar ? "Loate aceste lucrări nu mai sunt astăzi decâţ exerciţiul unei profesiuni liberale. 2” Pentru a se distinge loeaţiunea de mandatul salariat, nu mai e nevoe dea se recurge la obiectul acestor eon- traete, zicându-se că cea dintăiu axe de obiect lucrările ma- nuale, iar cel de al doilea luerările intelectuale, căci între 

  

(1) Vezi Troplong, Louage, II, 791 urm.; Mareade, VI, art. 1779, No. II; Duranton, XVIII, 196, ete. (2) „Când se îndatoreşte cineva să facă un lucru de meșteșug cu hotărită plată în bani, zice art. 1539 din codul Calimach (151 C. austriac), atuncea se alcătueşte năimirea, lucrărilor și a lueratului“; şi art. 1551 din acelaş cod (1163 C. austriac) adaogă: „vegulele așezate în capul acesta au loe şi la meşteri, şi la alte persoane cari s'au tocmit anume sau prin tăcere ca să ia pentru ostenelele lor plată sau altă mulţumire“. Textul „ Corespunzător austriac (1163) vorbeşte chiar de avocaţi, medici, chirurgi, factori, artişti, furnizori, etc. (Aerzten und Wund- ăraten, Factoren, Provisoren, Kiinstlern, IAeferanten und an- deren Personen). „Obiectul contractului de servieii poate să consiste. în servicii de orice natură“, zice art, 6li $ 2 din codul german. »Gegenstand des Dienstvertrags kănnen Dienste jeder Art sein“. » Dispoziţiile titlului de faţă, (despre loea- țiunea serviciilor), zice art. 348 din codul federal al obliga- ţiilor, se aplică contractelor relative la, lucrări, cari presupun cunoştinţe profesionale, talente artistice sau 0 cultură ştiin- țifică (profesiuni liberale), şi cari se exereită pentru plata unui onorariu convenit în mod expres sau tacit“. Codul saxon, astăzi abrogat prin noul cod german, are următoarea importantă dispoziţie: „Die Dienste konnen în kărperlicher Kraftamnaen- dung oder în Leistungen bestehen, 1velche eine besondere Sach- kenniniss, eine Kunştfertigheit oder wissenscha filiche Bildung erfordern“ (art. 1230).



CONTRACTUL DB LOCATȚIUNE. — ART, 1470. 

aceste două, contracte există o deosebire mult mai mare, de oarece mandatarul lucrează în numele mandantului şi-l repre- zintă față de terţii, pe când în contractul de locaţiune, lo- catorul nu reprezintă pe locatar Și nu lucrează în numele lui (Vezi supră, p. 249, nota 3), după cum nici medicul nu reprezintă pe bolnavul pe care-l curarisește (*). 
3” In fine, este de observat că art. 1470 nu vorbește de lucrările intelectuale, însă lacuna, ce cuprinde codul în această privință, nu ne autoriză a tăgădui posibilitatea loca- țiunei acestor lucrări, cu atât mai mult cu cât textul de mai sus vorbeşte de lucrări în genere, fără nicio distincţie (2). Dacă această teorie este, precum credem, adevărată, avocatul, medicul, profesorul şi toţi acei cari trăese din exer- ciţiul unei profesiuni liberale, n'ar fi decât niște locatori de servicii (£), după cum sunt ȘI ziariştii sau gazetarii, mai ales dacă sunt plătiți cu bucata (6, artiștii dramatici (2), arhitecţii, inginerii, pictorii, seulptorii, experţii, ete. 

  

(1) Incât priveşte celelalte deosebiri ce există între mandat şi lo- caţiunea de servicii, vezi Baudry et Wabl, Momdat, 400. (2) Vezi în acest sens, Thiry, 1V, '7, p. 69 urm., din care am extras această argumentare; Laurent, XXVII, 335 urm.; Arntz, IV, 1199; Duvergier, II, 267 urm.; Planiol, Il, 2232 (ed. a 4-a); Pand. fr., y0 Mandat, 68 urm.; Baudry et Wall, Mandat, 378 urm.; T. Huc, X, 379 urm.; Plastara, Dreptul din 1908, No. 38 şi 40; Trib. Neamţ (sentinţă foarte bine motivată, de fostul nostru elev, q-l Ștefan Seriban), Cr. judiciar din 1902, No. 5 (cu observ. noastră). — După Aubry et Rau (V, 371 bis, p. 388, ed. a 5-a) şi Guillouard (Louage, IL, 696 şi Mandat, 30), actele atârnând de o profesie literară, ştiinţifică sau artistică, neputând în mod direct şi prin ele înşile să facă obieetul unui angajament civilmente obligator, făgăduinţa unor atare acte n'ar puteă fi considerată ca o locaţie de servicii (locatio operarum), nici chiar atunci când s'ar fi stipulat un onorariu soluţie pe care o credem inadmisibilă. 
(3) Vezi Planiol, II, 2232; Baudry et Wabhl, Mandat, 378 urm. şi Louage, Il, 3175; Laurent, XXVII, 334; T. Huc, X, 379 urm. Pand. fr., v Mandat, 72; Glasson, nota în D. P. 90. 2. 281; Labb6, nota în Sirey, 93. 1. 497; Trib. Neamţ şi Judecăt. ocol. Simila (C. Orănescu), Cr. judiciar din 1902, No. 5 şi din 1903, No. 18. 
(*) Baudry et Wabl, Louage, IL, 1641, p. 127 şi 3098; T. Huc, X, 382, p. 527. 
(5) Baudry et Wabl, Louage, Il, 1640, p. 126; Guillouard, Idem,. sot II, 698; T. Hue, X, 382, p. 527. 
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Dreptul pro- 
fesioniştilor la, 
un onorariu. 

Dreptul peţi- 
torilor la un 

CODUL CIVIL. — CARTEA III. — TIT. VII. — CAPIT. V. — ART. 1470. 

Chestiunea este cu toate acestea, controversată, şi unii 
cred că aceste persoane ar fi niște mandatari (Î), iar alţii 
văd în contractul încheiat între un avocat, un medie, un 
profesor şi clientul sau elevul lor, un contract nenuinit, 
căruia sar aplică regulele dela mandat €). 

În orice caz, avocatul, medicul, inginerul, arhitectul, 
agentul de afaceri și, în genere, toţi acei cari trăese dintr'o 
profesie liberală, au drept la un onorariu pentru serviciile 
prestate de dânşii, dacă nu s'a stipulat în mod expres gra- 
tuitatea acestor servicii. In lipsa unui onorariu stipulat în mod 
expres de către părţi, tribunalele apreciază şi fixează ele 
înşile acest onorariu (?), după cum dispune anume, în pri- 
vința avocaţilor, art. 21 $ ultim, ab înitio din legea pentru 
organizarea corpului de avocaţi dela 12 Martie 1907. 

„Acel care trăeşte din profesiunea sa, zice P. Pont, nu are 
nevoe dea stipulă un onorariu, de câteori este însăreinat a face un 
aet privitor la această profesiune“ (*). 

Unele legiuiri străine sunt exprese în această privinţă (6). 
Tot în baza principiilor de mai sus se decide, în ge- 

onorariu. IIETE, că şi pețitorul (prozeneta), adecă, acel care înlesneşte 
Controversă. sevârşirea une căsătorii, are drept la răsplata muncei şi a 

Dr. străin, 

() Vezi Pothier, Louage, 1V, 10 şi Mandat, V, 26; Marcadă, VI, 
art. 1779, No. II; Troplong, Louage, II, 791 urm.; C. Agen, 
Sirey, 89. 2. 139; D. P. 90. 2. 281 (eu nota lui Glasson în 
sens contrar). Cpr. Cas. rom. Bult. 1904, p. 351. 

(2) Cpr. C. Craiova, Dreptul din 1890, No. 76; P. Pont, Petits 
contrais, |, 825; Garsonnet, Pr. civile, |, $ 103, p. 406 urm. 
“ed. a 1-a) și $ 252, p. 423 (ed. a 2-a), ete. Vezi şi tom. V 
al Coment. noastre, p. 20. 

(5) Cpr. Cas. rom. Bult. 1900, p. 36 şi Dreptul din 1900, No. 19; 
Trib. Roman şi Neamţ, Dreptul din 1895, No. 58 şi Cr. ju- 
diciar din 1902, No. 5; Judecăt. ocol. Simila, Cr. judiciar 
din 1903, No. 18; Planiol, II, 2235; Troplong, Mandat, 163; 
Pand. fr., vo Mandat, 1223; T. Huc, XII, 19; P. Pont, 
Petits conirats, I, 884, ete. Vezi tom. V al Coment. noastre, 
p. 158, nota 5; tom. VII, p. 110 și tom. VIII, p. 550, nota 1. 
Mai vezi observ. ce am publicat asupra unei decizii a Curţei 

„ din Gand, în Dreptul din 1909, No. 29, p. 232. 
(*) P. Pont, op. şi loco supră cit. 
(5) Oper. axt. 612, 632 C. german; art. 1152, 1163 C. austriac (1540, 

1551 C. Calimach); art. 5, capit. 18 C. suedez dela 1734, ete.
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ostenelelor sale (*), însă în această din urmă privinţă, ches- 
tiunea. este, precum ştim, controversată. 

Cât pentru chestiunea de a se şti dacă onorarul unui 
avocat stipulat prin convenţia părților, poate sau nu să fie 
redus de judecători, negativa, eră, singură juridică înaintea 
legei din 12 Martie 1907, pentrucă această reducere constitue 
o violare a convenției părţilor (art.. 969). Cu toate acestea, 
chestiunea, eră, controversată (2). 

Astăzi, după art. 21 al legei pentru constituirea corpului 
de avocaţi, din 12 Martie 1907, tribunalele au facultatea, 
atunci când onorariul unui avocat a, fost stipulat prin pactul 
aşa zis guota litis, de a reduce suma, stipulată în caz de 
vădită, exagerare (2). 

1. Locaţiunea de servicii sau locaţiunea muncei (locatio conductio 
operarum) (&). 

Art. 1471. — Nimeni nu poate pune în serviciul altuia, lueră- 
rile sale decât pentru o întreprindere determinată sau pe un timp 

() Vezi tom. IL al Coment. noastre, p. 552, 553, nota 3 (ed. a 2-a); 
tom. V, p. 142, 143, nota 3, şi numeroasele autorităţi citate 
acolo într'un sens şi într'altul. ('urtea de casaţie din Belgia 
persistă în ideea, greşită după noi, de a consideră curtajul 
matrimonial ea ilicit. Vezi Sirey, 1908, 4, 22 şi Or. judiciar 
din 1908, No. 57, p. 456 (cu o observ. de Iscod, |. 8. Co- 
dreanu). — Baudry et Barde, în Tratatul asupra obligaţiilor, 
se pronunță, ca şi noi, pentru dreptul peţitorilor la un onorariu, 
şi în ediţia a 3-a a acestui Tratat, din 1906, tom. I, p. 354, ad 
notam, erudiţii profesori se referă la, părerea noastră, citând 
chiar Tratatul nostru în limba români, precum şi articolul 
ce am publicat, în această privinţă, în Dreptul din 1899, 
No. 63. Dacă sau găsit scriitori români cari să nu citeze 
operele noastre, ca și cum n'am există pe fața pământului, 
avem cel puţin satisfacția de a ne vedeă citat de străini, 
ceeace pentru noi este o largă compensație. 

() Vezi asupra acestei controverse, tom. VIII al Coment. noastre, 
p. 550, 551, nota 1. 

() Cpr. C. Craiova, Dreptul din 1908, No. 2. Vezi asupra pac- 
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Reducerea o- 
norarului sti- 
pulat de un 

avocat, 

Pactul quota, 
litis. 

tului numit guota litis, adecă prin care se stipulează drept : 
„plata onorariilor unui avocat o parte din câştig, convenţie deela- 
rată validă prin legea menţionată din 1907 asupra consti- 
tuirei corpului de avocaţi, tom. V al Coment. noastre, p.: 147 
urm, și tom. VIII, p. 611, 612 şi 870, nota 2. - 

(*) Ne facem o deosebită plăcere de a cită asupra acestei materii
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mărginit ('). (Art. 620, 970, 1411, 1472 C. civ. L. p. servitori din 
16 lunie 1892. Art. 1780 C. fr.). 

Art. 1472. — Patronul se erede pe cuvântul său: pentru câtimea 
salariului; pentru plata salariului anului expirat şi pentru aconturile 
date pe anul curgător. (Art. 1208 urm., 1219 urm., 1729, 4,1903, 
1904, 1906 C. civil. Art. 1781 C. fe.)(2). 

Nesuficiența Din eapul locului, trebue să observăm că dispoziţiile 
legei noastre Jegei noastre asupra acestei importante materii, sunt cu totul - : 
în privinţa 
contractului insuficiente, şi că locaţiunea muncei sau contractului de muncă, 
de muncă, după cum se exprimă unii autori (5), este aproape neregle- 

studiile foarte interesante a doi tineri de valoare, cari sperăm 
că în curând vor împodobi facultăţile noastre juridice; şi este 
o mângâere sufletească pentru noi acei cari simţim că ne 
ducem, că se va găsi cine să ne înlocuească. Tinerii de cari 
vorbim sunt, între alţii, d-nii N. Titulescu şi G. Plastara. 
Ambii aa, în adevăr, nu numai cunoştinţele necesare, dar şi 
vocaţiunea fără care nimeni nu poate deveni un bun profesor. 
A se vedeă studiul d-lui N. Titulescu (Din feoria contractului 
de muncă), publicat în Cr. judiciar din 1908, No. 34, 35, 
46, 48, și Bl, precum și studiul, neterminat încă, a d-lui G. 
Plastara (Contractul de muncă), publicat în Dreptul din 1908, 
No. 35, 36, 38, 40, 43, 46 şi 49. 

(1) Opr. Pothier, Louage, 1V, 63 $ ultim, 165 urm. şi 372. 
Dr. străin în (2) Art, 1781 fr. (corespunzător eu al nostru 1472) a fost abrogat 
pene art, în Belgia prin legea din 10 Iulie 1883. EI fusese mai înainte 

! abrogat în Franța prin legea din 2 August 1868. Vezi şi 
legea din 27 Decembrie 1890, care complectează art. 1780 
francez. Maread6 (VI, art. 1780, 1781, No. IV) exprimase 
dorinţa şi chiar speranța de a vedeă acest text abrogat, şi 
toemai în anul 1868, când apare ediţia a 6-a a Comentariilor 
eruditului jurisconsult, art. 1781 a dispărut din codul francez. 
Codul italian și acel portughes n'au mai reprodus, de asemenea, 
acest text antedeluvian. Singurul cod modern, care mai repro- 
duce această dispoziţie, este codul spaniol din 24 Iulie 1889. 
lată, în adevăr, cum se exprimă art. 1584 din acest cod: 
„stăpânul va, fi crezut pănă la dovada contrară (salvo prueba 
en contrario): 1% pentru câtimea salariului servitorului; pentru 
plata salariilor ajunse la scadență pe anul curent (sobre el 
tanto del salario del serviente domestico; sobre el pago de los 
salarios devengados en el amo corriente).“ Vezi în privinţa 

- vechiului drept francez, dela care acest text este împrumutat, 
Merlin Râpert. vo Domestique, No. IV, p. 793 şi +0 Salaire, 
No. III, p. 742 (ed. a 5-a din 1828); Dupare Poullain, Prin- 
cipes du droit, tom. IX, p. 449; Nouveau Denisart, v Do- 
mestique şi vO Gage, ete. 

(2) Vezi Planiol, II, 1826 (ed. 4-a); Plastara, Dreptul din 1908,
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mentat de codul civil(*). Va veni de sigur momentul când şi legiuitorul nostru, mai puţin preocupat de luptele politice, atât de funeste pentru activitatea noastră, se va gândi şi la armata, de muncitori, cari îşi închiriază braţele cu cari se hrănesc şi cari au şi ei dreptul la protecţiunea, legei. 
Dispoziţiile ce se găsesc la noi în unele legi poste- 

rioare codului civil, precum este: legea asupra servitorilor, 
asupra minelor, asupra meseriilor, asupra muncei minorilor și femeilor în aşezămintele industriale Și exploatările mi- niere, și chiar legea asupra învoelelor agricole din 1907, 
provocată de ultimele răscoale țărănești, cari ne-au condus 
la doi paşi dela peire, nu sunt suficiente, şi muncitorii așteaptă încă alte dispoziţii cari să-i garanteze Şi să-i oero- 
tească mai bine.: 

Deocamdată, față cu neputinţa legilor noastre, trebue 
să ne mărginim a interpretă art. 1471 şi 1472 din codul civil. 

Art. 1471 decide, eu drept cuvânt, că nimene nu poate 
pune în serviciul altuia lucrările sau serviciile sale decât 
pentru o întreprindere determinată, și pe un timp mărginit, 
ceeace însemnează, că întreprinderea, trebue să fie determinată atât în privința obiectului său, cât și în privința timpului cât trebue să dureze. 

Această, dispoziţie care, necontestat, se aplică la; orice 
loeaţiune de servicii în genere (), se subiînţelegeă dela, sine și rezultă, cu suficiență din art. 1411, căci a-și închiriă servi- 
eiile sale pentru vecie, ar însemnă, după cum foarte bine 

No. 35, pag. 280. Art. 1413 $ 4 din codul civil vorbeşte de 
locațiunea muncei. 

() Unele legiuiri străine se ocupă în mod special de acest eon- 
tract. Vezi, de exemplu, art. 623—631 din codul civil Japonez, 
promulgat la 28 Aprilie 1896; art. 338—349 din codul fe- 
deral al obligaţiilor (Elveţia); art. 1370 urm. din codul por- tughez; art. 1583—1587 C. spaniol; art. 562—581 şi 607 urm. 
din codul civil otoman, ete. Vezi asupra acestui din urmă cod, Yung, Corps de droit ottoman, VI, p. 244 urm. şi 251 (Oxford, 1906). | (2) S'a decis însă că art. 1471 nu se aplică decât la servitorii propriu zişi, nu însă şi la medici, cari s'ar obligă pentru tot 
timpul vieţei lor a îngriji o persoană sau oamenii casei. Cas. fr. 
Sirey, 39. 1. 663. Această soluţie este foarte îndoelnică, mai 
ales dacă admitem că contractul dintre un medie şi un bolnav este o locaţie de servicii. Vezi supră, p. 253. 
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observă autorii (1), a se face sclav sau rob prin convenţie, 
ceeace libertatea omului nu permite. 

„Ar fi straniu, ziceă consilierul de Stat, Galli, în expunerea 
de motive la Corpul legislativ, ca un servitor sau lucrător să se 
oblige a prestă serviciile sale cât timp va trăi. Condiţia de om liber» 
are groază de orice selăvie“ (2). 

Dacă s'ar intâmplă să se închee un contract cu violarea 
clauzei cuprinse în art. 1471, un asemenea contract ar fi 
radical nul sau mai bine zis inexistent, și inexistența lui ar 
puteă fi propusă de toate părţile contractante, prin urmare 
și de stăpân, pentrucă textul suscitat se întemeiază pe o 
consideraţie de ordine publică, şi anume: pe dorința de a 
face ca libertatea, omului să fie respectată (5). 

Dispoziţia art. 1471 este deci un omagiu adus libertăţei 
şi demnităţei omului. 

Tot nul ar fi şi contractul care ar supune minorii sau 
femeile la o muncă nepermisă prin legea din 2 Februarie 
1906, asupra muncei minorilor și femeilor în aşezămintele 
industriale şi stabilimentele miniere (%). 

(0) Cpr. Planiol, II, 1828; Maread6, VI, art. 1780, 1781, No. II; 
Taulier, Zheorie raisonnte du code civil, VI, p. 299 (ed. din 
1847); Baudry et Wabhl, Louage, II, 2195, etc. 

(2) Cu toate acestea, art. 624 din codul german admite închi- 
rierea, serviciilor pe viaţă (fir die Lebenszeit einer Person), 
permițând însă, în asemenea caz, debitorului de a denunţă 
contractul după expirarea termenului de cinci ani. Termenul 
acestei denunțări (die Kiindigungs/rist) este de şase luni. Cpr. 
art. 345 din codul federal al obligaţiilor dela 1881 (Elveţia). 

(5) Thivy, IV, 78; Laurent, XXV, 493; Duranton, XVII, 226; 
Duvergier, Louage, II, 286; Guillouard, ]dem, 1, 712; T. 

- Hue, X, 385; Baudry et Wabhl, Louage, II, 2203; Aubryet 
Rau, IV, $ 372, ab îinitio, p. 518, text şi nota | (ed. 4-a); 
Maread6, VI, ast. 1781, 1782, No. II; Pand. fr., v0 Louage 
d'ouwrage et dindustrie, 580 urm.; 'Laulier, op. cit, VI, 
pag. 298 urm.; Nacu, III, pag. 863, No. 140. Ast. 1371 din 
codul portughez este expres în această privinţă. — Contră: 
Arntz, LV, 1202; Troplong, Louage, II, 856 urm.; Colmet 
de Santerre, VII, 230 bis VIII; Larombiăre, Oblig., ], art. 1133, 
No. 30. După aceşti din urmă autori, nulitatea n'ar puteă fi 
propusă decât de locator, teeace este inadmisibil, pentrucă, în 
specie, viciul convenției nu atârnă de consimţimântul părţilor, ci 
de caracterul ilicit al convenției, care o face inexistentă (art. 966). 

(£) Cpr. Oas. fr. D. P. 1907. 1. 97. — Această lege fiind o lege
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Din cele mai sus expuse rezultă că partea, care ar Inexistenta refuză, de a execută un asemenea contract, ca şi aceea came daunelor. ar cere nulitatea lui, nu datoreşte daune celeilalte părţi. pentrucă ea, neputând fi silită a execută un asemenea con. îract, daunele n'ar fi decât o executare indirectă. Cât pentru 
cererea în anulare a contractului, ea nu este decâţ rezul- tatul exereiţiului unui drept legitim (€). 

Rămâne însă bine înțăles că dacă un atare contract ar Dreptul servi- fi executat un timp oarecare, locatorul (servitorul) va aveă, apăsat re drept la o despăgubire, pe care judecătorii de fond o vor 
apreciă, nu în virtutea convenției, care este nulă, ei în vir- tutea principiului de echitate, care nu permite unui om de 
a se înavuţi în detrimentul altuia (2). 

Dar dacă o persoană nu poate să-și pue serviciile sale validitatea pentru totdeauna la dispoziţia unei alte persoane, aceasta seu?” dea nu împedică pe un stăpân, mai ales în vârstă, de a se vitor în tot obligă a păstră în serviciul său pe un servitor în tot timpul (mul vietei vieţei sale. O asemenea, obligaţie ar fi perfect validă, pentrucă, printr'însa stăpânul nu-și înstrăinează libertatea sa, pe când 
servitorul sau lucrătorul şi-ar înstrăina-o, din contra, dacă sar obligă a prestă lucrările sau serviciile sale, în per- 
petuum (9). 

Legea nedeterminând durata locaţiunei de servicii, de aci s'au născut oarecari discuţii și îndoeli. 
In lipsa unui text de lege în această privință, iată principiile pe cari le aplică atât doctrina cât ȘI jurisprudenţa : 
1” Dacă termenul contractului este determinat, fie Prin Cazurile când convenţie, fie prin obiceiurile locului, fie în fine plin natura termenul 

contr. este 
determinat. 

  

de poliţie şi de siguranţă publică, se aplică nu numai femeilor şi copiilor români, dar şi acelor străini întrebuințaţi de patronii români. Cpr. Cas. fr. J. Olumet, 1909, p. 5ll. 
(0) Thiry, IV, 79; Baudry et Wabl, Lounge, IL, 2204; Guil- louard, Jdem, IL, 613; Taulier, op. cit., VI, p. 299; C. Lyon, D, P. 66. 2. 165; Sirey, 66. 2. 191. 
() Thiry şi Baudry et Wabl, Zoco cit.; Guillouard, II, 713; Trop- 

long, II, 854; Acollas, III, pag. 401; Marcad6, loco cil.; Taulier, op. cit., VI, p. 300; Duvergier, Louage, II, 286; Cas. fe. Sirey, 87. 1. 380; D. P. 88. 1. 29. 
(9) Thiry, 1V, 7; Baudry et Wahl, Louage, II, 2201 în fine; T. Huc, X, 385, p. 533; Acollas, III, p. 402, nota 1; Marcad6, loco cit.; C. Toulouse, Sirey, 93. 2. 209.
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lucrărilor de executat(!), el va încetă dela sine, la expi- 
rarea, termenului (*), fără ca vreuna din părţile contractante 
să-l poată desființă înainte de termen, sub pedeapsă de daune 
(argument din art. 969 şi 1436 $ 1 C. civil)(0), afară 
de cazul când o parte ar aveă motive serioase de reziliere, 
cari, la urma urmei, se apreciază în mod suveran de jude- 
cătorii fondului, după dovada, făcută de acel care pretinde 
că le are. Nimie nu poate, în adevăr, să oblige pe servitor 
a stă în serviciul unui patron care-l bate sau nu-i plătește 
salariul, ori nu-i dă cele trebuineioase, după cum nimie nu 
poate obligă pe un stăpân a păstră pănă la finele contrac- 

(1) Este, în adevăr, de principiu că termenul contractului poate 
fi determinat nu numai în mod expres prin convenţie, ei şi 
tacitamente prin obiceiurile locului sau natura lucrărilor. Cpr. 
art. 620 $ 2 C. german. Astfel ar fi, de exemplu, cazul când 
nişte lucrători ar fi fost toemiţi pentru strângerea unei re- 
eolte, pentru culesul unei vii, ete. Părţile sunt, în adevăr, 
presupuse că an contractat, în asemenea cazuri, în mod tacit, 
pentru timpul necesar la strângerea recoltei, la culesul viei, ete. 
Cpr. Thiry, 1V, 79; Guillouard, Louage, II, 717; Troplong, 
Idem, Il, 860; Pana. fr., vo Louage d'ouvrage, 4517 urm.; 
Taulier, op. cit., VI, p. 300, ete. 

(2) „Loeaţiunea de servicii (das Dienstverhălinis) încetează, prin 
expirarea termenului pentru care a fost încheiată“, zice 
art. 620 $ 1 din codul german. 

(5) Thiry, loco cit.; Guillouard, II, 727; Aubry et Rau, IV, $ 372, 
p. BlA (ed. a 4-a), ete.; Trib. Ilfov, Dreptul din 1908, No. 82. 

Ca, şi locaţiunea de lucruri, locaţiunea de lucrări, făcută pe 
un timp determinat, poate să continue prin tacita, relocaţie 
sau reconducţie (art. 1437, 1438, 1452). Cpr. Pothier, op. cit., 
1V, 372; 'Troplong, II, 881; Baudry et Wabl, II, 2341 urm.; 
Duvergier, 11, 300; Guillouard, 1, 731; Pand. fr., v? cit., 472.— 
Condiţiile noului contract sunt acele ale contractului primitiv; 
preţul este acelaş; termenul noului contract va, fi însă nede- 
terminat, chiar dacă termenul acelui dintăi eră determinat. 
Vom aplică deci, în specie, regulele dela tacita, relocaţie privi- 
toare la imobile. Vezi supră, p. 188 urm. Cpr. Baudry et Wabl, 
II, 2342; Marcad6, VI, art. 1780, 1781, No. III, ab snitio. Vezi 
şi art. 625 C. german. Trebue însă să observăm că, contrar 
teoriei lui Pothier (IV, 372), pentru ca să poată există tacită 
reloeaţie sau reconducţie, trebue ea contractul primitiv să fie 
cu termen, căci un nou contract nu poate să aibă loe de 
cât la expirarea contractului precedent. Cpr. Duvergier, Louage, 
II, 301, pag. 344.
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tului pe un servitor neeredincios, sau care nu-şi îndeplineşte în- 
datoririle sale. Asupra acestui punet toţi autorii sunt de acord. 

Contractul va mai putea încă fi desființat ad, nutum, Alte cazuri în 
înainte de expirarea termenului, fără niciun motiv și fără pepe 
daune, când acel care a, promis serviciile sale ar substitui — finţat, 
pe altul în locul lui, fără consimţimântul stăpânului (?), sau 
când contractul ar cuprinde o clauză, care ar permite ase- 
menea, desființare, clauză care ar fi pertect validă, în baza, 
principiului libertăţei convenţiunilor (art. 969) 0). 

In fine, lucrătorii sau servitorii toemiţi cu ziua, pot fi Servitorii toc- - 
congediaţi la expirarea zilei, fără nicio înştiinţare prealabilă, Piti cu ziua. 
Şi în asemenea caz, nu au drept la nicio despăgubire (). 

2” Dacă termenul contractului nu este determinat niei Cazurile când 
prin convenţie(), nici prin obiceiurile locului, nici, în fine, termenul. con- 
prin natura lucrărilor de executat, fiecare din părți poate este deter- 
reziliă contractul ad nutum, dând congediu celeilalte, obser- nat: 
vând însă termenele prescrise de obiceiurile locului (art. 1436 
$ 2), sau prevăzute în convenţie (5), fără a fi, în principiu, 
obligată a plăti daune, căci, în asemenea caz, dânsa, nu face 
decât a uză de un drept ce-i aparţine. In orice caz, dacă sar 
admite că rezilierea ar putea, în asemenea ipoteză, dă loc la, 

  

(1) Art. 625 din codul civil japonez este expres în această, privinţă. 
(2) Guillouard, II, 717; C. lyon, D. P. 57. 2. 220; Sirey, 57. 2. 560. 
0) Pand. fr., vw cit., 467; Cas. fr. D. P. 1908. 1. 168 şi Dreptul 

din 1909, No. 13, p. 104. Cpr. art. 621, ab înitio C. german, 
art. 1394 C. portughez, art. 1586 C. spaniol, ete. 

(*) Din împrejurarea că, întrun contract de locaţiune de servicii, 
se specifică suma retribuţiei lunare a serviciului, nu rezultă 
numai decât prezumpţia că termenul acelui contract este pe o 
lună, și că poate fi reînoit sau desființat la începutul fiecărei 
luni, ei acest contract poate fi privit ca încheiat pe timp nede- 
terminat. Trib. Ilfov, Dreptul din 1908, No. 82. 

6) Cpr. Thiry, IV, 79; Baudry et Wabl, II, 2265; Pana. fr. 
vo cat., 636; Judecăt. ocol. Piatra-Neamţ, Dreptul din 1908, 
No. 24; Cas. fr. D. P. 78. 1. 378. Cpr. art. 627 C. eiv. japonez. 

Dovada că termenele obişnuite de congedii nau fost ob- 
servate, incumbă aceluia care invoacă aceste obiceiuri. Baudry 
et Wabl, II, 2281. Judecătorii, când constată un obiceiu con- 
stant, nu pot să nu-l aplice. Baudry et Wahl, II, 2282. Partea 
care reziliază contractul, fără a notifică celeilalte părţi con- 
gediul, sau care-l notifică, contrar obiceiului locului, este pasi- 
bilă de daune-interese. Pand. fr., v ciz., 632 urm.
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daune, aceste daune nu vor fi datorite decât atunci când 
sar dovedi că rezilierea s'a făcut în mod abuziv, fără niciun 
motiv serios(), abuz care trebue dovedit de cătţre reclamant 
(art. 1169), adecă, în genere, de către acel depărtat din ser- 
viciu (); şi nu poate fi abuz de câteori servitorul sau lueră- 
torul a fost congediat din cauza mieşorărei capacităţei sale 
de muncă, din cauza nedestoinieiei, negligenței sau relei 
sale credinţe (*). 

Cazurile când 30 Contractul încetând prin neexecutarea obligaţiunilor in părti , , e ş ma din Pitt uneia din părţile contractante, conform dreptului comun, nu-şi execută 
obligaţiile partea cae nu este în culpă va puteă cere desfiinţarea lui 

sale. ( art. 
1021, 1439 $ 2), fie că termenul acestui contract ar 

fi determinat sau nedeterminat (*). 
De exemplu: servitorul nu-și îndeplineşte datoriile sale, 

este incapabil, neascultător, leneş, obraznic, părăsește ser- 

() 

€) 

6) 

Dr. străin. (£) 

Trib. Ilfov, Or. judiciar din 1906, No. 7 şi Dreptul din 1908 
No. 82. Cpr. şi Trib. Iaşi, Dreptul din 1886, No. 66; Cas. fr. 
şi Judec. ocol. Piatra-Neamţ, Dreptul din 1908, No. 24, p. 191 
şi 192. Mai vezi Cas. rom. Or. judiciar din 1908, No. 55, 
p. 437; 'Thiry, IV, 79; Aubry et Rau, IV, $ 372, p. 5l& 
(ed. 4-a). Tot în acest sens era şi jurisprudența franceză. 
înaintea legei din 1890. Art. 1780 fer. (al nostru 1471) a fost 
însă complectat în Franţa printr'o lege din 27 Decembrie 1890 
care, între altele, dispune următoarele: „Loeaţiunea de servicii 
făcută fără determinare de timp, poate totdeauna să înceteze 
prin voința uneia din părţile contractante. Cu toate acestea, 
rezilierea, contractului prin voinţa numai a uneia din ele poate 
da, loc la daune-interese€. 
Baudry et Wahl, II, 2262; Cas. fe., D. P. 1908. 1. 195 şi 
Dreptul din 1908, No. 24; Trib. Ilfov, Dreptul din 1908, 
No. 82. — Judecătorii fondului apreciază în mod suveran dacă 
motivele de reziliere sunt sau nu legitime. Baudry et Wahl, 
Louage, IL, 2264. In orice caz, ei trebue să se pronunţe asupra 
acestor motive, pentru ca Curtea, de Casaţie să-și poată exer- 
cită controlul său. Cas. fr. D. P. 1898. 1. 16. 329 şi 540; 
Sirey, 1899, 1. 33 şi 508. . 
Opr. Cas. fr. D. P. 1908. 1. 195 şi Dreptul din 1908, No. 24 
(eu observ. noastră). 
Locaţiunea de servicii, zice art. 626 din codul german, poate 
fi desfiinţată de fiecare din „părți, fără observarea vreunui 
termen, de câteori există motive grave (wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt). Conform: art. 346 din codul federal al obli- 
gaţiilor dela 14 Iunie 1881; art. 1376, 1377, 1380. 1381, 1382, 
1394 C. portughez, ete.
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viciul (1), sau este atins de o boală contagioasă, ruşinoasă 
ori desgustătoare (2); sau stăpânul 'îl bate ori nu-i plătește 
salariul, sau nu-i dă cele trebuitoare: casă, hrană, ete. (?). 

In asemenea cazuri, partea care nu este în culpă va 
dă congediu celeilalte, și partea, congediată va fi în drept 

(1) Cpr. art. 1377, 1379 C. portughez. — După art. 12 din legea L. servitorilor 
pentru servitori dela 1892, servitorul nu poate părăsi serviciul. din 1892. fără de a înştiință pe stăpânul său cu 15 zile înainte în co- 
munele urbane, şi cu 25 zile înainte în comunele rurale. Stă- 
pânul care congediază pe servitor, înainte de termen şi fără 
motive temeinice, trebue să plătească acestuia, salariul, în orașe, 
pe timp de 15 zile, iar la ţară, pe timp de 25 zile (art. 15 
$ ultim din legea citată). Cpr. art. 1382 C. portughez. Incât 
priveşte cazurile în cari stăpânul poate congediă pe servitor 
înaintea termenului pentru care l-a angajat, vezi art. 16 din 
legea menţionată şi art. 11 urm. din legea asupra muncei mi- 
norilor şi femeilor în așezăminte industriale şi exploatări mi- 
niere dela 26 Februarie 1906. In privinţa lucrătorilor, vezi 
art. 30, 31 şi 40 din legea pentru organizarea meseriilor dela 
5 Martie 1902. 

() Cpr. art. 15 legea pentru servitori din 16 Iunie 1892; art. 11 
urm. legea din 22 Februarie 1906, asupra muncei minorilor 
şi femeilor în aşezăminte industriale şi exploatări miniere, 
precum şi art. 40 din legea pentru organizarea meseriilor dela, 
5 Martie 1902. 

(2) Cpr. art. 13 şi 14 din legea menţionată dela 22 Februarie 
1906, precum şi art.- 32, 38 şi 42 din legea pentru organi- 
zarea meseriilor dela 1902. Vezi și art. 1371 din codul por- 
tughez. Cpr. Thiry, IV, 79; Maread6, VI, art. 1780, 1781, 
No. III; Baudry et Wahl, I], 2219 urm.; Guillouard, II, 728; 
Aubry et Rau, IV, $ 372, p. 514, 515. — Stăpânul ar puteă, 
să rezilieze contractul chiar dacă servitorul său ar părăsi ser- 
viciul pentru un motiv legitim, de exemplu: pentru a se 
căsători, penteu a ajută pe părinţii săi infirmi, pentru a, se 
angajă de bună voe în armată, etc. În caz însă când servi- 
torul ar fi chemat sub drapel, în baza, legei asupra, recrutărei, 
stăpânul n'ar aveă drept la daune. Cpr. Pothier, Louage, 
1V, 170, 171; Aubry et Rau, loco cit.; Baudry et Wahl, ÎI, 
2223; Guillouard, II, 129; Duvergier, II, 293, 294. Vezi şi 
art. 341 din codul federal al obligaţiilor (Elveţia). „Dacă, 
luerătorul este chemat la servieiul militar, zice art. 4l din 
legea pentru organizarea meseriilor, convenţiunea dintre patron 
şi lucrător se reziliază de drept şi fără despăgubiri. Dacă 
lucrătorul este chemat la concentrări, eonvenţiunea nu se 
reziliază, însă lucrătorul nu are drept la salariu pe timpul 
cât lipseşte“.
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a se adresă justiţiei, care va acordă sau nu va acordă daune, 
după cum motivele de reziliere vor fi sau nu întemeiate. 

Moartea servi- 4% Contractul mai încetează încă prin moartea, servi- torului. > SE a de LA ant dasg, forului sau lucrătorului, căci serviciul său personal făcând 
obiectul contractului, acest contract trebue să se stingă când 
obiectul nu mai există (art. 1485)(). 

Moartea stă- Incât priveşte chestiunea, de a, se şti dacă moartea stăpâ- 
geti: nului aduce, sau nu, desfiinţarea contractului, chestiunea. este 

controversată. lată cum se exprimă în această privinţă Mar- 
cade (VI, art. 1780, 1681, No. III): 

„Ineât priveşte moartea stăpânului, efectul ei nu poate fi 
indicat într'un mod absolut, căci, după împrejurările fiecărei specii, 
se va vedeă dacă locaţiunea a fost sau nu făcută în vederea per- 
soanei stăpânulu (intuitu person), şi dacă moartea acestui din 
urmă trebue, sau nu, să aducă desfiinţarea contractului“, 

Astfel, moartea stăpânului nu va desfiinţă contractul 
care avea de obiect o întreprindere determinată (2). 

Cazurile când 5 In fine, contractul de locaţie de servicii mai înce- 
e conte tează încă prin imposibilitatea în care sar găsi servitorul 
prestă servi- Sau luerătorul de a-şi prestă, serviciile sale, de exemplu: 

ciile sale- în caz, de boală gravă (6). 
În asemenea caz însă, el nu datorește daune stăpânului 

ti 3 Li 

pentrucă nu este în culpă, după cum nici stăpânul nu 
datorește salariul stipulat, pentrucă el nu primeşte serviciile 

3 ? 3 

la care are drept. (Cpr. art. 1423). 

() Thiey, IV, 79;Maread6, loco cit.: Guillouard, II, 731; 1. 
Hue, X, 396; Baudry et Wabhl, II, 2218; Aubry et Rau, 
IV, $ 372, p. 515; Acollas, III, p. 402; Pand. fr., vi cit, 531. 

(2) Taulier, op. cit., IV, p. 302; Colmet de Santerre, VII, 231 
bis INL urm.; Pand. fr., v cit., 532 urm. — Contră: Guillouard, 
UI, 731; Baudry et Wah;, 1,2218; Aubry et Rau, IV, $ 372, 
p. 514, după cari contractul ar încetă în totdeauna prin moartea 
patronului, ca şi prin acea a servitorului. Cpr. art. 1885 din 

- codul portughez, care dispune că contractul de servicii domestice 
încetează prin moartea stăpânului sau a servitorului (por 
morte do amo ou do servițal). 

Dr. străin. (5) Art. 1384 din codul portughez dispune că, în caz de boală, 
stăpânul trebue să îngrijească de servitorul său, dacă el nu 
se poate îngriji singur sau nu are familie ori mijloace în 
locul unde este în serviciu. Cpr. art. 341 $ 1 din codul federal 
al obligaţiilor (Elveţia), ete. |
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Cu toate acestea, de câteori va, fi vorba de o indispoziţie Cazul unei 
trecătoare a servitorului sau lucrătorului, stăpânul nu poate in epoziţii 
nici să, desființeze contractul, nici să aibă vre-o pretenţie servitorului. 
contra, servitorului (4). | 

Cât pentru falimentul patronului, se decide în genere Falimentul 
că el nu este un caz de forță majoră care să aducă rezilierea stăpânului. 
contraeţului încheiat de acesta din urmă, înaintea încetărei 
plăţilor sale, pentrucă acest faliment rezultă din nedibăcia 
sau incapacitatea, patronului. Deci, dacă sindicul nu execută 
contractul, împiegatul care-și închiriase serviciile sale patro- 
nului, actualmente falit, poate cere rezilierea contractului 
şi daune-interese (?). 

Luerătorii nu pot însă cere nicio plată de câteori un Cazul când 
accident datorit forţei majore i-a împedieat de a lueră; când, îmPedicarea 
de exemplu, recolta, ce urmă a fi strânsă de pe câmp a perit, datorește unui 
sau când starea timpului a împedicat munca câmpului. Dacă, caz fortuit. 
cazul fortuit a împedieat munca numai în mod parțial, 
salariul lucrătorilor va fi micşorat, în mod proporţional (3). 

Luerătorul va aveă însă drept la salariul întreg, când Cazul când 
el n'ar fi putut munci din cauza, culpei stăpânului, când, sigpâna, sete 
de exemplu, acesta ar fi toemit mai mulți lucrători decât 
trebuiau (*). 

(1) Cpr. Pothier, op. cit., IV, 168; Thiry, 1V, 79, p. 74; Taulier, 
0p.. cil. VI, p. 31; Aubry et Rau, IV, $ 372, p. 515, text 
şi nota 9; Duvergier, II, 292; Mareadă, loco cit.; Pand. fr., 
vo cit., 536 urm. Cpr. art.. 616 C. german, 1395 C. portughez, 
art. 341 $ 1 C. federal al obligaţiilor, ete. 

() Trib. şi O. Paris. D. P. 94. 2. 1 (eu nota lui A. Boistel); 
Sirey, 94. 2. 179; T. Huc, X, 39; Baudry et Wahl, 11, 2222.— 
Vezi însă art. 14, 49 din legea asupra munecei minorilor şi 
femeilor în așezăminte industriale şi exploatări miniere dela 1906, 
după care elevul sau reprezentantul său poate reziliă, contractul, 
în urma unei denunţări făcută cu 15 zile înainte, dacă patronul 
este declarat în stare de faliment. 

€) Taulier, op. cit. VI, p. 301, 302; Guillouard, Louage II, 730; 
Aubry et Rau, IV, $ 372, p. 515 (ed. a 4-a); Pand. fr. vo 
Louage d'ouvrage et d'industrie, 543. . 

(*) Pothier, Louage, IV, 167; Duvergier, II, 290, p. 337, şi autorii 
supră citați. — În privinţa altor cazuri de forță majoră, cari 
pot da loe Ia desfiinţarea contractului, vezi Baudry et Wabl, 
Louage, II, 2224; Pand. fr., vo cit., 539 urm., etc, 

Şi fiindcă, vorbim de munea câmpului, vom menţionă că, L. p. învoeli 
agricole,
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Art. 1472, Venim acum la art. 1472 care, fiind o dispoziţie dero- 
gatorie dela dreptul comun, -nu se aplică decât servitorilor 
propriu ziși (au domestiques) (?). * 

Ce se înțălege 
prin servitori. 4 

Prin servitor, art. Î din legea dela 16 Iunie 1892 
înţălege pe acela care, pentru o plată (simbrie) sau o in- 
demnizare oarecare, se îndatorează a, pune serviciile sale 
personale la dispoziţia unei case, unei familii, unei auto- 
rităţi, unui stabiliment de binefacere sau de utilitate publică, 
unei persoane, unui otel, ori averei acestora, cu ziua, cu 
septămâna, cu luna, cu anul, sau pe mai mult timp. 

L. p. servitori 
din 1892. 

Astfel, intră în categoria de servitori: bucătarul sau 
bucătăreasa, eamerierul, sufragiul, feciorul, servitorul de 
restaurante și cafenele (chelnerul), femeile de casă, camerierele, 
spălătoresele în curte, femeile pentru tot serviciul casei, doicele 
sau mancele (nutrice), portarul, rândașul, isprăvnicelul sau 
feciorul boeresc, argatul, chelarul, vierul (veghetor perma- 
nent la vie), păstorul de vite, păzitorul de eleştae sau iazuri, 
de grădini și de livezi, servitorii angajaţi pe la autorități 
(aprozii), stabilimente de binefacere sau de utilitate pubiică. 
Această, emumerare este limitativă (art. 2 legea pentru servitori 
din 16 Iunie 1892) €). 

Nu intră deci în această categorie acei pe cari legea: 
  

() 

) 

după art. 1 lit. c din legea dela 23 Decembrie 1907 asupra, 
învoelilor agricole, nu sunt supuse acestei legi : învoelile prin 
cari țăranul se obligă a lucră cu ziua sau cu măsura la 
următoarele munci agricole: aratul, semănatul, grăpatul, tăvă- | 
lugitul, prăşitul, săpatul, seceratul, cositul, plivitul, culesul, 
adunatul, treeratul, căratul la fânărie, la arie şi la magazie, 
transportul de cereale la schele și gări și Iueratul viilor, sau 
orice alte lucrări s'ar cere pentru cultura pământului. 
Cpr. Troplong, Louage, II, 848, 887. — Astfel, art. 1472 
nu se aplică în genere lucrătorilor (auz ouvriers), mai ales 
cari lucrează cu bueata. Cpr. Laurent, XXV, 500; Maread6, 
VI, art. 1780, 1781, No. 1, ete. 
Legea nu obligă pe patron a da servitorului un certificat de 
moralitate şi de bune purtări. Cpr. Guillouard, Louage, II, 
732; T. Huc, X, 396, sn ine; C. Chambery, Sirey, 78. 2. 231; 
D. P. 79. 2. 207. — După art. 17 din legea pentru organizarea 
meseriilor dela 1902, patronul este însă obligat a da elevului 
o dovadă de timpul cât a învăţat la dânsul. Vezi şi art. 9 din 
legea asupra muneei minorilor şi femeilor în aşezămintele in- 
dustriale şi exploatările miniere dela 22 Februarie 1906.
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electorală nu-i consideră ca, servitori cu simbrie, şi anume: L electorală 
intendenții (îngrijitorii de moșii), calfele, secretarii (gramaticii) din 1884. 
Și în genere toţi amploiaţii caselor de comereiu şi stabili- 
mentelor industriale (art. 18 $ ultim legea electorală, din 
9 Iunie 1884). 

Prin urmare, art. 1472 nefiind aplicabil tuturor acestor 
persoane, li se va aplică dreptul comun. 

In privinţa servitorilor propriu ZIȘI, art. 1472 dis- Derogare dela 
pune că patronul se erede pe cuvântul său: pentru câtimea Greptul 
salariului ce se pretinde a fi fost stipulat; pentru plata sala- 
riului anului expirat, şi pentru aconturile date pe anul curent. 

Cari să fie oare motivele unei dispoziţii atât de exor- Motivele 
bitante, izbitoare, după cum zice raportorul legei franceze 2se3te deto- 
din 1868 pentru abrogarea, acestui text, în principiul ega- 1egei. 
lităţei cetăţenilor, proclamat în mod atât de solemn prin 
pactul nostru fundamental (art. 10)? 

Mai întăiu, legea a voit să înlăture procesele mici dintre 
stăpâni și servitori, cari se pot naşte din împrejurarea că 
mai niciodată contractele dintre ei nu sunt constatate prin 
acte serise. Apoi, afirmarea stăpânului a părut mai demnă 
de credință, din cauza, educaţiei şi poziţiei sociale a acestui 
din urmă. În fine, poate că legiuitorul sa mai lăsat a f 
înriurit și de inferioritatea în care moravurile lasă în genere 
pe servitori, fie din cauza naturei serviciilor ce ei prestează, 
fie din cauza obligaţiei ce contractează de a se supune or- 
bește ordinelor, bine înțăles licite, ale stăpânului (1). „Servi- 
torul, zice art. 1383 din codul civil portughez promulgat Ia, 
1 Iulie 1867, este obligat de a. ascultă pe stăpân în tot ce 
nu este contrar legilor sau condiţiilor contractului (em tudo 
o que nao for illicito, ou contririo ds conidițoes do seu con- 
tracto)“ (?). ” 

Servitorii au fost în totdeauria, desconsideraţi, şi Moliere 
ne arată în una din cele mai cunoscute ale sale comedii, 
că stăpânul eră în drept a-i pedepsi el însuș, cu ciomagu] 

  

() Cpr. Berriat St. Prix, Notes €lment. sur le Code civil, III, 
No. 7079; Marcad6, VI, art. 1780, 1781, No. 1V; 'Toullier- 
Duvergier, V, partea IL, 448 urm; Duvergier, Louage, II, 
303. Vezi şi 'Trib. Iaşi, Dreptul din 1882, No. 29, motive 
textual reproduse înfră, p. 210, nota 1. 

() Cpr. art. Îl din legea pentru servitori dela 16 Iunie 1892.



268 

Cazurile când 
art. 14172 nu 

mai este 
aplicabil. 
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în,mână((), iar Vietor Hugo a pus în gura lui Ruy-Blas 
următorul vers: 

Pai habit d'un laquais, mais vous en avez lâme 
> > 

ceeace, în mintea poetului, ar denotă că sufletul unui lacheu 
este mai jJosnie decât acel al stăpânului (!). 

Toţi servitorii nu merită însă, în genere, această asprime, 
căei dela dânşii se cer multe calităţi, pe cari cel puţin unii 
din ei le întrunesc, ceeace a făcut pe Beaumarchais, unul 
din precursorii Revoluţiei franceze, să pue în gura lui Fi- 
garo următoarele cuvinte, cam îndrăzneţe pentru timpul când 
au fost scrise: 

„Aux vertus qu'on exige dans un domestique, Votre Excellence 
connait-elle beancoup de maitres qui fussent dignes d'âtre valets*? (2). 

Oricum ar fi, în caz de contestaţie între servitor şi 
stăpân, fie asupra, cuantumului salariului convenit (2), fie 

  

() Moli&re, [/Avare, acte III, scene II. — Dar ce să mergem 
așă de departe când, în codurile noastre penale, anterioare 
celui pe care-l avem astăzi, bătaea era inserisă în lege ca 
pedeapsă pentru oamenii proşti sau cari nu erau de ispravă. 

(2) Beaumarehais, Le Barbier de Sâwille, acte 1-ex, scâne 2. 
(2) Aceasta lasă însă a se presupune că salariul servitorului n'a 

fost fixat printr'un contract scris, căci dacă asemenea contract 
ar aveă fiinţă, el ar puteă fi invocat ea probă şi, în asemenea 
caz, nu s'ar mai recurge la conştiinţa patronului. Toullier D., 

- V, partea IL, 448, p. 346; Duranton, XVII, 236; Duvergier, 
II, 304, p. 347; Nacu, III, p. 364, No. 142. — Art. 1472 nu 
mai este, de asemenea, aplicabil când patronul, chemat la in- 
terogator, n'a venit spre a răspunde dacă datoreşte sau nu 
salariul pretins, absenţa sa nejustificată, putând, în asemea 
caz, fi luată de către judecători ca o mărturisire din parte-i. 
Cas. rom. Bult. 1891, p. 319. — In fine, art. 1472 nu se 
mai aplică de câteori există un început de probă scrisă, căci 
acest început de probă ar puteă fi complectat prin martori 
şi prezumpţiuni. Cpr. Cas. rom. Bult, 1907, p. 425.—lIn Franţa, 
unde după cum ştim, textul corespunzător cu art. 1472 din 
codul nostru, a fost abrogat (vezi supră, p. 256, nota 2), se 
decide că, în lipsa unui contract seris, servitorul care își cere 
salariul, poate să dovedească prin martori și prezumpţii că 
acest salar nu i-a fost plătit, fiindcă el a fost într'o imposi- 
bilitate morală de a-şi proeură, în această privință, o dovadă 
serisă dela stăpân (Justiţia de pace din Merdrignac, D. P.
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asupra plăței acestui salariu pe anul expirat(!), fie asupra 
aconturilor date pe anul curent, art. 1472, depărtându-se 
dela dreptul comun, dispune că patronul se crede pe cuvânt. 

Astfel, pe când după principiile generale, servitorul, 
în lipsa unui aet scris, ar fi putut să-și stabilească pretenţia 
sa prin martori sau prezumpții, de câteori ar fi fost vorba, 
de o sumă mai mică de 150 lei, legea, îi interzice această 
dovadă şi-l lasă la disereţia stăpânului, care va fi crezut 
pe cuvânt, pentru motivele pe cari le-am expus mai sus, 
motive cari, orice sar zice, cu greu pot fi justificate, cu 
toată părerea contrară a unora, cari susțin că art. 1472 a 
stârnit o eritică cam exagerată (?). 

Mai toţi autorii sunt însă de acord spre a decide că 
nu este vorbă, în specie, de o simplă afirmaţie, ci de o 
afirmație făcută sub jurământ. Dispoziţia legei este, în adevăr, 
destul de riguroasă în privința servitorilor, pentru a nu o 
face şi mai riguroasă încă prin interpretare. Cel puţin jură- 
mântul este o slabă garanţie că patronul va spune adevărul. 
A afirmă însemnează deci aci a mărturisi sub jurământ. 

Servitorul poate, deci, să defere jurământul decizoriu 
patronului asupra punetelor în privința cărora acesta se 
crede pe cuvânt. 

Tribunalul din Brăila a admis deferirea jurământului 
patronului, din cauză că acesta eră un om incult. 

„Considerând, zice Tribunalul, că art. 1472, fiind o degorare 
dela, principiile generale în materie de probă, trebue interpretat în 
sens foarte restrâns şi judecătorul trebue să pue multă precauţiune 
în aplicarea sa, spre a îndulci pe cât se poate nedreptatea stabilită 
de acest text; că, prin urmare, judecătorul trebue să ţie socoteală, 

1908. 5. p. 5), ceeace la noi nu poate fi admis, din cauza 
art. 1472, care dispune că, în lipsa unui contract seris, pa- 
tronul se crede, în unele privinţe, pe cuvântul său. Cpr. Trib. 
Brăila, Dreptul din 1883, No. 73. 

(1) Legea nu vorbeşte de salariul ce patronul ar datori pe anii 
anteriori, pentrucă el este preseris, în baza art. 1904. Cpr. 
Mourlon, III, 809.— De câteori însă potronul va, invocă pres- 
eripţia, servitorul va puteă să-i defere jurământul decizoriu, 
în baza art. 1906. Cas. rom. Bult, 1876, p. 343; Bult. 1886, 
p. 110 şi 297. 

() Opr. Aubry et Rau, IV, $ 372 p. 515 (ed. 4-a); T. Huc, X, 
397 și Le code civil îtalien et le code Napoleon, I, p. 282 urm. 
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în această materie, de poziţia socială a stăpânului, de moralitatea 
Şi instrucțiunea sa, pentru a puteă, da erezământ unei simple afir- 
mări fără a fi îngrădită de garanţie, care să facă mai mult decât 
probabilă sinceritatea acestei afirmări; că, în specie, patronul are 
meseria de dogar și nu are nici un fel de cultură sau instrucţie; 

"că el nu știe nici ceti, nici serie; că a se aplică unui astfel de 
stăpân art. 1472, fără nicio restriţie şi fără a luă garanţia jură- 
mântului, pentru a face cel puţin probabilă sinceritatea afirmărei 
sale, este a abuză de acest text şi a trece. peste consideraţiile ce 
le-a avut în vedere legiuitorul la edictarea lui, ete.“ (1). 

(4) Trib. Brăila, Dreptul din 1883, No. 73. In acelaş sens, Cas. 
rom. Bult. 1884, p. 429; Dreptul din 1884, No. 67 şi din 
1885, No. 2; Bult. 1893, p. 974 şi Dreptul din 1893, No. 77; 
Cr. judiciar din 1893, No. 28; Trib. Dolj, Dreptul din 1900, 
No. 23; Merlin, Râpert., w Domestigue, $ VI; Mareade, VI, 
art. 1780, 1781, No. IV; Troplong, Louage, IL, 883; Duvergier, 
Idem, Il, 305, p. 348; Duranton, XVII, 236; 'Taulier, op. cit., 
VI, p. 305; Rauter, Cours de proctd. cîv. fr., $ 134, p. 141, 
text şi nota b (ed. din 1834); Mourlon, III, 809 (ed. 7-a, 1866). 
(In ediţiile următoare, acest autor nu se mai ocupă de ches- 
tinnea noastră, art. 1781 din codul fr. fiind, după cum ştim, 
abrogat în Franţa); Giasson, Eltments de droii framais, L, p.599; 
Nacu, III, pg. 364, No. 142. Vezi şi tom. VII al Coment. 
noastre, p. 364, text şi nota 4. — Contră: Laurent, XXV, 505; 
Cas. rom. Bult. 1887, p 53; Trib. laşi (afacere în care am 
pledat noi înşine), Dreptul din 1882, No. 29. „Considerând, 
zice tribunalul, că legiuitorul, prin art. 1472, a edictat, în 
favoarea, patronului, o prezumpţie de adevăr, bazată pe consi- 
deraţia că patronul e presupus mai cult, mai bogat şi ocu- 
pând în societate o poziţie mai înaltă decât servitorul său, 
aşă că, prin derogare dela dreptul comun, simpla sa afirmaţie 
constitue o dovadă, de oarece patronul se presupune a fi tot- 
deauna, de bună credință faţă de servitorul său; că, osebit de 
aceste consideraţii, prezumpţia stabilită de art. 1472, fiind o 
prezumpţie abso.ută, nu se poate admite contra ei nicio dovadă 
contrară; că proba catastișelor, la care apelantul făgădueşte a 
da crezământ, nu poate aveă loc în specie, ete.“. La aceste con- 
sideraţii Laurent (loco. cit.) mai adaogă încă următoarele: De 
câteori legea preserie jurământul, ea o spune anume, de exemplu. 
în art. 1416. Apoi, mai adaogă tot acest din urmă autor: „De- 
ferirea jurământului din partea servitorului, patronului său, 
atunei când el afirmă, ar fi o injurie pentru acest din urmă, 
căci aceasta ar lăsă a se presupune că patronul n'ar spune ade- 
vărul, ete.“. La acest argument al profesorului belgian, se poate 
răspunde cu succes, că ceeace poate compromite demnitatea 
patronului, nu este faptul deferirei jurământului, ci numai 
săvârşirea din partea lui a unui sperjur. Cpr. Mourlon, III, 809.
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Dar dacă servitorul poate să defere jurământul decizor Neadmiterea 
patronului său, judecătorii n'ar puteă niei întrun caz deferi tea 
Jurământul supletor servitorului, oricâtă puţină . încredere ar 
aveă în buna credință a patronului (?). 

In orice caz, art. 1472 fiind o excepție și o excepţie Stricta inter- 
foarte riguroasă dela dreptul comun, este de strictă inter- pretare a 
pretare şi, ca atare, nu poate fi întins la alte cazuri decât 
acele anume prevăzute de lege. 

Astfel, dacă contestaţia ar aveă de obiect salariul pe 
anii trecuţi, însăș existența contractului, sau alte stipulaţii 
particulare, precum ar fi, de exemplu: restituirea unor 
lucruri ce servitorul ar fi adus la patronul său, aducere 
pe care patronul ar tăgădui-o, ete., se va aplică dreptul 
comun, iar nu dispoziţia restrictivă a art. 1472 €). 

Tot dreptul comun va fi aplicabil, în privinţa probelor, și Cazul când 
atunci când patronul sar fi săvârşit din viaţă, căci, în acest iritat din 
caz, nici afirmaţia servitorului nu poate fi crezută,, nici acea, viaţă. Aplie. 
a moștenitorilor patronului,de oarece este vorba în specie de dreptului 
un fapt care nu le este personal (art. 1209) (2). 

În fine, vom menţionă că, după art. 1729 din codul Privilegiul 
civil, oamenii de servicii au un privilegiu asupra, tuturor Seritorilor. 
mobilelor stăpânului, pentru un an trecut şi estul datoriei 
din anul curent (î). La ce mai serveşte însă acest privi- 
legiu, când el poate fi, în mare parte, nimicit prin tăgă- 
duirea patronului ? 

Toate contestaţiile privitoare la daxaverile dintre stăpâni — Instanţele 
DR competente. 

(1) Duranton, XVII, 236. 
(*) Cpr. Cas. rom. Dreptul din 1886, No. 27 şi Bult. Cas. 1886, 

p._110 şi 297; Maread€, VI, art. 1780, 1781, No. IV; Laurent, 
XXV, 501; Duvergier, II, 306, p. 348; Daranton, XVII, 236; 
Toullier D., V, partea II, 448, p. 346. — Vezi însă Troplong 
(II, 888) care, întemeindu-se pe vechia, Jurisprudenţă, franceză, 
se pronunță în sens contrar, în privinţa contestaţiei ce ar aveă, 
de obiect restituirea unor lucruri ale servitorului, deşi recu- 
noaște, în principiu, că art. 1472 este de strietă interpretare. 
Mourlon, II, 809; Duverpier, II, 307. — Vezi însă restrieția, 
nejustificată, făcută de acest din urmă autor (loco, cit., p. 349), 
în privinţa soțului patronului și a copiilor săi cari, în timpul  , 
vieţei acestui din urmă, locuiau împreună cu el. | 

(*) Art. 1995 din codul Calimach pune şi el între ereanțele pri- C. Calimaeh. 
vilegiate (cu protimis), plata slugilor pe trei ani. Vezi D. Art. 1995. 
Negulescu, Teoria privilegiilor, partea L-a (singură apărută), p.7. 

—
 8
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şi servitori, cu privire la plata salariilor, sunt astăzi de com- 
petinţa judecătoriilor de ocoale, pănă la valoarea de 3000 lei 
inclusiv (art. 27 legea, judecătorilor de ocoale din 1907) (!). 

Dacă, în urma congediului ce sar da servitorului, cu 
observarea termenelor obişnuite, el ar refuză de a părăsi 
casa stăpânului, acesta îl va puteă expulză, procedura sumară 

a legei proprietarilor nefiind însă aplicabilă în specie, din 
cauză că nu este vorba de un imobil (). 

Am terminat eu interpretarea textelor, pe cari legea, 
noastră le consacră loeaţiunei muneei (art. 1471, 1472) 

Singura, chestiune care ne-a mai rămas de examinat 
în această privință, este acea de a se şti dacă servitorul 
sau lucrătorul, care a fost vietima unui accident suferit cu 
ocazia serviciului sau luerărei sale, trebue, pentru a putea 
cere daune dela patronul său, să dovedească o culpă din 
partea acestuia, sau dacă patronul trebue, spre a scăpă de 
respundere, să dovedească cazul fortuit sau greșala ori impru- 
dența lucrătorului. Deşi această chestiune este controver- 
sată, nu vom insistă mult asupra ei, fiindcă ea a mai fost 
odată tratată de noi atât în tom. V al Coment. noastre, 
p. 498 urm. cât şi în coloanele ziarului Dreptul (No. 12 
din 1898). 

Persoana care reclamă daune din cauza unui delict sau 
quasi-deliet, trebue, ca orice reclamant, să-și dovedească recla- 
maţia. sa, (art. 1169), adecă să stabilească, pe de o parte, 

existența din partea pâritului a unei culpe, iar pe de altă 
parte, cuantumul daunelor materiale sau morale aduse prin 
faptul ilicit al adversarului. Culpa delietuală nu este, în adevăr, 
niciodată presupusă, ci numai acea contractuală (art. 1082). 

Aceste principii au dat însă loc la dificultăţi în privinţa 

chestiunei de a se şti dacă lucrătorul, care a fost victima 

unui accident industrial trebue, pentru o puteă cere daune 
dela patronul său, să dovedească o culpă din partea acestuia, 

sau dacă patronul, pentru a se apără, de răspundere, trebue 
să dovedească cazul fortuit sau culpa luerătorului. Cu alte 

(1) Vezi şi art. 890 $4 C. comercial. — Tot judecătoriile de ocoale 

judecă, şi contestaţiile la legea servitorilor (art. 21 urm. legea 
pentru servitori din 16 Iunie 1892). 

(2) Cpr. Trib. Covurlui, Dreptul din 1908, No. 73. V. şi infră explic. 
legei proprietarilor (primul Apendice la contr. de loeaţiune).
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cuvinte, responsabilitatea patronului rezultă ea din delict 
sau din contract? Chestiunea este controversată. 

După o teorie, foarte acreditată, patronul n'ar răspunde 
de drept de accidentele întâmplate lucrătorilor săi, el nefiind 
responsabil decât conform art. 998 şi 999 din codul civil; așă 
că el n'ar datori lucrătorului său nicio despăgubire, de câteori 
nu se dovedeşte o culpă din partea lui (4). 

Am susţinut însă altă dată şi susţinem şi astăzi, că con- 
traetul încheiat între patron și lucrător, obligă pe cel dintăi nu 
numai a plăti celui din urmă salariul promis, dar încă a veghii, 
la siguranţa vieţei lucrătorului şi a-l apără contra conseeinţilor 
pericolelor inerente lucrărei sale. EI trebue, deci, să apere pe 
luerător în contra propriei sale inexperienţe și im prudenţe (2). 
EI trebue să vegheze la siguranța lucrătorilor săi, mai ales 
când întrebuinţează copii minori şi femei, cari nu au încă, 
experienţa necesară (5). 

In puterea, principiilor inserise în art. 1082, 1083, 1156, 
1169, ete., patronul nu poate deci fi scutit de obligaţia sa, 

() Vezi în acest sens, Cas. fr. D. P. 98. 1. 141 şi multe alte 
autorităţi citate în tom. V al Coment. noastre, p. 498, 499, 
nota 2, Cpr. şi Tribun. Ilfov, Dreptul din 1907, No. 10, 
pag. 83. - 

(2) Cpr. O. Caen şi Orlans, D. P. 81. 2. 79; D. P.86.2. 12. 
() Vezi Cas. rom. Bult. 1900, p. 623 şi Or. judiciar din 1900, 

No. 40, precum și multe alte decizii străine, citate în tom. V 
al Coment. noastre, p. 500, ad notam, în fine. Cpr. legea, din 
22 Februarie 1906 asupra muncei minorilor şi femeilor în 
aşezămintele industriale şi exploatările miniere, care, în unele 
privinţe, reproduce legea franceză din 2 Noembrie 1902, 
asupra căreia vezi Baudry et Wabhl, II, 1668. — Curtea, noastră 
de casaţie zice foarte bine, în această privinţă, prin decizia 
supră, citată, pronunţată în secţiuni-unite, că faptul de a pune 
copii să lucreze la maşini și aparate, a căror întrebuințare 
poate dă naștere la accidente, dacă nu se iau toate precau- 
țiunile necesare, constitue o imprudență din partea patronului, 
iudependent de măsurile de siguranță ce va fi luat şi reco- 
mandaţiile ce va fi făcut acelor copii, întrucât din cauza 
vârstei lor, copiii nu-şi pot îndeajuns dă sama de pericolul 
ce-i ameninţă, dacă nu se ţin de acele recomandaţii. In conse- 
einţă, decizia de mai sus pune în principiu că imprudenţa 
patronului de a intrebuinţă copii la mașini şi aparate, al căror 
uz nu este scutit de pericol, face pe patron responsabil de 
orice accident s'ar întâmplă acelor copii. 

20724 18 
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decât dovedind că accidentul s'a întâmplat din culpa lueră- 
torului, sau din caz fortuit ori forță majoră (4). 

Art. 998 şi 999 trebuese deci scoase din desbateri în 
cazul de față, neputând fi vorba de răspunderea delietuală, 
ei de acea contractuală, de vreme ce între patron și lucrător 
s'a încheiat un contract, prin eare cel de al doilea îşi înehi- 
riază serviciile sale celui dintâiu. 

Prin însăș natura contractului și prin puterea lueru- 
rilor, patronul se obligă a garantă lucrătorilor şi muncitorilor 
săi siguranța vieței lor și a luă, toate măsurile necesare pentru 
a preîntimpină, orice pericol inerent lucrărei sau muneei lor (2), 
  

(1) Vezi în acest sens numeroasele autorităţi citate în t. V al 
Coment. noastre, p. 500, nota 1, precum și autorităţile citate 
înfră, p. 215, nota 3. Mai vezi asupra acestei importante 
chestiuni, un articol al d-lui An. Gusti, publicat în Drepiul 
din 1909, No. 29. 

(2) Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1907, No. 10, p. 83 urm.—După 
regulamentul poliţiei miniere şi regul. industrial din 24 Sep- 
tembrie 1894, inginerii şefi sunt datori a ordonă efectuarea 
lucrărilor și a, veghea, ea lucrătorii, sub conducerea, lor, să le 
execute întocmai; şi sunt ţinuţi a luă măsurile necesare spre 
a feri pe lucrători de răniri prin mașinile în acţiune; între 
altele, ei sunt obligaţi a împrejmui cu parapete de siguranță . 
nu numai părţile de transmisiune ale maşinelor, ei şi chiar 
micile rotiţe, de ar fi legate cu vreun volan sau vreun motor 
principal. Acestea fiind măsurile ce patronii trebuese a le urmă 
în asemenea lucrări, rămâne ca judecătorii să examineze în 
fapt dacă aceste cerinţe au fost îndeplinite, pentru a stabili 
culpa şi, prin urmare, responsabilitatea, patronului în caz de 
accident întâmplat unui luerător. Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 
1909, No. 20. 

Sentința de mai sus mai pune încă în principiu că, în caz 
când și lucrătorul ar fi în culpă, accidentul datorindu-se unei 
culpe comune, aceasta, nu are de efect de a ridică orice respun- 
dere patronului, spre a puteă opune o fine de neprimire a acţiunei, 
ci numai de a micşoră cuantumul daunelor, lăsând evaluarea 
lor la, suverana apreciere a judecătorilor. Cpr. şi 0. Bucureşti, 
Dreptul din 1895, No. 61, precum şi alte autorităţi citate în 
tom. V al Coment. noastre, p. 422, nota 2.—Axt. 1304 din codul 
austriac (nereprodus în codul Calimach) este expres în această 
privinţă, „De câteori, la caz de daună, partea lezată este în 
culpă, zice acest text, de atâtea ori ea trebue să sufere dauna 
împreună şi în proporţie eu acela care a cauzat-o, sau pe 
jumătate când nu se poate stabili această proporţie“. Art. 674 
din codul comercial cuprinde o derogare dela acest principiu
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iar lucrătorul, la rândul său, se obligă a nu face iluzorii precau- 
ţiunile sau măsurile de siguranță luate în acest scop de patron (). 

Or, fiind vorba, în specie, de obligaţii reciproce luate prin 
contract, se vor aplică deci principiile dela culpa contrac- 
tuală, iar nu dela acea delietuală. Acestea ni sau părut în 

totdeauna, adevăratele principii cari cârmuesc această delicată 
materie, şi ele au fost consacrate printr”o decizie remarcabilă 
a Curţei din Galaţi, dată sub prezidenţia amicului nostru, 
d-l El. G. Eeonomu, astăzi consilier la Inalta Curte de easaţie, 
care a admis în totul modul nostru de a vedeă (2). 

„»Obligaţia patronului, zice Curtea, de a despăgubi pe lucrător 
pentru accidentele întâmplate în serviciul său, izvorăse din contractul 
încheiat între patron şi lucrător, prin care lucrătorul îşi închiriază 
serviciile sale patronului, şi pe baza acestui contract, patronul este 
presupus în culpă de câteori nu dovedește că el şi-a îndeplinit obligaţia 
ce aveă faţă de lucrător, şi anume: aceea de a luă toate măsurile 
necesare pentru a preîntimpină pericolele, şi că accidentul s'a întâmplat 
din greşala sau imprudenţa lucrătorului, ori din caz fortuit“ (5). 

Este adevărat că această frumoasă decizie a, fost casată, 
după două diverginţe, în secţii-unite, prin decizia, citată 

în materie de abordagiu. Mai vezi încă, în privinţa cazului 
când există culpă comună, tom. V al Coment. noastre, p. 458, 
ad notam şi p. 466, nota 2. 

() Aceştia sunt chiar termenii unei sentinţe a tribunalului civil 
din Bruxelles, dela 31 Decembre 1885, sentinţă citată de E. 
Delacroix în D. P. 86. 2. 154, ad notam, coloana 1. Vezi și 
Trib. Ilfov (Dreptul din 1907, No. 10), care zicecă, în legis- 
laţia noastră, lipsind o dispoziţie similară celei din legea, franceză, 
dela 9 April 1898, prin care seereează în sarcina patronului 
un rizie profesional, trebue a se analiză elementele de culpă 
imputabile patronului. Astfel, adaogă tribunalul, de câteori 
se constată că patronul n'a luat toate măsurile necesare pentru 
a garantă pe lucrător contra propriei şi naturalei sale negligenţe, 
de atâtea ori el este în culpă. 

(2) Vezi în Dreptul din 1899, No. 65 nota amicului nostru B. P. 
Rădulescu, care însoţeşte această decizie, şi care se referă la 
părerea, noastră, susţinută cu un an înainte în coloanele acelei 
reviste. 

() Vezi Dreptul din 1899, No. 65 şi Cr. judiciar din 1900, No. 40, 
p. 319 (eu nota fostului nostru coleg dela, Casaţie, d-l Şt. 
Stătescu). Vezi în acelaş sens, Trib. Constanţa, Dreptul din 
1909, No. 40 (sentință foarte bine motivată şi adnotată de 
noi). Cpr. şi Trib. Vâlcea, Or. judiciar din 1909, No. 42. 

5
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supră, p. 273, n. 3(6), însă Curtea de casaţie nu contestă; 
principiul culpei contractuale, așa de bine pus de către 
Curtea, din Galaţi, ci se mărginește a decide că patronul 
era, în specie, în culpă, prin faptul că a întrebuințat la o 
maşină periculoasă de pastă făinoasă (macaroane), pe o fată. 

de 14 ani, care, pe când lueră la luerul ce i se încredințase, 
a avut mâna prinsă în mașină şi ruptă cu desăvârșire. 
Curtea de casaţie a judecat, deci, în cazul de faţă, mai 
mult în fapt decât în drept, consacrând în mod implicit 
principiul culpei contractuale, care în alte ţări a fost admis 
prin legi “speciale €), şi care, la noi, rezultă din princi- 
piile generale. 

II. Despre contractul de transport sau cărăușşie. 

Art. 1473.— Dispoziţiunile din capit. despre depozit şi sechestru, 
relative la stăpânii de oteluri, se vor aplică şi la cărăuşii şi căpitanii 
de corăbii, întrucât priveşte paza şi conservaţiunea lucrurilor înere- 
dinţate lor. (Art. 1474 urm., 1623, 1624, 1625, 1730, 70 C. civ. Art. 413 
urm., 425 urm., 5Îl urm., 592 urm. C. com. Art. 1782 C. fr.) (5) 

Art. 1474. — Cărăuşii şi căpitanii de corăbii sunt răspunză- 
tori nu numai pentru luerurile ce au încărcat în bastimentul sau 
carul lor, dar şi pentru acele ce li s'au remis în port sau în magaziile 
de depozit, spre a fi încăreate în bastimentul sau carul lor(î). 
(Art. 1000, 1473, 1475, 1476 C. eiv. 425 urm. C.eom. Art. 1783 C. fr.) 

Art. 1475. — Ei sunt răspunzători de perderea, ș şi stricăciunea, 
lucrurilor încredințate lor, când ei nu probează că sau perdut ori s'au 

() La judecarea acestui recurs, când sa casat decizia menţionată 
a Curţei din Galaţi, din întâmplare n'am luat parte. La primul 
şi al doilea termen, când sa făcut divergință, am pus însă 
concluzii ca procuror general, fiindcă victima accidentului eră 
minoră, Vezi asupra acestei chestiuni, lăsată de legiuitorul nostru 
la, voia întâmplărei, un frumos studiu al d-lui Î. lonescu-Dolj, 
publicat în Cr. judiciar din 1900, No. 64, prin care distinsul 
nostru amic declară că împărtășește în totul părerea noastră 
asupra acestei grele şi spinoase chestiuni. 

(2) Vezi, între altele, în: Sirey, 1899, partea finală (Lois annottes), 
p. 161 urm. legea fr. din 9 Aprilie 1898, privitoare la responsabi- 
litatea accidentelor de cari lucrătorii sunt victime în lucrările lor. 

(5) Cpr. L. 1. Pr. şi $ 1—4, Dig., Naute, caupones, stabularii, 
ut vecepta restituant, &, 9. 

(&) Cpr. L. 1 $8 şi L. 3, Dig., loco supră cit.
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stricat din cauză de forţă majoră sau cazuri fortuite. (Art. 1080, 1983, 
1156 C. civ. Art. 425 urm., 506, 508 C. com. Art. 1784C. fr)(). 

Art. 1476. — Intreprinzătorii de transporturi publice pe' useat 
şi pe apă trebue să ţină un registru de bani, de efectele şi pache- 
tele cu cari se însărcinează. (Art. 1191, 1198, 1474, 1621 C. eiv. 
Art. 22 urm., 425 urm., 431 C. com. Art. 1785 C. fr). 

Art. 1477. — Intreprinzătorii de transporturi şi de trăsuri 
publice, cum şi patronii bastimentelor mai sunt supuşi şi la regu- 
iamentele particulare, eari au putere de lege între dânşii şi ceilalţi 
cetăţeni. (Art. 1476 C. civ. Art. 413, 441 C. com. Art. 1786 C. fr.) (2). 

Prin cărăuș (ooiturier, Frachifiihrer), se înțălege, lato — Cărăuș. 
. . . Definiţie. sensu, orice persoană sau companie care, pentru un preţ 

determinat, se însărcinează cu transportarea dinti”un loe în 

altul, pe apă (transport maritim)() sau pe uscat, a mărfurilor, 
animalelor(*) sau a oamenilor (5), fie că este vorba de un 

  

(0) Cpr. L. 3 $ 1, Dig., loco cit.; L. 13$ 2 și L. 25 $7, Dig, 
Locati, conducti, 19, 2. 

(2) Cpr. L. 19 $ 7, Dig., Locati conduceti, 19, 2; L. 10, Pr, 
Dig., De lege Rhodia de jactu, 14, 2. 

() Sa decis că contractul de navlu, prevăzut de art. 557 C. com., Conte. de 
deşi figurează sub titlul contractului de închiriere, totuși având navlu. 
de principiu direct transportul lucrurilor încăreate pe vasul pt 597 
ce se închiriază pentru acest scop, la o distanță anumită și ” 
fixată de mai înainte, într'un asemenea contract, închirierea 
nefiind decât un mijloe pentru transport, iar ideea de trans- 
port fiind dominantă şi de esenţa, contractului, de aici rezultă, 
că taxele de timbru, ce urmează a se percepe pentru un ase- 
wienea, contract, sunt acele prevăzute pentru contractul de 
transport, iar nu pentru contractul de închiriere. Cas. rom. 
Bult. 1900, p. 149. Incât priveşte dovedirea contractului de 
navlu, vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 257, nota 1.— 
Pentru acţiunile derivând din executarea unui contract de 
navlu, se aplică legea domiciliului debitorului. Cas. rom. 
Bult. 1899, p. 336. — Căpitanul vasului are, pentru plata 
navlului, un privilegiu asupra mărfurilor transportate, cât 
timp marfa. se află încă pe vapor, iar după predarea mărfu- 
rilor transportate, el nu poate aveă, decât o acţiune personală 
pentru plata preţului navlului. Cas. rom. Bult. 189%, p. 61. 

() Vezi în privinţa transportului animalelor $ 40 al regul. de trans- 
port și traficul local al căilor ferate române din 13 Aprilie 1899. 

(2) Şi cadavrele pot fi transportate dintr'un loc în altul, chiar 'Transportarea 
din străinătate, însă pentru aceasta sunt anumite regule de cadavrelor. 
îndeplinit, prevăzute de regulamentul din 5 Ianuarie 1877 şi 
de acel din 13 Aprilie 1899, $ 39.
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Art. 413 
C. com. 

Persoanele 
considerate ca 

cărăuşi. 

Comisionarii 
de transpor- 

turi, 
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transport accidental, fie de exerciţiul unei profesiuni (1). „Se 
numeşte cărăuş, zice art. 413 din codul comereial, persoana 
care-şi iă însărcinarea ea, întrun mod oarecare, să trans- 
porte sau să facă a se transportă un obiect oarecare“(?). 

Prin urmare, sunt cărăușşi: companiile de drum de fer, 
fie chiar Statul, când exploatează el însuș căile ferate (5); 

companiile de vapoare, compania, internaţională de wagoane 
eu paturi (wagons-his) (6), întreprinzătorii de transporturi (9), de 

mesagerii, de trăsuri publice sau diligențe, companiile de omni- 
busuri sau de tramwayuri, fie electrice sau altfel, ete. 

S'a decis că este cărăuş nu numai acela care își ia în- 
sărcinarea de a transportă marfa înti”un mod oarecare, că 
şi acela care se însărcinează a face a se transportă, această. 
marfă. Prin urmare, un comisionar, care exercită profesiunea 

de a face să se transporte mărfuri dintr'un loe în altul 

este, în sensul strict al legei, un cărăuș, și această calitate 
de cărăuş o are nu numai primul comisionar de transport; 
dar şi acel intermediar, precum și ultimul, care are însăr- 
cinarea, de a predă maifa destinatarului și a primi plata ei, 
de oarece nu există nicio rațiune de a distinge între acești 

() Thixy, 1V, 81; Guillouard, Louage, II, 737. 
() Cpr. Trib. Ilfov, Or. judiciar din 1897, No. 40, p. 318. 

(2) Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1887, No. 30. Vezi în privinţa 

transportului mărfurilor şi persoanelor prin mijlocul căilor 

ferate, art. 453—473 C. com. german (Befărderung von 

Giitern und Personen auf den Kisenbahnen,), precum și regul. 

de transport pentru traficul local al căilor ferate române din 

13 Aprilie 1899. După acest regul. (art. 29 și 30), faptul 

de a călători pe căile ferate, luând cu sine obiecte incendia- 

bile, explozibile, ete., constitue o contravenţie. Cpr. Cas. rom. 
Cr. judiciar din 1909, No. 18. 

(4) 'Trib. Paris, Sirey, 93, 2. 107; D. P. 98, 2, 179. — Această 

sentinţă pune în principiu că compania wagoanelor de dormit, 

nefiind asimilată unei ospătării, nu poate fi declarată res- 
ponsabilă de obiectele călătorilor, conform art. 1623 din codul 
civil, nefiind vorba în specie de un depozit necesar; ea nu 

răspunde, deci, decât de obiectele cari au fost lăsate în paza 

şi păstrarea ei, nu însă și de acele pe care călătorul le-a, 

păstrat la el. Vezi și tom. V al Coment. noastre, p. 534, 

nota, în fine. 
(5) Cas. rom. Bult. 1900, p. 1406 şi Or. judiciar din 1901, 

No. 1, decisie la care am luat şi noi parte. Cpr. Trib. Ilfov, 

Dreptul din 1881, No. 30.
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diferiţi întreprinzători şi a-i consideră numai pe unii ca 
cărăuși, iar pe alţii ca mandatari cu puteri limitate; căci 
este acelaș lucru dacă primul comisionar, însărcinat cu expe- 
dierea mărfei, ar tace singur predarea ei căilor ferate din 
diteritele ţări, pe unde ar trece acea marfă, și tot singur ar 
seoate-o dela gara de destinaţie, spre a o predă destinata- 
rului, sau sar constitui în societate de fapt cu doi sau mai 
mulți comisionari de transport, cari să-l înlocuiască în dife- 
ritele aceste operaţii. În adevăr, toţi aceştia, participând la 
transportul mărfei, care-și ia sfârșit prin predarea, ei în 
posesia, destinatarului, sunt niște cărăuşi, de oarece cu toţii 
execută contractul de transport pănă la ultimul act: predarea 
mărfei destinatarului (*). 

Acei cari au profesiunea de a mută mobilele persoa- Persoanele 
nelor dintr'un loc în altul, nu sunt însă în genere conside- i, 2 Profe- 
rați ca cărăuși, nici chiar atunci când transportă aceste pe alţii. 
mobile cu camioanele lor proprii (2). 

Cât pentru antreprenorii de pompe funebre, vom vorbi Porape fu- 
despre ei mai la, vale(?). nebre, 

Codul civil, foarte incompleet în această privinţă, cu- Statul poate 
prinde numai câteva regule privitoare la responsabilitatea Î “râu? 
cărăușului, aplicabile tuturor cărăuşilor în genere, chiar 
Statului, când exploatează el însuş drumurile de fer(*). 

De cele mai multe ori, cărăuşii sunt comercianți (5); însă Cărkuşi co- 

ei pot să nu fie comereianți, şi aceasta se întâmplă de câteori Moat și 
ei nu-și fac din cărăușie o profesiune obişnuită; de unde cianți. 
rezultă că regulele edictate, în această privinţă, de codul 
comercial nu vor fi aplicabile decât cărăuşilor comercianți. 

0) C. Bucureşti, Or. judiciar din 1900, No. 72, p. 578. Cpr 
Cas. rom. Bult. 1900, p. 1406 şi Cr. judiciar 1901, No. 3.— 
Contră : Trib. Ilfov (sentinţă reformată de Curte), Or. judiciar, 
loco cit., p. 580. Vezi şi Or. judiciar din 1897, No. 40, p. 318. 

(2) C. Paris, D. P. 97. 2. 262. — Contră: Bawdry et Wabhl, 
Louage, II 2454. 

(9) Vezi infră rubrica: Despre alte contracte de locaţiune decât 
acele de cari s'a vorbit mai sus, p. 322 urm. 

(£) Baudry et Wabhl, Louage II, 2446, 2511; 'Thaller, Tr. clement. 
__de droit commercial, 83, p. 67 (ed. l-a). 

(5) Art. 3 $ 13 din codul comereial face, în adevăr, să figureze 
printre actele de comerț, întreprinderile de transporturi de 
persoane sau de lucruri, pe apă sau pe uscat.
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Dovodirea Astfel, de câteori va fi vorba de o întreprindere de 
contr. de că- „x uxauat „na lx , : Aa răuție co- CăTăușie comercială, dovada contractului se va puteă în 
mercial și totdeauna face prin martori, conform art. 46 din codul ivil. Art. 46 : . a : x “GC com. comercial, oricare ar fi valoarea, lucrului încredințat cărău- 

şului (?); pe când dacă este vorba de un cărăuș necomereiant, 
proba contractului nu se va puteă face decât conform regu- 
lelor dreptului civil (2). 

Formele con- Contractul de transport, fiind un contract consensual (2), 
tractului de ._. Cp . A 
transport. <* DU este supus niciunei forme speciale. EI poate să fie atât 

expres cât şi tacit. Există convenţie tacită de câteori luerurile, 
cari urmează a fi transportate, au fost înmânate cărăuşului, 
sau prepuşilor săi, fie în bastiment san trăsură, fie în port, 
fie în magaziile de depozit (art. 1474)(0). 

Scrisoarea de Incât priveşte transportul mărfurilor, expeditorul remite, 
căra. în genere, cărăuşilor o scrisoare de cărat sau de trăsură, 

() Thiry, IV, 82; Mourlon, III, 813; Guillouard, II, 739; Aubzy 
et Rau, V, $ 375, p. 622, text şi nota 6 (ed. a 5-a); Lau- 
rent, XXV, 522; Baudry et Wabhl, Louage, II, 2472; Lyon- 
Caen et Renault, Zr. de droit commercial, III, 564, şi toţi 
autorii; Cas. rom. Bult. 1904, p. 81. 

(2) Art. 1473 nu asimilează, în adevăr, pe cărăuşi ospătătorilor 
şi hangiilor decât în privinţa conservărei şi păzirei lucrurilor 
încredințate lor, nu însă și în privinţa dovedirei contractului. 
Lyon-Caen et Renault, Guillouard, loco cit.; Aubry et Rau, 
loco cit... p. 622, text şi nota 5; Baudry et Wabhl, II, 2471 
bis; Mareadă, VI, art. 1782 urm., No. i; Duvergier, II, 321, 
T. Huce, X, 400; Laurent, XXV, 520; Thiry, 1V, 82; Colmet 
de Santerre, VII, 237 bis 1 şi II; Troplong, II, 908; Mourlon, 
III, 813; Arntz, IV, 1217. — Cuntră: Pardessus, Cours de droit 
commercial, 1, 540; Duverdy, Tr. du contrat de transport, No. 8. 

Clauză penală. (5) Cpr. Cas. rom. Bult. 1899, p. 878. — Părţile pot, într'un 
asemenea contract, să stipuleze o clauză penală pentru întâr- 
zierea predărei mărfurilor trimese, şi în asemenea caz, nu 
se cere să se dovedească existența vreunei pagube (art. 439 
C. com.). Frib. Covurlui şi Cas. rom. Dreptul din 1898, No. 55 

Cedarea con- şi Bult. Cas. 1898, p. 758. — Drepturile ce derivă dintr'un 
tractului. contract de transport pot fi transmise altuia prin cesiune, când 

scrisoarea, de trăsură se găseşte în mâna unei anumite persoane. 
Dacă scrisoarea de trăsură e la ordin sau la purtător, girul 
sau remiterea exemplarului semnat de cărăuş transferă proprie- 
tatea lucrurilor transportate (art. 417 C. com.). Cpr. Îrib. 
Covurlui, Dreptul, loco supră cit.; C. Galaţi, Cr. judiciar din 
1901, No. 32. 

(&) Baudry et Wabl, Louage, II, 2459; Guillouard, Jdem, ]], 740.
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(Prachibrief) (axt. 414 C. com.)(5. In lipsa, acestei serisori, 
dovada contractului poate, după cum am văzut, în materie 
comercială, să fie făcută prin orice mijloace (?). 

Dovada remiterei obiectelor, cărăuşului, se mai poate Art. 1476. 
încă face prin registrele acestui din urmă (art. 1476), dacă 
el nu stabileşte că lucrurile inserise în registru nu i-au fost 
încredințate (5). 

() După xegul. de transport al căilor ferate din 13 Aprilie 1899  Regul. de 
($ 44, 19), contractul de transport se consideră încheiat din iransport al 
momentul ce staţia, de expediere aplică stampila sa pe scrisoarea gin 13 A pri- 
de trăsură. Pentru mărfurile a căror transportare nu se poate lie 18%, 
face imediat, calea f-rată este ținută a le luă deocamdată în 
păstrare, dând adeverinţă de primirea lor; această luare în 
păstrare se face sub rezerva ca expedierea să se facă numai 
atunci când va fi cu putință, şi predatorul mărfei trebue să 
declare în scrisoarea de trăsură că consimte la, această proce- 
dare. Scrisoarea de trăsură se întoemește chiar în momentul 
depunerei mărfei, însă ea rămâne la staţia de expediere, care 
aplică stampila atunci când se face expedierea. Stampilarea 
fiind în sarcina Direcţiei căilor ferate, această din urmă nu 
se poate prevală de lipsa îndeplinirei unei atare formalități, 
mai ales atunci când ea a executat în parte contractul de 
transport. Direcţia drumurilor de fer răspunde deci de toate 
consecinţile acestui contract, şi destinatarul mărfei poate exereită, 
toate drepturile derivând din contractul de transport, precum 
şi acţiunile în despăgubire. C. Galaţi (afacere în care am pledat 
noi înşine). Dreptul din 1899, No. 55. Făcându-se recurs contra 
acestei decizii, recursul a fost respins. Vezi Bult. 1899, p. 878. 

Scrisoarea de trăsură serveşte a dovedi contractul de transport, 
însă în lipsa, unei asemenea serisori, existenţa, contractului poate, 
ca orice contract comercial în genere, fi dovedit cu martori, 
conform art. 46 C..com. Cas. rom. Bult. 1904, p. 81. Vezi şi 
supră, p. 280, text și nota, 1. Incât privește enunţările ce trebue 
să. cuprindă scrisoarea, de trăsură, vezi art. 415 C. com., iar 
îneât priveşte persoanele în privinţa cărora această serisoare 
face dovadă, vezi Baudry. et Wahl, II, 2475 urm. Cpr. C. 
Galaţi, Or. judiciar din 1901, No. 32. — Sa deeis, eu drept 
cuvânt, că după regul. de transport al căilor ferate, predătorul 
răspunde de exactitatea declaraţiilor din scrisoarea de trăsură, 
având a suferi toate conseecinţile ce rezultă din declaraţii 
neexacte. Cas. rom. Bult. 1898, p. 972. 

(2) Opr. Cas. rom. Bult. 1904, p. 81. Vezi şi supră, p. 280, text 
şi nota 1. 

() Guillouară, II, 741; Baudry et Wabl, II, 2470; Aubry et Rau, 
V, $ 373, p. 623, text și nota 8.— Proba testimonială nu va,
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Transportul Incât privește transportul persoanelor cu drumul de fer, 
persoanelor ou contractul se constată printr'un bilet, care se remite călătorului 

şi care, în genere, fiind la purtător, poate fi cedat altuia, cât 
timp călătoria, nu este încă începută (*). 

Biletele de Vom menţionă, cu această ocazie, că și biletele de teatru 
teatru. A Le y . 

“2% sunt, în genere cesibile, dacă nu au pe ele o menţiune contrară $). 
Când îi naş Cu toată părerea, generală, care admite realitatea con- 
tere contraec- +. : . + (3 pa i - i a tzsg, tractului de transport (*), trebue să decidem că acest con 

port. tract iă naştere din momentul consimţimântului părţilor, iar 
Controrersă nu numai din ziua în care s'a remis cărăușului obiectele ce 

el trebue să transporte. În adevăr, contractul de transport, 
fiind o varietate a contractului de locaţiune, nu poate să 
aibă o natură juridică specială ($). | 

Responsab. Numai responsabilitatea cărăușului începe din momentul 
cărăușului- remiterei lucrului ce urmează a fi transportat, după cum 

aceasta rezultă din art. 1475 (6). 
Îndată ce mărfurile, bagajele călătorului (€) sau alte 

fi însă admisă în contra registrelor decât atunci când împre- 
jurări grave ar face verosimilă alegaţia cărăuşului. Aubry et 
Rau, Guillouard, loco cit.; Baudry et Wabl, II, 2470.— Contră;: 
Troplong, II, 956, care nici într'un caz nu admite proba testi- 
monială, de câteori este vorba de o sumă mai mare de 150 lei, 

(1) Baudry et Wahl, II, 2468 şi 2719; Lyon-Caen et Renault. 
op. cil., III, 796.— Biletele de abonament, ca și cărţile perma- 
nente, sunt însă personale şi nu pot fi cedate. lLyon-Caen et 
Renault, loco cit. De asemenea, în caz de a se fi liberat un 
bilet de dus şi întors, călătorul care l-a întrebuințat pentru 
dus, nu-l poate cedă altuia în privinţa întorsului. 

(2) Baudry et Wahl, Louage, II, 3132, şi autorităţile citate acolo. 
(2) Lyon-Caen et Renault, op. cit... III, 559; Guillouard, Louage, 

II, 740; Aubry et Rau, V, $ 373, p. 621 (ed. a 5-a), ete. 
(£) Baudry et Wabhl, II, 2449 şi 2473; T. Huc, X, 400, p. 554. 
(6) 'T. Hue, loco cit.; Baudry et Wabl, II, 2449, in fine şi 2506. 

Răspunderea (6) Cărăuşul răspunde deci de bagajele călătorului, chiar când 
cârăugului aceste bagaje i-ar fi fost încredințate pentru un scurt timp. 

Ele cal De exemplu: un călător încredinţează cufărul său unui birjar, 
rilor. pentru timpul cât îi trebue spre a aduce alte bagaje. Baudry 

et Wabhl, II, 2518, text şi nota 1. Mai mult încă, se decide, 
cu drept cuvânt, că cărăușul n'ar puteă să stipuleze nerespon- 
sabilitatea sa pentru bagajele sau mărfurile ce-i s'au încredinţat, 
fiindcă nu se poate scuti pe un debitor de îndeplinirea, obliga- 
ţiilor sale. Laurent, XXV, 531; Ricei, Corso teorico-pratico di 
diritto civile, VIII, 222, p. 387, şi deciziile citate de acest autor.
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lucruri i-au fost predate spre transportare, cărăușul răspunde 
de perderea sau stricăciunea, lor, afară de cazul când ar 
dovedi că această perdere sau strieăeiune se datorește unui 
caz fortuit (5), sau unui viciu al luerului (art. 425 C. com., 
1475 C. civil), sau în fine, că el nu este în culpă şi că 
şi-a îndeplinit toate obligaţiile sale (?). 

Un viciu al lucrului ar există atunci când, de exemplu: Exemple de 
lucrul care urmează a fi transportat ar fi rău ambalat, sau Ticăle Iu 

"animalele de transportat ar fi bolnave, ete. (6). 
Responsabilitatea, cărăuşului se întemeiază, în specie, pe Temeiul juri- 

principiile generale, adecă pe art. 1156, după care orice debitor eee 
al unui corp cert și deierminat este obligat a-l restitui, dacă cărăuşului. 
nu dovedește cazul fortuit (5. EI nu răspunde deci de cazurile 
fortuite, decât atunei când ar fi luat aceste cazuri asupra 
lui (), sau le-ar fi provocat priu dolul ori culpa lui. (Vezi 
notă 1 dela această pagină). 

Dovada ce trebue să aducă cărăușul, spre a fi descăreat de Probele ce 
x j . a, o. i i- răspundere, poate fi făcută prin martori, căci el n'a putut să-și Poate 2dmi 

procure o dovadă serisă despre evenimentul întâmplat ($). răușul. 

(1) Cas. rom. Bult. 1898, p. 813.—Prin aplicarea dreptului comun, 
cărăușul răspunde de cazul fortuit cauzat sau provocat prin 
dolul ori culpa lui. Casus culpa determinatus. Baudry et Wahl, 
II, 2534, 2536; Guillouard, II, 749; Aubry et Rau, V, $ 373, 
p. 634; Avntz, IV, 1219. Vezi supră, p. 162, ad notam.— Odată, 
cazul fortuit dovedit de către cărăuş, acel care pretinde că, 
acest caz fortuit a fost precedat de o culpă din partea cărău- 
șului, trebue să-și dovedească alegaţia sa (art. 1169). Baudry 
et Wahl, Louage, II, 2524; Liyon-Caen et Renault, 7r. de 
dr. commercial, Il, 603. 

(2) Baudry et Wahl, Louage, II, 2525, şi autorităţile citate acolo. 
€) Arntz, IV, 1219; Baudry et Wabhl, II, 2540, 2546, şi auto- 

rităţile citate acolo. Vezi, în privinţa animalelor ce urmează 
a fi transportate cu caleu ferată, regulamentul din 28 Ianuarie 
1901, pentru transportarea animalelor şi a productelor lor 
brute cu calea ferată şi pentru dezinfectarea, vagoanelor. 

(4) Baudry et Wabhl, [1], 2521; Laurent, XXV, 523; Guillouard, II, 
743; T. Huc, X, 403, 404; Lyon-Caen et Renault, op. cit., III, 603. 

(0) Aubry et Rau, V, $, 373, p. 635; T. Huc, X, 406; Baudry et 
Wabl, 1], 2534; Cas. fr. D. P. 91. 1. 246; Sirey, 93. 1. 470. 

(6) Baudry et Wabl, Louage, II, 2523; Gnillouară, Idem, II, 753; 
Laurent, XXV, 526; Lyon-Caen et Renault, op. cit., III, 603; 
Aubry et Rau, V, $ 373, p. 634, text şi nota 13 (ed.a 5-a); 
Cas. rom. Bult. 1898, p. 813.
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Prezumpţia Din cele mai sus expuse și din art. 1475 rezultă cu 
de oulpă edic- Drisosinţă că, în caz de perderea sau stricarea luerului ce 
cărăușului. „urma a fi transportat dintr'un loe în altul, expeditorul nu 

are nevoe de a dovedi culpa cărăușului; căci acesta fiind pre- 
supus în culpă, el este acela care, spre a scăpă de răspun- 
derea, ce apasă asupra lui, trebue să dovedească cazul fortuit 
sau viciul lucrului, sau lipsa de culpă din partea lui (4). 

Răspund. că- Art. 1473, asimilând pe cărăuși hangiilor şi ospătăto- 
piutului 2: vilor, încât privește paza şi conservarea lucrurilor ce li s'a 

telor îneredin- încredințat, de aici rezultă că cărăuşul răspunde de furtul 
apte acestor lucruri, după cum răspunde şi hangiul sau ospătă- 
Axt. 1624. torul (art. 1624), puţin importă că acest furt să fi fost 

comis de prepușşii săi sau de oamenii străini, cari s'au folosit, 
spre a-l comite, de lipsa de supraveghere (2), 

Furtul cu EI nu respunde însă de furtul comis cu mâna înarmată, 
mâna înar- . 4 tus N 3 mată. Caz for Aceasta fiind în caz fortuit (art. 1625)(0), după cum nu 

tuit, Art, 1625. răspunde nici de alte cazuri fortuite (*). 

| Cărăuşul, fiind declarat de lege responsabil (5), el răs- 

() Guillouard, II, 743; Lyon-Caen et Renault, op. cît., III, 603; 
Thaller, Tr. €lement. de dr. commercial, 993 şi 1003; Baudry 
et Wabhl, II, 2521; T. Huc, VII, 143 şi X, 403; C. Bucureşti, 
Or. judiciar din 1903, No. 68 (cu observ. noastră) şi Dreptul 
din acelaș an, No. 68. Această soluţie este ea aplicabilă la 
transportul persoanslor ? Chestiunea este controversată. Vezi 
înfră, p. 289 urm. 

(2) Baudry et Wabhl, II, 2543; T. Huc, X, 405; Arntz, LV, 1219. 
Purtprinesea- (2) Cas. fr. şi C. Paris, Sirey, 63. 1. 389, D. P.63. 1.399; D.P. 
ladare, efrae- 62. 2. 30.-— Furtul, comis chiar noaptea, prin escaladare sau 

ţie, sau cu chei . . . _. 
* nineinoase. efracțiune (art. 310 $ 2 C. penal), ori cu chei mincinoase 
Controversă, (art. 310 $ 3 C. pen.), nu constitue un caz de forță majoră, 

pentrucă, printr'o supraveghere mai de aproape, asemenea 
furturi ar fi putut fi înlăturate. Cpr. Baudry et Wabhl, Depăt, 
1211; Guillouard, Jdem, 147; Troplong, Idem, 235. Vezi tom. 
V al Coment. noastre, p. 533, nota 3 şi mai cu samă tom. VI, 
p. 350, 351, nota 5, precum şi numeroasele autorităţi citate 
acolo. — Contră: (în privința furtului prin esealatare și efrae- 
ţiune), P. Pont, Petits contrats, IL, 540; Trib. Iaşi, Dreptul 
din 1898, No. 73. 

(£) Opr. Baudry et Wahl, Louage, LI, 2543, 2544. 
Responsab. (5) Cărăuşul răspunde nu numai de culpa lui personală (culpa 

p. culpa lata şi culpa levis) dar chiar şi de culpa prepuşilor săi, afară 
prepuşilor. 

de cazul când acestia ar fi lucrat în afară de exerciţiul funeţiunei 
lor. Baudry er Wabhl, II, 2507, 2534, şi autorităţile citate
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unde, în genere, de valoarea întreacă a lucrului. Dacă, este Jurământul ) 95 ? 

vorba de lada sau cufărul unui călător, în care ar fi fost io 
obiecte de valoare, bani, bijuterii, ete. reclamantul va do- Art. 122, 
vedi, prin mijloacele ordinare, valoarea obiectelor perdute. 
In lipsa acestei probe, tribunalele pot, în caz de stabilirea 
perderei lucrurilor, să defere călătorului jurământul, hotă- 
rînd suma pănă la care el va fi crezut (art. 1222) (5). 

acolo. Cpr. art. 431 C. com. german. — Astfel, Administraţia 
drumurilor de fer răspunde de culpa sau negligența fuueţio- 
narilor ei. Trib. Paris, J. Clunet, anul 1909, p. 513.— Ar Â nulă, 
ca contrară ordinei publice, clauza dintr'un contract de tran- 
sport, prin care proprietarul vasului ar stipulă neresponsabi- 
litatea, sa din faptele căpitanului şi ale oamenilor din echipagiu. 
C. Galaţi, Dreptul din 1898, No. 80, p. 671. 

El răspunde nu numai de faptul subordonaţilor săi, dar ŞI Art. 423 
de acela al tuturor cărăuşilor succesivi, şi de al oricărei alte C. com. 
persoane căreia dânsul i-a încredinţat facerea transportului 
(art. 423 C. eom.). — Sa decis că, în materie de transport, 
orice cerere de despăgubire are a fi îndreptată contra primului 
sau ultimului cărăuş, având facultatea cărăuşul chemat a 
răspunde de fapte ce nu sunt ale sale, de a chemă şi el în 
garanție pe cărăușul care l-a precedat imediat, sau pe cel 
intermediator, răspunzător de pagubă. Cas. rom. Bult. 1900, 
p. 1405 urm. și Or. judiciar din 1901, No.1 (decizie la care 
am luat şi noi parte). 

Cărăuşul răspunde nu numai de întârzierea adusă în trans- Responsab. 
portarea mărfurilor, atunei, de exemplu, când, în cas de ale ?. întârzierea 
transportă eu mare iuțeală, conform înţelegerei avute, le-ar adusă trans- 
transportă cu iuţeala mică (Cas. rom. Bult. 1894, p. 1017 şi ile Sau 
Cr. judiciar din 1895, No. 1), dar şi de întârzierea adusă în persoanelor, 
transportarea persoanelor, atunci când această întârziere nu se 
datoreşte unui caz fortuit. Astfel, Administraţia căilor ferate 
datorește despăgubiri călătorului pe care nu l-a condus la 
timp la locul de destinaţie, dacă această întârziere îi aduce 
vre-o daună. Arntz, IV, 1218; Repert. Sirey, v0 Chemin de 
fer, 42179 urm.; Fâraud-Giraud, Code des transporis par 
chemins de fer, ILL, 312; Ruben de Couder, Dictionnaire de 
droit commercial, vo Chemin de fer, 24, ete. 

(1) Cpr. 'Thiry, IV, 83, p. 77; Marcad6, VI, art, 1782-1786, 
No. II, în fine, p. 539 (ed. a 6-a); Arntz, IV, 1220. Acesta 
este jurământul pe care doctrina îl numeşte estimator sau 
zenonian, astfel numit pentrucă se găseşte într'o Constituţie a 
împăratului Zenon (L. 9, Cod, Unde vi, 8, 4). Vezi tom. VII 
al Coment. noastre, p. 362, a4 notam şi p. 439 urm. 

Acest jurământ era admis şi în. pravila lui Vasile Lupu: Pr. V. Lupu.
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valorilor eu- 
prinse în lada 
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Se decide însă de unii, în Franţa, că de câteori ar fi 
vorba de obiecte preţioase ce ar conţine lada sau cufărul care 

ce urmează a fi ar urma a fi transportate, cărăușul nu răspunde de întreaga 
transportată, 
Controversă. 

L. telegrafo- 
poştală din 

1992. Art. 72 
şi 117. 

Art. 120 
IL... telegrafo- 

poştală. 

Art, 1477 
C. civil. 

Art. 431 şi 508 
$ 3 C. com. 

valoare a acestor lucruri, dacă ea n'a fost declarată (epr. 
art. 431 şi 508 C. com.) (î), pentrucă în lipsa unei asemenea 
declaraţii, el n'a putut să dea lucrului toată îngrijirea de 
care era nevoe în specie. 'Tribunalele au însă, în această 
privinţă, o latitudine oarecare de apreciere (?). 

In privinţa valorilor trimese prin poştă, legea telegrafo- 
poştală din 19 Iulie 1892 prevede anume despăgubirea ce 
Statul plătește, în caz de perderea lor, afară de cazurile de 
forță majoră de cari Statul nu răspunde (art. 72 şi 117 
din citata, lege) (). 

Reclamaţiile de despăgubiri trebuese făcute în termen 
de șase luni dela data perderei obiectelor, la oficiul tele- 
grafo-poștal, căci după expirarea acestui termen, reclamantul 
nu mai are dreptul la nicio despăgubire (art. 120 L. tele- 
grafo-poştală,). 

Afară de cele mai sus expuse, art. 1477 dispune că 

întreprinzătorii de transporturi și de trăsuri publice, cum 
  

„Celuia ce-și va piarde lucrul, dispune această pravilă, i se va 
da, jurământ să zică câte lucruri i-au furat şi cât le-au fost 
preţul, şi încă câtă pagubă au avut dintr'acele lucruri, şi cât 
au cheltuit umblând întrebându-le“. (Capitol. pentru semnele 
fuvtuşagului, pricina a IG-a). Vezi tom. VII al Coment. 
noastre, p. 502. 

(1) Iată cum se exprimă art. 431 din codul comereial: „Cărăușul 
nu răspunde de lucrurile preţioase, bani şi titluri ce nu i-au 
fost declarate, şi în caz de perdere sau stricăciune, nu este 
răspunzător decât de valoarea arătată“. Vezi şi art. 508 $ 3 
din acelaş cod, care are următoarea cuprindere: „Căpitanul nu 
răspunde de lucrarile preţioase, de banii şi titlurile de credit 
ce nu i-au fost declarate“. 

(2) Thiry, IV, 83, p. 77; Maread, VI, art. 1782—1786, No. Il, 
p. 538; Laurent, XXV, 530; Aubwy et Rau, V, $ 35, 
p. 640, 641, text şi note (ed. a 5- -a); Duvergier, II, 329; 'Sourdat, 
Yi de la responsabilite, II, 1006 urm. p. 253 urm. (ed. a 5- -a), 
Cpr. Cas. fr. şi C. Paris, Sirey, 97. 1. 237; Sirey, 97. 2. 161: 
D P. 98. 2. 462. — Contră: Baudry et Wahl, Louage, II, 
2580; TI. Huc, X, 409; Troplong, Louage, IL, 950; Guillouard, 
Idem, Il, 160; Trib. Paris, Sirey, 97. 2. 147. 

(2) Incât priveşte dreptul francez în această privinţă, vezi Bandry 
et Wabhl, Louage, IL, 2591 urm.
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şi patronii sau căpitanii bastimentelor, mai sunt supuși și la, 
regulamentele particulare, stabilite în vederea, siguranței pu- 
blice, cari au putere de lege între dânșii şi ceilalți cetăţeni. 

Expeditorul trebue să plătească cărăuşului, persoană Plata prețului, 
sau companie, preţul convenit pentru transport, precum şi baxoror le 
cheltuelile făcute cu ocaziunea, acestui transport. de exemplu : 
taxele de vamă, de accize, ete. (!). 

Cărămșul are, pentru toate creanţele rezultând din con- Privilegiul 
tractul de transport, un privilegiu asupra lucrurilor trans- c&rkaşului. 
portate pănă la predarea, lor destinatarului (art. 437 C. com., 
1730, 7 C. civil). (Cpr. art. 440 C. com. german). 

Interesul comerţului, cerând în specie o prescripţie cât se Prescripţie. 
poate de scurtă, legiuitorul nostru a admis, ea, și acel italian, art 986 
preseripţia de şase luni şi de un an, după distincţia stator- 
nicită de art. 956), a cărui text are următoarea, cuprindere. 

Art. 956 C. com. — Acţiunile contra cărăuşilor derivând din contractul de transport se preseriu: 
1 Prin trecere de șase luni, dacă transportul a fost făcut în Europa, afară, de Islanda şi insulele Feroe, într'o piaţă maritimă 

a Aziei sau Africei de pe Mediterana, Marea-Neagră, canalul de Suez sau Marea-Roşie, ori întro piață de pe uscat legată prin calea ferată cu o piață maritimă din localităţile susarătate; 
20 Prin trecerea de un an, dacă transportul s'a făcut în alt loe.— În caz de perdere totală, termenul începe a curge din ziua în 

() Thiry, IV, 84; Baudry et Wabl, Louage, II, 2684 urm., 
2706 urm. 

„ (2) Opr. Trib. Vlăşea şi Cas. rom. Or. judiciar din 1894, No. 15; Bult. 1897, p. 722 şi 1347; C. București, Dreptul din 1902, No. 43.— Această prescripţie, referindu-se numai la acţiunile ce se ivese contra cărăușilor, pentru perderile totale, avariile sau întârzierile în predarea mărfurilor transportate, de aici rezultă, că de câteori o parte cere restituirea unei sume de bani, pe temeiul unei convenţii ce a avut cu Direcţia drumurilor de fer, ca cărăuş, sumă ce i se percepuse pe nedrept, preseripţia 
ce poate să invoace, în specie, suszisa Direcţie nu este aceea prevăzută de art. 956, ci aceea ordinară de 10 ani, în materie comereială (art. 947). Cas. rom., Judecăt. ocol. VI Bucureşti, şi Trib. Ilfov. Bult. 1903, p. 1267, 1268 şi Or. judiciar din 1905, No. 55, p. 405, 406. — Contră: Ilie Oprescu, Or. judi- ciar din 1906, No. 32, care aplică în toate cazurile preseripţia. de șase luni în privinţa tarifului local, şi acea de un an în privința tarifului internaţional, conform regulamentului de transport al căilor ferate.
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Regul. căilor 
ferate 

din 1899. 

Cazurile în 

care se aplică, 
art. 974 

C. com. 

Art. 954 
C. com. 

Dr. străin. 
C. fr. gi C, 
german. 
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care lucrurile transportate trebuiau să ajungă la destinaţia, lor, iar 
în caz de perdere parţială, avarii sau întârziere, din ziua predărei 
mărfurilor în primirea destinatarului. (Art. 413 urm., 43l urm., 
436 urm. C. com. Art. 1473-— 1417 C. eiv. Art. 926 C. com. ital.) Q). 

După regulamentul de transport al căilor ferate din 13 
Aprilie 1899 ($ 73), termenul preseripţiei în materie de 
transport pe căile ferate, este de șase luni, și reclamaţia, 
adresată în acest termen Direcţiei drumurilor de fer, are de 
efect de a întrerupe cursul preseripţiei (2). 

“Prebue să observăm că art. 956 declară preseriptibil, 
prin şase luni sau un an, după distincţia făcută de acest 
text, numai acţiunile îndreptate în contra cărăușilor, iz- 
vorită din contractul de transport, nu însă și acţiunile 
având de obiect plata preţului, îndreptate de cărăuș contra 
aceluia care l-a însărcinat a face transportul. Această din 
urmă acţiune se preserie prin termenul ordinar al preseripţiei 
în materie comereială, adecă prin zece ani (art. 947). 

Incât priveşte acţiunile rezultând din contractul de 
închiriere a unui vas, ele se prescriu prin trecerea de un 

împlini ălătoriei 954) 0). T rin termenul an dela împlinirea călătoriei (art. )(). Tot prin termenu 
de un an se prescriu şi acţiunile cari decurg din contractul 
de asigurare (art. 954 C. com.). 

1) După vechiul art. 108 din codul de comerţ francez, preseri pţia p ț p p 
era, de şase luni pentru expedițiile făcute în Franţa, și de un 
an pentru acele făcute în străinătate. Astăzi, în urma legei 
din 11 Aprilie 1888, care a modificat acest text, acțiunile 
pentru avarii, perdere sau întârziere, la cari pot să deă loe, 
contra cărăușului, contractul de transport, se prescriu printr” un 

an, iar celelalte acţiuni, la cari poate să deă loc acest contract, 
atât contra cărăuşului sau comisionarului cât și contra expe- 
ditorului sau destinatarului, se preseriu prin cinci ani. Cpr. 
Lyon-Caen et Renault, Pr. de dr. comm., IlL, 672 urm.—In 
codul de comerţ german, preseripţia este de un an (art. 414, 439). 
Acest termen poate fi prelungit prin convenţia părţilor. „Die 
Verjăhrungsfrist kann durch Vertrag verlăngert uerden“ 
(art. 414).— La noi, chestiunea de a se ști dacă părţile pot 
stipulă o prescripţie mai lungă sau chiar mai scurtă decât 
aceea admisă de lege, este controversată. Vezi tom. VII al 
Coment. noastre, p. 373 urm., nota 2. Curtea de casaţiea 
decis, eu toate acestea, că se poate stipulă o preseripţie mai lungă. 
Cas. rom. Bult. 1892, p. 815. Cpr. C. Nancy, Sirey, 91.2. 161. 

2) Cpr. Cas. rom. Bult., 1894, p. 379. 
(3) Ghe. C. Galaţi, Cr. judiciar din 1898, No. 39.
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Materia, transportului, făcând parte din uqul de comert, 
nu ne vom întinde mai mult asupra ei. Vom nţionă, însă, 
aci o chestie foarte controversată, pe care am m: diseutat-o 
în tom. V al Comentariilor noastre, p. 495 urm. asupra 
căreia revenim astăzi din cauza însemnătăţei ei. 

Am văzut supră, p. 284 că, în privinţa lucrărilor, 
cărăușul este responsabil de perderea, şi stricăciunea, los, e 
câteori nu probează cazul fortuit sau forța majoră, Vic 
propriu al lucrului sau, în fine, faptul expeditorului. Cu alt&. 
cuvinte, eulpa izvorând în specie din contraet, este presupusă. 

Această dispoziţie, aplicabilă, după cum am văzut Resphrsabili- 
supră, p. 282, nota 6, şi la bagajele călătorului, şi care nu pui po 
este decât o consecinţă a principiilor generale în materie de porta bnr- 
contracte (art. 1080—1083, 1156 C. eiv.), este ea aplica- Goe 
bilă la transportul de persoane, în caz de accident întâmplat 
unui călător, sau reclamantul trebue el să stabilească culpa 
cărăuşului ? Chestiunea este foarte controversată. 

Se susține că regulele responsabilităţei civile, în pri- 
vința transportului de persoane, sunt cârmuite numai de 
art. 998, 999 C. civ., şi că art. 1475 Q. civ. şi art. 425 
O. com. se aplică numai la transportul luerurilor sau măr- 
furilor, în cari necontestat intră şi animalele; şi pentru a 
se ajunge la acest rezultat cu totul straniu, care pune con- 
servarea, lucrurilor mai presus decât siguranța persoanelor, 
sa zis că marfa, sau bagajul încredințate cărăuşului, fiind 
un corp cert și determinat, depozitarul lui nu poate fi seutit 
de obligaţia, restituirei decât dovedind cazul fortuit sau forţa, 
majoră (art. 1156), pe când aceeaș soluţie nu poate fi aplicată 
persoanelor, din cauză că călătorul nu este un corp cert, 
această, calitate presupunând neapărat un lueru neînsuflețit (*). 

() Vezi în acest sens, C. Bucureşti şi C. Iaşi, Cr. judiciar din 1903, 
No. 68 (cu observ. noastră, critică); Dreptul din 1903, No. 68 
şi din 1909, No. 17. Motivele ambelor decizii sunt însă de o 
slăbiciune extremă. Curtea din Iaşi se mărginește a afirmă 
că art. 1475 şi urm. din codul civil, relative la contractul de 
cărăușie, se ocupă numai de transportul lucrurilor, şi că termenii 
de cari se servesc aceste texte sunt prea categoriei pentru a 
putea, fi intinse la transportul persoanelor. Această soluţie este 
cu drept cuvânt criticată de amicul nostru, d. Siliu Rădulescu 
(Dreptul din 1909, loco cit.). Vezi în sensul de mai sus, C. Rouen 
şi Riom, Sirey, 1900: 2. p. 57 (cu nota lui Esmein) şi p. 60, 

29724 
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spre a merg/l& Bucureşti, înregistrând și un cufăr, la caz 
de un acpăent, care ar aduce atât moartea mea cât și 
perderey 6ufărului, moștenitorii mei nu vor aveă nicio probă 
de fxut pentru 4 fi despăgubiți de perderea cufărului; 

e „ind ei vor trebui să dovedească o culpă din partea Admi- 
nătraţiei căilor ferate, spre a dobândi daunele materiale sau 
„morale cauzate prin moartea mea. Or, toemai aceasta ni se 
pare inadmisibil, siguranţa persoanelor meritârd dacă nu mai 
xault, cel puţin tot atâta îngrijire ea și mărfurile înciedin- 
țate cărăușului. Nu este exact de a se zice că responsabi- 
litatea cărăuşului este cârmuită de art. 998 şi 999 C. eivil, 
căci atât în privinţa transportului lucrurilor cât și persoa- 
nelor, responsabilitatea cărăuşului rezultă din contract, iar nu 
din delict sau quasi-deliet. EI se obligă, în adevăr, a trans- 

portă atât marfa cât şi pe călător întrun termen hotărît la 
un loe anume determinat prin contract (contractul de trans- 
port), şi de câteori este vorba de o responsabilitate contrac- 
tuală, cazul fortuit este în sarcina debitorului care-l aleagă 
(art. 1156, 1169). Călătorul, trebuind să ajungă teafăr la, 
destinaţie (sain et sauf), de câteori se întâmplă un accident, 
cărăuşul nu şi-a îndeplinit obligaţia sa și, ca atare, el poate 
fi tras la răspundere, dacă nu stabilește că întârzierea sau 
accidentul se datorește unui fapt, ce nu-i poate fi imputat 
(art. 1082). Art. 1475 C. civil şi 425 C. com. nu fae decât 

a aplică dreptul comun la transportul lucrurilor, şi soluția 
ar fi aceeaş chiar dacă aceste texte nu ar aveă fiinţă. Textele 
suseitate sunt deci afară din cauză, şi responsabilitatea că- 
răuşului, atât în privința transportului lucrurilor cât şi a 
persoanelor, rezultă din principiile generale ale dreptului. 

O sentinţă care, la. caz de accident, nici n'ar pomeni 
de art. 1475 C. civ. şi 425 C. eom., ci ar face pe cărăuş 

a A această teorie, dacă m'am suit în tren 

precum şi alte decizii citate în tom. V al Coment. noastre; 
p. 496, nota 2 şi în Baudry et Wabhl, Louage, II, p. 566, 
nota 1 (ed. a 2-a), la cari trebue să adăogăm: Cas. fr. şi C. 

. Grenoble, Sirey, 1904. 1. 261: D. P. 1905. 1. 314; D. P. 1906. 
2. 6; Sirey, 1906. 2. 94, ete. Cpr. Guillouard, Louage, II, 765; 
Thaller, Țr. €lement. de droit commercial, 994, p. 568 (ed. l-a); 
Feraud-Giraud, Code des transporis par chemins de fer, LL, 
4, 5; Picard, Tr. des chemins de fer, III, p. 485 urm. ete.
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responsabil numai pe baza principiilor generale, zicând, de 
exemplu, că, din cauza accidentului întâmplat, cărăușul nu 
şi-a îndeplinit obligaţia sa, şi că, în baza art. 1082, el 
trebue să repare dauna cauzată prin această inexecutare, 
dacă nu dovedeşte că accidentul se datorește unui caz fortuit, 
ar fi destul de motivată şi ar rămâneă în picioare. Aceasta 
dovedeşte că responsabilitatea cărăuşului este contractuală, 
și că art. 998 şi 999 nu au ce căută în specie. Aceste 
sunt adevăratele principii, şi ele au fost consacrate printi”o 
sentință recentă a tribun. din laşi. 

Având în vedere, zice foarte bine Tribunalul, art. 1475 C. 
iv. şi 425 C. com., după cari cărăuşul este răspunzător de paguba 
pricinuită prin perderea, şi stricarea lucrurilor spre transportare; 
considerând că aceste texte de lege, nereferindu-se decât la Iueruri, 
rămâne a se vedeă dacă cărăușul poate fi ţinut şi de paguba pri- 
einuită însuş călătorului; că un argument a fortiori poate fi invocat 
în favoarea afirmativei şi care sar puteă trage din aceea că, dacă 
lucrurile transportate în condiţiile contractului dau naştere la, des- 
păgubiri, apoi, eu atât mai mult aceste despăgubiri pot fi datorite 
de către cărăuş persoanei pe care şi-a luat sarcina de a o transportă, 
dela un punct la altul; că jurisprudenţa admite această asimilare 
numai în ceeace priveşte animalele, nu însă şi în ceeace ce priveşte 
pe oameni, şi aceasta pentru motive de ordină psihologică, întrucât 
se susține că omul fiind stăpân pe voinţa sa, conştiinţa lui joacă 
un rol determinant în acţiunile sale din orice moment, ceeace n'ar 
putea să se susție față de lucrurile şi animalele transportate de 
-cărăuş, cari se găsesc la dispoziţia acestuia; considerând că se mai 
susține că obligaţia cărăuşului nu poate decurge decât din textul 
art. 1000, în ce privește daunele cauzate călătorului, şi că acest text 
de lege ar da complectă satisfacţie raportului juridic dintre cărăuş 
'şi persoana transportată, raport eare nu poate fi de natură contrae- 
tuală, textul invocat neputând aveă decât aplicarea limitată la cazul 
expus; având în vedere că chiar dacă art. 1475 C. civ. şi 425 C. com. 
ar aveă o aplicare restrânsă la transportul lucrurilor şi al anima- 
lelor, totuși reclamantul ar puteă să invoace în favoarea sa un raport 
contractual, de oarece, în momentul când un călător se urcă într'un 
vagon de tramway, îşi plăteşte biletul și îşi ocupă locul, din acel 
moment obligaţia lui fiind îndeplinită, rămâne ca şi compania, de 
tramwaiuri să-și îndeplinească pe a sa, de a transportă pe că- 
lător la locul de destinaţie, în condiţiile în care el se găseă la 
suire, adecă teafăr; că, întrucât nu s'a dovedit de pâriît nici forţa 
majoră şi nici imprudenţa reclamantului, în timpul petrecut dela, 
urcare în tramway și pănă la aceident, compania devine obligată, 
în baza textului imperativ al art. 1082 C. civ.; că această so- 
Auţie se impune cu atât mai mult astăzi, cu cât în ultimile timpuri 
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şi-a făcut loc, în jurisprudenţa străină, o idee nouă, cunoscută sub 
numele de teoria riscului profesional, teorie care, din punctul de 
vedere al elementelor de drept pe cari se întemeiază, îşi poate găsi 
aplicare şi în speța de faţă, ete.“ (1). 

Câteva, legizlaţii străine au admis în mod expres această. 
soluţie, care, din toate punctele de vedere, se impune. Astfel 
sunt, de exemplu, legea belgiană din 25 August 1891, asupra, 
contractului de transport (art. &), care abroagă şi înlocuește 

() Dreptul din 1907, No. 65, p. 538 urm. Tot cam în asemenea 
termeni se exprimă şi Trib. Ilfov: 

„Considerând, zice acest Tribunal, eă deși art. 1475 C. eiv. 
şi 425 C. com. reglementează în mod expres numai transportul 
de lucruri, totuşi aceste texte urmează a se aplică, pentru iden- 
titate de motive, şi la transportul de persoane, căci ele nu 
cuprind nişte dispoziţii de iege excepţionale, ci constituese 
aplicări speciale ale principiilor generale consfinţite de art. 1082 
şi 1156 C. civil, din cari rezultă că acela care nu-și execută, 
obligaţia ce-i incumbă în virtutea unui contract, trebue să, 
justifice, pentru a fi scutit de plată şi despăgubiri, că neexe- 
cutarea provine dintr'o cauză străină, care nu-i poate fi im- 
putată; că este conform cu raţiunea și cu intenţiunea părţilor 
contractante de a consideră cărăușul obligat în virtutea con- 
tractului de transport, să ia toate măsurile necesare pentru a. 
transportă pe călător în bună stare la locul de destinaţie; că 
o asemenea obligaţie, derivând din chiar natura contractului 
de transport, este implicit cuprinsă în acest contract; având 
în vedere că responsabilitatea cărăuşului, în caz de accident, 
implică deci neexecutarea, obligaţiei sale contractuale, care-l 
supune la plata de daune-interese, dacă nu face dovada cazului 
fortuit sau forţei majore, ete“. Dreptul din 1903, No. 83, p. 687. 
Cpr. Cas. Roma, Dreptul din 1907, No. 14 (cu observ. noastră); 
C. de apel din Genua şi din Roma, Sirey, 1901. 4. 5 şi J. Clunet, 
1909, p. 277; Cas. Neapoli, D. P. 97. 2. 253; 0. Paris, D. P. 97. 
2. 515 şi D. P. 9%. 2. 63; D.P. 92. 2. 557 şi Pand. Period. 92. 
2. 129 (eu nota lui Chauveau); Cas. Viena, Sirey, 1908. 4,31 
şi Dreptul din 1909, No. 17, precum şi alte decizii mai vechi 
citate în tom. V al Coment. noastre, p. 497, nota 1. În acelaş 
sens, Baudry et Wabhl, Louage, II, 2553 urm.; Aubry et Rau, V, 
$ 373, p. 635, 636, text şi nota 14 ter; Lyon-Caen et Renault, 
Precis de dr. commercial, |, 892 şi Tr. de dr. comm. IlL, 109, 
709 bis, precum şi nota în Sirey, 85. 1. 129; Sourdat, Tr. de la 
responsabilitt, Il, 1058, p. 305 (ed. a 5-a, 1902); T. Hue, VIII, 
425 şi X, 404, p. 558; Sarrut, nota în D. P. 85. 1. 433; Bâdarride,, 
Tramnsporis par chemins de fer, Il 489, 440, ete. Vezi asupra 
acestei controverse, Repert, Sirey, v Chemin de fer, 4292 bis.
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în mod fericit art. 96 — 108 din codul comereial belgian; 
legea germană din 7 lunie 1871 (); legea, ung-urească din 7 
Iulie 1874 (2); legea austriacă din 22 Iulie 1902 (9), ete. 

Codul civil italian reproduce fără nicio schimbare, în 
art. 1631, art. 1784 din codul francez, reprodus şi de le- 
giuitorul nostru ceeace face că, în Italia, chestiunea este con- 
traversată (%. Am văzut însă, supră, p. 292, nota 1 că ju- 
risprudenţa italiană admite în genere teoria noastră. 

IIL. Despre întreprinderea sau locaţiunea de lucrări (locatio operis 
faciendi)) (5). 

Există o mare deosebire între locaţiunea, serviciilor sau 
a muncei și locaţiunea de lucrări. In adevăr, în locaţiunea, 

- serviciilor sau a muncei, cineva se obligă a întrebuinţă, 
activitatea, sau munca sa în folosul altuia, pentru un timp 
şi un preţ determinat. Ceeace face obiectul contractului nu 
este deci, în specie, un rezultat determinat, ci munca sau 
serviciile loeatorului; pe când îa locaţiunea de lucrări, cineva 
se obligă a face pentru altul o luerare determinată. Ceeace 
face obiectul acestui contract nu este deci munca, loeatorului, 
ci rezultatul acestei munei. Art. 1470 cuprinde ambele con- 
tracte sub denumirea de locaţiune de lucrări, însă cu toate 
aceste, regulele privitoare la aceste contracte nu sunt aceleaşi (€). 

Când se contractează cu cineva pentru executarea unei 
lucrări, se poate conveni ca el să pue numai munca sau 

() Vezi Annuaire de legisl. âtrangere, anul 1872, p. 204. Vezi asupra 
acestei legi, Endemann, Das Recht der Pisenbahnen, Ş 135. 

(9) Vezi Ann. de lâgisl ctrangire din 1875, p. 309. Vezi şi alte legiuiri străine citate în nota Ii Chavegrin, Sirey, 9%. 2. 
p. 227, col. l-a şi în Vidari, Corso di diritto commerciale, 
IV, p. 132, 138, nota 2 (ed. a 4-a, 1895), 

() Cpr. Cas. Viena, Sirey, 1908. 4. 32 şi Dreptul din 1909, 
No. 17. Vezi supră, p. 292, nota 1. 

(*) Vezi Chironi, Colpa contrattuale e colpa extracontraituale. () Codul japonez din 28 Aprilie 1898 consacră mai multe texte 
acestei materii (art. 632—642). 

(0) Cpr. Thiry, IV, 85. — Incât priveşte privilegiul ce au arhi- 
tecţii, antreprenorii, patronii, lucrătorii, ete., precum şi cei ce 
au împrumutat bani spre a indemniză pe aceştia, vezi art. 1732 
$ 4 şi 5, precum şi art. 1742 C. civil. - 

C. 
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industria, sa, sau să procure și materia. Aceasta se spune 
în art. 1478. lată, în adevăr, cum se exprimă acest text: 

Art. 1478. — Când se comite cuiva facerea unui lueru, se 

poate stipulă ca el să pună numai lucrul său, sau meseria sa, sau 

să pună şi materia. (Art. 509, 1413, 1470, 1479 urm. C. eiv. 

Art. 491 O. com. Art. 1787 C. fr)(). 

Cazul când - De câteori se însărcinează pe cineva cu facerea, unei 
comitentul at . - 4 . aţă 

procură, ma- lucrări, comitentul procurând materia, avem o adevărată 
seria. locaţie de lucrări, în care lucrătorul nu răspunde decât de 

greşelele sale, riscurile fiind în sareina comitentului (art. 1480). 
Cazul când Dacă luerătorul procură şi munca şi materia, atunci 
lucrătorul - CI : : A . A 3 = 
procură şi DU Mai există loeaţiune, ci o vânzare, cârmuită de regulele 

munca şi ma- privitoare la, acest contract. (Argument din art. 1413 $ ultim, 
teria. care califică de locaţiune întreprinderea unei lucrări, de 

câteori materia nu se dă de lucrător, ei de: comitent) î). De 

aceea, de câteori lucrul piere prin orice chip, prin urmare, fie 
chiar prin caz fortuit, înainte de a fi fost verificat şi agreat 

de comitent, chiar dacă n'a fost încă predat (vezi înfră, p. 300), 

perderea lui priveşte pe lucrător, afară numai dacă comitentul 
(cumpărătorul) era în întârziere de a-l primi (art. 1479). 

Dr. roman şi Soluţia de mai sus, admisă în dreptul roman) și 
dr. vechiu. 

(1) Cpr. Pothier, Louage, IV, 393, 394. 
(2) Pothier, op. cii., LV, 394; Thiry, IV, 87; Arntz, IV, 1224; 

Laurent, XXVI, 5; Troplong, Louage, IL, 962; Baudry et 
Wabhl, Idem, Il, 2872; Marcade, VI, art. 1787—1791, No. 1; 
Acollas, III, p. 408; Guillouard, II, 772; Lyon-Caen et Re- 
nault, Tr. de dr. commercial, V, 152. — Contră: Duvergier, 
il, 335; Duranton, XVII, 250, cari consideră acest contract 
ca o locaţiune. După un alt sistem intermediar, contractul ar 
fi în acelaş timp şi o vânzare şi o locaţiune. Cpr. Aubry et 
Rau, V, $ 374, p. 665, text și nota 2; Mourlon, III, 818. — 
Rămâne însă bine înțăles că judecărorii ar puteă decide, prin 
interpretarea, voinţei părților, că ele au înțăles a face un alt 
contract decât o vânzare. Acollas, III, p. 408, 409. 

(9) „Item gquoritur, si cum artifice Titius convenerit ut îs ex auro 
suo certi ponderis cerleque forma anulas ei, fecere, et acciperel 
verbi gratia aureos decem, utrum emptio et venditio, an locativ et 
conducetio contrahi videtur? Cassius ait, materie guid emptionem 
et venditionem contrahi, opera autem lucationem ei conductionem; 
sed placuit tantum emptionem et venditionem contrahi“. 
Gaii Instit. III, $ 147 şi Instit. Justin., De locatione et con- 
ductione, IL, 24, Ş 4. Mai vezi L. 65, Dig., De contrahenda 
emptione, 18. 1; L. 2 $ 1, Dig., Locati conducti, 19, 2, ete.
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în vechiul dept francez era admisă şi în dreptul nostru 
anterior (4) 

In ipoteza de mai sus, adecă, când lucrătorul procură atât Cazul când 
materia cât şi munca sa, acesta rămâne proprietarul luerului procură 
comandat, pănă la terminarea şi primirea lui (2), iar comi- munea şi ma- 
tentul este proprietarul luerului, sub condiţie suspensivă (2), teriz- 

Nn este însă necesar, pentru ca să existe locaţiune, ca Cazurile când 
comitentul să procure materia întreagă, fiind suficient ca el exietă Loca 
să procure numai ceeace este principal. | 

Astfel, dacă am dat o stofă unui croitor, spre a-mi face 
o haină, există locaţiune, iar nu vânzare din partea lui, 
deși el va procură accesoriile, adecă;: nasturii, căptuşala şi 
alte garnituri ($), 

Tot astfel există locaţiune de lucrări, dacă un antre- 

() Art. 1546 din codul Calimaeh, corespunzător cu art. 1158 din 
codul austriac. V. supră, p. 22, nota 1. Cpr. art. 651 C. german. 

() Arntz, IV, 1224; Baudry et Wabl. Louage, ll, 2875; Cas. tr. 
Sirey, 72. 1. 101; D. P. 72. 1. 140 (în privinţa construirei 
unei corăbii); Sirey, 1900. 1. 489 şi D. P. 1900. 1. 497 (în 
privința portretului făcut de un pictor). — Obligaţia luată de Oblig. luată 
un pictor de a face un portret este deci o vânzare. Planiol, de un pietor notă în D. P. 98. 2. 465; Baudry et Wahl, II, 2872, p. 730.-— Corte 
Contră: 0. Paris (care consideră obligaţia luată de un pictor Controversă. 
ca 0 obligaţie de a face). D. P. 98. 2. 465. Vezi asupra acestei 

(2) atroverse, tom. VI al Coment. noastre, p. 328 urm., ad notam. 
nadry et Wahl, op. cât., IL, 2872 —Contră: Lyon-Caen et Re- 
com Ir. de dr. commercial, V, 153.—Din împrejurarea că 
zultă cal este proprietarul lucrului sub condiţie supensivă, re- 
lucrul ce caz de a dă luerătorul faliment înainte de a termină 
dela crediwbligase a face, proprietarul nu poate să-l revendice 
pre ar fi fo:falitului, şi aceasta chiar dacă o parte din 
“P. Huc, X, 4Lătită, pentrucă acest lucru nu-i aparţine încă. 
Louage, LL, 2813;573; Laurent, XXVI, 8; Baudey et Wabl, 
Sivey, 77. L. 331; -fr. Sirey, 72. 1. 101; D. P. 72. 1. 140; 

De asemenea, dacă). 78. 1. 97. 
cu materialul său, consti* sul poe - construi 0 corabie Construirea 
a, termină construcția ei În ceată Să 0 A teceze înainte de unei corăbii, 
ce corabia va fi terminită, în îndepi. iea coădeă îndată 
are efeet retroaetiv (ar. 10. rp. ue, < 44 care 
Baudry et Wabhl, op. și foco SUă, cât. — Conurg,: Lon!3; 
et Renault, op. cît. V, IM. No ” 

(5) Pothier, 0p. cit. IV, 394 Mareadk 1oip cit, No. 1 II) fine; 
Troplong, Louage, IL, 964 Thiry, V, 87, ete 

| 
| 
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prenor sau un arhitect s'a obligat a-mi clădi, &: maţerialul 
lui, o casă pe locul meu, pentrucă pământul, da de mine 
este lucrul principal, iar clădirea un accesor al pănântului 

(aedificium. solo cedit) (1). „Câm insulam adificandam laco, ut 
sua impensa conductor omnia faciat, proprigatem 
quidem eorum ad me transfert. et tamen locatio est: locat 

| enim artifex operam suam, id, est faciendi necessitatem* (). 
Art. 1489. Regulele cuprinse în secția de faţă se aplică nu numai 

contractelor intervenite între stăpân sau comitent și antre- 
ptenorul unei lucrări, ci şi convențiilor făcute între antrepre- 
norul principal şi ceilalți subantreprenori, precum: zidarii, 
lemnarii şi ceilalți lucrători, sau între aceşti diu urmă și 
comitent, când ei contractează cu un preţ hotărît, căci atunci 
ei se consideră ca antreprenori pentru partea de lucru ce iau 
asupră-le (art. 1489). (Vezi infră, p. 310). 

Forma și dovedirea acestui contract. 

Contract scris: Legea neprevăzând nicio formă specială în privinţa - 
sau verbal. contractului de loeaţiune a lucrărilor, el poate fi, în genere, 

încheiat atât printr'un act seris, cât şi în mod verbal (£). 
Dovedirea In lipsa unui aet seris, contractul nu va puteă fi dovedi 

contractului. prin martori decât pănă la suma de 150 lei (*), afară de ca 
când ar există un început de probă serisă(0), sau cângia]) 
vorba de o convenţie comereială (art. 46 din C. cor ” 
ÎI 4, 715 şi 

(1) Pothier, Louage, IV, 394; Guillouard, Louagri, în fn: 
Vente, I, 66; Maread6, VI, art. 11787—1791, Aahl, dem, 
Troplong, Louage, II, 94 urm.; Baudry , 152, nota 1, 
11, 2874; Lyon-Caen et Renault, op. citi. 313. 

„_p: 9U: Arntz, IV, 1225; Cas. fr. Sirey, Vezi și L. 20, in 
(2) DL. 22 $2, Dig., Locati conduci, 1ă, unde se zice: „Nec 

fine, Dig., De contrahenda emptione: ipsum non detur ab eo 
posse ullam locationem esse, ubi erdarem, ubi insulam adi 

cui îd fierel „era cezar Suntia proficiscitur“, „xvO0HMam bnr Me Sp: N Ad Re 

ficaresi a] pentr» COnstrv'e- nui vas trebue însă să fie făcut 
Art, 491 (2) Cfa i art, 491 -/€0m). Vezi supră, p. 24, nota 2. 
C. com. oi Baiat ah Iohage II, 2882. a 2 

(4) Oas. fe, Airey, 62. | 1030. cpr. Baudry et Wabl, Louage, 
II, 2855. Convenţia nai pdate încă fi dovedită prin mărturisire 

zi jarământ. Cpr. saudry et Wahl, op. cit. ÎL, 2888, 
(5) Baudry et Wablop. cil-, JL, 2888.
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Capacitatea şi consimţimântul părţilor. 

Reparaţiile ce urmează a fi făcute la un imobil, chiar Pacerra repa- 

acele mari, când sunt absolut necesare, fiind acte de admi- ae către tator, 

nistrație, de aici rezultă că tutorul poate singur, și fără auto- Controversă. 
rizarea, consiliului de familie, să încheie cu un antreprenor 
sau un grhitect, contracte relative la asemenea reparaţii ( ). 

„El are însă nevoe de autorizarea consiliului de familie 

pe Îehea contracte relative la îmbunătăţirea imobilului 
ŞI la clău., 

i, pe ă acestea nu mai pot fi considerate ca, acte de a pentrucă ac p 
. . 2 După cumbistraţie(). ENI 

bilele ae €), tot “agne nu poate fi silit a-şi închiriă imo- 
-" nimene nu poate fi silit a-şi închiriă maneca sau industria săi 

Obligaţiile JOC: «ujuj, 

Acel care se obligă a face o lucra ““ebue s'0 sevâr- Sevârşirea Iu- şească în termenul stipulat de părţi (5). erărei, 
Dacă antreprenorul nu-şi îndeplinește această Uigaţie, — Aplie, 

comitentul va putea fi autorizat de Justiţie a o aduce el iqyg Art: 1077. 
la îndeplinire cu cheltuiala debitorului (art. 1077), afară de 
cazul când prestaţiunea promisă este de așa fel încât să nu 
poată fi îndeplinită, fie prin natura sa, fie după intenţia 
părților, decât de debitor în persoană, în care caz locatarul 
va aveă drept numai la daune (6). 

() Baudry et Wabl, op. cit., II, 2891, 289; Beudant, Cours de dr. civil fr., Il, 818, p. 513. Chestiunea este însă contro- versată în privinţa reparațiilor celor mari. Vezi tom. II al 
Coment. noastre, p. 123, nota 2 (ed. a 2-a). 

() Baudry et Wabhl, op. cit., II, 2893. Chestiunea, este însă, iarăşi 
controversată. Vezi tom. Il suscitat, loco supră, cit. 

(2) Baudry et Wabl, Louage, |, 51. 
(*) Baudry et Wabl, op. cit., II, 2994. 
(5) Baudry et Wabl, Louăge, IL, 2895, 2897; Guillouard, Idem, II, 816; 'Thiry, IV, 88. 
(6) Baudry et Wahl, op. cit. II, 2895; C. Paris, D. P. 98. 2. 465 

(eu nota lui Planiol), în privinţa obligaţiei luată de un pictor. 
de a face un tablou. Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 332, 
334. Vezi și supră, p. 295, nota 1.
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Punerea în Dacă ' ş » ă | posesie a lu- ni acă antreprenorul refuză de a predă lucrul, în urma cruui manu erminărei lui, creditorul, în specie locatarul, se va puteă, miar, pune în posesia lucrului prin justiție, şi aceasta chiar în A I 
«i " caz când lucrătorul ar fi procurat nu numai lucrul său, dar 

și materia, afară de cazul când ar fi vorba de va ertisi, 
ietor, ete., î editor iară pietor, ete., in care caz creditorul ar aveă iarăs drept numai 

la daune(?). 
Timpul în care i Î il i i ş 
e Îi lipsa une convenţii speciale, timpul i care iucrarea - 
trebui să fie rebui să fie terminată și predată se va determină prin 
terminată. natura luerărei (2). | Nepredarea, or rincipiilor înțârzi î a Mepredarea „Dontort pr incipiiloi generale, întârzierea. în fe atrage 
cauza unwi ȘI predarea lucrului provocată de un caz *: fe cultă] caz fortuit. nici rezilierea contractului, niei daune CA cui Li de > o... 

: sar ivi în executarea luerărei, nu e * Mese însă un caa ce 
forță majoră (£). 

Greva lucră- O grevă, generală a luer” 
torilor. o p4 Bi titui un caz fortuit (5). . nui mi Cazul fortuit promis prin culpa luerătorului nu-i mieşo- 

d . - 6 rează, responsabilit “A LI , Sp Determinarea In lipsa. =u€! convenţii speciale, daunele-interese, ce ur- 
daunelor- mează a so Plăti locatarului, vor fi calculate după prejudiciul 
interese. A : însă cauzaf.-donform dreptului eomun, aceste daune nu vor fi însă 

daş-fite de lucrător decât din ziua punerei sale în întârziere('). 
Zr 

rilor poate, din contra, cons- 

(ID) Baudry et Wabl, IL, 2896. — Se decide însă că, în caz când 

“ pictorul ar refuză predarea portretului ce s'a obligat a face, 

acest portret nu va puteă fi vândut altuia, decât după ce se 

- va, distruge asemănarea cu persoana care comandase tabloul. 

Baudry et Wabhl, op. cil., II, 2896, p. 739 şi Curtea din Paris, 

D. P. 98. 2. 465 (decizie adnotată de Planiol şi citată supră, 

„295, nota 1). 

(2) Guillouard, Louage, IL, 816; Baudry et Wabl, 1dem. 1, 2898 

şi alte autorităţi citate acolo. 
(2) Guillouard, Louage, LI, 816; Baudry et Wabhl, Jdem, II, 2899; 

Cas. fr. Sirey, 9%. 1. 67. 
(6) Guillouard, op. cit., II, 811; Baudry e: Wabl, dem, IL, loco 

cit. şi alte autorităţi citate acolo. 
() Baudry et Wahl, II, 2899, p. 710; C. Rennes, Sirey, 95. 2. 108; 

D. P. 95. 2. 214; C. Paris, Sirey, 1904. 2. 168. Vezi tom. VI 

al Coment. noastre, p. 350 şi tom. VIII, p. 645, ad notam. 
(€) Baudry et Wabhl, op. cir., IL, 2900. 

(9 Baudry et Wabl, Louage, II, 2901, 2902; Guillouard, Iden, 

II, 818.
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Responsabilitatea locatorului. — Perderea sau deteriorarea 
lucrului înainte de predarea lui. 

Art. 1479. — Când luerătorul dă materia, dacă lucrul piere 
fie în orice chip, înainte însă de a se fi trădat, dauna rămâne în 
sarcina sa, afară numai dacă comitentul a întârziat de a-l primi. 
(Art. 1014, 1018, 1079, 1044 $ 2, 1081, 1102, 1156, 1300, 1316, 1319. 
Art. 1788 O. fr.) (). 

Art. 1480. — Când meseriaşul pune numai lucrul său, sau 
industria sa, dacă lucrul piere, dauna nu cade în sarcina lui decât 
numai dacă va fi urmat din culpa sa. (Art. 998, 999, 1156, 1481 
C. eiv. Art. 1789 C. fr.)(2). . 

Art. 1481. — In cazul art. precedent, dacă Imerul piere, deși 
fără culpa luerătorului, înainte însă de a fi fost trădat, şi fără ca 
comitentul să fi întârziat de a-l verifică, meseriaşul nu are niciun 

drept de a pretinde salariul său, afară numai când lucrul a perit 

din cauza unui viciu al materiei. (Art. 1079, 1156, 1483 C. eiv. 

Art. 1790 C. fr.) 6). , 
Art. 1482. — Când e vorba de un lucru ce se măsoară, sau 

care are mai multe bucăţi, verificaţiunea se poate face în părţi, şi 
se prezumă făcută pentru toate părţile plătite, dacă comitentul 
plăteşte luerătorului în proporţiunea lucrului făcut. (Art. 1200, 1202 
C. civ. Ast. 1791 C. fr.) (4). 

(0) Cpr. L. L. 20 şi 65, Dig., De contrahenda emptione, 18, îi; 
L. 2 $ 1, Dig., Locati conducti, 19, 2; Pothier, Louage, 
1V, 425, 426. 

(2) Cpr. L. 13 $5; L. L. 36, 37, 59 şi 62, Dig., Locati con- 
ducti, 19, 2; Pothier, op. cit., IV, 427, 428, 434, 435, 00, ete. 
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(2) Cpr. L. IL. 36, 37, 59 şi 62, Dig., Locati conduceti, 19, Aiuateria 
Pothier, op. cit IV, 484. „7 prooar 

(4) Cpr. L. 36, Dig., Locati conducii, 19, 2; Pothier, Le:ripi part 

IV, 436, 437. — Legea face deosebire între antrepriza unei 

lucrări făcută aversione şi aceea făcută cu bueata sau cu 

măsura, de exemplu: cu atâta pe fiecare metru. În cazul întăiu, 

comitentul nu este obligat a primi lucrarea decât în urma 

terminărei ei; în cazul al doilea, existând atâtea antreprize 

câte bucăţi sau măsuri există, verificarea se poate face în 

părţi, iar părţile verificate şi primite nu mai sunt în riscul 

luerătorului. Luerarea se consideră, în genere, ca tacitamente 

agreată când comitentul a plătit pe lucrător în proporţie cu 

lucrarea făcută, eu intenţia de a afectă plata la partea de 

lucrare terminată. Aconturile-date în timpul lucrărei, fără o 
imputare specială, nu lasă însă a se presupune verificarea 
Ierăzei. Cpr. Boileux, VI, p. 182; Troplong, Louage, II, 990; 
Duvergier, dem, LI, 345, p. 397; Duranton, XVII, 254; Guil-



300 COD. CIV. — CARTEA III. -- TIT. VII. — CAPIT. V. — ART. 1479—1489, 

Art, 1479, Am văzut că convenţia, prin care luerătorul se obligă 
a procură în acelaş timp și munca sa şi materia luerului 
ce s'a obligat a face, este o vânzare condițională a unui 
lucru viitor. In consecință, prin aplicarea regulelor dela vân- 
zare, perderea, lucrului, întâmplată, prin orice chip, fie chiar 
prin caz fortuit, înaintea, predărei lui sau punerei în întârziere 
a cumpărătorului, este în sarcina lucrătorului (art. 1479). 

Indată însă ce luerul a fost verificat şi agreat de co- 
mitent, cu toate că el n'a fost încă, predat, riscurile sunt 
pe sama acestui din urmă (1). 

are iei 4 Riscurile mai sunt încă pe sama lui atunci când el 
n'a primit luerul, deși a fost pus în întârziere de a-l primi, 
pentrucă, în asemenea caz, nepredarea, se datoreşte culpei comi- 
tentului. Aceasta nu este decât aplicarea principiului îneris 
în art. 1014, după care condiția se consideră ca, îndeplinită, 
când debitorul, obligat sub această condiție, a împedicat 
îndeplinirea ei. 

Cazul când Dacă luerul piere înainte de a fi fost verificat și primit de 
jetul a Perit comitent, luerătorul perde nu numai materia dar şi prețul 
rifcarea și muncei sale, și aceasta chiar atunci când comitentul ar fi 

primirea Iui- ales la lucrător materia, cu care acest din urmă a lucrat, 
legea nefăcând nicio distineţie (2). 

Aplie, Chiar dacă lucrul a fosi verificat şi agreat de comi- 
a 1156 ţent, dovedirea perderei fortuite este tot în sarcina, luerăto- 

| rului, prin aplicarea art. 1156, de câteori el n'a predat lucrul. 
- Când, deci, lucrul lăsat în posesiunea, luerătorului piere prin 

| " “mdiu, el este responsabil de această perdere, dacă nu 
Yește că, incendiul se datorește unui caz fortuit(?). 

Cazul când În caz când maieria a fost dată de comitent, contractul 
menia a foste mai fiind, după cum ştim, o vânzare, ei o locaţiune, 

mitent. riscul priveşte pe comitent, prin apliearea, regulei res perii 

louard, Louage, II, 792; Aubry et Rau, YV, $ 374, p. 659, 
nota, 9 (ed. a Sia), Baudry et Wabl, Louage, IL, 2972. 

() Baudry et Wabl, op. ciț; II, 2904; Mourlon, III, 818. — 
Vezi însă Colmet dă Santerre, VII, 241 dis III şi Laurent, 
XXXVI, 6, eari par a pune riscurile în sarcina comitentului 
numai din ziua predărei lucrului. 

(2) Baudry et Wabhl, Louage,: II, 2904, p. 142 (ed. a 2-a). 
() Baudry et Wabhl, Louage, II, 2905, care citează însă în sens 

contrar 0 sentinţă a trib. din Massilia, din 21 Iulie 1897, pe 
care n'am putut-o controlă.
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domino; însă acest din urmă nu plăteşte, în asemenea caz, Art. 1481. 
munca luerătorului, de care el nu s'a folosit (art. 1480, 1480). 

Legea. prevede trei ipoteze distincte: 10 cazul când lu- 
erul a perit prin culpa lucrătorului; 20 cazul când el a 
perit prin caz fortuit ; 30 şi în fine, cazul când el a perit 

din cauza unui viciu al lucrului. 
In cazul întăi (eulpa lucrătorului), lucrătorul datorește co- 

mitentului valoarea lucrului, putând fi condamnat şi la daune. 
În cazul al doilea (perderea lucrului prin caz fortuit), 

comitentul perde materia ce încredințase luerătorului. 
In cazul al treilea (perderea lucrului printr'un viciu al 

lui), comitentul perde materia sa, însă lucrătorul nu perde 
preţul muncei sale, afară de cazul când, prin profesiunea, 
sa, el a putut să cunoască viciul de care era atinsă materia, 
şi nu l-a comunicat comitentului. In asemenea caz, el fiind 
în culpă, nu numai că nu va aveă drept la preţul muncei 
sale, dar va mai puteă încă fi condamnat şi la daune). 

Art. 1483 cuprinde o aplicare a acestui principiu, când Art. 1483. 
face pe arhitect responsabil de viciile pământului, pe care 
proprietarul îl dă pentru ridicarea unui edificiu, căci, prin 
profesiunea, sa, arhitectul a trebuit să ştie dacă pământul 
era sau nu în stare de a suferi clădirea proiectată. Lucră- 
torul va mai puteă încă fi obligat, de câteori el a luat ris- 
curile asupra lui(?). lată, în adevăr, cum se exprimă, în 

(1) Se poate întâmplă ca materia să fi fost procurată în parte Cazul cână 
de comitent şi în parte de lucrător (caz neprevăzut de lege). materia a fost 
In asemenea caz, dacă luerul piere prin caz fortuit, comi- PrOcurată în > p p dnei) . arte de co- 
tentul perde materia, iar luerătorul perde şi materia, și salariul mmitent şi lu- 
său. Dacă lucrul confecţionat piere prin viciul unei din erâtor. 
cele două materii, următoarea distincţie se impune: sau ma- 
teria luerătorului era, vicioasă, şi în asemenea caz, nu numai 
că el va perde materia şi preţul muncei, dar va mai puteă 
încă fi condamnat la daune către comitent; sau materia acestui 
din urmă era vicioasă, şi atunci comitentul datoreşte salariul 
promis, afară de cazul când, din cauza artei şi meșteşugului 
său, luerătorul ar fi putut cunoaşte viciul materiei ce i-a dat 

__comitentul. Cpr. Mourlon, III, 821. 
(2) Baudry et Wabhl, op. cit., IL, 2906; Aubry et Rau, V, $ 374, 

p. 659, nota 8; Duvergier, Louage, II, 342; Guillouard, dem, 
II, 790; 'Thiry, 1V, 88, în fine; Arntz, IV, 4230; Duranton, 
XVII, 251; 'Troplong, Louage, II, 985; Mourlon, III, 820. 

(5) Cpr. Troplong, Louage, Il, 986, p. 381.
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Persoanele Ia, 
cari se aplică 

art, 1479 urm. 

Cazul când 
clădirea piere 

în timpul 
construcţiei. 

Bibliografie. 

C. italian, 
Art. 1639. : 

„CODUL CIV. — CARTEA III. — TIT, VII. — CAPIT. V.— ART. 1483. 

această privință, legea romană: „ZZuic sententie addendum 
est, nisa periculum Quogue în se artifex receperat: tunc enim, 
etsi vitio materie sd eventt, erit ex locato actio“ (5. 

Art. 1479 urm. nu se aplică numai la lucrătorii ordi- 
nari, ci și arhitecţilor ea şi antreprenorilor de lucrări, dacă 
perderea, se întâmplă în cursul lucrărilor, înainte de primirea lor, 
căci regulele speciale de responsabilitate, edietate de art. 1483 
și 1902, prevăd numai ipoteza în care lucrările au fost termi- 
nate și primite de proprietar). 

Prin urmare, dacă clădirea piere, în timpul construirei, 
prin caz fortuit, antreprenorul perde materialul, iar arhitectul 
perde onorariile sale, Dacă ea, piere prin culpa antrepreno- 
rului sau arhitectului, nu numai că cel dintăiu perde preţul 
materialului, iar cel de al doilea, onovariile sale, dar ei vor mai 
trebui încă să repare dauna, ce dărâmarea elădirei ar aduce 
proprietarului (£). 

Responsabilitatea locatorului (arhitectului 
şi antreprenorului) (4). — Perderea sau deteriorarea lucrului 

după predarea lui. 

Art. 1483. — Dacă, în curs de zece ani numărați din ziua în 
care s'a isprăvit clădirea unui edificiu, sau facerea unui alt lucru 
însemnător (5), unul ori altul se dărâmă în totul ori în parte, sau 
ameninţă învederat dărâmare din cauza unui viciu de construeţiune, 

() L. 13 $ 5, Dig, Locati conducti, 19, 2. 
(2) Baudry et Wabl, op. cit., II, 2910; Guillouavd, Idem, II, 833; 

Laurent, XXVI, 7; Aubry et Rau, V, $ 374, p. 657, nota 4 
(ed. a 5-a); Cas. fr. D. P. 89. 1. 211; Sirey, 91. 1. 290, — 
Vezi însă Cas. fr. Sirey, 71. 1, 216; D. P. 72. 1. 18. 

() Vezi autorii citați în nota precedentă, 
(*) Vezi asupra acestei materii, Benoit-Levy, Prescription de lac- 

tion en responsabilii contre les architectes et antrepreneurs; 
Bonpaix, Code thtorigue et pratigue des arehitectes; Sourdat, 
Tr. de la responsabilite, IL, 671 urm., p. 169 urm. (ed. a 5-a, 
1902); Pand. fr. v? Architecte; Râpert. Sirey, eod. vo, ete. 

(5) Aceste cuvinte nu există în textul corespunzător francez, ci 
sunt adaose de legiuitorul nostru, după art. 1639 din codul 
italian. lată, în adevăr, cum se exprimă acest din urmă text, 
care a servit de model legiuitorului nostru: „Se nel corso di 
dieci anni dal giorno in cui fu compiuta la fabricazionne di 
un edifizio o di altra opera notabile, Puno o Laltra rovina în
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sau a pământului, întreprinzătorul şi arhitectul rămân răspunzători 
de daune. (Art. 998, 999, 1002, 148i, 1484, 1737 Ş4 şi 5, 1742, 
1885, 1890, 1902 C. civ. Art. 1639 C. italian. Art. 1792 C. fr.) (1). 

Art. 1902. — După zece ani, arhitecţii şi întreprinzătorii de 
lucrări sunt desăreinaţi de răspunderea la care sunt supuşi pentru 
stricăciunea în totul sau în parte a construcţiunei prin viciile de 
construire, sau prin viciile pământului. (Art. 998, 999, 1483 C. civ. 
Art. 2210 C. tr)?). 

tuito o în parte, o presenta evidente periculo di rovinare per 
di. fetto di costruzione o per vizio del suolo, Parchitetto e L'impren- 
ditore ne sono risponsabili“. Acest text mai are încă un pa- 
ragraf, eliminat de legiuitorul nostru, în următoarea cuprin- 
dere: „Acţiunea în despăgubire trebue să fie exereitată în cei 
doi ani în care s'a realizat unul din cazurile menţionate“. 

(1) Cpr. Pothier, Louage, IV, 425, 426.—Am arătat în nota, pre- 
cedentă, că textul nostru se deosebeşte de cel francez (art. 1792) 
şi reproduce $ 1 al art. 1639 din codul italian. Iată, în adevăr, 
cum se exprimă textul corespunzător francez: „Dacă edificiul 
construit a priz fait, piere în totul sau în parte prin viciul 
construcţiei, sau chiar prin viciul pământului, arhitectul şi 
antreprenorul răspund timp de zece ani“. 

La Romani, arhitectul şi antreprenorul erau responsabili 
timp de treizeci de ani de viciile lucrărei en care se însărei- 
nase; cazurile fortuite şi perderea survenită din cauza unui 
viciu al pământului erau în sarcina comitentului sau stă pâ- 

> nului ([.. 62, Dig., Locati conducti, 19, 2). Comitentul, care 
primise şi aprobase lucrarea, trebuiă să dovedească viciul de 
construcție, de câteori nu eră vorba de o lucrare publică. 
(Cpr. L. 36, Dig., oco cit). — De câteori eră vorba de o 
lucrare publică, dovada cazului fortuit incumbă timp de cinci- 
sprezece ani, arhitectului sau antreprenorului. (L. 8, Cod, De 
operibus publicis, 8, 12). 

(2) Art. 1902 (2270 C. fr.) care, în codul francez, complectează Altă deoseb. 
dispoziţiile art. 1792 (al nostru 1483), se deosebeşte iarăş de 
codul francez. lată, în adevăr, cum se expriină ast. 2270 din 
acest din urmă cod: „După zece ani, arhitectul şi antrepre- 
norii sunt descăreaţi de garanţia lucrărilor mari (des gros 
ouvrages) ce ei au făcut sau au diriguit“. La noi, despre 
aceste din urmă lucrări vorbeşte art. 1483, aşa că art. 1902, 
nu este decât o repetiţie inutilă a art. 1483. Art. 1902 ar fi 
putut deci foarte bine fi eliminat de leginitorul nostru, după 
cum a fost eliminat de cel italian. — După codul german 
(art. 638), prescripţia este de un an, de câteori este vorba de 
lucrări făcute pe un fond de pământ (bei Arbeiten an einem 
Grumdstiicke) şi de cinciani, de câteori este vorba de cons- 
trucţii (bei Bauwerken). 
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Excepţia ad- 
misă de 

art. 1483 
1902. 

Responsab. 
antreprenori- 
lor de lucrări 

publice, 

Aplie. 
art. 1483 şi 
1902 repara- 
țiilor, mari. 

Aplie. 
art. 1483 şi 
1902 la, con- 
struirea unui 
drum de fer. 
Controversă. 

COD. CIV. — CARTEA III. — TIT. VII, — CAPIT. V. — ART. 1483, 1902, 

In principiu, odată, ce luerarea a fost verificată şi primită 
şi de comitent, luerătorul este descărcat de orice răspundere, 

legea. presupunând că comitentul sau persoana însărcinată de 
el cu verificarea a avut destul timp spre a descoperi vieiul 
Iuerului. La această regulă se face însă excepţie prin art. 1483, 
în privinţa arhitecţilor și antreprenorilor. 

dela 
In adevăr, atât după acest text, cât şi după art. 1902 
titlul preseripţiei, arhitecţii și antreprenorii (1), fie de 

clădiri, fie de alte lucrări însemnate (2), precum: un pod, o 
şosea, un zăgaz sau o iezetură, menite a opri năvălirea 
apei, ete. (), sunt responsabili timp de zece ani din ziua în 

(9) 

) 

Antreprenorii de lucrări publice sunt responsabili ea orice 
antreprenori, cu această restricţie că cei dintăi nu răspund, 
în genere, de viciile pământului, pentru că lucrările publice 
sunt conduse de oameni speciali cari, mai niciodată, nu s'ar 
conformă obiecţiunilor antreprenorului. Cpr. C. Iaşi şi Cas. 
rom. Dreptul din 1895, No. 40; Bult. 1896, p. 519, 520; 
Baudry et Wabhl, Louage, II, 2930; Guillouară, II, 858. — 
Vezi însă Cas. rom. Bult. 1896, p. 1381. S'a decis că antre- 
prenorul de lucrări publice are drept la despăgubiri, când 
lucrarea a fost suspendată de autoritatea ce-i acordase acea 
lucrare, şi când suspendarea n'a, fost revocată în urma somaţiei 
făcută de antreprenor. Cas. rom. Bult. 1896, p. 1381. 
Judecătorii vor decide, în suveranitatea lor, eari lucrări sunt 
sau nu însemnate. Pacifici-Mazzoni, Istituzioni di dirilto civile 
italiano, V, 195, p. 276 (ed. a 3-a, 1887). 

Responsabilitatea edictată de art. 1483 şi 1902 se aplică 
nu numai construeţiilor noi, dar şi reparațiilor de o însem- 
nătate oarecare. Cpr. Planiol, II, 1910, în fine; Cas. fe. Sirey, 
35. |. 174. Această responsabilitate nu se aplică însă repa- 
raţiilor mici (auz menus ouvrages). Duvergier, Louage, IL, 
355, p. 406. 

(2) Cpr. Baudry et Wabl, Louage, II, 2945; T. Huc, X, 423. 
S'a decis că art. 1483 se aplică și la cei cari au întreprins 
construcţia unei căi ferate: „Considerând, zice Curtea din 
Bucureşti, că dacă se face o comparaţie între textul art. 1792 
francez şi art. 1483 din codul nostru, se vede că legiuitorul 
nostru a adăogat în art. 1483 cuvintele: „sau facerea unui 
alt lueru însemnător“; că, astfel fiind, textul nostru se aplică 
în privința tuturor viciilor ce s'ar ivi la orice lucrări efectuate 
şi cari ar fi de oarecare însemnătate; că el vizează nu numai 
pe arhitecţi, ci şi pe orice alţi antreprenori de construcţii, şi 
aceasta, pentrucă textul român e conceput în termeni generali, e 
de o claritate care nu dă loc la nicio îndoială, nu cuprinde
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care s'a isprăvit elădirea sau lucrarea (!), fie că preţul lucrărei 
este fixat (ă praz fait), sau altfel, legea noastră nefăcând 
nicio distineţie în această privinţă (2). 

Pentru ea arhitectul sau antreprenorul să fie respon- Conăiţiile 
sabil, trebue ca dărâmarea totală sau parţială a luerărei cerute p. ca 3 arhitectul să, efectuate să fie datorită unui viciu de construcţie, viciului fe responsabil. 
pământului (2), şi trebue să adăogăm: chiar viciului mate- 

nicio restricţie și nici umbra vreunei distineţii; că, acolo unde 
legea nu distinge, nici judecătorul nu poate distinge, fără a 
cădeă în arbitrar; că nu se vede de ce în cuvintele „orice alt 
Îueru însemnător“ n'ar intră şi lucrările efectuate cun ocazia 
construirei unui drum de fer, lucrări cari sunt de o mare 
însemnătate, fie ca lucrări de artă, fie din cauza pericolului 
la care oamenii sunt expuși din cauza viciilor ce ele ar cu- 
prinde; că, dacă legiuitorul francez, în anul 1804, când s'a 
confecţionat codul Napolâon, n'a avut în vedere construcţiunile 
de drum de fer, legiuitorul nostru, în 1865, a putut să aibă 
în vedere aceste lucrări, şi tocmai în asemenea prevederi, el 
a adăogat cuvintele suscitate; că, chiar în Franţa, unde sa 
demonstrat că textul art. 1792 nu este identic, sunt hotărțri 
judecătoreşti date în sensul mai sus expus, ete.“. Vezi Dreptul 
din 1882, No. 15, p. 126. — Contră: Cas. rom. Bult. S-a 1, 
anul 1881, considerent dela p. 110, unde se zice că: „dispo- 
zițiile relative la responsabilitatea arhitecţilor nu pot fi apli- 
cate la eonstrucţiunea drumurilor de fer, cari nu existau la 
epoca, redactărei lor“. 

() In Franţa, unde textul nu fixează punctul de plecare al ter- 
menului de zece ani, se decide, în genere, că responsabilitatea. 
începe din ziua, primirei lucrărilor, sau din ziua în care comi- 
tentul a fost pus în întârziere de a le primi (argument din 
art. 1790, 1192 şi 2270 C. fr.). Vezi Acollas, III, p. 4II, 
text şi nota 1; Baudry et Wabhl, II, 2944; Aubry et hau, V, 
$ 374, p. 675, text şi nota. 28 ter.— Vezi însă Berriat St. 
Prix, Notes €lement. sur le C. ciail, III, 7122, după care, în 
lipsă de text, chiar în Franţa, sar puteă susţine că respon- 
sabilitatea arhitectului sau antreprenorului începe din ziua 
terminărei clădirei sau lucrărei, după cum dispune anume 
textul nostru, conform celui italian. Vezi supră, p. 302, nota 5. 

(2) In Franţa, chestiunea este controversată din cauză că art. 1792 
vorbeşte de edificii elădite cu un preţ hotărît (ă priz fait). 
Vezi în sensuri diferite: Acollas, III, p. 411, text şi nota 2; 
Baudry et Wabhl, Louage, II, 2955; T. Hue, X, 423, în fine; 
TPhiry, IV, 90, p. 82; Maread6, VI, art. 1792, No. 1, ete. 

() Arhitectul ar fi responsabil, chiar dacă ar fi arătat proprie- 
tarului viciile pământului, şi acesta nu l-ar fi ascultat. In 

20724 20  



306 COD. CIV. — CARTEA III. — PIT, VII. — CAPIT. V. — ART. 1483, 1902, 

rialului întrebuințat; căci, în toate cazurile, arhitectul sau an- 
treprenorul a trebuit, din cauza artei sale, să se asigure că toate 
condiţiile cerute pentru soliditatea clădirei sunt îndeplinite. 

Cine trebue Se decide de unii că, în caz când un edificiu este 
si dovedească distrus în termenul de zece ani, arhitectul sau antreprenorul cauza distru- 
gerei clădirei. fiind presupus în culpă, proprietarul nu are nimie de dovedit 
Controversă, decâţ perderea lucrului, rămânând ea arhitectul sau antrepre- 

norul să dovedească că distrugerea clădirei se datoreşte unei 
alte cauze, de exemplu: unui cutremur (!). 

Această soluţie este însă inadmisibilă, pentrucă nicăeri 
legea, nu edictează o prezumpţie de culpă contra arhitectului 
sau antreprenorului. Proprietarului incumbă deci sarcina de 
a dovedi cauza distrugerei celădirei (2), 

Responsabili- 
tatea antrepre- fa „i 

norului. fără 

() 

€) 

€) 

Dacă antreprenorul este însăreinat; cu facerea unei luerăxi, 
intermediarul unui arhitect, el, exercitând funeţiunile arhi- 

tectului, răspunde în aceleași condiţii ca, și arhitectul (2). 

asemenea caz, el este, în adevăr, în culpă, fiindeă nu trebuiă 
să se potrivească proprietarului, care poate nu cunoaşte regu- 
lele construcţiei. Laurent, XXVI, 33; Thiry, IV, 92; Artaz, 
IV, 1233; Maread6, VI, art. 1792, No. 1; Aubry et Rau, V, 
$ 374, p. 674; Duvergier, II, 351; Planiol, II, 1916; Trop- 
long, II, 996; C. Bordeaux, Sirey, 64. 2. 219; D. P. 65.2. 
39; Cons. de Stat din Franţa, D. P. 1900. 3. 93. — Contră: 
Duranton, XVII, 255; Taulier, Thtorie raisonnte du C. câvil, 
VI, p. 316, 817. Cpr. C. Paris, D. P. 94. 2. 522. 

Se decide că arhiteetul este responsabil, chiar dacă el pro- 
cură pământul pe care se construeşte şi materialul, deşi, în 
asemenea caz, există o vânzare. Baudrv et Wahl, II, 2954; 
Laurent, XXVI, 34; Guillouard, II, 880; Aubry et Rau, V, 
$ 374, p. 667, text şi nota 17. — Contră;: Troplong, ll, 10i5. 

In fine, arhitectul sau antreprenorul a» fi responsabil, chiar 
dacă ar fi construit eu materialul proprietarului, el fiind în 
culpă că n'a respins materialul de calitate rea ce i-a dat acest 
din urmă. Cpr. Cas. rom. Bult. 1879, eonsid. dela pag. 906; 
Sourdat, Thtorie gentrale de la responsabiliit, 1, 673 ter, 
p. 774 (ed. a 5-a, 1902). | 
Mavead6, VI, art. 179, No. i, p. 546 (ed. a 6-a), Delsol, 
Le Code Napolton expliqui, III, p. 236; Aubry et Rau, V, 
$ 374, p. 668; Acollas, Ti, p. &lI; Cas. fr. D. P. 90, 1. 48; 
Sirey, 92. 1. 350. 
Thiry, 1V, 91; Laurent, XXVI, 31; Bauary et Wabl, Louage, 
II, 2941; T. Huc, X, 425; Planiol, IL, 1915, (ed. a 4-a), ete. 
Baudry et Wabl, op. cit., IL, 2934: Cons. de Stat din Franţa, 
Sirey, 96. 3. 6. — Vezi însă Guillouard, Louage, Il, 853.
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Antreprenorul care lucrează sub ordinele unui arhitect, Antreprenorul 
> Aa 4 N . A | . __ care lucrează nu răspunde insă, în genere, decâţ pentru neexecutarea, pla sub ordinele 

nului și de reaua executare a lucrărilor întreprinse, iarunui arhitect. 
arhitectul răspunde pentru reaua concepție şi viţiile acestui 
plan (). Este, în adevăr, de principiu că arhitectul este respon- 
sabil chiar dacă el n'a făcut decât să dea planul lucrărei (2). 

Responsabilitatea, arhitecţilor şi antreprenorilor încetează Durata ac- 
dacă clădirea s'a dărâmat după zece ani dela terminarea ei. ae e des 
Care este însă durata acţiunei în despăgubire deschisă închisă în fa- 
folosul proprietarului (5), în caz când dărâmarea a avut loe rietarului. 
înaintea expirărei acestui termen? Art. 1639 $ 2 din codul Controvereă, 
italian dispune că această acţiune trebue să fie exereitată în 
termen de doi ani. Art. 1483 din codul nostru, traducând 
numai partea întăi a textului italian, şi omiţând de a tra- 
duce partea finală a acestui text (vezi supră, p. 303, ad notam;, 
chestiunea, este la noi controversată, ca şi în Franţa. 

După unii, acţiunea proprietarului ar puteă fi exerei- 
tată timp de treizeci de ani, din ziua dărâmărei clădirei, 
aceasta, fiind termenul ordinar al prescripției (art. 1890) (6). 

(') Cas. rom. Bult. 1896, p. 519, 520 şi 1373. Cpr. Cas. rom. 
Bult. 1904, p. 1540 (ultimul eonsiderent) şi Cr. judiciar din 
1905, No. 37; C. aşi, Dreptul din 1895, No. 40; Baudry et 
Wahl, Il, 2930; Sourdat, op. cit., 1, 674 bis, p. 779.— Vezi 
însă restrieţia făcută de acest din urmă autor, în privinţa 
cazului când antreprenorul ar fi recunoscut greșala planului, 
sau când acest plan ar fi fost atât de defectuos, încât un 
antreprenor experimentat ar fi trebuit să refuze de a-l execută, 
V. asupra acestui din urmă punet şi Guillouard, Louage, II, 856. 

(2) Vezi Pand. fr., v Architecie, 167, şi deciziile citate acolo. 
(5) Sancşiunea, responsabilităței arhitectului şi anteprenorului con- Sancţiunea 

sistă, în adevăr, în repararea prejudiciului cauzat prin culpa responsebili- 
lor, san în reconstruirea părţei defectuoase. Vezi Baudry et tăței arhitec- 
Wahl, II, 2937 urm.; Guillouard, II, 859; T. Huc, X, 427; ie Sau ui 
Cas. fe. Sirey, 94. 1. 343; Cas. rom. Bult. 1896, p. 1873. "Pro 
Această din urmă decizie pune, eu drept cuvânt, în principiu 
că instanţele de fond sunt suverane să aprecieze și să oblige 
după împrejurări, pe un constructor, sau să refacă partea 
vieioasă, sau să plătească diferența de preţ şi daune. Cpr. Cas. 
tr. Pand. Period. 1905. 1. 207. Arhitectul şi antreprenorul ar 
puteă chiar, după unii, să fie obligaţi a pune lucrurile în starea, 
lor primitivă. Baudry et Wabhl, II, 2938. — Contră: Guil- 
louard, Louage, II, 859; Sourdat, op, cit., 1, 675 guater, p. 182. 

(4) Maread€, VI, art. 1792, No. 1; Troplong, Louage, II, 1006 urm.;  
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„După alții, acţiunea proprietarului s'ar preserie prin 
zece ani din ziua dărâmărei elădirei sau degradărilor surve- 
nite în termenul de 10 ani('). 

In fine, după ultimul sistem, care ni se pare cel mai 
juridie, arhitecţii şi antreprenorii sunt, după zece ani, nu 
numai descăreați de responsabilitate, dar chiar la adăpost 
de orice acţiune în despăgubire din partea, proprietarului sau 
moștenitorilor săi (argument din art. 1902); de unde rezultă, 
că, dacă clădirea s'a dărâmat în ultima zi a celor 10 ani 
dela terminarea, ei, proprietarul nu va mai puteă să-şi intente 
acțiunea sa a doua zi (2). Acest sistem este preferabil, pentrucă 

„există în specie o convenţie tacită de garanţie între proprietar 

Neaplie. 
art. 1483 şi 
1902 mobi- 

lelor. 

şi constructor, Suspendarea preseripţiei, care ar puteă să intervie 
în favoarea proprietarului sau moștenitorilor săi, ar fi de 
natură a prelungi în infinit garanţia datorită de constructor, 
ceeace ar face adeseori foarte grea, dacă nu cu neputinţă, 
dovedirea, împrejurărei că lucrul a, perit prin unul din viciile 
cari dau loc la, responsabilitate. Acest sistem, admis Şi în 
veehea, jurisprudenţă franceză, este foarte bine şi foarte pe 
larg apărat de Thiry (). 

Art. 1483 şi 1902 nu se aplieă decât la imobile, căci, 
în privința mobilelor, lucrătorul este descărcat de orice răs- 
pundere, îndată ce lucrul a fost primit de comitent. Niei 
preseripţia de 30 de ani, nici acea de 10 ani nu sunt deci 
aplicabile în specie (). 

Colmet de Santerre, VII, 245 bis V urm.; Laurent, XVI, 
57 urm.; Duranton, XVII, 25; Aubry et Rau, IV, $ 374, 
p. 533, text şi nota 30 (ed. a 4-a); Arntz, IV, 1232; Lepage, 
Lois des bâtiments, II, 12; Acollas, III, p. &l3, ete. 

(1) Duvergier, Louoge, 11, 360; Testoud, Revue critique, anul 1880, 
p. 257 urm., ete. 

() De aceea, jurisprudența decide, în genere, că proprietarul 
poate să-și exercite acţiunea îndată ce viciul s'a manifestat, 
fără a aşteptă dărâmarea, edificiului. Vezi deciziile citate de 

| Planiol, II, 1914, în fine (ed. a 4-a). 
(0) Thiry, IV, 96, p. 84—88; Delsol, op. cit., III, p. 237; Gouil- 

louard, II, 868; Mourlon, III, 825; Planiol, II, 1914, Aubry 
et Rau, V, $ 374, p, 676, text și nota 30 (ed. a 5-a), cari 
revin asupra primei lor opiniuni; Cas. fr. D. P.83.1.5 
(eu nota lui Labbe), ete. 

(*) Baudry et Wahl, Louage, IL, 2946; Guillouard, Jdem. II, 793 
şi 866; T. Hue, X, 416; Laurent, XXVI, 16; Duvergier.
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Unii autori consideră, dispoziţia art. 1483 ca, interesând 
ordinea publică, de unde ar păreă să rezulte că părțile n'ar 
puteă, prin convenţia lor, să deroage dela responsabilitatea 
statornicită de acest text ('). 

Adevărul e însă că arhitectul şi antreprenorul nu se 
pot sustrage, conform dreptului comun, decât dela respon- 
sabilitatea care ar rezultă numai din culpa lor uşoară (?). 

309 

Ordine pu- 
blică. 

Controversă. 

De aceea Curtea noastră de casaţie a decis că se poate derogă 
dela dispoziţiile art. 1483, însă. numai în mod expres (*). 

Independent de responsabilitatea care apasă asupra arhi- 
tecţilor şi antreprenorilor din punctul de vedere al solidi- 
tăței şi a unei bune executări a lucrărilor, ei mai răspund 
către proprietar şi vecini, contorm dreptului comun (art. 998, 
999), de daunele ce pot pricinui prin neobservarea reg'ula.- 
mentelor relative la construcţiile cu cari sunt însărcinaţi (£); 
căci, după cum foarte bine zice Pothier (Louage, IV, 425), 
„oricine se obligă a face o lucrare, trebue so facă după 
regulele artei, spondet peritiam artis“ (9). 

Arhitecţii şi antreprenorii răspund nu numai de culpa 
lor personală, dar încă și de aceea a persoanelor ce ei în- 
trebuințează, cu toate că aceste persoane nu pot, din cauza, 

Louage, II, 347; 'Troplong, Idem, II, 91; C. Metz, Sirey, 
44. 2. 178.— Imobilele prin destinaţie se consideră ca mobile 
cât timp n'au fost incorporate fondului. Guillouard, Louage, 
II, 866; Baudry et Wahl, Idem, II, 2942. 

() Cpr. Sourdat, Pr. gentral de la responsabilite, |, 612 în fine, 
p. 714 (ed. a 5-a), Marcade, VI, art. 1792, 1793, No. 1, p. 545 
(ed. a 6-a); Troplong, II, 995; Laurent, XXVI, 51. Vezi şi 
Aubry et Rau, V, $ 374, p. 675, nota 28, care zie că respon- 
sabilitatea arhitecţilor şi antreprenorilor interesează ordinea 
publică.— Vezi însă Acollas, III, p. 413, nota 4, care eritică 
această teorie. 

(2) Baudry et Wabhl, Louage, II, 2942. 
() Cas. rom. Bult. 1904, p. 1540 şi Or. judiciar din 1905, No. 37. 

Cpr. Duranton, XVII, 255, p. 268. 
(*) Duvergier, Louage, II, 361, p. 417; Aubry et Rau, V, Ş 3174 

p. 678 (ed. a 5-a). — Astfel, antreprenorul care, cu ocazia elă- 
direi unni horn sau unui ogiag, n'ar fi observat regulele edic- 
tate de artă, va răspunde către vecini de incendiul produs prin 
reaua construire a hornului sau ogiagului. Aubry et Rau, 

Aplie, 
art, 998, 

999 C. civil. 

Art. 1487. 

loco cit.; Sourdat, op. cit. IL, 675, p.'7179; Laurent, XXVI, 63. 
() Vezi L. 182, Dig., De diversis regulis juris antigui, 50, 17, 

unde se zice: „Imperitia culpe adnumeraturt.  
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profesiunei lor, să fie considerate ca prepușii arhitectului 
sau antreprenorului. lată, în adevăr, cum se exprimă, în 
această privinţă, art. 1487 din codul eivil: 

Art. 1487. — Intreprinzătorul răspunde de lucrările persoa- 
nelor ce a întrebuințat. (Art. 1000, 3 C. civ. Art. 1797 C. fr.)(), 

Tot în baza acestui principiu, antreprenorul principal 
- răspunde către proprietar de faptele subantreprenorilor săi, 

Responsab. 
subantrepre- 

norilor. 

Art. 1489, 
1490. 

Luerătorii cu 
bucata sau cu 

ziua. 

afară de cazul când acest din urmă ar fi renunţat la, drep- 
turile sale contra antreprenorului principal (2). 

Rămâne însă bine înţăles că subantreprenorii sunt respon- 
sabili către antreprenorul principal, însă în baza dreptului 
comun, iar nu în baza art. 1483 și 1902, cari nu se aplică 
în specie (?). 

Regulele mai sus expuse, cu privire la responsabilitatea, 
arhitecţilor și antreprenorilor, se aplică zidarilor, lemnarilor 
și tuturor celorlalți lucrători, cari contractează direct cu 
proprietarul, căci ei sunt priviţi ca antreprenori pentru 
partea de lucrare lăsată asupra lor (4). Iată, în adevăr, cum 
se exprimă, în această privință, art. 1489 și 1490. 

Art. 1489. — Zidarii, lemnarii şi ceilalți lucrători, cari eon- 
tractează direct cu un preţ hotărit, sunt priviţi ca întreprinzători 
pentru partea de lueru ce iau asupra-le. (Art. 1478 urm., 1490 C. eiv. 
Art, 1799 O. fr.) (5). 
„Art. 1490. — Dispoziţiunile articolelor precedente se aplică 

şi la dânşii. (Art. 1489 C. civ.). 

Responsabilitatea. statornicită de art. 1483 și 1902 nu 
se aplică însă lucrătorilor cari luerează eu bucata sau cu 
ziua, cu materialul dat de proprietar, responsabilitatea lor 
fiind cârmuită de dreptul comun (6). 

(5) Opr. Pothier, Louage, IV, 428, p. 143. 
() Baudry et Wabl, op. cii., II, 2962. — Proprietarul nu are 

însă, în principiu, acţiune directă contra subantreprenorilor, 
eu cari el n'a tratat, afară de cazul când el ar fi considerat 
pe subantreprenor ca un antreprenor direct. Baudry et Wahl, 
Louage, LI, 2963 şi 3066. 

() Baudry et Wahl, op. cit., II, 2964; Guillouară, Louage, II, 
862; Cas. fr. Sirey, 68. 1. 208 şi 447; D. P. 68. 1. 562. 

(î) Vezi supră, p. 29%. 
(5) Art. 1799 fr. (1489 C. rom.) a fost adaos după observaţiile 

Curţei din Lyon. Vezi Troplong, Louage, Il, 1053. 
(6) Aubry et Rau, V, $374, p. 679 (ed.a 5-a); Baudry et Wabhl,
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De câteori un arhitect sau un antreprenor s'a însăr- 
cinat a face o luerare oarecare, iar nu numai un edificiu, 
după cum se exprimă art. 1484 (%), conform unui plan stator- 
nicit și desbătut cu proprietarul, el nu poate cere nicio 
sporire de plată, nici sub cuvânt de sporire a preţului muncei 
și a materialului, nici sub cuvânt că s'a făcut la planul 
suszis schimbări și adaose, dacă aceste schimbări şi adaose 
n'au fost aprobate printr'un act scris şi preţul lor hotărît 
între arhitect sau antreprenor şi proprietar (?). 

lată, în adevăr, cum se exprimă, în această privinţă, 
art. 1484 din codul civil. 

Art. 1484. — Intreprinzătorul sau arhitectul care s'a însăr- 
cinat a da gata un edificiu (), după un plan statornicit şi desbătut 
eu comitentul, nu poate cere nicio sporire de plată, sub petext de 
scumpire a muneei manuale ori a materiilor, nici sub pretext că 
sau făcut la planul zis schimbări şi adăogiri, dacă aceste adăogiri 
şi schimbări n'au fost înseris aprobate și preţul lor defipt cu comi- 
tentul. (Art. 1206, 1208, 1737, 40, 1742 C. civ. Art. 1793. fe). 

Art. 1484 are de scop, după cum foarte bine zice 
Curtea din Lyon, împediearea dolului și manoperelor antre- 
prenorului. Experienţa ne dovedeşte, în adevăr, că arhitecţii 
şi antreprenorii nu arată în genere proprietarilor, din capul 
locului, toate cheltuelile ce necesitează lucrările proiectate 

Louage, Il, 2955; Guillouard, Idem, II, 863; Laurent, XXVI, 
36, 31; C. Rennes, Sirey, 83. 2. 248. 

() Deşi art. 1484 vorbeşte numai de clădirea unui edificiu, totuşi 
se decide, în genere, că acest text se aplică, pentru identitate 
de motive, executărei oricărei luerări, care face obiectul an- 
treprizei. Aubry et Rau, V, $ 374, p. 670, nota 34; Guil- 
louard, II, 887; Maread€, VI, art. 1792, 1793, No. IL; Cas. fr. 
D. P. 46. 1. 225; Sirey, 46. 1. 635. — Contră: Laurent, 
XXVI, 70; Baudry et Wahl, op. cit., Il, 3011; Cas. rom. Bult. 
S-a 1, 1881, p. 103 (în privinţa unor lucrări suplementare 
la construirea de căi ferate). Vezi supră, p. 305, ad notam. 

„ (2) Cpr. Cas. rom. Bult. S-a 1, 1886, p. 129; Bult. 1888, p. 899; 
Bult. 1895, p. 1252; Cas. fr. D. P. 1904.11. 360; C. Bucu- 
reşti, Cr. judiciar din 1897, No. 32. — Se înţălege că niei 
proprietarul nu poate cere o micşorare de preţ, sub cuvânt 
că s'ar fi eftenit munca sau materialul. T. Huc, X, 429, p. 59%. 

(2) Se înţălege pentru o sumă fixă şi determinată, & forfait, după 
cum se exprimă textul corespunzător francez. Legiuitorul 
nostru n'a ştiut cum să traducă expresiunea „d forfaat“. Cpr. 
Cas. rom. Bult. 1889, consid. dela pag. 812; Bult. 1893, p. 413. 
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spre a nu-i speriă, și apoi, pretextează o schimbare cât de 
ușoară a planului primitiv, spre a putei, susține că con- 
tractul nu mai poate fi executat în privinţa preţului. Art. 1484 
a voit să înlăture această surprindere din partea antrepre- 
norilor, cari, după spusa lui Tronehet, în Consiliul de Stat, 
eră foarte comună altă dată, și am puteă adăogă că este 
mai comună astăzi. 

Acest text voeşte ca, de câteori lucrarea se toemește 
pentru o sumă fixă și determinată de mai 'nainte, & forfaat, 
precum se exprimă textul francez; (vezi supră, p. 311, nota 3), 
după un plan hotărit, discutat şi aprobat de proprietar, 
arhitectul sau antreprenorul să nu mai poată cere vreo 
sporire de plată, nici sub cuvânt de scumpirea preţului 
muncei şi a materialului, nici sub cuvânt că sau făcut 
schimbări sau adăogiri la planul primitiv, dacă aceste adaose 
și schimbări n'au fost aprobate înseris ȘI preţul lor defipt 
între antreprenor și proprietar. 

Mărturisirea Acest text nu se mărginește a opri proba testimonială 
2 roprieta- ÎN privinţa convențiilor privitoare la modificarea planului 

raului. primitiv, ci preseiie dovada scrisă ea o condiţie sine gua non Controversă,. . -. . a acestei convenţii; așa că antreprenorul sau arhitectul nu. 
poate să dovedească noua convenție decât printr'un act scris, 
iar nu prin mărturisirea proprietarului, şi nici chiar prin 
jurământul lui (4). 

Dovedirea, Art. 1484 mai cere încă ca preţul schimbărilor aduse ati planului primitiv, să fie. convenit între arhitect și proprietar, 
ără a adăogă însă prin act scris; de unde rezultă că con- 

venţia, relativă la schimbări şi adaose, odată dovedită prin 
act scris, preţul acelor schimbări şi adaose poate fi stabilit, 
conform dreptului comun, prin orice probe (2). 

(1) Aubry et Rau, V, $ 374, p. 681; Guillouard, op. cit., II, 890; 
Arntz, IV, 1296; Baudry et Wabhl, II, 3007; Troplong, II, 
1018; Thiry, IV, 97; Duvergier, II, 366; Mareadă, VI, 
art. 1792, 1793, No. II, p. 548; Duranton, XVII, 256; 
Mourlon, III, 827; Acollas, TUI, p. 415, text şi nota 1; Lau- 
rent, XXVI, 67; Colmet de Santerre, VII, 246 bis 1V; 7. 
Hue, X, 429; Cas. rom. Bault. 1891, p. 588; C. Bucureşti, Or. 
Judiciar din 1897, No. 32 (motive).—Contră: C. Bucureşti (în 
privinţa mărturisirei), Dreptul din 1886, No. 27; C. Caen 
(în privinţa mărturisirei şi jurământului), D. P. 1900. 2. 416. 

() Troplong, Louage, Il, 1049; Baudry et Wabhl, Idem, II, 3008; 
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Dar dacă, în lipsa, unei convenţii serise, care să mo- Admiterea 
difice prima convenție, arhitectul sau antreprenorul nu poate timnci de în 
cere nicio sporire de preţ pentru adaosele făcute peste planul Controversă. 
primitiv, totuş se decide de unii, deşi chestiunea este con- 
troversată, că ei au contra proprietarului acţiunea de în rem 
verso, pe care dreptul comun o conferă tuturor acelora cari 
se înavuţese în detrimentul altuia (4). 

Art. 1484, care se aplică şi în materie de lucrări PU- Cazurile când 
blice (), cere ca, să existe între părţi un plan aprobat de ele, a ital e 
aşa că, în lipsa unui asemenea plan, chiar dacă preţul lu- 
erărilor ar fi fost hotărît de mai 'nainte, consimţimântul 
proprietarului va. pute fi dovedit conform dreptului comun, 
dispoziţia excepţională a textului suscitat ne mai fiind apli- 
cabil în specie (?). 

Se decide însă, în genere, că planul puiând fi și verbal, Stabilirea 
poate fi stabilit conform dreptului comun (%, „planului. 

Art. 1484 nu este, de asemenea, aplicabil de câteori Cazul când 
. "ăi loy - fa -A preţul lucrări- preţul lucrărilor, ce urmează a fi făcute, nu este hotărit de d a cata 

mai înainte, ci urmează a fi determinat după natura, și în- stabilit de mai 
semnătatea lor (5). înainte. 

In fine, art. 1484, care are de scop apărarea proprie-  Neaplie. 
“ilor n. « “lor arhi dor qi . art. 1484 sub- tarilor contra manoperilor arhitecţilor şi antreprenorilor, nu antrepreno 

rilor. 

Laurent, XXVI, 68 şi autorii citați în nota precedentă. Vezi 
şi Cas. rom. Bult. S-a 1, 1886, eonsid. dela p. 431. 

(1) Baudry et Wabhl, op. cit., II, 3009; Cas. tr. D.P.46.1. 245; 
Sirey, 46. 1. 635. Cpr. Cas. rom. Bult. 1900, p. 1178. — 
Contră: C. Bucureşti, Or. judiciar din 1897, No. 32; Guil- 
louard, Louage, II, 891; T. Huc, X, 429, care zice că teoria 
mai sus expusă echivalează cu desființarea art. 1484. 

C) Baudry et Wahl, Louage, II, 3014; Guillouard, /dem, IL, 
893. — Acest text se aplică, fie că antreprenorul sau arhi- 
tectul a lucrat eu materialul proprietarului, fie cu materialul 
său propriu. Baudry et Wabhl, II, 3013; Duvergier, Louage, 
II, 369.— Contră: Guillouard, Idem, II, 889; Troplong, 1dem, 
II, 1022. 

(5) Bautiry et Wabhl, op. cit., LI, 3010; P. Huc, X, 497; Aubry 
„et Rau, V, $ 374, p. 681, 682; Laurent, XXVI, 71; Guil- 

louard, II, 887; Cas. fr. D. P. 93. 1. 600; Sirey, 9%. 1. 79. 
(*) Opr. Baudry et Wabl, op. și loco cit.; Guillouară, II, 887. 

Vezi şi Cas. fr. D. P. 83. 1. 207. 
(5) Aubry et Rau, loco cit., p. 682; Maread6, VL, art. 179%, 

No. II; Troplong, Louage, II, 1021.
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CODUL CIVIL. — CARTEA III. — TIT. VII, — CAPIT, V.— ART. 1488. 

poate fi invocat de antreprenorul principal contra, subantre- 
prenorilor sau lucrătorilor săi (1). 

El poate însă fi invocat contra, lemnarilor, zidarilor 
și altor lucrători, de către proprietarul, care a făcut cu aceşti 
din urmă, pentru un preţ determinat, un contract de antre- 
priză (art. 1489) ). 

Despre acţiunea directă ce lucrătorii întrebuințaţi de un 
antreprenor au în contra proprietarului. 

Art. 1488. — Zidarii, lemnarii şi ceilalţi lucrători întrebuinţaţi la elădirea unui edificiu, sau la facerea unei alte lucrări date în apalt, pot reclamă plata lor dela comitent, pe atât pe cât acesta ar datori întreprinzătorului în momentul reelamaţiunei. (Art. 974, 1542 $ ultim, 1137, 4 şi 50, 1742 C. eiv. Art. 179 C. fr.) £) 

Art. 1488 conferă zidarilor, lemnarilor şi celorlalți lu- 
crători întrebuințaţi la clădirea unui edificiu sau la facerea, 
unei alte lucrări date în antrepriză, o acțiune contra pro- 
prietarului, cu care ei n'au contractat, căruia, lucrarea a 
fost făcută, pentru atât pe cât acesta ar datori antrepre- 
norului, în momentul acțiunei lor. 

Care este sensul acestei dispoziţii, asupra căreia lu- 
erările pregătitoare sunt cu desăvârșire mute? Se susține 

e unii, că acest text conferă, suszişilor lucrători aceleaşi 
drepturi pe cari art. 974 le conferă oricărui creditor în 
genere, şi că, în consecință, ei nu pot să acţioneze pe pro- 
prietar decât prin mijlocul unei acţiuni indirecte (art. 974) (6). 

Părerea generală este însă că lucrătorii au o acţiune 
directă (5), contra, proprietarului pentru care lucrarea a fost 

  

() Aubry et Rau, V, $ 374, p. 682; Goillouard, II, 888; Baudry 
et Wabhl, op. cit, II, 3071; Cas. fe. Sirey, 68. 1. 447; D. P. 69. 1. 228; Cas. rom. Bult. 1903, p. 1087. 

(2) Aubry et Rau, loco supră cit., p. 682. 
(0) Acest text nu este împrumutat nici dela Pothier,: nici dela 

Domat. EI figură tale gquale în proiectul codului din anul VIII, şi în tot cursul desbaterilor nu s'a făcut nicio observaţie 
asupra lui. Cpr. Planiol, II, 1921 (ed. a 4-a). 

(*) Delvincourt, Cours de code civil, III, p. 216, 217, nota 5 
(ed. din 1834). Cpr. Baudry et Wahl, II, 3028; Pianiol, 1I, 1991. (5) Tot astfel se decide, în materie de mandat, că mandantele



CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE. — ART. 1488, 315 

făcută, în măsura în care acesta ar fi debitorul antrepre- 
norului (1), şi unele hotăriri zic chiar că acest text conferă 
lucrătorilor un privilegiu (2), ceeace este inexact, după cum 
foarte bine observă unii autori (5). 

Printr'o favoare şi prin excepţie dela dreptul comun Scopul acţiv 
(art. 974), legea conferă acestor lucrători o acţiune directă 2* directe- 
(jure proprio) contra proprietarului, pentru ca ei să scape 
de concuisul celorlalţi creditori ai antreprenorului (î), ceeace 
este foarte avantagios în caz când acest din urmă este in- 
solvabil sau falit. Suma pe care lucrătorii o primesc dela, 
proprietar se împarte între ei în proporţie cu creanţa fie- 
căruia din ei (au marc le franc) (). 

Acţiunea directă, conferită de art. 1488, aparţine tuturor Persoanele 
lucrătorilor întrebuinţaţi de antreprenor, fie ei plătiţi cu ziua, ţiunea directă. 
cu măsura sau cu bucata, întrucât legea nu distinge(6). 

Ea nu aparţine însă acelora cari nu depun nicio muncă Persoanele 
manuală în folosul antreprenorului, precum sunt: impiegaţii, această a 
gramaticii acestui din urmă (), ete. iune, 

are, în baza art. 1542 $ ultim, o acţiune direetă contra per- 
soanei substituită de mandatar, şi aceasta fără a se distinge 
dacă procura autoriză sau nu substituirea. Vezi Pand. fe, 
v* Mandat, 967 urm., şi autorităţile citate acolo. 

() Cpr. Cas. fr. D. P. 1902. 1. 569; Sirey, 1904. 1. 455; C. 
Bucureşti, Dreptul din 1882, No. 47, p. 382 (motive). 

(2) Opr. C. Bordeaux, D. P. 60. 2. 32; Cas. fr. Sirey, 67. 1.79 
(motive); D. P. 67. 1. 144. Vezi și Trib. Ilfov, Dreptul din 
1900, No. 39. 

(2) Troplong, Louage, II, 1050; Aubry et Rau, V, $ 374, p. 683, 
nota 42, în fine. — Vezi însă Laurent, XXVI, 81; Duver- 
gier, Louage, II, 381, p. 429. 

(*) Cpr. Aubry et Rau, V, $ 374, p. 683; T. Hue, X, 433; 
Guillouard, II, 897; 'Thiry, IV, 97, p. 90; Mourlon, III, 829; 
Baudry et Loynes, Privil. et hypothâgues, |, 631; Gr. Păucescu, 
Obhg., |, 348 urm,, şi toţi autorii. 

() Guillouard, Louage, II, 898; Bandry et Wabhl, Jdem, II, 3033, ete. 
(6) Trib. Ilfov, Dreptul din 1900, No. 39.— Acţiunea directă 

aparţine şi lucrătorilor cari lucrează cu materialul lor, de 
exemplu: lăcătuşilor. Mourlon, III, 829 guingquies; Baudry et 
Wahl, op. cit., II, 3045; Aubry et Rau, /oco cit., p. 684, 685; 
Guillouard, Louage, II, 901. - 

() Baudry et Wabl, Louage, Il, 3045, 3046; Guillouară, Idem, 
JI, 902; Troplong, dem, II, 1052; T. Huc, X, 434; Laurent, 
XXXVI, 71. — Vezi însă Mourlon, III, 829 guinguies.
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Această acţiune nu aparţine, de asemenea, subantrepre- norilor, cari nu depun o muncă materială, ci speculează, numai asupra lucrărilor încredințate antreprenorului prin- cipal (), nici terţilor cari sau mărginit numai a procură, 
materiale antreprenorului (2). 

Ea aparţine însă şefilor lucrători sau de echipă (2). 
Această acţiune se exercită numai contra proprietarului debitor al antreprenorului, şi aceasta în măsura obligaţiei acelui dintăiu contra, celui de al doilea. 
Din împrejurarea că acţiunea, lucrătorilor este o acţiune 

personală și directă, contra, proprietarului, rezultă următoa- 
rele consecințe: 

1 Sumele datorite de proprietar antreprenorului, în 
momentul exereitărei acţiunei, sunt atribuite lucrătorilor, eu 
excluderea celorlalţi creditori ai antreprenorului (*); 

2 Falimentul antreprenorului nu poate să aibă nicio 
înriurire asupra, acțiunei lucrătorului (5); 

3% Luerătorii nu au nevoe de a popri, în. mânile pro- prietarului, sumele ce acesta datorește antreprenorului, ei 
pot să-l acţioneze direct, cerând ca ceeace se datorește antre- prenorului să le fie plătit lor. Proprietarul poate însă, pentru a-și pune răspunderea la, adăpost, să ceară ca antreprenorul să fie pus în cauză. 

Am zis că lucrătorii nu pot acţionă pe proprietar decât în măsura în care acest din urmă este debitorul antrepre- norului. Din acest principiu rezultă următoarele consecinţe: 
0) Arntz, IV, 1328; 7. Huc, X, 434; Guillouară, Louage, Ii, 902; Aubry et Rau, V, $ 374, p. 685; Baudry et Wabl, Louage, UI, 3047, şi deciziile citate de aceşti autori. — Vezi însă Mourlon, III, 829 guinguies. 
(2) Aubry et Rau, loco cit.: Guillouard, Louage, II, 901; Laurent, 

XXVI, 77; Mourlon, [IL. 829 quinguies; Cas. fr. D. P. 80. 1. 254; Sirey, 80. 1. 416; C. Bucureşti, Dreptul din 1893, 
No. 45, ete. 

(€) Trib. Ilfov, Dreptul din 1900, No. 39 (motive). Cpr. Baudry et Wabl, Louage, II, 3047. 
(*) Plăţile făcute de proprietar sau comitent lucrătorilor între- buinţaţi de antreprenor, se impută acestui din urmă, cu ocazia liehidărei socotelilor, Cas. rom. Bult. 1891, p. 588. 
(5) Mourlon, II], 829 bis > Aubry et Rau, V, $ 374, p. 685; Laurent, XXVI, 81; T.. Huc, X, 433; Guillouara, II, 899; Cpr. Cas. fr. D. P. 1902. 1. 569; Sirey, 1904. 1. 455. 
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1” Orice sumă plătită de proprietar - antreprenorului, 
chiar prin anticipație, înainte de exercitarea acţiunei lucră- 
torilor, este bine plătită, chiar dacă chitanţa liberată de antre- 
prenor nu are dată certă (?); 

2 Orice act, în baza căruia proprietarul încetează de a fi 
debitorul antreprenorului, este opozabil luerătorilor. Astfel 
ar fi, de exemplu, cazul când antreprenorul ar fi cedat de 
bună credinţă unui terţiu, dreptul ce el are contra proprie- 
tarului, și cesiunea ar fi devenit perfectă înainte de exercitarea, 
acțiunei luerătorului (2). 

Dacă suma datorită de proprietar, antreprenorului, a 
fost poprită în mânile acelui dintăiu de către alți ereditori 
ai celui de al doilea, această proprire nu are nicio înrîurire 
asupra acţiunei lucrătorilor, căci, eu toată poprirea, făcută, 
proprietarul tot a rămas dator cu o sumă de bani antre- 
prenorului. Se decide de unii, în Franţa, că chiar validarea 
poprirei în mânile proprietarului, nu împedică, pe acesta de 
a plăti lucrătorilor suma poprită de alţii, pentrucă o hotăriîre 
judecătorească nu poate, nici întrun caz, să opereze o stră- 
mutare de proprietate. După acest sistem, Iuerătorii ar putei, 
să acţioneze pe proprietar, cât timp acesta n'a plătit credi- 
torului popritor suma poprită (). La noi, însă, luerătorii 
nu vor mai putes, acţionă pe proprietar după ce hotărirea de 
validare a devenit definitivă. (Argument din art. 462 Pr. civ.). 

Incetarea contractului de locaţiune de lucrări. 

Art. 1485. — Contractul de locaţiune a lucrărilor se desfiin- 
ţează cu moartea, meseriaşului, arhitectului sau întreprinzătorului. 
(Art. 1094, 1440, 1486 C. civ. Art. 492 Ş ultim C. com. Art. 1795 
C. francez) (*). 

  

() Mourlon, III, 829 ter; Troplong, Louage, II, 1651; Baudry 
et Wabl, Idem, Il, 3034 urm. 

(*) Mourlon, loco cit. ; Baudry et Wabhl, II, 3039; Goillouard, 
Il, 906; Laurent, XXVI, 81; Baudry et Loynes, Privil. et 
hypotheques, I, 631.— Contră: C. Montpellier, Sirey, 53. 2. 686. 

() Mourlon, III, 829 guater; Laurent, XXVI, 80. — Contra: 
Cas. fr. D. P. 93. 1. 25, 26; T. Hue, VIII, 28. Vezi asupra 
acestei chestiuni, care eră controversată și la noi, înainte de 
revizuirea, procedurei la 1900, tom. VI al Coment. noastre, p. 482. 

(*) Cpr. Pothier, Louage, IV, 423, 444, 453, 455, 457, ete. 
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Art. 1486. — Comitentul însă (1) este dator să plătească, erezilor 
lor, în proporţiunea preţului defipt prin convenţiune, valoarea lu- 
crărilor făcute și aceea a materialelor pregătite, întrucât însă acele 
Ierări şi materiale pot fi folositoare pentra dânsul. (Art. 1485 
C. eiv. Art. 1796 C. fr.)(2). 

Art. 492 $ ultim C. com. — In caz de moarte a construeto- 
rului (unui vas), contractul se desfiinţează după dispoziţiile art. 1485 
din codul civil. (Art. 1485 C. civ. Art. 482 C. com. ital.), 

Moartea lucrătorului, arhitectului sau antreprenorului. 

Art. 1440. Știm că, după art. 1440, contractul de locaţiune nu 
se desființează prin moawtea locatarului, nici prin acea a 
loeatorului. 

Art. 1445 In privința contractelor de locaţiune de luerări, s'a 
admis însă contrariul, în caz de moartea. luerătorului, arhi- 
teetului san antreprenorului (£), pentrucă, în specie, contractul 
a fost determinat de aptitudinea personală a acestui din urmă, 
aptitudine care nu este transmisibilă moștenitorilor săi (*). 

C. Calimach. „Năimirea, luerărilor acelora, la cari s'au luat în băgare 
Art. 1550. de samă deosebita, iscusință a meşterului, se desfiinţează prin 

moartea toemitului, zice art. 1550 din eodul Calimach (1102 
C. austriac); şi moştenitorii lui pot să ceară numai preţul 
trebnicei materii gătite şi o parte analogisită din plată cu 
preţul lucrului făcut; iar dacă, din împrotivă, va muri acel 
ce au toemit săi se facă un lucru, sunt datori moștenitorii 
lui să urmeze după toemală, sau să despăgubească pe toe- 
mitul meşter“. 

Aplie. Textul art. 1485, fiind general, contractul de locaţiune 
ri. 1485 în de lucrări se desfiinţează prin moartea luerătorului, chiar ate cazurile, 

  

() lar nu încă, după cum, din eroare de tipar, se exprimă textul 
oficial. 

(2) Cpr. Pothier, op. cit., IV, 456. 
(9) Contractul nu se desfiinţează însă prin moartea, comitentului, 

după cum dispune anume art. 1550 in fine din codul Calimach. 
Cpr. Pothier, op. cit., IV, 444; Troplong, Louage, IL, 1045; 7. 
Huc, X, 431; Arntz, IV, 1239, şi toţi autorii. 

() Cpr. C. Craiova, Dreptul din 1890, No. 60; Thiry, IV, 9%; 
Baudry et Wabhl, II, 3075; Planiol, IL, 1908; Mareadg, VI, 
art. 1794 urm., No. 1; 'T. Hue, X, 431; Berriat St. Prix, 
„Notes €lement. sur le C. civil, LL, 7135, ete.
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dacă ar fi vorba de o lucrare de mică, însemnătate, care ar 
puteă, fi făcută de un alt lucrător(?), și chiar dacă moşte- 
nitorii lucrătorului ar exercită profesiunea, acestui din urmă (2). 

Moartea, lucrătorului, arhitectului sau antreprenorului 
aduce desființarea contractului, chiar daca lucrarea trebueă 
făcută cu materialul acestui din urmă, şi aceasta fie că 
contractul ar fi considerat ea. o locaţiune, fie ca o vănzare €). 

Desființarea contractului prin moartea lucrătorului, fiind Persoanele 
absolută, poate fi invocată nu numai de proprietar, dar și pot 
de moştenitorii luerătorului. Ea nu are însă loc de drept, tarea contrae- 
ci trebue să fie propusă, căci atât timp cât ea n'a fost tului: 
propusă, moștenitorii luerătorului pot continuă lucrarea, în 
condiţiile stipulate din capul locului (4). 

Aceasta însemnează că părţile pot, prin convenția, lor, Derogare dela expresă sau tacită, să deroage dela dispoziţia art. 1485 (5), at. 1485. 
Fiind însă că ar fi nedrept ca comitentul să se îna- Arţ, 1a66. 

vuţească, în detrimentul moștenitorilor luerătorului, arhitec- 
tului sau antreprenorului, cel dintăiu trebue să plătească, 
moștenitorilor celui de al doilea, în proporție eu preţul 
defipt prin convenţie, sau printa'o expertiză, în caz când 
preţul n'ar fi fost hotărit de mai "nainte, atât valoarea, lueră- 
rilor făcute, cât și aceea a materialelor pregătite, atunei când 
acele lucrări şi materiale pot să-i aducă un folos oarecare. 

Utilitatea, sau folosul, de care vorbeşte art. 1486, se „Aprecierea * 
apreciază în mod suveran de către judecătorii fondului, con- În deeătorilor 
form convenției încheiate între proprietar şi Iuerătorul decedat. 
Astfel, materialele sunt folositoare proprietarului, dacă pot fi 
întrebuințate de un alt lucrător, conform convenției primitive (6). 

() Dreptul vechiu francez eră contrar în această privinţă. Cpr. Dr. vechiu fr. 
Pothier, Louage, IV, 453 urm. 

-Q) Baudry et Wabl, Louage, Il. 3075, p. 815; Baudry et Barde, 
Oblig., 1, 217. 

(2) Baudry et Wanl, Louage, Il, 3017; Laurent, XĂVI, 21; 
Aubry et Rau, V, $ 374, p. 662, nota 13; Guillouard, Louage, 
II, 800. — Contră: Troplong, Idem, II, 1044. 

(&) T. Huc, X, 431; Baudry et Wabl, I[, 3078; Thiry, IV, 9, 
p. 9l.—Vezi însă Arntz (IV, 1239), care zice că desființarea, 
contractului are loe de drept în privinţa ambelor părţi. Cpr. 
în acelaş sens, Aubry et Rau, V, $ 374, p. 662 (ed. a b-a). 

(2) Opr. Baudry et Wabhl, Louage, II, 3075, în fine, ete. 
(*) Bandry et Wabhl, Louage, II, 3080; Guillouard, Jdem, II,  
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Cazul când Dacă, materialul n'a, fost întrebuințat, ci numai adus de 
materialul 1: . . sai . adus na fost Arhitect sau antreprenor, proprietarul nu va plăti valoarea, lui 

întrebuințat. actuală, ci aceea pe care el o aveă când a fost cumpărat (*). 

Falimentul părților. 

Falimentul antreprenorului sau proprietarului nu aduce 
de drept desființarea contractului, pentrucă falimentul nu 
desființează, în principiu, contractele anterioare, încheiate de 
falit în timpul capacităţei sale (2). 

Mai mult încă, proprietarul poate cere daune, în caz de 
faliment al antreprenorului, din cauza împedicărei lucrărilor (5). 

Acelaș drept îl are și antreprenorul, în caz de faliment 
al proprietarului. 

Desființarea contractului din cauza unui caz fortuit. 

Art. 1156. Cazul fortuit întâmplat fără culpa vreunei din părți, care 
împedică executarea contractului, este o cauză de desființare 
a, acesţui contract, conform dreptului comun (art. 1156). 

Lipsa de au- Astfel, lipsa, de autorizare din partea autorităţei admi- 
Îi nistrative, constitue o imposibilitate fortuită de executare a 
administrat. contractului, care aduce desfiinţarea lui. 

* Expropriere. Tot astfel ar fi, de bună samă, şi exproprierea tere- 

nului pe care urmă a se face clădirea proiectată (*). 

Desființarea contractului prin voinţa părților. 

Convenţia comună a părţilor poate să desființeze con- 

801; Laurent, XXVI, 24; Colmet de Santerre, VII, 249 bis |; 
Aubry et Rau, V, $ 374, p. 663, nota 15 bis, ete. 

(1) Baudry et Wabhl, op. cit., II, 308îi.— Vezi însă Guillouard, 
Louage, IL, 801, în fine. 

(2) Cpr. Aubry et Rau, V, $ 374, p. 664, text şi nota 15 ter; 
„Baudry et Wabhl, op. cit., II, 3082; C. Paris, Sirey, 94. 2. 
179.— Vezi însă o altă decizie tot a Curţei din Paris, Sirey, 
95. 2. 198. Cpr. art. 642 din codul civil japonez dela 1896. 

(2) Aubry et Rau, loco cit., p. 664, nota 15 ter; Baudry et Wabhl, 
Louage, IL, 3083; Guillouard, Idem, II, 811. 

(*) Opr. Baudry et Wabl, Louage, Il, 3085 urm., şi autorităţile 
citate acolo.
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tractul de locaţiune, după cum poate desfiinţă orice contract, 
în genere (art. 969), căci nimie nu este mai natural, după 
cum zice o lege romană, a cărei text este citat supră, p. 215, 
ca vărţile să poată, desface ceeace ele au făcut. Pentru 
aceasta trebue însă ca ambele părţi să fie de acord. 

Desființarea contractului prin voinţa proprietarului. (Elimi- 
narea din codul nostru a art. 1794 fr.). 

Art. 1794 din codul francez şi ant. 1641 din codul C-fr-Art.1794 
italian, nereproduse în codul nostru, au, în această privință, 
o dispoziţie în următoarea. cuprindere: „Proprietarul poate, 
prin singura sa voinţă, să rezilieze contractul încheiat pe 
un preţ hotărît (le marche ă forfait), cu toate că lucrarea 
a fost începută, despăgubind însă pe antreprenor de toate 
cheltuelile sale, de toate lucrările, şi de tot ce ar fi putut 
câștigă în această antrepriză“ (*). 

Acest text, împrumutat dela Pothier (Louage, IV, 440 
urm.), este, oricât s'a, zis (2), o excepţie dela principiul că con- 
venţiile nu pot fi revocate decât prin eonsimţimântul mutual 
al părţilor. Această, excepţie se justifică prin împrejurarea, că 
contractantul, care sufere rezilierea, este indemnizat nu numai 
de paguba ce-i aduce inexecutarea contraetului, ei și de bene- 
ficiile ce el ar fi putut realiza din executarea lui (2). 

(1) Tot. astfel se exprimă şi art. 1641 din codul italian: „II 
commitlente pud sciogliere a suo arbitrio l'accordo dell'appalto, 
quantunque sia. gi, cominciato îl lavoro, tenendo indenne l'im- 
prenditore di tuite le spese, di tutti i lavori. e di tuito cid 
che avrebbe potuto guadagnare în tale impresa“. Cpr. şi art. 649 
din codul german, după care proprietarul poate, pănă la termi- 
narea luerărei, să denunțe ori şi când contractul: „Der Besteller 
kann bis zur Vollendung des Werkes jederzeit den Vertrag 
kăindigen“. 

(2) Cpr.: T. Huc, X, 430; Colmet de Santerre, VII, 274 bis | şi 
II, cari văd în acest text aplicarea, principiilor generale. 

€) Baudry et Wabl, II, 3092; Guillouard, II, 803; Laurent, 
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eliminat de 
legiuitorul 
român. 

Orisina 
art. 1794 fr. 
Excepţie dela 

dreptul 
comun. 

C. italian şi 
dr. german. 

XXVI, 17; Mourlon, III, 830. — Este de observat că, după. 
dispoziţia suscitată a textului francez, numai proprietarul poate 
reziliă contractul ad nutum, nu însă şi antreprenorul. Cpr. 
Aubry et Rau, V, Ş 374. p. 662, nota 12 bis; Guillouard, ÎI, 
806; Baudry et Wabhl, II, 3101; Thiry, IV, 9%, p. 91, şi 

20724 2  
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„Nu este de mirat, zice Mareade (VI, art. 1794—1799, No. I), 
ca codul să fi conferit proprietarului dreptul de a reziliă numai prin 
voinţa, sa, contractul de locaţiune de lucrări. chiar în caz când preţul 
Iuerărei ar fi fost determinat şi hotărît de mai înainte, devremece 
el nu-i conferă această facultate decât sub condiţia de a întoarce 
constructorului nu numai cheltuelile sale, ei și câştigul ee el ar fi 
putut realiză din antrepriză, mergând astfel mai departe decât a 
îndrăznit să meargă însuş Pothier (No. 444). Indată ce antrepre- 
norul va câștigă, nefăcând lucrarea, ceeace ar fi câştigat prin facerea 
ei, el nu se poate plânge, şi lăsarea convenției, în asemenea, condiţii, 
la disereţia proprietarului, nu sufere niciun inconvenient“. 

Oricât de plauzibile ar fi aceste motive, şi oricât de 
logică ar fi dispoziţia suseitată a textului francez, totuş ea 
fiind excepţională şi derogatorie dela dreptul comun, nu poate 
fi admisă în legea noastră, unde, pentru motive necunoscute, 
legiuitorul nostru a eliminat art. 1794 din codul francez, 
Știm însă că contractul de locaţiune de servicii poate, în 
unele cazuri, fi desființat numai după voinţa, uneia din părţi (£). 

Despre alte contracte de locaţiune decât acele de cari 
sa vorbit pănă acum. 

Independent de contractele de locaţiune de cari s'a vorbit 
pănă acum, mai sunt și altele: 

toţi autorii. Această dispoziţie este însă criticată din acest punct 
de vedere. Iată, în adevăr, cum se exprimă, în această privinţă, 
Acollas (III, p. 410, text şi nota 2): „Le louage d'ouvrage 
comporte un mode de risiliation qui, lui est propre: la volontt 
du maâtre. Et pourguoi pas aussi celle de Vouvrier ? Est-ce 
gue les compilateurs se seraient pris au piege de leur propre 
langage ? Auraient-ils cru, par hasard, que celui qu'ls ap- 
pellent îci Pouvrier est socialement le subalterne de celui quuls nomment le maître? Ei serait-ce pour cela qu'ils lui auraient 
vefust le droit de risolution, tout en Paccordani ă son CO-con- tractani? Sl en tait ainsi, la mâprise serait forte; Vouvrier, 
ici, cela peut &tre l'artiste, cela peut &tre un homme qui posstde 
de gros capitauz? Pourguoi done Touvrier na-t-il pas le droit 
de vesoudre comme le maitre, et auz mâmes conditions que le maftre? Ce. n'est pas le toui de crter des îinegalitis; îl faut, au moins, savoir raisonner les intgalităs que bon cree“. 

Poate că legiuitorul nostru, izbit de nedreptatea ce se face 
luerătorului, a eliminat textul francez din această cauză. 0) Vezi supră, p. 261 urm. Cpr. art. 627 C. civil japonez din 28 
Aprilie 1896.
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Astfel, concesiunea unui monopol public, făcută unui par- 
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Concesiunea 

tieular, pentru o sumă ce se plăteşte Statului, comunei, ete, unui monopol 
este un contract de locaţiune. Ceeace face obiectul locaţiunei, t 
în specie, este dreptul de exploatare, adecă un lueru incor- 
poral, care știm că poate fi închiriat (!). 

Jurisprudenţa a făcut numeroase aplicaţii a acestui 
principiu. 

Astfel, s'a decis că sunt contracte de loeaţiune: conce- 

public. Con- 
ract de -losa= 

țiune. 

Concesiunea 

siunea dreptului de a instală jocuri la noroe pe o piaţă publică, de a percepe 
într'un iarmazoe sau întrun oraş de băi; concesiunea drep- 
tului de a percepe accizele sau alte impozite (2); concesiunea, 
dreptului de a avea trăsuri la uliţă; de a așeză pe uliţe șine 
de fer pentru tramwayuri; de a lumină un oraș cu gaz aerian, 
lumină electrică, ete. (?); concesiunea monopolului pompelor 
funebre (4), concedată de comună în baza art. 4 $ 5 din legea, 
dela 27 Martie 1903 asupra maximului taxelor şi contribu- 
țiilor comunale (5). 

Intre contractele de locaţiune de luerări, doctrina şi 

(1) Vezi supră, p. 27, text şi nota 3 şi p. 38. 
(2) Vezi supră, p. 27, text și nota 3. 
() Vezi Baudry et Wabhl, Louage, II, 3123 urm., şi autorităţile 

citate acolo. 
(*) Contractul încheiat între concesionari și particulari este o locaţie 

de industrie şi un contract de transport în acelaș timp. Cpr. 
Baudry et Wahl, II, 2454 şi 3123, p. 887. — S'a decis că 
acest monopol se aplică la toate înmormântările, chiar la acele 
ale persoanelor a căror cult este necunoscut, sau eari nu profe- 
sează nicio religie. C. Aix şi Rouen, D. P. 74.5.446;D.P. 
99. 2. 390. — Ele nu se aplică însă la copiii născuţi morţi, 
ale căror cadavre pot fi duse la cimitir pe braţe sau în trăsură. 
Justiţia de pace din Reims, D. P. 1908. 5. 38.. 

Concesionarii de pompe funebre sunt, fără. nicio îndoială, 
comercianţi. Bandry et Wabhl, II, 3128; Lyon-Caen et Renault, 
Tr. de droit commercial, |, p. 121, nota 1 (ed. a 2-a). — Acești 
autori (loco cît.), văd în antrepriza de pompe funebre o între- 
prindere de furnituri (art. 3, 5 C. com.) şi un contract de 
transport în acelaș timp (art. 3, 130 C. com.). 

(0) In baza acestui text, comunele pot, în adevăr, să înfiinţeze 
monopolul serviciului pompelor funebre. — S'a decis însă că o 
comună nu poate, pe cale de regulament sau ordonanţă, să 
decreteze că afişajul constitue un drept exclusiv, un monopol 
al ei. Trib. Covurlui, Or. judiciar din 1909, No. 19 (cu observ. 
d-lui Em. Dan). . 

accizele, im- 
pozitele, cete, 

Pompele fu- 
nebre. 
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Inchirierea jurisprudența fac să figureze următoarele: închirierea, unui 
Pun 100 în- loe întrun teatru sau cire, spre a, asistă la o reprezentaţie (+); 
„eire, ete. . contractul prin care cineva, se obligă a plăti o sumă de 

bani unui agent de afaceri, pentru răsplătirea unui serviciu 
oarecare (2); contractul prin care cineva se obligă a mijloci 
săvârșirea unei căsătorii (); asistența prestată de un vas, în 
urma unei convenţii, unui alt vas, care sar găsi în pri- 
mejdie (4); angajamentul luat de o persoană de a da alteia 
informaţiile de cari această din urmă are nevoe, în privința 
unor fuvnituri pentru cari urmează a i se plăti un provi- 
zion, fără însărcinarea, însă, din partea, celei dintăi de a trată 
ea însăș în numeie celei din urină). 

Contractul de. Contractul de editură încheiat între un autor și un tipograf, 
editură. cate se însărcinează, pentru o plată oarecare, a tipări operele 

celui dintăiu este, de asemenea, o locaţie de luerări (6). 

(1) Directorul teatrului sau circului se obligă, în adevăr, a face 
ceva, adecă: a da spectatorilor o reprezentaţie. Cpr. Baudry 
et Wabhl, II, 3129; C. de Cas. din Viena, /. Clunet, 1893, 
p. 939. — Vezi însă T. Huc, X, 274, care vede în specie o 
locaţie de lucruri. — In orice caz, este necontestat că diree- 
torul teatrului este în drept de a expulză, pe spectatorii cari 
ar turbură ordinea. Trib. Paris, D. P. 98. 2. 85; Baudry et 
Wabhl, Louage, Il, 3131. 

(2) Astfel, ar fi, de exemplu, “contractul prin care cineva s'ar 
obligă a plăti o sumă de bani unei persoane, spre a fi pus 
în posesiunea, unei moşteniri ce i se cuvine. Cpr. Baudry et 
Wahl, II, 3141:—Este deci validă convenţia prin care cineva 
se obligă a stabili drepturile de moştenire ce are o persoană, 
şi a 0 pune în posesiunea, acestei moșteniri, stipulându-se drept 
plată, o parte din această moștenire (quota, litis). Baudry et 
Wabl, II, 3145. Suma stipulată poate însă fi redusă de jude- 
cători, dacă este exagerată (art. 21 L. p. constituirea corpului 

„de avocaţi din 12 Martie 1907). Vezi supră, p. 255. 
(5) Se controversează însă chestiunea de a se şti dacă peţitorul 

(proxeneta) are drept la un onorariu. Vezi supră, p. 254, 255 
text şi nota 1. Cpr. Baudry et Wabl, Louage, II, 3149. 

() Cpr. Baudry et Wahl, [Î, 3176.— Dacă un vasa prestat 
serviciile sale unui alt vas, independent de orice convenție, 
atunci avem un quasi-contract, care încă ar da loc la despă- 
gubiri. Baudry et Wabl, II, 3178. Cpr. Bufnoir, Propridte et 
contrat, .p. 608, 609. — Vezi însă Baudry et Barde, Oblig., |, 
78, p. 112 (ed. a 2-a). 

() Cas. rom. Bult. 1890, p. 193. 
(*) Baudry et Wahl, Zouage, II, 3179. urm.
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În caz când autorul primeşte o sumă fixă, renunțând Cazul când 
la orice drept asupra operei sale, contractul nu mai este o sa ca 
locaţie de lucrări, ci o vânzare (!), zare, 

„Dacă alcătuitorul unui manuscript, toemindu-se, va C. Calimach. 
da cuiva dritul de a-l tipări şi a-l vinde, zice art. 1552 din Art 1582. 
codul Calimah (1164 C. austriac), se leapădă prin această 
toemală de dritul de a îneredinţă tipărirea acestui manus- 
cript la altul“. | 

Contractul de editură, despre care codul actuali tace cu Alte dispoziţii 
desăvârşire, figurează în codul Calimach sub rubriea;: despre. Gin codul 
năimarea, lucrărilor şi a lucratului. Codul Calimach are, în 
această privinţă, mai multe dispoziţii (art. 1552-1559), îm- 
prumutate dela codul: austriac, cari au fost reproduse în 
tom. VI al Coment. noastre, p. 330, 331, ad notam. 

Locaţiunea în dreptul internaţional privat. 

Ca în toate contractele, în materie de loeaţiune, capa- Capacitatea 
citatea de a contractă este cârmuită de legea personală a edu aetă, 
părţilor, adecă de legea lor naţională (2). sonal. 

Tot legea naţională a părţilor va determină marginile Inchirierea 
în cari tutorul sau bărbatul pot să închirieze ori să arendeze sat, arendarea 
bunurile minorului și ale femeei, să reînoiască aceste con- incapabililor. 
tracte, ete. ($). 

Incât priveşte însă timpul, pentru care contractul a fost Cazurile când 
încheiat, se va aplică legea teritorială (lex rei sita). Astfel, se aplică legea 
doi streini n'ar puteă să închirieze în România un lueru 
pentru totdeauna; în adevăr, după art. 1411, contractul 
de loeaţiune trebue să fie încheiat pe un timp deter- 

(1) Contractul devine o societate atunci când cheltuelile sunt Cazul când 
comune între autor şi editor, beneficiile operei urmând: a, se contr. de eâi- 
împărți între ei. Baudry et: Wahl, Louage, II, 3180. Prin tură este o 
urmare, moartea, autorului sau editorului va aduce desființarea,  s0ietate. 
societăţei (art. 1523). Baudry et Wabhl, op. cit., IL, 3183. 

() Baudry et Wahl, Louage, II, 1616 și 2848; T. Huc, X, 
452 ; Vincent et Penaud, Dictionn. de droit international, 
v% Louage, No. &. 

(5) Baudry et Wabhl, op. cit., IL, 1616; Rolin, -Pr. de droit înter- 
national prive, II], 1221, p. 237 (ed. din 1897); Laurent, Droit 
„civil international, VIII, 160. |  
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Formele con- 
tractului. 

Aplie. legei 
locului în- 

<heierei con- 
tractului. 

Doved. eon- 
tractului. 

Aplie. legei 
încheierei 

«ontractului. 
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minal (cât anume? legea, nu fixează, niciun termen în această, 
privință) (). 

De asemenea, doi streini n'ar puteă să învoace înaintea 
tribunalelor noastre un contract de locaţiune de servicii în- 
cheiat pe un timp nemărginit, fie în ţara noastiă, fie chiar 
în ţară străină, contrar art. 1471 din codul nostru (), nici 
să reînvieze bezmanul sau embatieul (). 

Aceeaş soluţie este admisibilă în privinţa celorlalte con- 
traete consensuale, cari atrag un jus în re aliena, și cari, 
eu toate că sunt valide și legiuite după legea țărei unde au 
fost stipulate, totuș pot fi fără valoare juridică aiurea, dacă. 
drepturile reale, cari rezultă din aceste contracte, nu sunt 
recunoscute de legea situaţiunei bunurilor, sau sunt declarate 
de această lege contrare regimului proprietăţei (4). 

Incât privește formele contractului de locaţiune, ele sunt 
în genere cârmuite de legea, locului unde el este încheiat, 
iar nu de legea situaţiunei imobilului. Zocus regii actum 
(ant. 2 $ ultim). Această regulă nu este însă obligatorie 
pentru părţi, decât atunci când este vorba de acte au- 
tentice (5), sau de transerierea contractului (art. 722, $ 10 
Proe. civ.), pentrucă această formalitate este de ordine pu- 
blică, ea una ce interesează, pe terţiile persoane ($). 

In privința dovedirei contractului de locaţiune, se va 
aplică, legea locului unde el a fost încheiat. Este, în adevăr, 
de principiu, cu toată părerea contrară a lui Mittermaier, că 
probele sunt în genere cârmuite de legea ţărei în care con- 
tractul a, fost încheiat (7). 

(1) Vezi supră, p. 45, nota 2. 
(2) Laurent, op. cit., VIII, 159, 169; Vincent et Penaud, op. şi v? cit., 

No. 7, în fine; Brocher, Cours de droit international prive, Il, 
p. 219; Baudry et Wabhl, op. cit. IL, 2443; T. Hue, X, 45%. Cpr. 
Rolin, op. cit., III, 1238.— Acest din urmă autor validează însă, 
contractul încheiat între streini în străinătate, contrar art. 1471 

“din codul eivil, ceeace, după părerea noastră, este inadmisibil. 
€) Laurent, op. cit., VIII, 159; P. Fiore, Diritto internazionale 

privato, 214 urm., p. 298 urm., (ediţie italiană din 1874). 
Vezi înfrâ, p. 399. 

(*) P. Fiore, op. cit., 215, p. 298, 299. | . 
(2) Baudry et Wahl, II, 1618, şi autorităţile citate acolo. 
(6) Laurent, op. cit., VIII, 161. 
() Vezi tom. VII al Coment. noastre, p. 242, text şi nota 5,
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Astfel, un contract de locaţiune încheiat în Italia, cu 
privire la un imobil situat în România, nu va fi supus 
restriețiilor prevăzute de ast. 1416 şi 1417 din codul nostru, 
ci va pute fi dovedit în ţara noastră conform legei italiene, 
unde aceste texte, derogatoare dela dreptul comun, n'au mai 
fost reproduse (!). 

327: 

Aplice. 
ait. 1416 şi 

1417. 

Controversă, 

Sunt autori cari consideră unele dispoziţii dela titlul 
locaţiunei ca, interesând siguranţa publică, în privinţa cărora, 
însă poate să existe discuţii și dificultăţi. 

Astfel ar fi, de exemplu, după acești autori, art. 1435, pri- 
vitor la responsabilitatea locatarilor pentru incendiu, art. 1433, 
care obligă pe locatar sau arendaş a apără lucrul închiriat 
sau arendat contra uzurpaţiunilor (2), ete. ” 

După aceşti autori, textele de mai sus ar fi aplicabile 
tuturor contractelor privitoare la imobilele situate în Ro- 
mânia, oricare ar fi ţara în care aceste contracte ar fi fost 
încheiate (?). | 

Această soluţie este, din toate punctele de vedere, inad- 
misibilă. 

Mai întăi, încât priveşte art. 1435, privitor la respon- 
sabilitatea care rezultă din incendiu, acest text nu intere- 
sează ordinea publică, și lucrul este așa de adevărat, încât 
părţile pot să convie, atât în mod expres cât și tacit, că 
locatarul nu va răspunde de incendiu, afară de cazul, bine 
înţăles, când acest incendiu s'ar datori dolului său, ori unei 
culpe grave, que dolo est proxima (. Apoi, chiar dacă 

precum şi autorităţile citate acolo, la cari trebue să adăogăm 
Cas. fr. J. Clunet, 1899, p. 804 şi Or. judiciar din 1906, No. 33. 

(1) Baudry et Wabhl, II, 1619; Laurent, op. cit., VIII, 161; 7. 
Hue, X, 451; Rolin, op. cit., III, 1220, p. 235 urm.—Contră;: 
Broeher, op. cit., Il, p. 210; Vincent et Penaud, op. cit., v? Louage, 
No. 2. Aceşti autori consideră pe nedrept art. 1416 şi 1417 
din codul civil ea, interesând regimul proprietăţei imobiliare, 
şi ca, atare, aplică aceste texte, oricare ar fi locul în care 
contractul ar ii fost încheiat. | 

() Textul corespunzător francez (art. 1768) nu obligă pe locatar sau 
arendaş a apără lucrul contra uzurpărilor, ci numai de a le de- 
nunță proprietarului, sub pedeapsă de daune. Vezi supră, p. 159. 

() Vezi în acest sens, T. Huc, X, 451, p. 619; Brocher, op: cit., II, 
p. 213, 215; Laurent, op. cit, VIII, 164; Rolin, op. cil, 

| II, 1227, p. 243; Vincent et Pânaud, op.şi vo cit, No. 7,ete. 
(*) Vezi supră, p. 178. 

Art. 1433, 
1435. 

Controversă, 
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acest text ar interesă ordinea publică, nimic nu ne dove- 
dește că el ar fi de ordine publică anternaţională, și nu de 
oydine publică internă, și ştiut este că ordinea publică in- 
ternă nu se aplică contractelor ale căror efecte sunt cârmuite 
de o lege străină (1). 

C. olandez Astfel, după această ultimă teorie, pe care o credem 
Art. 1601, singură juridică, dacă contractul de locaţiune, privitor la 

un imobil din România, a fost încheiat în Olanda, locatarul 
nu va fi, la caz de distrugerea acestui imobil prin foc, pre- 
supus în culpă, conform art. 1435 din codul nostru, ci va 
fi xesponsabil, conform art. 1601 din codul civil olandez, 
numai atunci când loeatorul va dovedi culpa lui, afară de 
cazul, bine înțăles, când părţile ax fi hotărit să se refere la 
legea română, ceeace ele sunt libere de a face €). 

Art, 1433, Cât pentru art. 1483, care obligă pe arendaş sau lo- 
catar de a apără lucrul arendat sau închiriat contra uzur- 
pâţiunilor, el fiind privitor la. efeetele contractului, este câr- 
muit de aceeaș lege, care cârmuește celelalte efecte ale eon- 
tractului, şi fără cuvânt s'ar decide că acest text ar fi 
aplicabil tuturor bunurilor situate în România 6). 

Cesiunea, con- Condiţiile sub cari locatarul sau arendașul poate eon- 
Mio *b” simţi o cesiune de contract sau o sublocaţiune ori subarendare 
sau subaren- (art. 1418), făcând şi ele parte din efectele contractului, 

darea or fi cârmuite, ca, toate efectele lui, de voinţa expresă sau 
presupusă a părților (*), soluţie aplicabilă şi efectelor cesiunei 
sau subloeațiunei în privința raporturilor dintre locatar şi 
cesionar sau sublocatar (9) (art. 611 pr. civ., eare înlocueşte, 
modificându-l, art. 1753 din codul francez, eliminat de le- - 
giuitorul nostru). . 

Art. 1457 urm. Tot de voinţa exprimată sau presupusă a părților va 
Controversă. atârnă și chestiunea de a se ști dacă arendaşul va avea 

drept la un scăzământ din preţul arendei. la caz de perirea 

  

() Vezi în acest din urmă sens, Baudry et Wahl, Louage, II, 
1626 şi autorităţile citate acolo. 

() Vezi în privința codului olandez, suprd, p. 173, nota 2 şi 
înfră, p. 383 urm. | 

(2) Baudry et Wabhl, Louage, IL, 1625. 
(*) Baudry et Wall, II, 1627. Cpr. Rolin, op. cât., III, 1992. 
() Cpr. Baudry et Wahl, loco supră cît. — Contră: Brocher, 

op. cit., Îl, p. 214 şi Rolin, op. cit., III, 1932, p. 247, cari 
aplică, în specie, legea situațiunei bunurilor. -
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fortuită a recoltei în cazurile şi sub condiţiile determinate 
de art. 1457 urm. din codul civil (Î). 

Ineât priveşte însă condiţiile și efectele taeitei relocaţii Tacita, relo- 
(art. 1437, 1488, 1452), ele sunt cârmuite de legea situa- ati 
ţiunei imobilului (2), pe care unii o aplică şi la cauzele de stân- 
gere ale contractelor prevăzute de art. 1439 din codul civil (2). 

In fine, încât priveşte privilegiul locatorului (art. 1730, 10), Privilegiul 
, y > "1 7? loeatorului. 

nu mai încape îndoială că el va aparţineă şi proprietarilor aut. 1730, 10, 
străini, oricare ar fi naționalitatea lor şi oricare ar fi legea, 
sub care au contractat, pentrucă legea situaţiunei bunurilor 
determină creanţele cari au a fi privilegiate. Privilegiile nu 
atârnă, în adevăr, de calitatea persoanelor cari le invoacă, 
ci sunt stabilite întrun interes -general de credit publie. 
Străinii pot deci să invoace în România orice privilegiu 
admis de legea română, fără a puteă însă să invoace un 
privilepiu pe care legea noastră nu l-ar recunoaşte (*). . 

Numai în privinţa privilegiilor maritime (art. 688 urm. Privilegii 
maritime. 

C. eom.), chestiunea este în Franța contraversată, unii apli- Art. 688 ura. 
când în specie legea pavilionului, în loe de legea, situațiunei  C. com. 
bunurilor (lex re; sita) (5). 

Rămâne însă bine înțăles că măsurile de publicitate Publicitatea 
contractului. 

(1) Laurent, op. cît., VIII, 168. — Foelix aplică însă, în specie, 
legea contractului, iar Demangeat aplică legea situaţiunei 
bunurilor. (Vezi Foelix-Demangeat, Tr. de droit international 
prive, |, p. 250, text şi nota c, ed. a 4-a din 1866). 

() Savigny, System des heutigen râmischen Rechis, VIII, $- 364, 
p. 281 (ed. germ. din 1849); Demangeat asupra lui Foelix, 
op. şi loco cit. p. 251, nota e, în fine; Baudry et Wabhl, Louage, 
II, 1629; Rolin, op. cit., III, 1228, p. 24, ete. 

(2) Rolin, op. căt., INI, 1230, p. 245 urm. — Contră: Baudry et 
Wabhl, op. cât., II, 1628, care aplică, după împrejurări, când 
legea naţională a părţilor, când legea contractului. 

(*) Vicent et Pânaud, op. cit., vo Privileges et hypothgues, No. 8; 
Pand. fr., cod. vo, 15162 urm., Repert. Sirey, vo Privilege, 
1354 urm.; Laurent, op. cit., VIL, 404; Weiss, Tr. thtorigue 
et pratique de droit international privt, IV, p. 241 urm.; 
Guillouard, Privil. et hypothegues, II, 549; Surville et Arthuys, 
Cours €lment. de droit international prive, 316 urm. (ed. a 
3-a, 1900); Trib. Paris, 7. Olumet, anul 1889, p. 622, ete. 

(5) Vezi asupra acestei controverse, eare ese din cadrul studiului 
nostru, Pand. fr. v? cât., 15189 urm.; Lyon-Caen, nota în:Sirey, 
80, 1, 257 şi J. Clunet, anul 1882, p. 241 urm.  
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edictate de legea română pentru conservarea siguranţelor 
reale (privilegii, ipoteci, ete.), se aplică și străinilor, ele fiind, 
după părerea tuturor, de ordine publică internaţională, de 
oarece interesează, creditul publie (î). 

Contractul de. Spre a termină materia dreptului internaţional, cu pri- 
“aneport. vire Ja contractul de loeaţiune, ne-a mai rămas de zis puţine 

cuvinte în privinţa contractului de transport. 
Incât priveşte acest din urmă contract, el este, în genere, 

cârmuit de legea în vigoare în ţara în care a fost încheiat 
(lex loci contractus), şi aceasta chiar dacă ambele părți ar 
avea aceeaș naţionalitate (*), părţile fiind însă libere de a-și 
alege, prin convenţia lor, altă jurisdicție, asemenea clauză, 
nefiind contrară ordinei publice (€). | 

Legile și regulamentele străine, ale țărei în care con- 
tractul a fost încheiat, vor puteă deci fi opuse înaintea, 
tribunalelor române, întrucât, bine înțăles, n'ar fi contrare 
ordinei publice din ţara noastră. 

Atât formele cât şi proba contractului de transport 
vor fi deci, în principiu, cârmuite de lex loci contractus. 

Tot această lege va decide dacă cărăuşul este respon- 
sabil, şi care este marginea acestei responsabilităţi (*). 

Această lege va, mai determină încă preţul transportului, 
cu această deosebire că, în privința drumurilor de fer, se 
va aplică tariful diferitelor ţări ce a traversat marfa trans- 
portată (*). 

Ineât priveşte predarea, mărfurilor, ea se va face con- 
form legei țărei în care trebue să fie predată (5). 
  

(1) Repert. Sirey, vo cit., 1361; Weiss, op. cit., IV, p. 244; T. 
Huc, XIII, 396; Suxville et Arthuys, op.cit. p. 316, în fine. 

(2) Cas. rom. Bult. 1891, p. 1017 (ultimul considerent); C. Besangon, 
Sirey, 93, 2. 73; D. P. 93. 2. 77; Cas. Roma, Sirey, 95. 4. 
13; C. Montpellier, D. P. 98. 2. 28, ete.; Baudry et Wabl, 
Louage, Il, 2842, 2845; T. Hue, X, 455; Rolin, op. cit., III, 
1242, p. 257 urm.; Lyon-Caen et Renault, Tr. de droit com- 
mercial, V, 848 urm., ete. 

(6) C. Galaţi, Dreptul din 1891, No. 30. 
(*) Baudry et Wabhl, op. cit., II, 2849, şi autorităţile citate acolo. — 

Cu toate acestea, chestiunea este controversată. Vezi Baudry 
et Wabhl, loco cit. 

(9) Bandry et Wabl, Louage, II, 2855. 
(9) Baudry et Wabl, op. cit., II, 2858.
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Incât priveşte competința, vom decide, conform prin- Regulele de / 
"cipiilor generale (art. 897 C. com.), că tribunalele române compolintă, i 
au căderea, de a judecă, contestaţiile privitoare la contractele  C. com. 
de transport încheiate în străinătate, chiar între străini, dacă, Controrersă- 
marfa, urmează a fi predată în România (1). 

Am terminat comentariul textelor pe care legiuitorul L. proprieta- 
nostru le consacră contractului de loeaţiune. “Trecem acum "19% îi bez 
la explicarea legei proprietarilor, rămânând ea, după acest embatieul. 
studiu, să ne ocupăm de bezman sau embatie, căruia, legea 
noastră îi consacră un singur text: axt. 1415. 

(1) Aceeaş soluţie a fost admisă şi în Franţa, în baza art. 420 
Pr. civ. fe. (al nostru 897 C. com.). Cpr. C. Montpellier, D. 
P. 98. 2. 28. — Contră: Baudry et Wahl, Louage, IL, 2859.  
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PRIMUL APENDICE LA CONTRACTUL DE 
LOCATIUNE. 

Legea din 30 Martie 1903 asupra drepturilor proprietarilor 
rezultând din contractele de închiriere şi de arendare (). 

Principii generale. — Origina legei proprietarilor. 

O lege specială, care să permită judecătorilor de a rezolvi, 
pe calea unei proceduri sumare, contestaţiile dintre proprietari 
şi locatari sau arendași, eră de prima necesitate. O asemenea, 
lege a existat de mult în ţara noastră (Muntenia), şi este 
de mirat cum Ministrul justiţiei, Eug. Stătescu, autorul legei 
actuale, nu zice, în expunerea de motive, niciun cuvânt 
despre legea anterioară. 

lată câteva cuvinte din expunerea de motive a legei 
din 1903: 

„Mai în toate ţările înaintate sunt legi speciale, cari regulează, 
raporturile dintre proprietari şi chiriași sau arendaşi. Sub imperiul 
legislaţiunei noastre de astăzi, drepturile proprietarului nu sunt. 
îndestul de garantate, astfel că, prin mulţimea, formalităţilor de înde- 
plinit, prin lungirea 'termenelor de urmărire şi judecare şi prin 
posibilitatea de a prezentă cu uşurinţă contestaţii şi cereri incidentale, | 
ori intervenţii, de multeori urmărirea chiriaşului sau arendașului 
devine iluzorie“. . 

(0) Vezi G. I. Demetriu, Legea asupra drepturilor proprietarilor, 
ete. (Foeşani, ed. a 2-a, 1906 şi ed. a 3-a; Călăuza proprie- 
tarului și a chiriașului, L. Alealay, Bucureşti, 1909); D. D. 

„Stoenescu, Legea asupra drepturilor proprietarilor (Craiova, 
lucrare însoţită de prefața noastră); C. Botez, Noul cod de 
ședință al judecătorului, de ocol (Bucureşti, 1908), p. 264 urm. 
Celelalte articole sau observaţii, ce s'au seris asupra acestei 
legi, vor fi citate la locul cuvenit. 

i 

  
     



334 

Origina legei 
proprietarilor. 

L. din 1836. 
Art, 10. 
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Și mai departe, expunerea de motive adaogă.: 
„Proiectul ce am onoare a prezentă, are de scop de a înlătură 

greutăţile îndeplinite de proprietarul urmăritor, de a înlătură ne- 
dreptele împotriviri prin intervenţii şi contestaţii, cari constituese 
mari piedici la realizarea dreptului proprietarului ; cu un cuvânt, 
voese a face ca dreptul proprietarului să fie înconjurat de astfel 
de garanţii, încât realizarea lui să nu fie nici zădărnicită, nici 
întârziată“, ete, 

Intenţia ministrului care a propus această lege, a, fost 
necontestat foarte bună și lăudabilă; rezultatul ei n'a fost 
însă toemai cel așteptat, din cauza lacunelor numeroase ce 
prezintă legea în chestiune. | 

Legile, zice Justinian, în prefața Novelei 111, tit. 12, 
sunt, în privinţa afacerilor, ceeace medicamentele sunt pentru 
bolnavi. Se întâmplă, în adevăr, uneori, ca efectul lor să nu 
fie tocmai cel aşteptat, şi că ceeace se eredeă din capul 
locului folositor, să fie mai în urmă, recunoscut de experiență, 
ca nefolositor(?). 

Tocmai așa, s'a întâmplat şi eu legea, proprietarilor. Legea 
ar fi fost foarte folositoare, dacă n'ar fi fost aşa, de laconică : 
și de defeetuaosă; și cu toate acestea, nimene nu se gândește 
încă a o îndreptă. | 

Dar nu de aceasta, este vorba aci, ci de origina acestei 
legi, despre care, încă odată, expunerea de motive nu vorbeşte, 
deși este: cu neputinţă ca autorul legei din 1903 să nu fi 
cunoscut pe acea din 1836. 

lată, în adevăr, cum se exprimă art. 10 din legea dela 
1836, pentru executarea contractelor de închiriere şi de 
arendare, aplicată un timp îndelungat în Muntenia. Mulţi 
din acei ai generaţiei actuale, necunoseând această lege, credem 
folositor de ao transerie aci în întregimea, ei: 

„Fiindeă contracturile de închiriere de case, prăvălii şi arenzi 
de moșii se cuvine a se păzi întru toemitoarele feţe nestrămutate, 
iară pentru acela împrotiva căruia sar ivi reclamaţie, să se între- 
buinţeze măsurile ce ar puteă sluji spre mai grabnică îndestulare, 
Sa, găsit de cuvinţă ea, la asemenea, împrejurări, în oraşul București, 

  

() „Quod medicamenta morbis, hoc exhibent jura negotiis. Unde 
conseguitur, ut nonnunguam a judicio discordel efectus, et 
quod oredebat tonjectura prodesse, experimento inveniatur 
inutile“, (Novela Constitutio CXI, prefatio, ab înitio).
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direcția, poliției şi, la judeţe, cârmuirile locale, să fie în drept de a 
înlesni la feţele reclamante cuviineiosul ajutor de pe rânduelile 
următoare: ! 

a) Pe chiriaşul ce n'ar plăti chiria la soroe, de pe cuprin- 
derea, înscrisului tocimelei, direcţia poliţiei sau cârmuirile loeaje,. în- 
destulându-se de fiinţa adevărului din contractul ce va stă de faţă, 
fără a mai intră în vre-o altă osebită, cercetare, să facă împlinirea 
în grabă; 

b) pentru chiriaşul ce nu se va ridică din locul închiriat după 
săvârşirea sorocirei contractului, dacă închirietorul se va porni cu 
plângere cerând îndestulare, pomenitele dregătorii, după întăia vestire, 
de-l vor cunoaşte că stă, neclintit din a sa îndărătnieire, apoi de al 
doilea vor întrebuinţă mijloace polițienești; 

c) Pe chiriaşul ce va, lăsă la eşirea-i lucrul închiriat nu precum 
l-a primit, ci în stare de stricăciune, şi împrotiva lui se va ivi 
reclamaţie din partea închirietorului, direcţia poliţiei sau cârmnirile 
locale, privind la cuprinderea, contractului, să-l supue la împlinire. 

Precum asemenea, şi dacă împrotiva înehirietorilor se vor ivi 
plângeri din partea chiriaşilor, pomenitele dregătorii vor fi în drept 
de a face îndestulare; şi într'un cuvânt, ele se vor grăbi să priei- 
nuiască cuviineiosul ajutor, stăruind a se păzi neschimbate cuprin- 
derea înscrisurilor aeturi de închirieri; iar dacă vreuna dintre feţele 
toemitoare sar socoti asuprită întru cevă, va fi în urmă slobodă să 
se îndrepteze la părţile judecătoreşti eu plângere, căci acestea numai 
singure au căderea de a alege și a hotărî prigonirile ce vor fi în- 
elinate cu mai multe împrejurări ; 

d) Asemenea și pe arendaşii ce se vor abate din cuprinderile 
eontracturilor: 1 neplătind banii toemelei; 2% pricinuind stricăciuni 
învederâte în curgerea anilor arenzei “la proprietăţile închiriate; 
3 neridicându-se din proprietăţile străine, după săvârşirea, sorocului 
contracturilor, cârmuirile locale, de pe plângerea ce sar ivi din 
partea proprietarilor, luând încredințarea ce se cere neapărat a fi 
spre dovedirea celor trei întâmplări, să grăbească a da cuviineiosul 
ajutor, depărtând pe călcător din proprietăţile acelea; iar pentru 
pretenţiile de despăgubirea stricăciunilor ori pentru abateri urmate 
despre o parte sau alta, feţele toemitoare se vor îndreptă totdeauna 
la judecătoriile locurilor, ea să arăte păsurile lor şi să-și afle 
îndestulare“. 

Va să zică, o lege, care să garanteze drepturile pro- 
prietarilor, nu este ceva nou în ţara noastră. Quod erai 
demonstrandum. , 

Odată, acestea expuse, să venim acum la comentariul 
legei actuale din 30 Martie 1903, asupra drepturilor pro- 
prietarilor rezultând din contractele de închiriere și de aren- 
dare, care, trebue s'o recunoaştem, cam dă şi va dă încă mult 
de lueru instanţelor noastre judecătoreşti. 
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introducerea cererei şi citarea părţilor. 

Art. 1.— Proprietarul, pentru plata, chiriei sau a arendei da- 
torite, precum şi pentru realizarea tuturor drepturilor cari izvorăse 
din contractele de închiriere şi de arendare, va pute, face o cerere 
de executare adresată către prezidentul tribunalului, conform regulelor 
de procedură civilă, sau către judecătorul de ocol competinte, con form 
ari. 55 şi 57 ale legei judecătoriilor de pace). (Art. 1416 urm., 
O. civ. Art. 3, 4, 16 şi 24 L. propriet. Art. 27 şi 30 L. judec. de 
ocoale din 1907. Art. 68 Pr. eiv.). 

cagersoamele Din acest text, din acele următoare şi din întreaga eco- 
tatea de a se NOMie a legei ar păreă să rezulte, şi rezultă chiar, după părerea, 
folosi de lesez noastră, că numai proprietarii de imobile urbane sau rurale şi 
Controversă. locatarii sau arendaşii principali pot uză, faţă de subloeatarii, 

subarendașii sau cesionarii lor, de procedura sumară; şi excep- 
țională a legei proprietarilor, nu însă şi acești din urmă, 
faţă. de proprietarii lor. 

Locatarii i Locatarii şi arendaşii ar trebui deci, după rigoarea prin- 
pot, în ge- Cipiilor, să uzeze de calea dreptului comun, de câteori ei ar 
e aveă de realizat, în contra, proprietarilor, drepturi izvorând 
prietarilor. din contractul de locaţiune sau arendare (*). 

  

(1) Astăzi, trebue zis: conform art. 30 din legea judecătoriilor 
de ocoale, căci legea din 1896 este înlocuită prin acea din 1907. 

(*) Vezi Trib.. Argeş şi “Olt, Pag. juridice din 1909, No. 47 şi 
Dreptul din 1909, No. 43 (ambele sentinţe cu observ. noastră). 
Cpr. şi Trib. Tutova, Dreptul din 1909, No. 49 (tot cu observ. 
noastră). — Cu toate acestea, Curtea de casaţie a decis că şi loca- 
tarii. sau arendașii pot uză, de dispoziţiile excepţionale ale 
legei proprietarilor, pentru realizarea drepturilor lor ce izvorăse 
din contract. . Vezi Dreptul din 1905, No. 43 şi Bult. 1905, 
p. 534. Vezi şi Cr. judiciar din 1908, No. 81, p. 658. 

Cererea re- In orice caz, se decide, în genere, că locatarii sau arendaşii 
convențio- chemaţi în judecată de către proprietar, conform legei din 1903, nală. Neadmi- : . . ) a » : terea, ei. nu pot introduce contra acestuia o-cerere reconvenţională, deși 

Controversă,. art. ] din: legea proprietarilor ne trimete la art. 57 din legea sea prop 
judecătoriilor de ocoale dela 1896, privitor la cererile recon- 
venţionale, de oarece judecata urmând a se face în specie în 
mod sumar (art. 6 L. proprietarilor), o asemenea cerere ar 
întârziă peste măsură, rezolvirea drepturilor proprietarilor. Vezi 
C. Botez, op. cit., p. 267 şi 274; Demetriu, op. cit, p. 17 urm. 
şi Pag. juridice din 1909, No. 49, p. 390; T'rib. Olt, Dreptul 
din. 1909, No. 43 (eu observ. noastră).—Contră: Trib. Neamţ,.
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Apoi, ehiar proprietarii ei însişi (1) nu pot beneficiă de Cazurile în 
această lege, dacă este vorba, de închirierea unui mobil eor- cari nici. pro- prietarii nu poral sau unui drept personal mobiliar, de exemplu: un pot beneficii 
fond de farmacie. In adevăr, toate textele din legea, proprie- de legea din 
tarilor presupun că este vorba, de închirierea sau arendarea, 
unui mobil (?). 

1903. 

  

Dreptul din 1909, No. 34; Ed. Diogenide, Pay. juridice din 1 
Iunie 1909, No. 47. Vezi şi Trib. Tutova, Dreptul din 28 
lunie 1909, No. 49 (eu observ. noastră). Vezi şi înfră, p. 351. 

S'a deeis, de asemenea, pentru aceleași motive, că locatarul Cererea în ga- sau arendaşul, chemat în judecată de către proprietar, conform ranție. Nead-s procedurei sumare a lege: proprietarilor, nu poate introduce Perea ei. o cerere în garanţie contra, subloeatarului sau subarendaşului 
său. Trib. Vaslui, Dreptul din 1909, No. 31, p. 247. 

In fine, s'a mai decis că locatarul sau arendaşul, chemat în  Deferirea =: Judecată de către proprietar, conform legei menţionate dela, 1903, jurământului; spre a răspunde de executarea unei obligaţii derivând din con-de către loca- tract, nu poate deferi proprietarului jurământul decizor, spre da aa 
a dovedi modificarea sau desfiinţarea contractului, el având bilitate. 
numai dreptul de a se apără contra acţiunei introduse de pro- Controversă. prietar, dovedind, prin toate mijloacele, plata, câştiurilor şi 
executarea, celorlalte clauze din contract. Trib. Bacău, Dreptul 
din 1909, No. 25. Această soluţie este, după părerea noastră, 
inadmisibilă, căci, după-cum locatarul sau arendașul poate ne- 
contestat deferi proprietarului jurământul spre a dovedi plata, 
câştiurilor, tot astfel el ar puteă dovedi, fie prin jurământ, fie 
prin alte mijloace, modificarea şi chiar desființarea contrac- 
tului, toate aceste mijloace constituind pentru dânsul un mijloe 
de apărare. 

(1) S'a deeis că adjudecatarul unui imobil, nedevenind proprietar . 
al imobilului adjudecat decât după trecerea termenului de 
recurs, sau după respingerea recursului, în caz când s'a făcut 
asemenea recurs, în acest interval nu poate fi considerat ea, 
proprietar, aşa că orice convenţie ar fi intervenit între el şi 
locatarul sau arendașul imobilului vândut, în timpul acesta, 
nu poate fi rezolvată conform legei proprietarilor, ei urmează 
a fi adresată, conform dreptului comun, la instanţele ordinare. 
Trib. Bacău, Cr. judiciar in 1906, No. 6. 

(2) Trib. Covurlui, Dreptul din 1908, No. 73 (eu observ. noastră). 
Cpr. Demetriu, op. cit. p. 12; C. S. Ballan, Cr. judiciar din 1907, 
No. 20, p. 160, col. 2. Vezi şi supră, p. 212.—S'a mai decis 
că, dispoziţiile speciale şi sumare ale legei proprietarilor nu 
sunt aplicabile de câsteori un fost locatar, al cărui contract a 
expirat, nu mai deţine imobilul în virtutea, contractului de 
loeaţiune, ci în baza uuui drept de coproprietate asupra acestui 
imobil. 'Prib. Neamţ, Dreptul din 1909, No. 34. 

20724 22 
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L. propriet. In orice caz, proprietarii şi principalii locatari sau arendași 
este face nu sunt obligaţi a recurge la procedura sumară a acestei legi 

excepționale, ei având în totdeauna facultatea de a urmă, 
procedura dreptului comun (). 

Rezolvirea Mai mult încă, în privința rezolvirei drepturilor, cari 
sepiuriloe war izvori din contractul. de locaţiune sau arendare, ei din neizvorite din 5 ? contract... călearea,. obligaţiilor prevăzute de codul civil, proprietarul: ar 
Controversă. fi chiar obligat, după unii, a urmă procedura ordinară a 

dreptului comun (?). 
Cazurile în Așa dar, rămâne bine siabilit că procedura specială a 
pet ttor legei proprietarilor se aplică realizărei drepturilor ce izvorăse 
este aplica-. din contract, și după unii, chiar din călearea obligaţiilor 

bilă. prevăzute de codul civil. Astfel sunt, de exemplu: dreptul 
proprietarului de a cere plata chiriei sau arendei; dreptul de 
a. cere repararea stricăciunilor cauzate de locatar sau arendaș 
(art. 7 L. proprietarilor) (); dreptul de a cere rezilierea con- 
tractului (*), izgonirea chiriașului sau arendașului; dreptul de a 

() Cas. rom. Bult. 1905, p. 534 și Dreptul din 1905, No. 43; 
Bult. 1906, p. 237 şi Dreptul din 1906, No. 28; Cr. judiciar 
din 1908, No. 81; Trib. Iaşi, Dreptul din 1907, No. 70 (eu 
observ. noastră), Trib. Bacău, Dreptul din 1909, No. 25. Vezi 
şi supră, p. 247, text şi nota 1.— Dacă cererea în judecată a 
fost introdusă şi judecată, conform dreptului comun, căile de 
reformare şi termenele, în care hotărîrea poate fi atacată, sunt 
acele ale dreptului comun, iar nu acele excepţionale prevăzute 
de legea proprietarilor. Vezi deciziile supră citate.— Vezi însă 
Trib. laşi, Dreptul loco supră cit. 

(2) Cpr. Trib. Iași. Dreptul din 1907, No. 70; Trib. Olt, Dreptul 
din 1909, No. 43; Demetriu, Legea asupra drepturilor pro- 
prielarilor, p. 13 urm.— Vezi însă C. Botez, Noul codice de 
ședință al judecătorului de ocol, p. 285 urm. | 

(5) Cererea pentru :despăgubiri, rezultând din degradarea imobi- 
lului închiriat sau arendat, se exercită pe calea sumară a legei 
proprietarilor numai atunci când se face odată cn cererea de 
plată a chiriei sau a evacuărei imobilului, iar nu şi atunci când o 
asemenea cerere. face singură obiectul acţiunei, în. urma ex- 
pirărei contractului. Cas. rom. Bult. 1907, p. 784 şi 1491; 
Cr. judiciar din 1907, No. 49 şi 81; Revista, judiciară din 
1907, No. 12.— Contră: Judecăt. ocol. Craiova şi Trib. Dolj, 
Cr. judiciar din 1909, No. 40 (eu observ. eritieă a d-lui D. 

-D.. Stoenescu). 
(£) Cpr. C. Iaşi, Or. judiciar din 1905, No. 56 şi 170. — Cazurile 

de reziliere sunt acele ale dreptului comun. C. Bucureşti, Or. 
judiciar din 1906, No. 55, p. 442. — Această decizie pune în 
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cere mobilarea casei închiriate (art. 1446 C. civ.), înzestrarea, 
moșiei arendate cu vite, unelte, ete. (art. 1455 C. civ.)(!), ete. 

Și aceste drepturi, proprietarul le poate urmări, conform Intrebuinţarea 
legei din 1903, nu numai în timpul contractului, ci şi după a PrOriet. 
expirarea, lui, întruncât niciun text: de lege nu mărginește expirărei con- 
exercitarea, unei asemenea acțiuni numai în timpul duratei tractului: 
contractului (2). E 

Imprejurarea că locatarul sau arendaşul ar tăgădui exis- Cazurile „eând 
tența contractului, nu ridică judecătorilor dreptul de a, judecă arendagul 
afacerea, conform legei . proprietarilor; din contra, judecătorul te ăduegte 
acţiunei fiind, după principiile generale, şi judecătorul excep- 
țiunei, trebue să judece toate mijloacele de apărare ridicate: 
de părţi în sprijinul ca şi în combaterea acţiunei (2). 

Art. 2.—Dacă cererea are de obiect plata chiriei sau arendei (4) 
exigibile, sau evacuarea imobilului închiriat ori arendat, pentru 
neplată de chirie sau arendă, şi dacă contractul în virtutea căruia, 
se cere aceasta, este aurentie şi învestit cu titlu executor, prezidentul 
sau judecătorul care îi ţine locul, ori judecătorul de ocol, va emite 
ordonanța de executare sau de evacuare, fără a cită părţile, după 
simpla, petițiune a proprietarului, însoţită de contractul autentic şi 
învestit eu formula, executorie (5). (Art. 1, 20, 24 L. proprietarilor. 
L. p. autentif, actelor din 1886. Art. 30 L. jud. de ocoale din 1907). 

principiu că neplata fonciarului la timp nu poate fi un motiv 
de reziliere, când se constată că pactul comisoriu expres a fost 
stipulat numai în privinţa plăței arendei. Vezi şi Cas. rom. 
“Or. judiciar din 1907, No. 78; Bult. 1907, p. 1501. 

() Cpr. Cas. rom. Bult. 1905, p. 165; Dreptul din 1905, No. 22 
şi Cr. judiciar din 1905, No. 39; Bult. 1906, p. 1150; C. Iaşi, 
Or. judiciar din 1905, No. 70, ete. 

(2) Cas. rom. Bult. 1905, p. 161 şi Bult. 1906, p. 1150; Cr. ju- 
diciar din 1905, No. 56 şi din 1906, No. 61. — Sa, decis însă 
că acţiunea în reziliere a unui contract de locaţiune san de 
arendare, care- nu se întemeiază pe fapte petrecute în timpul 
duratei contractului, nu poate fi judecată cu procedura sumară 
a legei proprietarilor. Cas. rom. Bult. 1905, p. 1607 şi Dreptul 
din 1906, No.'4. | 

(2) Cas. rom. Bult. 1906, p. 1346 şi Or. judiciar din 1906, No. 66.— 
V. însă Trib. Bacău, sentinţă citată supră, p. 337, ad notam. 

(*) Proiectul primitiv nu vorbeă decât de proprietarii de case. In 
Senat s'a modificat însă textul în sensul că şi -proprietarii de 
moşii să poată beneficiă de el. Vezi desbaterile parlamentare 
ale: legei apud D. D. Stoenescu, op. cit., p. 67—69..; 

() Aceste ordonanţe sunt date după cererea părților (sur. regudte).  
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Art. 2, 
Executare. 

C. CIV. — CART. 11].— TIT. VII, — CAP. V. — L. PROPRIET.— ART, 2, 11, 24. 

Art. 11. — Ordonanţa, prezidentului, dată conform art. 2 şi ho- 
tărîrea, prezidentului sau judecătorului de tribunal ori a judecăto- 
rului de ocol, dată în virtutea prezentei legi, va fi executorie. Exe- 
cutarea nu poate fi suspendată nici prin apel, nici prin contestare 
făcută, fie de locatari (sau arendaşi), fie de o terţie persoană, decât 
dacă se depune în numerar chiria sau arenda contestată ca neplătită, 
suma fixată pentru stricăciuni sau lipsă de reparaţiuni; iar în caz 
de expulzare, ori reîntoarcerea lucrurilor, prin depunerea sumei 
fixată de prezident sau judecător, şi care să asigure chiria (sau 
arenda) pe semestrul curent şi cel viitor. (Art. 2, 19, 24 L. pro- 
prietarilor. Art. 1730 C. civ.), 

Art. 24.—Cererile de executare făcute în virtutea art. 1 şi 2 
din prezenta lege, vor fi făcute pe timbrul prevăzut de art. 19 Ş2 
din legea timbrului, când sunt adresate judecătoriilor de ocoale (1): 
pe cel prevăzut de art. 23 $ 2, pentru cele adresate prezidentului 
tribunalului (2). Pentru toate celelalte aete se aplică legea timbrului. 

“ (Art. 19 $ 2, 23 $2 L. timbrului). 

Ipoteza, prevăzută de art. 2 este acea când există un 
contract autențic. 

In asemenea caz, este vorba de o simplă executare. Pro- 
prietarul îşi învesteşte mai întăi contractul cu formula exe- 
cutorie şi îl prezintă, cu o petiție, judecătorului de ocol sau 
prezidentului tribunalului domiciliului locatarului sau aren- 
daşului (), după cum valoarea anuală a chiriei sau arendei 
întrece, sau nu, suma de 1500 lei (art. 30 L. judec. de ocoale 
din 1907); iar judecătorul de ocol sau prezidentul, ori jude- 
cătorul ce-i ţine locul, emite, fără citarea părţilor, o ordonanţă 
prin care proprietarul poate urmări plata chiriei ori arendei 
exigibile, sau expulzarea locatarului ori arendaşului (4. 

Independent de aceste ordonanţe, mai există şi altele, date con- 
form art. 8, eu citarea părţilor (sur refrâ). Ordonanţele date 
conform art. 2 sunt supuse apelului, pe când acele date conform 
art. 8 nu pot fi atacate pe nieio cale. Nici ordonanţele date 
conform art. 2, nici acele date conform art. 8, nu au autori- 
tatea lucrului judecat. Vezi înfră, p. 34. 

(1) Adecă: pe timbru de 1 leu (art. 19,$ 2 |. timbrului). 
(2) Adecă: pe timbru de 10 lei (art. 23 $2 L. timbrului). 
(3) Sa decis însă că cererea de executare trebue să se adreseze 

la instanța care a autentificat contractul şi care l-a învestit 
cu formula executorie. Trib. Putna, Cr. judiciar din 1909, 
No. 28 (cu observ. noastră). 

(*) Este de observat că expulzarea locatarului sau arendașului nu 
poate fi ordonată decât pentru neplata chiriei (argument din 
art. 2 şi 3 din legea, proprietarilor).
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Aceste ordonanţe, fiind niște măsuri provizorii, destinate Autoritatea 
a garantă deocamdată, drepturile proprietarilor, nu se bucură Pia 
de autoritatea, Inerului judecat (1), după cum nu se bucură Cohizereret, 
de această autoritate nici ordonanţele date pe calea proce- 
durei în refere (art. 66 bis Pr. civ.)?). 

Ele nefiind adevărate hotăriri, deși sunt, supuse apelului  Neexecut. 
şi contestaţiei (art. 12, 13 şi 20 L. proprietarilor), nu pot fe 
avea efecte peste hotar, nici chiar în ţările cu cari am aveâii străinătate. 
convenţii pentru executarea hotăririlor (5). 

Am văzut că art. 2 permite judecătorului de ocol sau Cazurile. în 
prezidentului tribunalului de a ordonă expulzarea. locatarului aa ae 
sau arendașului, în caz când el n'a plătit chiria sau arenda se poate da 
la timp. Credem însă, deşi se admite în genere contrariul, rea 
că expulzarea nu poate fi ordonată, decât atunci când con- Câtriveriă. 
tractul cuprinde un paet comisoriu expres. In caz când un 
asemenea pact n'ar fi prevăzut în contract, părţile vor fi 
citate conform art. 3 și 20, iar expulzarea nu va puteă, fi 
ordonată decât atunci când se va constată Judecătoreşte că, 
locatarul sau arendașul nu şi-a îndeplinit obligaţia sa cu 
privire la plata câştiului. Este, în adevăr, cu neputinţă de 
a se ordonă expulzarea, locatarului sau arendaşului cât timp 
ontractul stă încă în picioare, şi n'a fost reziliat fie Jude- 
ătorește, fie prin voința părţilor (paet comisoriu expres) (4).. 

  

() C. Bucureşti, Dreptul din 1907, No. 15, p. 120, 121.—Contră: 
Trib. Ilfov şi C. Bucureşti (în majoritate), Or. judiciar din 1909, 
No. 51 şi Dreptul din 1909, No. 42 (eu observ. noastră erităcă,). 
Vezi şi Trib. Ilfov, Or. judiciar din 1909, No. 48,p. 890, 391. 

(2) Vezi tom.. VII al Coment. noastre, p. 493 urm., şi autorită- 
țile citate acolo. - 

() Vezi, în această privință, observaţia ce am publicat în Dreptul 
din 1909, No. 42. Chestiunea este însă coritroversată. 

(*) Trib. Vaslui, Or. judiciar din 1906, No.:55. Cpr. şi Șt. Seriban, 
Cr. judiciar din 1905, No. 78, p: 618. — Ştim „însă - că, pro- 
prietarul poate să renunțe atât în mod expres cât şi tacita- 
mente la pactul comisoriu: expres stipulat în favoarea lui. 
Vezi supră, p. 157 şi 198. Cpr. şi Cas, rom. Cr. Judiciar din 
1909, No. 47 (cu obverr. noastră). — Sa, decis, în această 
privință, că faptul din partea proprietarului san arendâşulpi 
principal, care a obţinut:0 ordonanță de evacuare, de a 
nu execută acea ordonanță, nu poate fi, în genere, considerat 
ca 0 renunțare la executarea, ce ar puteă să atragă neexis- 
tența acelei ordonanţe. De asemenea, împrejurarea că pro-  
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Izgonirea bez- Încât priveşte însă izgonirea. bezmănarului pentru neplata 

Rana canonului (art. 1517 C. Calimach şi art. &, partea III, capit. 5 
legei proprie-C. Caragea), această acţiune nu poate niciodată fi judecată 

tarilor. pe ealea. procedurei sumare a legei proprietarilor, căci această 

lege fiind excepţională, ca atare este de ce mai strictă inter- 
pretare. “Bezmănarul nu este, în adevăr, nici locatar, nici 

axendaş, spre a se puteă aplică această lege. Apoi, dreptul 
său este real, iar nu personal (). 

'Trusturi aren- Acţiunile relative la anularea actelor şi contractelor con- 

FANE) trare legei din 12 Aprilie 1908, pentru mărginirea dreptului 

Art. 7, dea ţine moşii în arendă (tvusturi arendășeşti), precum şi 
neînţălegerile ce s'ar ivi în privința despăgubirilor cerute de 
arendaş, se judecă însă conform legei proprietarilor (art. 7 
L. din 12 Aprilie 1908)().. 

Dreptul de Ordonanţele judecătorului de ocol sau prezidentului tribu- 

a nalului, date conform art. 2 sunt, în orice caz, supuse ape- 

denţiale. lului la tribunalul sau curtea respectivă, în termen de trei 

zile, chiar dacă ele sar mărgini a decide plata chiriei sau 
arendei exigibile, deși art. 12 și 20 din legea proprietarilor 
prevăd dreptul de apel numai contra hotărârilor, nu însă 

şi în contra ordonanţelor prezidenţiale; căci, în asemenea caz, 

necitându-se părţile, s'ar putea întâmplă ca, proprietarul, să 

ceară plata, unui câștiu plătit, și ar fi nedrept ca locatarul 
sau arendaşul să nu poată dovedi că şi-a îndeplinit obli- 
gaţia sa (9). 

prietarul sau arendașul principal, în loc de a cere executarea, 

condiţiei rezolutorii exprese di:: contract, a cerut înființarea 

unui sechestru asigurător pentru plata arendei datorite, nu 
poate, în genere, fi considerat ea o renunțare la condiţia re- 
zolutorie. — In fine, s'a mai decis că, renunţările fiind de 
drept strict, simpla, îngăduinţă a proprietarului faţă de arendaş, 
sau a arendaşului principal faţă de subarendaş, de a-i se plăti 
câştiul cu câteva zile în urma termenului stipulat în contract, 
nu poate fi, în genere, considerată ca o renunțare la, clauza pac- 
tului comisoriu prevăzută în acel contract. Vezi asupra, tuturor 
acestor puncte, O. Galaţi, Dreptul din 25 lunie 1909, No. 48. 

(1) Vezi infră, p. 426, nota 2. 
(2) Vezi, în privinţa legei contra trusturilor arendăşeşti, în/fră, 

p. 848, text şi nota 2. 
Comunicarea (2) Opr. Șt. Seriban, Cr. judiciar, 1905, No. 78.—Se decide însă, 

ordon. prezi- cu drept cuvânt, că termenul de trei zile (nelibere, după cum vom 

denţiale.  - vedea maila vale), în care se declară apelul, curge dela comuni-
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Atât ordonanţele cât și hotăririle date pe calea proce- Art. 11. 
durei sumare a legei proprietarilor, sunt executorii, şi exe- 
cutarea, lor nu poate fi oprită prin apelul sau contestaţia ce 

„ar face fie locatarii sau arendaşii, fie terţiile persoane. Sin- 
gurul mijloc de a suspendă executarea este depunerea, fie în 
numerar, fie în efecte garantate de Stat, a chiriei sau arendei 
datorite, sau suma fixată, de justiţie pentru stricăciuni ori 
lipsă de reparaţii; iar în caz de expulzare, executarea poate 
fi oprită prin depunerea sumei fixată de judecător sau pre- 
zident, care sumă să asigure chiria sau arenda pe semestrul 
curent şi cel viitor. Precum vedem, legea este cu totul 
excepțională, scopul ei fiind de a asigură cât se poate mai 
bine pe proprietar. 

Expulzarea locatarului sau arendaşului dă loc la o difi- Neaplic. 
cultate serioasă. Știm, în adevăr, că, după art. 597 Pr. CV 
izgonirea cu putere dintr'un imobil, în baza unei hotăriri. expulzarea 
judecătoreşti, nu poate să aibă loc decât în urma expirărei aveatarului 
unui termen de opt zile libere, ce se: lasă acelui condamnat şului. 
a delăsă imobilul; şi chestiunea este tocmai de a. se şti dacă 
acest termen este aplicabil în specie. Negativa este în genere. 
admisă, și cu drept cuvânt, pentrucă scopul legei proprie- 
tarilor este tocmai de a se derogă dela dreptul comun, şi 
de a se face o înlesnire cât de mare proprietarilor (*). 

Tot ce se poate admite este ca locatarul sau avendașul să Aplie. 
nu poată fi izgonit din imobil decât în urma. somaţiunei prevă- art. 388 , a. A , Pr. civ, zută de art. 388. Pr. civ., și încă şi aceasta este îndoelnie (2). Controvezsă.   

carea acestor ordonanţe, iar nu dela pronunţarea lor, căci altfel 
sar dă loc la surprinderi şi s'ar desfiinţă chiar de fapt dreptul 
de apel, de oarece partea în contra căreia s'a dat ordonanța, n'ar 
putea să aibă cunoștință de existenţa ei, şi n'ar fi cu putinţă ca, 
în termenul de trei zile dela pronunţarea ei, s'o atace cu apel. 
Cas. rom. Bult. 1907, p. 1505 şi Cr. judiciar din 1907, No. 78; 
C. București, Dreptul din 1909, No. 35. Vezi şi înfră, p. 354, n. 6. 

(1!) C. S. Balian, 0 . Judiciar din 1907, No. 20, p. 160; C. Botez, 
op. cil. p. 216; Demetriu, op. cit., p. 24. Expunerea de mo- 
tive a autorului legei prevede, ce e drept, asupra art. 2, că eva- 
cuarea se va face în termen de opt zile dela notificarea ordo- 
nanţei, însă asupra acestui punct nu s'a zis niciun cuvânt în 

„tot eursul dezbaterilor parlamentare. ! 
(2) Vezi pentru aplicarea art. 388 Pr. elv., C. Botez, op. cit., p. 276, 

277; Demetriu, op. cit., p. 4.—OContră: Ballan, Or. judiciar, 
loco supră cit.; D. D. Stoenescu, op. cit., p. 18. !
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Art, 19. 

Art. 20, 

C. CIV.— CARTEA III.— TIT. VII. — CAP. V.— L. PROPRIET.— ART, 19, 20. 

Ceeace însă este neîndoelnic este că locatarul sau aren- 
daşul, care ar fi expulzat pe nedrept, va putea cere daune 
dela proprietar, conform procedurei dreptului comun, în baza 
art. 19 din legea proprietarilor. lată, în adevăr, cum se 
exprimă textul suscitat, în această privinţă: 

Art. 19. — Locatarul, și oriee persoană s'ar găsi păgubită 
printr'o executare cerută, sau expulzare nefondată și obținută de pro- 
prietar, dacă nu a uzat de calea apelului, conform art. 12, sau de a 
contestaţiunei, conform art. 13, este în drept a reclamă dela acesta, 
pe calea, principală, despăgubirile ce i se cuvin. Acţiunea de daune- 
interese se prescrie în termen de şase luni dela, ultimul act de exe- 
entare. (Art. 11, 12, 13, 23 L. proprietarilor. Art. 998, 999 C. eir.). 

Acţiunea. în daune, pe care art. 19 o rezervă loeata- 
rului sau arendașului şi oricărei alte persoane lezate printr”o . 
executare sau expulzare nedreaptă, se exereită conform drep- 
tului comun, dacă acel lezat n'a uzat de calea apelului (*) 
sau a contestaţiei (),. 

Dacă ordonanța judecătorului sau prezidentului n'a fost 
adusă la îndeplinire, nu poate să fie vorba de o acţiune în 
daune, neexistând în specie prejudiciu (6). 

Aceaştă acţiune se prescrie prin termenul seurt de şase 
luni dela ultimul act de executare (art. 19). 

Proprietarul, care n'a, cerut executarea, ordonanţei dobân- 
dită, sau a cărui cerere a fost respinsă, poate să urmărească, 
dreptul său pe calea ordinară, prevăzută tot de legea proprie- 

() Apelul contra acestor ordonanţe se face la instanța superioară, 
iar nu la complectul tribunalului din care face parte prezi- 
dentul care le-a dat, art. 66 bis Pr. civ. nefiind aplicabil în 
specie. Vezi înfră, explie. art. 12, p. 354. 

„() Oper. Judecăt. ocol. T.-Severin, Or. judiciar din 1905, No. 78, 
p. 623. — Sa decis că locatarul sau orice altă persoană inte- 
resată perde dreptul de a intentă acţiunea pe ealea principală 
pentru despăgubiri, numai dacă a uzat de calea apelului sau 
a contestaţiunei în contra unei ordonanțe, prin care proprie- 
tarul a dobândit executarea sau expulzarea cerută de dânsul, 
iar nu şi atunci când, mai înainte şi independent de orice cerere 
de executare sau expulzare din partea proprietarului, locatarul 
exercită o acţiune în reziliere şi în daune contra proprieta- 
rului. Cas. rom. Dreptul din 1909, No. 35 şi Cr. Judiciar 
din acelaş an, No. 48. 

(2) Judecăt. ocol. Focşani, Cr. judiciar din 1905, No. 78, p 623.
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tarilor (art. 21), întrucât numai n'a uzat de dreptul de apel 
sau de contestaţie. Aceasta rezultă din art. 20 al legei pro- 
prietarilor, care este rău redactat şi chiar de neînţăles, căci 
numai loeatarul sau arendașul poate face contestaţie, pro- 
prietarul neputând face decât apel. 'Potuşi art. 20 dă dreptul 
de contestaţie și proprietarului. lată, în adevăr, cum se ex- 
primă acest text: 

Art. 20. — Asemenea şi proprietarul sau locatarul (1), care nu 
a cerut ezecutarea conform legei de faţă, sau a cărui cerere de exe- 
cutare a, fost respinsă, poate să reclame drepturile sale pe calea ordi- 
nară, întrucât el n'a apelat hotărîrea prezidentului sau a, judecăto- 
rului de ocol, și nu a uzat de dreptul de contestaţie. (Axt. 2, 1], 
12, 13, 16, 21 şi 23 L. proprietarilor). 

Acest text rezervă calea ordinară proprietarului sau 
locatarului principal, faţă de sublocatarul său, care n'a cerut 

„executarea ordonanţei dobândite, sau a cărui cerere de exe- | 
cutare a fost respinsă (2), în caz când el n'a uzat de dreptul 
de apel sau de contestaţie. Calea ordinară, de care vorbeşte 
acest text, este acea prevăzută de art. 21 din legea pro- 
prietarilor. | 

Pentru cuzurile în care proprietarul se poate judecă în 
baza legei proprietarilor, el are drept la două feluri de ac- 
țiuni, și anume: 1% acea sumară de tot şi expeditivă, după 
care el se judecă cu un singur judecător, în mod sumar, și 
în care nu există dreptul de opoziţie, ci numai dreptul de 
apel în termen de trei zile (art. 1—3. 6 şi 12); şi 2% acea 
prevăzută de art. 20 din legea proprietarilor, după care el 
se judecă pe calea ordinară, cu doi judecători la tribunal, 

(!) In textul oficial se zice: locatorul, iar în toate ediţiile legei 
proprietarilor se zice: locatarul. După toate probabilitățile, 
legea a înțăles a vorbi de locatarul principal care, faţă eu 
sublocatarii săi, exercită drepturile proprietarului (art. 16). 
Cuvântul locator, care figurează în Monitorul oficial, nu are 
niciun sens, căci proprietarul sau locatorul este tot aceeaş per- 
soană.— Vezi însă Trib. Argeș (motive), Pag. juridice din 1909, 
No. 47 (cu observ. noastră). 

(2) Ne întrebăm: cum sar puteă însă ca cererea de executare făcută, 
de proprietar san de locatarul ori arendașul principal, conform 
art. 2, să fie respinsă, atunci când judecătorul sau prezidentul 
nu face decât să execute contractul autentic? Acest text se con- 
trazice: deci cu art, 2. | 
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Art, 3, 

Art. 69 
Pr. civ. 

. 

C. C. — CARTEA III.— TIT. VII. — CAP. V.— L. PROPRIET.— ART. 3, 4, 23. 

tot în baza legei proprietarilor şi tot fără, drept de opoziţie (?), 
însă cu drept de apel, în termen de 15 zile, în privinţa cărţilor 
de judecată şi de o lună în privinţa sentinţelor tribunalului. 
Apelul curge, în toate cazurile, dela pronunțare (art. 21). 

Incât priveşte cazurile în cari proprietarul n'ar puteă 
sau n'ar voi să uzeze de dispoziţiile excepţionale ale legei 
proprietarilor, el are calea ordinară a dreptului comun, eu 
căile de reformare și termenele obişnuite €). | 

Art. 3. — In celelalte cazuri, cererea va fi făcută în dublu 
și va cuprinde menţiunile prevăzute de art. 69 -Pr. civ.; se.va alătură 
copie, declarată contormă cu originalul, după contractul inseris de 
locaţiune (sau arendare), sau se va declară că nn există un contract 
seris. (Art. |, 2 L. proprietarilor. Art. 69 Pr. eiv.). 

Art. 4. — In toate cazurile, cel ce face cererea este dator a 
alege domiciliul în oraşul sau comuna de reşedinţă a tribunalului 
ori a judecătoriei către care îndreptează cererea. 

Cel de al treilea contestator, ori intervenient, este dator să facă, 
alegere de domiciliu ca și reclamantul. Aceasta sub pedeapsă de nulitate. 

Loeatarul, sublocatarul, cesionarul contractului, sunt consideraţi 
ca având domiciliul lor obligator la imobilul închiriat sau arendat. 
(Art. 1—3, 12, $3 şi art. 23L. proprietar. Art. 87 urm. C. civ.). 

Art. 23. — Domiciliile determinate prin această lege nu se 
pot schimbă, şi sunt obligatorii atât pentru judecarea contestaţiu- 
nilor, cât şi pentru judecăţile prevăzute de art. 19 şi 20. (Art. 4, 
12, 13, 19, 20 L. proprietarilor). 

De câteori contractul nu este autentie, în care caz nu 
se poate face cerere de executare sau expulzare (art. 2), se 
procede conform dreptului comun, adecă: se face o petiție 
în dublu exemplar, conform at. 69 Pr. civ., scrisă pe 
timbrul legal (art. 24), anexându-se, pe lângă această petiție, 
şi o copie certificată conformă eu originalul a contractului. 
dacă asemenea contract există, sau declarându-se că nu 
există contract, scris. 

Neanexarea, contractului nu atrage anularea petiției. 
Lipsa numelui, pronumelui reclamantului şi nearătarea obiec- 
tului acţiunei sunt însă preserise sub pedeapsă. de nulitate 
(art. 69 Pr. civ.). 

() Calea ordinară admisă de legea, proprietarilor nu trebue deci 
” să fie confundată cu calea ordinară a dreptului comun. Cpr. 

Trib. Olt; Dreptul, din 1909, No. 43 (eu observ. noastră). 
() Trib. Olt, Dreptul, loco supră, cil.
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Tot sub pedeapsă de nulitate este preserisă și alegerea 
de domiciliu a reclamantului, intervenientului sau celui de 
al treilea, contestator, în oraşul de reşedinţă al tribunalului 
sau judecătoriei către care se îndreptează cererea (!). 

Această alegere de domiciliu este preserisă în scopul 
de a se putea face citaţiile repede și cu înlesnire. Domi- 
ciliul ales se va arătă în mod cât se poate de clar şi de 
complect, indicându-se strada, numărul și chiar persoana, la 
care reclamantul. intervenientul sau contestatorul îşi alege 
domiciliul (2). | 

S'a decis însă, cu drept: cuvânt, că cerinţile legei sunt 
îndeplinite când reclamantul, intervenienţul, ete., şi-a ales 

domiciliul la un avocat în oraşul de reşedinţă al tribunalului 
în- care este făcută cererea, deși nu se arată strada şi nu- 
mărul ei (5). 
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Alegerea de 
domiciliu. 

Art. 4. 

Lipsa alegerei de domiciliu anulează nu numai re- Efectele lipsei 
clamaţia, intervenţia şi contestaţia, dar chiar apelul și re- 
cursul făcute în contra unei hotărîri sau decizii dată conform 
legei proprietarilor. Prin urmare, recursul făcut contra de- 
ciziunei unei Curți de apel este nul, dacă recurentul nu şi-a 
ales domiciliul în București). (Vezi infră, p. 356). 

(1) In privinţa altor cazuri, în cari legea a mai prescris, în mod 
imperativ, alegerea de domiciliu, vezi tom. I al Coment. noastre, 
p. 480, nota 1 (ed. a 2-a), şi la cazurile menţionate acolo 
trebue să adăogăm art. 19 din legea de urmăriri, asupra căruia 
vezi Cas. rom. Or. judiciar din 1906, No. 78 şi Bult. 1906, 
consid. dela p. 1898, .- 

) Cpr. C. Botez, op. cit., p. 272; Demetriu, op. cit., p. 29; 
D. D. Stoenescu, op. cit., p. 12.— Lioeatarul, arendaşul, sub- 
locatarul, subarendașul sau cesionarul contractului se consideră 
ea având domiciliul lor obligator la imobilul închiriat sau 
arendat (art. 4 Ş ultim).— Pentru ca această dispoziţie să fie 
aplicabilă, se cere însă ca să fie vorba de un imobil care 
comportă dreptul de abitaţie şi de exploatare, iar nu de un 
imobil care se închiriază numai pentru câteva oare, precum ar 
fi, de exemplu: o sală de spectacole sau de întruniri publice. 
Cpr. Trib. Ilfov, Cr. judiciar din 1908, No. 12, p. 9. 

(2) Trib. Constanţa, Dreptul din 1909, No. 39 (eu observ. noastră). 
(&) Cas. rom. Bult. 1906, p. 721 şi Or. judiciar din 1906, No. 38.— 

S'a decis, eu drept cuvânt, că dacă locatarul sau arendaşul, 
prin petiția de apel sau de recurs, a arătat că este domiciliat 
în orașul de reședință al Tribun. sau Curţei chemată a judecă 

[SĂ
 

( 

alegerei de 
domiciliu. 

Alte cazuri 
în cari se 

prevede ale- 
gerea de do- 

mieiliu.
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Prusturi aren- 
lăşeşti. L. din 
2 April 1908. 

Art. 7, 

C. CIV.— CARTEA IIL.— TIT. VIL.—CAP. V.—L, PROPRIET.— ART. 3, 4, 23. 

Această nulitate nefiind însă de ordine publică, nu poate 
fi ridicată de judecători din oficiu (?). 

Ant. 7 din legea dela 12 Aprilie 1908 pentru mărgi- 
nirea drepturilor de a ţine moşii în arendă (trusturi aren- 
dășești), dispunând că acțiunile pentru anularea actelor şi 

„eontractelor contrare acestei legi, precum și neînţălegerile ce 
sar ivi în privinţa despăgubirilor cerute de arendaşi, conform 
art. 6 din această lege, pentru acarete și îmbunătăţiri, se 
judecă după regulele prescrise prin legea proprietarilor; și 
ministerul public fiind, după art. 2 al legei menţionate din 
1908, în drept de a cere nulitatea contractelor cari ar trece 
peste marginea indicată de art. 1 al legei, s'a, decis, cu drept 

„cuvânt, că procurorul, care atacă în apel o sentință a tri- 
bunalului, pronunțată în asemenea materie, nu este obligat 
a-și alege domiciliul în resortul Curţei, conform legei pro- 
prietarilor, de oarece ministerul public fiind indivizibil, din 
singura indicare a calităței lui, ca: apelant, rezultă implicit 
alegerea de domiciliu (), 

  

apelul sau recursul, această indicare este suficientă, Şi echi- 
valează cu o alegere de domiciliu în sensul art. 12 al legei 
proprietarilor. Cas. rom. Bult. 1905, p. 1632.— Vezi însă C. 
Botez, p. 272; Trib. Constanţa, Dreptul din 1909, No. 39 
(eu observ. noastră critică). 

() Demetriu, op. cit. p. 31; D..D. Stoenescu, p. 12. 
(2) Cas. rom. Dreptul din 1909, No. 2. Vezi asupra legei contra 

trusturilor arendășești, supră, p. 342 şi tom. III, partea |, 
p; 410, nota 2. Cpr. Cas. rom. şi 0. Bucureşti, Or. Judiciar 
din 1909, No. 12 și 33.— S'a decis, en drept cuvânt, că partea, 
care atacă, în asemenea materie, cu recurs o decizie a unei 
Curți, poate cere suspendarea executărei deciziei atacate, fără 
a depune cauțiunea cerută de art. 67 (77 vechiu) al legei 
Curţei de casaţie, întrucât, în specie, nu se urmăreşte un in- 
teres bănesc, ci un interes superior, care interesează ordinea 
publică. C. Iași, Dreptul din 1909, No. 44. Această decizie 
mai pune în principiu că legea din 1908 contra trusturilo 
arendăşești, este o lege de ordine publică, care are de scop 
să apere pe micii agricultori contra exploatărilor proprieta- 
rilor şi arendaşilor, dându-le putinţa să găsească cât mai în 
apropiere condiţii .de muncă avantajoase, dacă nu le găsesc 
în localitatea lor, ceeace rezultă atât din întregul complex al 
legei, cât şi din scopul vădit ce ea urmăreşte, şi mai ales din 
art. 2 şi 3 ale acestei legi, după cari contraveuţiile coinise în 
frauda ei se anul“ază de justiție, iar autorii acestor contra- 
venţii sunt pedepsiţi cu închisoarea.



CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE. — L. PROPRIETARILOR. — ART. 5—10. 

Citarea părţilor şi judecarea cauzei. 

Art. 5. — Prezidentul tribunalului (1), sau judecătorul de ocol, 
căruia cererea a fost adresată, va ordonă citarea părţilor (2), spre a 
se înfăţişă, în termen cel mult de opt zile Libere dela primirea cererei. 
Se va notifică pâritului, împreună cu citaţiunea, şi copia, de pe cerere. 

Cererile adresate unui tribunal cu mai multe secţiuni civile, 
se repartizează conform legei de organizare judecătorească. (Art. 30 
şi 59 urm. L. judecăt. de ocoale din 1907. Art. 7 şi 10 L. pro- 
prietarilor. Art. 11 L.-org. judecătoreşti din 24 Martie 1909). 

Art. 6. — La ziua fixată, prezidentul tribunalului, sau jude- 
cătorul care îi ține locul, asistat de grefier, înainte de a începe 
judecarea proceselor, va primi pe părţi în camera de consiliu, în 
persoană sau prin procuratori, va ascultă observaţiunile lor sumare, 
va cercetă artele depuse de fiecare din ele, după cari neapărat va 
rămâneă în dosar c&pii certificate de cel ce le-a depus, conforme 
cu originalul și: vizate de prezidentul tribunalului. Prezidentul sau 
judecătorul va hotări asupra cererei cel mult în 24 de oare dela 
înfăţişarea părţilor înaintea sa. Hotărtrea va fi motivată. 

Dacă, dela, primirea citaţiunei pănă la ziua înfăţişerei, nu este 
un interval de trei zile libere, prezidentul va acordă un nou termen 
de 24 oare. (Art. 72 urm., 9l urm. L.. judec. de ocoale din 1907. 
Art. 94 Pr. civ. Art. 10 L, proprietarilor). 

Art. 7. — Dacă cererea enprinde mai multe capete, din cari 
unul relativ la despăgubiri pentru degradaţiuni ale imobilului, sau 
pentru reparaţiuni, şi dacă pentru constatarea acestora, este nece- 
sitate de deseindere locală, de ascultare de martori sau de facerea, 
unei expertize, se va statuă asupra acestor punete după chemarea, 
conform art. 5 a părţilor, şi se va dispune ca, în termen de cinci 
zile libere, să se facă constatarea locală, ascultarea de martori san 
expertiza. (Art. 1, 5, 8 L. proprietarilor). ! 

Art. 8. — Ordonanţa prezidentului sau judecătorului de ocol, 
care dispune o asemenca măsură, nu este susceptibilă de nicio cale 
de reformare, fiind pronunţată fără drept de opoziţie, apel, recurs, 
sau revizuire. (Art. 7 L. propriet.). 

Art. 9. — Descinderea locală, ascultarea de martori, expertiza, 
se vor face în mod contradietor, san fiind părţile citate. Ele au 
puterea dată de art. 66 bis Pr. civilă. 

Raportul expertului va trebui depus cel mult în 48 oare dela, 

(1) Şi trebue adaos: sau judecătorul care îi ţine locul. Vezi art. 2 
și 6 L. proprietarilor. 

() Și trebue adaos: în camera de consiliu. Vezi art. 6 L. pro- 
prietarilor. 
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descinderea locală sau ascultarea martorilor, dacă acestea au fost ordonate; dela depunerea jurământului în celelalte cazuri. (Art. 7, 8, 10 L. proprietarilor. Art. 66 bis Pr. civ.). 
Art. 10. — In urma descinderei locale, a cercetărei cu martori, 

sau a, expertizei, dacă partea reclamantă a conchis, în cererea, sa, la condamnarea locatarului (sau arendașului) pentru despăgubiri, prezidentul sau judeeătorul de ocol, în urma unei citări a părţilor în termenul fixat de art. 5, va hotări, conform art. 6, suma pentru care trebue să fie executat loeatarul (sau axendașul) pentru daunele 
cauzate. (Art. 5, 6 L. proprietarilor). 

Art. 5. este privitor la citarea părţilor. Părţile se citează; 
în camera de consiliu, conform dreptului comun, cu termen 
scurt. Citaţia va cuprinde, de bună samă, şi oara la care 
urmează a aveă loc judecata. 

La ziua termenului, părţile se înfăţişează în camera, de 
consiliu, în persoană, singure sau asistate de avocaţi,. ori 
prin purocuratori (art. 94 Pr. civ.), înaintea prezidentului sau 
judecătorului ce-i ţine Jocul (4), asistat de grefier sau de aju- 
torul de grefă. | 

Dacă procesul este de competința judecătorului de ocol 
(art. 30 L. judecăt. de ocoale din 1907), judecata se face 
de acest din urmă, tot în cameră de consiliu, în prima, sau 
în ultima instanță, după valoarea anuală a chiriei (art. 30 
din legea menţionată). Să 

Părţile sau reprezentanţii lor sunt ascultați în camera 

  

() Avem deci, în specie, instituţia judecătorului unic, pe care 
noua, lege de organizare judecătorească din 24 Martie 1909 a 
adimis-o, în prima instanţă, și în alte cazuri, afară de afacerile 
penale, afacerile de faliment, moratorii, divorţuri, sechestre 
judiciare, pensii alimentare, hotărnicii, urmăriri imobiliare, 
eliberări de bani, aprobări de conturi de tutelă şi autorizări 
pentru vânzări, sehimbul sau ipotecarea bunurilor dutale şi 
acelor aparținând incapabililor (art. 20). Se înţălege că enu- 
merarea făcută de acest text este limitativă. Instituţia jude- 
cătorului unic a fost propusă, pe cale de amendament, şi cu 
ocazia discuţiei legei organizărei judecătoreşti din 1890, de 
către regretatul Gh. Apostoleanu. Noi însă am combătut atunei 
acest amendament, care a și fost respins, O parte din discursul 
nostru, pronunţat cu acea ocazie în Camera deputaţilor, a 
fost reprodusă în Dreptul din 1909, No 3, p. 19. Tot în sensul 
nostru s'a pronunțat și d. Petrescu-Comnen. Vezi Dreptul loco 
cit. — Vezi însă în sens contrar, C. Hagi-Teodoraky, Dreptul 
din 1909, No. 16.
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de consiliu, iar judecata se face în mod sumar, cererea, recon- 
venţională din partea. locatarului sau arendaşului nefiind 
admisă în specie, spre a nu întârziă realizarea drepturilor 
proprietarului, pe care legea a, voit să-l apere contra şica- 
nelor loeatarului sau arendașului (!). Cererea de intervenţie 
este însă admisibilă. după art. 4, ceeace, fie zis în treacăt, 
nu se prea explică. | 

Dacă reclamantul, legiuit citat, cu observarea. termenelor Art. 148, 149 
preserise de această lege excepţională, la ziua înfățișănei Fr: div: 
nu se prezintă. hotărîrea apără pe pârit de pretenţia, reela- 
mantului (art. 148, 149 Pr. civ.)?), fără drept de opoziţie 
(art. 21 L. proprietarilor). 

Hotărirea ce să dă în specie este, ca toate hotăririle, 
motivată, judecătorul neputând să amâne pronunţarea ei pe 
mai mult de 24 oare. Ea se pronunţă însă în camera de 
consiliu (£). E ! 

Dacă, dela primirea, citaţiei și pănă la ziua înfăţişărei, 
pâritul n'a avut un interval de trei zile bere, i se acordă, 
în caz când ar cere-o (*), un nou termen de 24 oare spre a-şi 
pregăti apărarea sa; 

S'a decis că neobservarea acestor termene poate da, loc la 

(1) Chestiunea, este însă controversată. Vezi supră, p. 336, nota 2. 
(2) Cas. rom. Bult. 1906, p..705 şi Or. judiciar din 1906, No. 32. 
() “Toate acţiunile introduse în baza, legei proprietarilor se judecă 
„atât de prima instanţă cât şi de instanţele superioare în camera 

de consiliu (art. 6, 10 și 12 L. proprietarilor). 
Imprejurarea că judecata sau numai pronunţarea, hotărirei 

ar fi avut loc în ședință publică, nu este o cauză de nulitate, mai 
ales dacă părţile n'au ridicat nieio obiecţiune în această privință, 
şi dacă judecata a urmat astfel numai în prima instanţă, în- 
trucât este de principiu că nulităţile de procedură dela prima, 
instanță sunt acoperite prin decizia instanței superioare. 

În orice caz, un viciu de procedură nu poate schimbă ca- 
racterul acţiunei, așa încât s'a, decis, cu drept cuvânt, că deşi 
afacerea a fost judecată de prima instanţă în şedinţă publică, 
termenul de apel este tot acel seurt prevăzut de legea proprie- 
tarilor, întrucât acţiunea fusese introdusă şi judecată după 
procedura sumară a acestei legi. Cas. rom. Dreptul din 1909, 
No.: 35 (eu observ. noastră). 

(*) Pâritul poate deci să renunţe, atât în mod expres, cât şi tacit, 
| la acest termen, dacă el are dovezile adunate, termenul fiind 

'dat numai în interesul lui. a
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anularea hotărirei pronunţate, pâritul putând cere anularea ei 
pe cale de contestaţie, în baza art. 13 din legea, proprietarilor (!). 

Art, 7. Dacă, cererea proprietarului are de obieet despăgubirea, 
sa pentru nefacerea, de reparaţii, sau cauzarea de stricăciuni 
la imobilul închiriat ori arendat, judecătorul poate să ordone 
procedurile preparatorii necesare în cauză, precum ar fi: o ex- 
pertiză (2), o deseindere la, faţa, locului, ascultarea, de martori, 
ete., cari proceduri se vor îndeplini în termenul de 5 zile libere. 

ast. 186 Art. 186 din Pr. civilă, privitor la depunerea, listei mar- 
PO torilor, eu saneţiunea, lui draconică, nu se aplică deci în specie(?), 

Art. 66 Judecătorul va, putea, de asemenea, admite o anchetă în 
Pr. eiv. futurum, de câteori o astfel de procedură ar fi necesară spre 

a nu se perielită drepturile proprietarului (art. 66 Pr. civ.) (6. 
Art, 8 L. Ordonanţa prezidentului sau judecătorului care admite 

proprietarilor, procedură preparatorie, nu este supusă nici unei căi de 
reformare, din cauză că, întreaga, procedură este, precum am 
văzut, sumară și expeditivă (art. 8). 

Art. 66 bis + Numai ordonanţele prin cari se admite ancheta in fu- 
Pe cit purum sunt supuse apelului și recursului, conform dreptului 

comun (art. 66 bis Pr. civ. şi 25 L. proprietarilor) £). 

(1) Trib. Ilfov, Cr. judiciar din 1904, No. 6. 
(2) Prin derogare dela dreptul comun (art. 218 Pr. civ.), în actiu- 

nile exercitate pe baza, legei proprietarilor şi judecate în prima 
instanță de prezidentul tribunalului, jurământul expertului 
poate fi luat la faţa locului de către prezident. Cas. rom. 
Bult. 1906, p. 1110. , 

(6) S'a decis că acest text (art. 186 Pr. cir.) nu se aplică niei 
la judecătoriile de ocoale. sub legea din 1896. Cas. rom. Or. 
judiciar din 1909. No. 22. In acelaş sens, D. D. Stoenescu, 
Or. judiciar din 1906, No. 55. — Contră: Judecăt. ocol. 1 
Craiova, Or. judieiar, loco cit.; G. Cristescu, Cr. judiciar din 
1904, No. 31; C. Orăneseu, Cr. judiciar din 1906, No. 61. 
Art. 86 din noua lege a judecăt. de ocoale dela 1907, este 
expres în acest din urmă sens. 

(*) O. Botez, op. cit, p. 274; D. D. Stoeneseu, p. Li; Demetriu, 
p. 40 urm. — Cererea anchetei în futurum se adresează la 
instanța, competentă de a, judecă acţiunea principală. C. Bu- 
cureşti, Dreptul din 1904, No. 20. 

(5) Cpr. Demetriu, op. cit., p. 41, 42. — Vezi însă un caz în care 
apelul n'a fost admis, din cauză că ancheta se făcuse de tribunal, 
judecând în ultimă, instanţă o afacere de competinţa, judecăto- 
rului de ocol, fără a se ridică de nimene chestiunea incompe- 
tinţei. C. Bucureşti, Dreptul din 1904, No. 20, p. 257.
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Procedurile preparatorii, de cari s'a vorbit mai sus, se 
tac în mod contradietor, după citarea părţilor, fiind execu- 
torii prin ele înşile, ca şi încuviințările prezidenţiale date 
conform art. 66 bis Pr. civ. 

In caz de admiterea unei expertize, raportul experţilor 
se va depune in termen de 48 oare cel mult dela data des- 
einderei locale sau dela, ascultarea martorilor, când s'a dispus 
facerea acestor proceduri, sau dela data depunerei jurămân- 
tului expertului, când s'a ordonat o simplă expertiză. 

În urma îndeplinirei procedurilor preparatorii, de cari 
sa vorbit mai sus, prezidentul sau judecătorul citează din 
nou părţile cu termenul cel mult de opt zile libere (art. 5 
și 10), eând, conform ast. 6, hotăreşte suma pentru care 
trebue să, fie executat locatarul sau arendaşul. 

În caz când s'au ascultat numai martorii în camera de 
consiliu, judecata va puteă aveă loc imediat, fără o nouă 
amânare, căci nu vedem care ar fi utilitatea acestei amânări. 

Din contra, ea ar întâvziă realizarea, drepturilor proprieta- 
rului, ceeace este în contra spiritului legei de faţă. 

Căile de reformare şi anulare. 

Art. 12. — Hotăriîrea prezidentului sau judecătorului de ocol, 
pronunţată astfel, va puteă fi atacată cu apel, în termen de trei 
zile (!) dela pronunțare. Instanţa de apel(2) se va pronunţă în ca- 
mera de consiliu, după citarea părţilor, şi după dezbateri sumare, 
fără drept de opoziţie. 

Recursul se va judecă de Curtea de easaţie, în camera de 
consiliu, după citarea părţilor şi dezbateri sumare. 

Apelul sau recursul va fi nul dacă cel ce uzează de dânsul 
nu face alegere de domiciliu în oraşul de reşedinţă al Curţei sau 
teibunalului înaintea căruia şi-a îndreptat apelul sau recursul. 

Partea care va uză de dreptul de apel şi recurs, potrivit 
regulelor stabilite de acest articol, nu va mai puteă face contes- 
taţiune, conform art. 13 din prezenta lege, nici a intentă acţiunea. 

(1) Legea nu mai zice de astădată libere, ca în art. 5,6 şi 7. 
Vezi înfră, p. 855, 357. 

(2) Adecă compleetul tribunalului, în privinţa hotăririlor date de 
judecătorul de ocol, şi compleetul Curţei, în privinţa hotă- 
rîrilor emanate dela, prezidentul. tribunalului sau judecătorul. 
care-i ţine locul. Trib. Dolj, Dreptul din 1904, No. 32, p. 255, 
col. l-a (motive). Da 
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prevăzută la art. 19 şi 20. (Art. 4, 13, 19, 20 L, proprietarilor. Art. 30 L. judecăt. de ocoale din 1907), 

Hotăririle, date conform  legei proprietarilor, nu sunt 
nici într'un caz supuse opoziţiei (1), nici chiar acele ale Curţei 
de casaţie (); de unde rezultă că nici art. 131 Pr. civ. nu 
poate fi aplicat în specie (). 

Revizuirea nu este. de asemenea, admisă în această 
materie sumară şi excepţională (4). 

In contra ordonanţelor sau hotăririlor date, fie de jude- 
cătorul de ocol, fie de prezidentul tribunalului, se poate însă 
face apel la 'Tribunalul sau Curtea respectivă, iar nu la tri- 
bunalul din care face parte prezidentul care a dat ordonanța. (5), 
în termen de trei zile dela pronunţarea, hotărirei sau ordo- 
nanţei (art. 12 L. proprietarilor) (6). 

În cazurile art. 21, termenul de apel este de 15 zile) 

(1) Cpr. Judecăt. ocol 1 Galaţi, Cr. judiciar din 1903, No. 48, p. 406. 
() Cas. rom. Bult. 1906, p. 1132; Or. Judiciar din 1906, No. 55 

şi Dreptul din acelaş an, No. 62, 
_() Vezi deciziile citate în nota precedentă. Cpr. şi Demetriu, 

op. cit. p. &?. | 
(6) Cpr. Art. 8 din legea proprietarilor, care exclude în termeni 

expreşi calea revizuirei în privinţa ordonanţelor prin cari se 
admite o procedură preparatorie. 

(6) Cas. rom. Balt. 1907, p. 1480 şi Or. judiciar din 1907, No. 74; 
Bult. 1907, p. 1500 şi Or. judiciar din 1907, No. 78. Vezi 
supră, p. 344, nota 1. 

(6) In caz de expulzarea locatarului sau arendaşului, termenul 
de apel curge dela comunicarea, ordonanţei. Vezi supră, 
p. 342, nota 3. 

(7) Sa decis, cu drept cuvânt, că concesiunea de exploatare a 
petrolului, fiind o vânzare, iar nu o locaţiune (vezi supră, p. 28), 
nu i se poate aplică legea proprietarilor, ci dreptul comun, 
aşa că, în această privinţă, termenul de apel nu este acel pre- 
văzut de legea proprietarilor, ci acel prevăzut de dreptul 
comun (art. 318 Pr. civ.). C. Bucureşti, Dreptul din 1904, No. 27. 

S'a mai decis că, dacă acţiunea făcută de către un pro- 
prietar în contra locatarului său pentru rezilierea contractului, 
a fost intentată înainte de punerea în aplicare a legei pro- 
prietarilor (1 Aprilie 1903), însă a fost judecată în prima 
instanță sub imperiul acestei legi, termenul de apel nu este 
acel al dreptului comun, ci de 15 zile, conform art. 2] din 
suseitata lege. Cas. rom. Bult. 1903, p. 1373 şi Dreptul din 
1903, No. 85. Vezi în acelaş sens şi sentința tribun. Ilfov, 
asupra căreia se făcuse recurs, publicată în Cr. judiciar din
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sau de co lună, după cum hotărîrea primei instanţe emană, 
<lela judecătorul de ocol sau dela tribunal, şi curge în toate 
cazurile dela pronunțarea, ei. | 

Soluţia de mai sus nu este, după părerea noastră, mo-L. judecăt. de 
dificată prin art. 99 al legei judecătoriilor de ocoale dela Art d ci 90, 
1907, după care termenul de apel este de 10 zile şi curge 
e a doua zi dela pronunțare sau comunicare, pentrucă, 
lupă art. 30 din această lege, judecătoriile de ocoale judecă 
procesele relative la contractele de locaţiune sau arendare, 
după legea proprietarilor, adecă, conform acestei legi și cu 
termenele prevăzute în ea. Mărturisim însă că chestiunea 
este îndoelnică şi că. s'ar putea foarte bine susţine că art. 119 
al legei judecătoriilor de ocoale, care abrogă toate legile 
anterioare și contrare acestei legi, a abrogat şi dispoziţiile 
din legea proprietarilor (1). 

După toate probabilitățile, zilele de cari vorbeşte legea zilele nu sunt 
proprietarilor, nu sunt libere, fiindcă de câteori este vorba de a Pee: 
zile libere, legea o spune anume, de exemplu: în art. 5, 6 şi 7. 
Or, în specie, art. 12 nu vorbește de zile libere, ceeace do- 
vedeşte că, de astădată, legea, pentru motive de celeritate, 
a înțăles a derogă dela dreptul comun, după care, în genere, 
termenele se socotesc pe zile libere (axt. 729 Pr. civ.) £). 

Dacă termenul de apel expiră întro zi de sărbătoare, - Art. 731 
el se prelungește însă, conform art. 731 Pr. civ., pentru Pr cv: 
«cea dintăi zi lucrătoare (5). 

Incât privește recursul în casaţie, legea proprietarilor îl Recursul în 
prevede anume în contra deciziilor pronunţate de Curți, şi  casatie- 

1903, No. 80, p. 684 urm., criticată de D-l N. D. Chireuleseu. 
Mai vezi în aceeaş ordine de idei, C. Bucureşti, Dreptul din 
1904, No. 6. 

(') Cpr. D. D. Stoenescu observ. asupra unei cărţi de judecată 
a judecăt. urbane ocol. Craiova. Or. judiciar din 1909, No. 40. 

(2) Vezi în acest sens, C. Galaţi (în majoritate), Dreptul din 1905, 
No. 59; Demetriu, p. 44 urm. 0. Botez, op. cit., p. 279. — 
Contră: Cas. rom. Bult. 1905, p. 1002 şi 1385; Dreptul din 
1905, No. 65 şi Or. judiciar din acelaş an, No.78; Bult. 1907, 
p. 1616; Bevista judiciară din 1907, No. 13, p. 99 şi Or. 
judiciar din 1908, No. 23; Trib. Dolj, Dreptul din 1904, 
No. 82, p. 255 (motive); Trib. Tutova, Dreptul din 1909, 
No. 49 (eu observ. noastră). 

42) Cas. rom. Bult. 1905, p. 1385. 
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trebue să adăogăm și de tribunale, cari judecă în apel, uitând însă de a scurtă termenul de Tecurs; așa că față cu această lacună regretabilă, suntem nevoiţi a decide că termenul de „recurs, este acel ordinar, adecă de două luni, și curge dela. comunicare (art. 41 L. C. de casație) (*). 
| Acest recurs se judecă de Curtea, de casaţie, în camera. de consiliu, după citarea părților și desbateri sumare. 

Recursul este nul, dacă recurentul nu şi-a ales domi- ciliul în Bucureşti (art. 4 şi I2 L. proprietarilor) (). 
S'a decis că, înaintea înaltei Curți, recurentul trebue să se prezinte fie în persoană, fie prin mandatari, căci dacă el sar mulțumi a trimete motivele de recurs însoțite de un memoriu, el s'ar expune a vedea recursul său respins ca. nesusţinut, întrucât legea nu face, în această, privinţă, nicio- derogare dela principiul procedurei orale (). tecursul în Incât privește cărţile de judecată date în ultim resort e de către judecătorul de ocol, conform legei proprietarilor, onunțate în adecă în cazurile când valoarea chiriei anuale se urcă numai tim, resort la 150 lei ineluziv (art. 30 L. judec. de ocoale din 1907), legea, nu ne spune dacă ele sunt supuse apelului sau numai recursului la tribunal, conform art. 106 din noua lege a judecătoriilor de ocoale. Sa decis, sub legea, anterioară. a. judecătoriilor de ocoale, ca, aceste hotăriri sunt supuse ape-- lului, oricât de mică ar fi valoarea anuală a chiriei (?), şi aceasta pare a fi şi spiritul legei proprietarilor, care a voit. ca recursul să se judece numai de Curtea de casaţie. Este. însă de regretat că noua lege a judecătoriilor de ocoale nu: şi-a zis cuvântul său în această privinţă, aşa că avem o con- îroversă mai mult de înregistrat. 

Aleg. de do- 
miciliu, 

  

azurile în (1) Sunt materii în care şi astăzi termenul de recurs a rămas. i termenul tot de trei luni, precum eră în vechia lege a Curţei de easaţie,. ae tot de înaintea seurtărei acestui termen prin legea din | lunie 1905, rei luni, de exemplu: în materie de divorț (art. 245 C. civil). Cas. rom. Bult. 1996, p. 1398; Dreptul din 1906, No. 60 şi Cr. Judiciar din acelaş an, No. 63; Dreptul din 1909, No. 8 (eu observ. noastră). Vezi şi tom. II al Coment. noastre, p. 112, nota 1 (ed. a 2-a). (2) Vezi supră, p. 347. . | (5) Cas. rom. Bult. 1906, p. 705 şi Cr. judiciar din 1906, No. 32. (%) Cpr. Trib. Dolj şi Brăila, Dreptul din 1904, No. 32 şi 48; Trib. Argeş, Or. judiciar din 1905, No. 12.— Vezi însă Trib.. Dolj, Dreptul din 1904, No. 27, p. 214 (motive).
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Contestaţiile la executare. 

Art. 13. — Contestaţiunea la executarea, hotărrilor se va, judecă 
<upă regulele fixate pentru contestaţiunile făcute la executarea silită a hotărîrilor, însă în termen cel mult de opt zile, cu urgenţă și cu precădere asupra celorlalte procese. 

Cel ce a uzat de calea contestaţiunei, nu poate face apel con- form art. 12, nici a intentă o nouă acţiune conform art. 19 şi 20. 
(Art, 11, 12, 14, 19 şi 20 [L. propriet. Art. 399 urm. Pr. eiv.). 

Atât ordonanţele cât şi hotăririle date pe calea proce- 
-durei sumare a legei proprietarilor sunt supuse, din partea 
locatarului sau arendașului, nu numai dreptului de apel la 
instanța superioară, adecă la Tribunalul sau Curtea respectivă 
(art. 12), ei și contestaţiei la executare la instanţa, care a 
„judecat (art. 13) (î). 

Dreptul de contestaţie aparţine și celor de al treilea 
(at. 11). Ma 

Dacă, se face contestaţie contra unei ordonanţe, această 
contestaţie se judecă de judecătorul sau prezidentul care a 
«dat-o. Dacă se face contestaţie contra, unei hotăriri a tribu- 
nalului sau Curţei, ea se judecă de tribunal sau Curte în 
complect. Calea contestaţii lasă a, se presupune că s'a, cerut 
executarea, contractului conform legei proprietarilor (2). 

Această contestaţie se judecă după dreptul comun, în 
termenul însă de opt zile (nelibere şi de astădată) dela. facerea 
ei, şi cu precădere înaintea, celorlalte procese. 
"Acel care a făcut contestaţie, nu mai poate face apel 

conform art. 12, nici a intentă o nouă, acţiune conform 
art. 19 şi 20 (art. 13 $ ultim). 

() Cpr. Trib. Olt, Dreptul din 1909, No. 43.—Niei apelul, nici 
contestaţia nu suspendă însă executarea (art. 11 L. proprie- 
tarilor). Vezi supră, p. 343. | 

(0) Cpr. Cas. rom. Or. judiciar din 1908, No. 81. 
() Sa decis că din cuprinsul art. 12, 13 şi 19 al legei proprie- 

tarilor rezultă, că locatarul, arendaşul sau orice altă persoană 
interesată, perde dreptul de a, infentă acţiunea pe calea prin- 
eipală pentru despăgubiri numai dacă a uzat de calea, apelului 
sau a contestaţiei în contra unei hotărtri, prin care proprie- 
tarul a obţinut executarea sau expulzarea cerută de dânsul, 
iar nu și atunci când mai înainte şi independent de orice cerere 
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C. CIV. — CARTEA III. — TIT, VII. — CAP. V, —L. PROPRIET. — ART. 13. 

De asemenea, acel care a uzat de dreptul de apel şi 
recurs, nu mai poate face contestaţie, conform art. 13 din 
legea proprietarilor, nici a intentă acţiuiea „prevăzută de 
art. 19 şi 20 din această lege, întrucât legiuitorul a, voit să 
pue la dispoziţia părţei interesate o singură cale: sau aceea. 
a apelului și a recursului, sau aceea a contestaţiei (!). 

Legea lasă însă și în această privință de dorit, căci 
contestaţia este, în genere, relativă la formă), iar apelul 
şi acţiunea la fondul procesului. De aceea s'a şi decis că 
contestaţiile, având a se judecă după regulele dreptului comun, 
în materie de contestaţie la executarea silită a hotăririlor 
(art. 399 urm. Pr. civ.), judecătorul este în drept să respingă. 
contestaţia prin care se invoacă plata, chiriei sau arendei, 
lucru ce se judecase prin hotărîrea a cărei executare se con- 
testă, de oarece pe calea de contestaţie nu se mai poate pune 
în discuţie însuș fondul procesului (2). 

Legea prevăzând că acel care a făcut contestaţie nu 
mai poate face apel, se înțălege că el nu mai poate face. 

de executare sau expulzare din partea proprietarului, locatarul: 
sau arendașul porneşte o acţiune în reziliere şi în daune în; 
contra proprietarului. Cas. rom. Dreptul din 1909, No. 35 şi 
Cr. judiciar din acelaş an, No. 48, p. 387. 
Cpr. Trib. Argeş, Or. judiciar, loco supră cît. — Quid Juris 
în caz când partea, interesată ar fi uzat numai de calea ape- 
lului, fără a face recurs? Chestiunea este îndoelnică. Din textul 
art. 12 $ ultim ar păreă-să rezulte că acel care n'a uzat 
decât de calea ordinară a apelului este în drept a face con- 
testaţie, conform art. 13 din legea, proprietarilor şi a exercită. 
acţiunea prevăzută de art. 19 şi 20 din suszisa lege, întrucâr 
textul menţionat nu închide ealea, eontestației şi a acţiunei 
prevăzute de art. 19 şi 20 decât părţei care a uzat de calea. 
ordinară a apelului și de acea extraordinară a recursului în 
casaţie. . 

(2) Vezi însă Trib. Argeş, Cr. judiciar din 1909, No. 48, p..392. 
Această sentință pune în principiu că, din împrejurarea, că. 
art. 13 din legea proprietarilor dispune că contestaţiile se vor 
judecă după regulele fixate pentru contestaţiile la executarea 
silită, referindu-se la art. 400 Pr. civ., nu urmează că, în 
această materie, ar fi înadmisibile contestaţiile de fond, fiindeă. 
art. 13 nu face decât a arătă modul de judecare al contesta- 
țiilor, iar art. 400 Pr. civ. determină numai competinţa după 
felul contestaţiei, fără a, opri contestaţiile de fond. 

() Cas. rom. Bult. 1905, p. 669 şi Bult. 1907, p. 1539, 1540. 

( 

—
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nici recurs, pentrucă este de principiu că nu se poate uză, 
de căile extraordinare decât după epuizarea căilor ordinare. 
Or, în specie, calea ordinară (apelul) nefiind admisă de lege, 
este implicit declarat inadmisibil și recursul în casaţie, care 
este o cale extraordinară. Recursul se va respinge deci ca 
făcut omisso medio. Este deci de mirat cum d-l Demetriu 
(p. 50) a putut să susție contrariul, sub cuvânt că legea nu 
vorbeşte de recursul în casaţie. 

Presupunând că locatarul sau arendaşul, contra, căruia 
hotărîrea sau ordonanța a fost executată, a făcut contestaţie, 
și că contestaţia sa a fost respinsă, chestiunea este de a se 
ști dacă el are deschisă contra acestei hotăriri calea apelului? 
Afirmativa, ar putea să fie susținută, întrucât ast. 13 declară 
că contestaţia, se judecă după dreptul comun, preseriind numai 
un termen de urgență de opt zile cel mult, şi în acest sens 
Sau pronunțat atât tribunalul Dolj şi Ilfov, cât şi minori- 
tatea Curţei din București, compusă din doi judecători (?). 

„Care va fi însă, în asemenea caz, termenul de apel? 
Unii aplică dreptul comun în materie de contestaţie la 'exe- 
cutare, adecă termenul de o lună dela pronunțarea hotărirei 
(art. 400 Pr. civ.)(0), iar alţii aplică termenul prevăzut de 
art. 21 al legei proprietarilor. Părerea noastră este însă că 
hotăririle date asupra contestaţiei nu sunt nici întrun caz 
supuse apelului, întrucât legea nu fixează niciun termen în 
această, privinţă, și întrucât art. 13 dispune ca contestaţia, 
să se judece în termen de opt zile cel mult. Aceasta lasă, 
în adevăr, a se presupune că judecata asupra contestaţiei 
nu este supusă, decât unei singure instanţe, de oarece ar fi 
cu neputinţă ca, în termenul de opt zile, contestaţia să per- 
curgă două grade de jurisdicție-(?). 

Din împrejurarea că. apelul este. în specie. inadmisibil, 
rezultă că nu există nici calea extraordinară a, recursului 
în casaţie. 

() Vezi Dreptul din 1904, No. 27 şi din 1905, No. 47, p. 381; 
Cr. judiciar din 1908, No. 12, p. 9. 

(2) Trib. Ilfov, Cr. judiciar din 1908, No. 12. 
€) Cpr. Trib. Dolj, Dreptul din 1904, No. 27. Mai vezi în acest 

sens, C. Bucureşti şi Trib. Olt, Dreptul din 1905, No. 47 şi 
din 1909, No. 43 (cu obser. noastră). Cpr. Demetriu, Legea 
asupra drepturilor proprietarilor, p. 30 (ed. a 2-a). 
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Opoziţie. 

C, C— CARTEA III.— TIT. VIL.— CAP. V,— LI. PROPRIET.— ART. 14—17, 

Cât pentru calea ordinară a opoziţiei, niei nu mai vorbim, 
pentrucă, legea. proprietarilor o exelude în toate cazurile. 

Toate aceste dificultăţi, de cari ne izbim la fiecare pas, 
dovedese că legea asupra drepturilor proprietarilor este nu 
se poate mai defectuoasă și mai incompleetă, şi lasă mult 
de dorit. Ministrul care a propus-o (Eug. Stătescu) n'a zis 
niciun cuvânt asupra ei, și nici nu s'a arătat în tot cursul dez- 
baterilor ei, fiind probabil bolnav, iar Ministrul de domenii, 
care a înlocuit pe acel al justiţiei, a făcut numai căteva obser 
vații aproape insignifiante. Cât pentru raportorii legei, ei au 
fost în Cameră și în Senat cât se poate de laconiei şi de 
necomplecţi. Cu asemenea mod de legiferare, nu mai avem 
nicio siguranță, şi bieţii judecători de multe ori nu mai 
știu cum să hotărască; şi apoi, ne mai mirăm de schimbările 
jurisprudenţei noastre! - 

Art. 14. —- Dacă, în cursul judecărei contestaţiunei, o nouă 
chirie san arendă devine exigibilă, se va puteă, conchide şi la con- 
damnarea ei în prima instanţă sau chiar înaintea instanţei de apel, 
conform art. 327 din procedura civilă. (Art. 13 LL. proprietarilor. 
Art. 327 Pr. eiv.). 

Acest text nu este decât o aplicare a Ş$ ultim din 
art. 327 Pr. civ. 

Drepturile proprietarilor contra Sublocatarilor, subarenda- 
şilor sau cesionarilor contractului. 

Art. 15. — Proprietarul poate exercită drepturile sale direct 
contra sublocatarilor (subarendaşilor) sau cesionarilor, pentru orice 
pretenţie (!) ar avea contra locatarului (sau arendaşului) său, fără, 
să fie nevoit a, ţine în samă desereşterile sau descărcările făcute de 
aceştia. (Art. 16, 17 L. proprietarilor. Art. 1418 C. civ.). 

Art. 16. — Drepturile, pe cari le are proprietarul față cu loca- 
tarul (sau arendaşul) principal şi sublocatarii (subarendaşii) sau 
cesionarii, le are orice locatar (şi arendaş) față cu sublocatarii (sub- 
arendaşii) sau cesionarii cari vin în urmă. (Art. 15, 17 L. pro- 
prietarilor. Art. 1418 C. civil). | 

Art. 17.— Dacă proprietarul a primit sublocaţiunea sau cesiunea contractului, locatarul principal este considerat ea descărcat faţă de 

  

(1) Este vorba, bine înțăles, în specie, de pretenţii izvorite din 
neplata câștiurilor. Vezi C. Botez, op. cât.. p. 281, nota 1.
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locatarul său; el păstrează însă toate drepturile sale faţă cu sublo- 
catarii (subarendaşii) sau cesionarii săi. (Art. 15, 16 L. proprieta- 
rilor. Art. 1418 C. eiv.), 

Loeatorul, care n'a acceptat sublocaţiunea, subarendarea 
sau cesiunea contractului, nu are niciun raport juridie cu sub- 
loeatarul, subarendașul sau cesionarul contraetului, şi cu toate 
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Art, 15. 

acestea art. 15 din legea proprietarilor îi conferă o acțiune . 
directă () contra, acestor din urmă, pentru plata chiriei sau 
axendei, pe care ar datori-o loeatarul sau arendașul prineipal(2). 

Se poate însă întâmplă ca sublocatarul sau subaren- 
dașul să-şi fi îndeplinit obligaţia sa către locatarul sau aren- 
daşul principal, şi cu toate acestea, el poate fi obligat a plăti 
de al doilea numai din cauză că locatarul sau arendașul 
principal n'a plătit câştiul proprietarului, rămânându-i, bine 
înțăles, recurs pe calea, ordinară, contra locatarului sau aren- 
dașului din a cărui cauză el plătește de două ori, recurs care 
poate fi iluzoriu, dacă acest din urmă este insolvabil. 

Care să fie oare cauza unei derogări atât de exorbi- 
tante dela dreptul comun? Niciuna, afară de voinţa exage- 
rată a legei de a avantaj din cale afară pe proprietar. So- 
luţia admisă de legea, proprietarilor lasă deci mult de dorit 
din punctul de vedere al: echităţei, căci sublocatarul, sub- 
axendașul sau cesionarul eră în drept să plătească aceluia 
cu care el a contractat, adecă locatarului sau arendașului 
principal; şi cu toate acestea, legea îi face o culpă că Și-a 
îndeplinit obligaţia sa. Pănă acum am avut un adagiu cu- 
noseut: Gui page mal page deuz fois : de acum înainte avem 
și adagiul: Qui paye bien, s'eapose ă payer deux fois. 

Pentru a nu fi expus la o îndoită plată, sublocatrul, 

(1) Vezi asupra acestei acţiuni directe, supră, p. 13, nota 1. 
„Dacă locatarul a subînchiriat luerul luat de dânsul eu 

chirie, zice art. 613 din codul japonez dela 28 Aprilie 189%, 
sublocatarul este obligat direct către locator. In acest caz, plata, 
anticipată a sublocaţiunei nu este opozabilă loeatorului. Dis- 
poziţiile paragrafului precedent nu se opun la exerciţiul, de 
către locator, a drepturilor sale contra locatarului principal“. 

(2) Ştim, de asemenea, că locatorul are un privilegiu asupra mobi- 
lelor sublocatarului sau subarendaşului, pănă la concurenţa, 
preţului sublocaţiunei sau subarendărei (cpr. L. 11 $ 5, Dig, 
De pigneratitia, actione, vel contra, 13, 7 şi art. 611 Pr. civ.). Vezi 
asupra acestui privilegiu, supră, p. 70, nota 3, şi p. 130, 131. 

C, japonez. 
Art. 618. 

Privil. loca- 
torului.
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C. 0. — CARTEA III, — TIT. VII.— CAP. V. — L. PROPRIEI. -— ART, 15, 16. 

subarendașul sau cesionarul, înainte de a-și plăti câştiul, va 
trebui să vadă mai întăi dacă şi loeatarul sau arendaşul prin- 

“ cipal şi-a plătit pe al său, lueru care, în unele cazuri, va fi greu 
de controlat. Acest text draconic este deci lipsit de orice temeiu 
juridic, şi d. Demetriu a avut dreptate să zică (p. 52) că, 
dacă sar cunoaște dispoziţiile lui, prea puţini sar mai găsi 
cari să subiînchirieze sau să subarendeze un imobil. 

Dar dacă proprietarul poate să-și încaseze câştiul dela 
sublocatar sau subarendaș, el nu poate expulză pe locatarul 
sau arendașul principal, fără ca o cerere de expulzare să fi 
fost făcută şi admisă de justiţie, căci art. 15 din legea pro- 
prietarilor nu prevede și nu a putut să prevadă decât exer- 
cițiul drepturilor proprietarilor în contra. sublocatarilor, sub- 
arendașilor sau cesionarilor, iar nu că proprietarul ar putea 
să primească chiria sau arenda direct dela sublocatari sau 
subarendași, fără ca o cerere de reziliere şi expulzare să fi 
fost făcută de dânsul şi admisă de judecată (1). 

Art. 16, considerând pe loeatarul sau arendașul prin- 
cipal ca proprietar, dispune că și el va putea, la rândul 
lui, uză de beneficiul art. precedent față de sublocatarul, 
subarendașul sau cesionarul său, ceeace de astă dată este 
echitabil, și ceeace vine tot în favoarea proprietarului, căci 
locatarul sau arendașul de bună credinţă, care va, încasă 
regulat câștiul dela sublocatar sau subarendaș, îl va plăti 
și e] la timp proprietarului. 

Așa, dar, rămâne bine stabilit că, dreptul de a se folosi 
de legea, proprietarilor îl au nu numai proprietarii, dar ȘI 
locatarii sau arendașii principali faţă de sublocatarii, sub- 
avendașii sau cesionarii lor. Dacă sar întâmplă, deci, ca şi 
sublocatarul, subarendașul sau cesionarul să fi subinchiriat, 
subarendat sau subceesionat, la rândul lor, contractul altora, 
de sigur că beneficiul legei va aparţinei și acestor sublocatari, 
subarendași sau subeesionari, în baza art. 16 menţionat. Toţi 
autorii, cari sau ocupat de legea proprietarilor, sunt de 
această opinie (2), şi este de mirat cum Curtea din Craiova 
a putut să decidă contrariul în privinţa unui cesionar care 

() Cas. rom. Bult. 1907, consid. dela p. 1468 şi Dreptul din 1907, 
No. 71, p. 585. 

() Vezi C. Botez, op. cit., p. 82; Demetriu, op. cit., p.53; D.D. 
Stoenescu, op. cit., p. 29, ete.
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subcesionase contractul altuia (1). Această, decizie calcă în 
mod vădit art. 16 din legea proprietarilor, şi amicul nostru, 
d. Ed. Deogenide, distins avoeat al baroului Craiovean, se 
ridică cu drept cuvânt în contra ei printr'o critică foarte 
judicioasă şi temeinică. 

Am văzut că, după art. 15, pe care l-am explicat mai 
sus, proprietarul poate cere câştiul nu numai dela locatarul 
sau arendașul său, dar și dela sublocatarii sau subarendaşii, 
cu cari el n'a contractat, În caz însă când proprietarul pri- 
meşte sau aprobă (2) sublocaţiunea, subarendarea. sau cesiunea, 
contractului, el nu mai poate apucă pe locatarul sau aren- 
dașul principal, care rămâne descărcat), ci numai pe sub- 
locatar, subarendaş şau cesionar, cari vor puteă fi urmăriți 
nu numai de proprietar, dar şi de locatarul sau aren- 
dașul principal. 

Păstrarea privilegiului proprietarului locator. 

Art. 18. — Lucrurile ieşite din casă sau de pe moşie, a căror 
cerere de readucere s'a făcut în termenii prevăzuţii de art. 1730 C. civ., 
sau se vor sechestră şi depune în casă sau pe moşie, ori se vor păstră, 
în alt loc fixat de prezident (sau de judecătorul de ocol). 

Aceeaş măsură va fi luată şi pentru lucrurile locatarului sau 
arendașului, în caz «le expulzarea lui, când el n'ar voi să le ridice, 
sau când vor fi sechestrate pentru neindeplinirea obligaţiilor sale. 
(Art. 2 L. proprietarilor. Art, 1730, 10 $ ultim C. eiv. Art. 610 
urm. Pr. civ.). - 

Știm că, după art. 1730 1%, Ş ultim, proprietarul poate Art. 1720, 
sechestra mobilele aflătoare în casa locatarului sau pe moșia, 
arendașului, decâteori ele au fost duse în alt loe, fără con- 
simțimântul său, şi că proprietarul conservă privilegiul său 
asupra acestor mobile, întrucât a revendicat mobilele moșiei 
în termen de patruzeci de zile, iar mobilele casei, în termen de 

() Vezi Pagini juridice din 1907, No. 14, p. 104 urm. 
(2) Primirea sau aprobarea sublocaţiunei, subarendărei sau cesiunei 

contractului, poate fi expresă sau tacită. Faptul din partea 
proprietarului de a primi câştiul dela sublocatar, subarendaş 
sau cesionar, ar constitui necontestat o aprobare tacită a sub- 
loeaţiunei, subarendărei sau cesiunei contractului. 

(2) Cpr. Cas. rom. Cr. judiciar din 1909, No. 45 (en observ. noastră), 
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Art. 18 L. 
proprietarilor. 

Art. 610 urm. 
Pr. civ. 

CL. CIV.— CART, JUL. — TIT. VIL.— CAP, V.— L. PROPRIETAR.— ART, 18, 22. 

cincisprezece zile dela orice detentor al lor, fie chiar un 
detentor de bună credinţă (1). 

Ei bine, art. 18 din legea proprietarilor, în dorinţa de 
a păstră neatins privilegiul proprietarului, conferă, preziden- 
tului tribunalului sau judecătorului de ocol, facultatea de a 
încuviință ca, aceste mobile să se sechestreze şi să se depue 
în casa închiriată sau pe moșia arendată. sau să se păstreze 
în alt loc fixat, de aceşti mapistraţi. 

Tot astfel se va procede şi cu mobilele locatarului sau 
avendașului expulzat, când acesta n'ar voi să le ridice de 
bună voe, sau când ar fi sechestrate pentru neindeplinirea, 
obligaţiilor sale. | 

Proprietarul sau locatarul ori arendașul principal poate, 
deci, odată eu chemarea în judecată a locatarului sau aren= 
dașului, să ceară şi sechestrul asigurător asupra. mobilelor 
lor, conform dreptului comun (art. 610 urm. Pr. civ.), şi 
am văzut că cererea unui asemenea sechestru nu poate, în 
genere, fi considerat ca o renunțare la pactul comisoriu 
expres, care ar fi fost stipulat în contract (2). 

Dreptul proprietarului asupra lefurilor funcţionarilor, 
"pensiilor, etc. 

. 

Art. 22. — Se pot urmări pentru plata chiriei (sau arendei), 
ca creanță privilegiată, în rangul stabilit de codul civil, lefurile 
funcţionarilor civili, militari şi eeleziastici ai Statului, judeţelor, 
comunelor și oricăror alte instituţii publice sau private, pensiunile 
şi recompensele naţionale, precum şi orice altă ereanță alimentară, 
pănă la a treia parte. (Art. 409 Pr. civ.). 

Art. 409 Pr. civ. (modificat prin legea din 1 lunie 1905.).— 
Pensiile de retragere, recompensele naţionale, lefile şi diurmile eele- 
ziasticilor, militarilor şi tuturor faneţionarilor plătiţi de Stat, dis- 
trict, comună și instituțiunile de binefacere, ale căror bugete se 
votează de Cameră, nu se pot cedă nici în total, niei în parte. Ele 
nu se pot urmări decât pănă la o treime pentru datorii către Stat, 
penalităţi prevăzute de lege, pentru chirii şi creanţe alimentare, 
recum și pentru creanţele privilegiate preserise de asr. 1729 C. civ. 5 3 > 3 

() Vezi D. Negulescu, Zeoria privilegiilor, p. 23, No. 23. Pla- 
niol, II, 2480, p. 764 (ed. a 4-a). 

(2) C. Galaţi, Dreptul din 1909, No. 48. Vezi supră, p. 342, ad notam.
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pănă la jumătate, în ce priveşte plata dotei legiuitei soţii, precum 
i alimentele acordate de lese so iei, copiilor şi aseendenţilor. ŞI â ate 9 ] „____ Cesjonarii de pensii, eu titluri anterioare legei dela 1 Martie. 1881, pot cere restituirea capitalului numărat, cu a lui legală dobândă, şi obține despăgubirea, lor prin urmărirea pănă la o: 

treime a pensiei. 
Indemnizaţiile de chirie ce se acordă unor funcţionari, precum sunt aceia ai căilor ferate, sunt neurmăribile şi necesibile în mod absolut. 
Ele se pot însă urmări şi cedă în total numai pentru chirie, datorită pentru semestrul la care acele indemnizaţii sunt afererite. (Art. 18 L. proprietarilur) (1). . 

Se poate întâmpla, și se întâmplă adeseori, ea locatarul 
să fie un funcţiona: publie sau privat. În asemenea caz, 
pentru a asigură proprietarului plata chiriei, art. 22 dispune 
că leafa funeţionarilor civili, militari şi ecleziastici ai Sta- 
tului, județelor, comunelor şi oricăror alte instituţii publice 
sau private, precum este, de exemplu, creditul fonciar urban 
sau rural, poate fi urmărită, cu privilegiu, pănă la a, treia, 
parte (), soluţie care s'a admis şi în privința pensiilor şi a 
ecompenselor naţionale, precum şi a oricăror alte ereanțe 
alimentare. 

Această, soluţie este foarte echitabilă. F aptul unor fune- 
ionari, cari se mutau la fiecare lună, fără a-şi plăti chiria, 
nșelând când pe un proprietar, când pe altul, eră un ade- 
vărat scandal, care trebuii să înceteze. 

Sa decis, cu drept cuvânt, că leafa chiriașului poate 
i urmărită, conform art. 22 din legea proprietarilor, în 
olosul proprietarului imobilului închiriat,. chiar în caz când 
veanța, acestui proprietar ar fi luat naștere înaintea punerei 
n vigoare a legei proprietarilor (1 Aprilie 1903, şi aceasta, 
entru motivul că legea citată nu înființează, în folosul pro- 

  

() Privilegiul diferiților creditori asu pra indemnizaţiei de locuinţă, acordată funcţionarului, este regulat de art. 409 Pr. civ., modi- ficat prin legea, din 1 Iunie 1905 şi art. 22 din legea proprieta- rilor, în virtutea cărora, proprietarii cu titlu de orice altă natură, afară de acei ale căror creanţe derivă din neplata, de chirii, nu pot urmări îndemnizaţiile de locuinţă ale funcţionarilor, cari servesc drept gaj numai pentru creditorii cu titlu de chirie, şi „pot fi urmărite sau cedate în totul numai pentru chiria datorită pe semestrul în curs. Trib. Ilfov, Dreptul din 1908, No. 84, p. 690. () Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1907, No. 77, p. 634. 
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Art, 22, 
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prietarului creditor un privilegiu propriu zis, ci repune, cu 
anume restricţii, în comerț un bun pe care art. 409 Pr. eiv. 
îl seosese din comerţ (. . 

„_ S'a mai decis, în aceeaș ordine de idei, că legea, inodifică- 
toare din 1 lunie 1905, fiind o lege interpretativă sau expli- 
cativă a art. 409 Pr. civ., principiul neurmărirei şi necesi- 
bilităţei îndemnizărilor de chirie alocate funcţionarilor căilor 
ferate, statornicit de această lege, se aplică și popririlor făcute 
înainte de intervenirea, acestei legi, şi nevalidate în mod defi- 
nitiv pănă. la promulgarea ei (7). Această lege nu se aplică 
însă popririlor validate prin sentinţe udecătoreti rămase 
definitive înainte de promulgarea, ei $). - 

În fine, art. 25 din legea proprietarilor : are următoare 
cuprindere: 

Art. 25. — Celelalte dispozițiuni ale codului civil, codului de 
procedură civilă, codului comercial şi altor legi privitoare la drep- 
turile locatarului (sau arendaşului), nemodificate prin legea de faţă, 
rămân în ființă. 

Acest text, asupra căruia raportorul a găsit cu cale să 
dea explicaţii în Senat, în loe de a explică celelalte dispo- 
ziţii întunecoase ale legei, este cu desăvârșire inutil, căci legea, 
proprietarilor, fiind o lege cu totul excepţională şi draco- 
nică 6), şi ca atare, de cea mai strictă interpretare, se înțălege 

dela sine că ea n'a putut să abroge dispoziţiile dreptului comun 
decât numai întruatâta, întrucât s'a derogat anume dela, ele. 

Astfel, sa decis, cu drept cuvânt, că legea proprieta- 
rilor nu deroagă dela regulele dreptului comun încât priveşte 
împrejurările cari pot să aducă rezilierea contractului. In 
consecinţă, în lipsa unei clauze rezolutorii exprese, care să 
stipuleze că, plata, fonciaruiui se va face odată cu plata arendei, 

() 'Trib. laşi, Cr. judiciar din 1904, No. 25 (eu observ, noastră). 
În acelaş sens, Cas. rom. Or. judiciar din 1905, No. 44; Dreptul 
din 1905, No. 92 şi Bult. 1905, p. 713.—Vezi însă J udecăt. 
ocol. T.-Severin, Or. judiciar din 1905, No. 61, N 

(2) Judecăt. ocol. I laşi, Cr. judiciar din 1905, No. Ho p. 5176. 
(6) Cas. rom. Bult. 1906, p. 309, 310 și Dreptul din 1906, 

No. 22, p. 172. 
(&) Peibunalei Dolj rezumă în mod aproape complect derogările 

ce această lege specială. aduce dreptului comun. Vezi Dreptul 
din 1904, No. 32, p. 255, col. 1 (motive).
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plata fonciarului făcută în urmă este bine făcută şi nu poate să atragă rezilierea, contractului (1). 
Aceasta, este legea asupra, drepturilor proprietarilor, pe care am incorporat-o, ca apendice, contractului de locaţiune. Am semnalat multe din defectele și lacunele ei. Jurispru- denţa va, semnală, de bună samă, cu timpul, și alte neajun- suri la cari nu ne-am putut gândi. Este deci de datoria, Je- giuitorului de a interveni eu o oară mai înainte, spre a în- dreptă, şi eomplectă, această lege, pentru ca să poată produce foloasele ce fiecare aşteaptă dela ea. 
Ne-a mai rămas, spre a complectă vasta materie a contractului de locaţiune, a ne ocupă despre bezman, em- batic sau emfiteoză. Această importantă materie, neexplorată de nimene pănă acum, face obiectul studiului ee urmează, 

  

() C. Bucureşti, Or. judiciar din 1906, No. 55, p. 442. Opr. Cas. rom. Cr. judiciar din 1907, No. 78 şi Balt. 1907, p. 1501. 
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AL DOILEA APENDICE LA CONTRACTUL 
DE LOCAȚIUNE 

Despre emfiteoză, bezman sau embatic (1). 

Noţiuni istorice şi origina emfiteozei (2). — Dreptul roman. 

Autorii definese emfiteoza: un contract prin care un Definiţie. 
proprietar concedează unei persoane pentru totdeauna, sau 

() Cuvântul emfiteoză vine dela cuvântul grecese Eupurebew, care Etimologia 
însemnează a plantă. Rubrica eapit. 5 din codul Caragea partea, cuvântului 
III, este intitulată în originalul grecese: zzși 2uporzioawg. Tot  emfiteoză. 
așa e şi în Harmenopol, III, 4. Redactorii codului Caragea, 
în loe să traducă această rubrică prin cuvintele: despre em- 
fileoză sau embatic, au întrebuințat perifraza: pentru sădire 
sau clădire. Vezi infră, p. 436 şi 437, nota |. 

Cuvântul bezman (sau bezmăt, bezmen, bezmet) vine dela, cu- Etimologia, vântul rusese bezmenu, care însemnează cântar, greutate de cuvântului doi pfunzi și jumătate; rutean: bezmin; polon: bezmian; li-  bezman. 
tuan : bezmenas; ceck: prezmen; ture oriental: batman; ger- 
man: Bismar, Bismer (cântar), ete. 

Cuvântul embatic vine dela, cuvântul grecese îuartby. Acest Etimol. cuv. cuvânt este sinonim cu emfiteoză. Iată, în adevăr, ce găsim în  embatie. 
L. 3 $ 4, Dig., De rebus eorum, Qui sub tutela vel cura 
sunt, 27, 9: „Si jus euorevrndv, vel efâareorixăv habeat pu- 
pillus, videamus an distrahi hoc a tutoribus possit? Ei magis 
est, non posse, quamvis jus pradii polius sit“. 

(2) Vezi asupra acestei materii, Vuy, De originibus et natura Bibliografie. 
juris emphyteutici Romanorum (Heidelberg, 1838); Elia L.attes, 
Studi storici sopro îl contratto d'enfiteusi (1868); Pâpin le 
Halleur, Histoire de L'emphyttose (1843); Garsonnet, - Histoire 
des locations perpetuelles ei des bauz dă, longue durte (1875); 
G. Tocilescu, Etude historigue et juridigue sur Pemphattose, ete., 
(teză p. doctorat, 1883); Gr. 'eodor, Emfiteoza (teză p. li- 
cenţă, 1904); C. Şt. Bossie, Or. judiciar din 1908, No. 8; 

20724 2  



370 

Dr. nostru 
anterior. 

Dr. roman. 
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pentru un termen lung(4), un pământ gol și stârp ), cu 
scopul ea concesionarul (bezmănarul) să se folosească de acest pământ, îmbunătăţindu-l prin construcţii sau plantaţii, 
şi plătind o mică redevenţă anuală, numită canon (€), cu 
condiţia de a-l putea înstrăină, ipotecă, și transmite moște- 
nitorilor săi, fără a putea însă fi lipsit de acest pământ de 
către concedent, decât în caz de neplata redevenţei sale (*). 

  

0) 

(6) 

„(%) 

G. Mandy, Cr. judiciar din 1909, No. 15 şi 18, ete. Vezi şi Tratatul nostru în limba franceză, p. 227 urm., citat de Planiol şi de toţi autorii. 
În dreptul nostru, emfiteoza a fost mai în totdeauna perpetuă. Cpr. C. Andr. Donici, eapit. Despre năimeală, sau orăndăluire de veci (bezman).— Vezi însă art. 1533, lit. d C. Calimaeh. Emfiteoza eră, în genere,. perpetuă şi la Romani. Cpr. Gaius, Instit., III, $ 145; Justinian, Înstit., De locatione et conduc- tione, 3, 24, $ 3 Adeo. Vezi şi L. 1, Pr., Dig. Si ager vecti- galis, etc., 6, 3, unde se zice: » Vectigales vocantur, qui in perpetuum locantur, id est, ac lege ut tandiă pro illis vec- tigal pendatur, guandiă, neque îpsis qui conduserint, negue his qui în locum eorum, successerunt, auferri cos liceat“. Mai vezi Harmenopol, De. emphyteusi, 3, 4. $ 1, în fine, unde se zice: „Emphyteusis et perpetua, esse poiesi, nec prohibetur semper perdurare; aique îm hoc diferit a locatione emphy- teusis“.: — Cu toare acestea, sunt texte cari vorbesc şi de o emfiteoză vremelnică. Vezi L. 3, Dig., loco cit.; Nov. VII, capit. 3, Quomodo emphyteusis ecclesiasticarum rerum contrahi perniititur; Nov. 120, capit. 1, De alienatione et enphyteusi rerum ecclesie, precum și capit. 6, De rebus aliarum ecele- siavum extra Civitatem Constantinopolitanam, $ 1, ab înitio, unde se zice: „Licentiam igitur damus praedictis veherabilibus domibus non solum ad tempus emphyteusim facere immobi- lium rerum sibi, competentium, sed et perpetue hac eis em- Phyteutico jure volentibus dari“, etc. 
Din capul locului, emfiteoza, există numai în privinta fondu- rilor necultivate, spre a fi Iuerate, defrişate, plantate, ete,, şi mult mai târziu, ea a fost constituită asupra fondurilor culti- vate, asupra clădirilor, ete. Cpr. Duvergier, Louage, L, 151, p. 140; Dernburg, Pandekten, IV, $ 260, No. 1, în fine (ed. a 6-a). Unele texte numese acest canon: vectigal, pensio, . reditus “(nstit., De locatione et conductione, 3, 24, $ 3). — Emfiteoza nu. puteă deci fi constituită niciodată cu titlu gratuit, după cum vom vedeă înfră, p. 437, nota 3. 
Cpr. Duvergier, op. cit. ], 144, p. 135, 136; Troplong, Louage, I, 32, p. 130; Demolombe, IX, 485, ab îniho; Baudry et Chauveau, Des biens, 189; Planiol, 1, 2990, p. 979 (ed. a 5-a).
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lată acum și definiţia pe care o dă Vioet: „Contractus 
juris gentium, bone fidei, nominatus, consensu constans, quo 
predium alicui fruendum conceditur în perpetuum aut ad 
tempus non modicum, sub lege melioraniis, et prastatione 
annui canonis“ (1), | 

„Eimfiteoza, zice art. 1556 din codul italian, este un c. italian. 
contract prin care se concedează cuiva pentru totdeauna, sau Art: 1556- 
pe un timp determinat (în perpetuo, o a tempo) €), un fond, 
cu sareina de a-l îmbunătăţi (*) şi de a plăti un venit anual 
determinat, în bani sau în produete“. 

Tot cam în aceiaşi termeni se exprimă şi codul portughez. C. portughez. 
„Contractul de emfiteoză (o contracto de emprazamento, afo- Art 1683. 

"ramento, ou emphajeuse), zice art. 1653 din acest cod, este 
acela prin care proprietarul oricărui fond transferă dome- 
niul său util (o seu dominio util) unei alte persoane, cu 
sarcina pentru acesta din urmă de a plăti celeilalte o re- 
devență anuală determinată, numită foro ou camon“. 

Cuvântul emfiteoză san bezman se iă în trei sensuri. Diferitele sen- 
El însemnează: contraetul emfiteotie, sau fondul coneedat în Si île cuv. 
emfiteoză, sau, în fine, însuș dreptul emfiteotie constituit 
asupra fondului. Codul Calimach (art. 1506) numeşte bezman 
canonul ce trebue să plătească bezmănarul. 

Acest cuvânt (ewporevste) vine dela cuvântul grecesc Etimol cuv. 
eyiprebet, care însemnează a plantă, a îmbunătăţi un fond; şi în  emfiteoză. 
adevăr, am văzut că, din capul locului, emfiteoza aveă de scop 
cultivarea și îmbunătăţirea pământurilor sterpe. „Cultura pă- 
mântului este cea mai mare muncă a omului“, a zis un autor(P), 

limfiteoza eră foarte uzitată la Romani, de unde ea ne Origina, emfi- 
vine, însă autorii nu sunt de acord asupra originei sale. — teozei. 
In adevăr, unii fac să derive această instituţie din ager 
pubhcus, şi din concesiile acestui pământ ce se făceau pa- 
tricienilor (5). 

Q) Vezi şi definiţia pe care o dă art. 1506 din codul Calimach 
(1123 C. austriac), eitat infră, p. 406. 

-() Contră: Art. 1654 din codul portughez, după care emfiteoza 
este totdeanna perpetuă. Vezi înfră, p. 393. 

(2) Obligaţia de a îmbunătăţi fondul este impusă bezmănarului 
și în codul Calimaeh (art.: 1512, care modifică, în această 
privinţă, art. 1130 din codul austriac). Vezi înfră, p. &12. 

(*) Montesquieu, Esprit des lois, liv. XIV, chapit. 6. 
(6) Vezi Vuy, op. cit., p. 1, nota 2. 
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Ager veeti- 
„ galis. 
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Troplong nu vede însă în aceste posesiuni precare şi 
în totdeauna revocabile, cari au stârnit atâtea, furtuni în 
sânul republicei romane, nimie care să semene pașnicei em- 
fiteoze, a cărei caracter esențial este tocmai de a nu putea, 
fi turburată, cât timp bezmănarul îşi plăteşte canonul său (1). 

lată, în adevăr, cum se exprimă acest autor: 

»D&membre par les guerres eiviles, jete comme une proie ă Lavidit€ des faetions, Pager publicus disparait en entier avant de nous offrir aucun vestige d'emphyttose, et ses faibles et derniers restes sont bientât €elips6s par Populente âtendue du domaine imperial“ (2). 

După aproape unanimitatea autorilor €), origina ade- 
vărată a emfiteozei o găsim în ager vectigalis, iar nu în 
Ager publicus (*). 

Acest ager vectigalis nu eră alteeva decât partea din 
bunurile comunale, cum s'ar zice astăzi, care se concedă în 
perpetuum unor persoane determinate, sub îndatorirea, de a, 
plăti o redevenţă, numită vectigal (6), din cauză că muni- 
cipiile nu puteau să-și exploateze ele înșile pământurile lor. 

Aceste concesii nu s'au mărginit numai la bunurile 
municipiilor şi ale altor universitates, căci, mai târziu, imen- 
sele bunuri private ale împăraţilor (fund patrimoniales), 
remânând neproductive din cauza, lipsei de braţe, care de- 
veneă din ce în ce mai mare, împărații căutară, prin con- 
cedări de pământuri, a atrage pe muncitori, lucru care, apoi, 

  

() Cpr. L. 1, Pr, Dig., Si ager vectigalis, ete., 6, 3 şi Instit,, De locatione et conductione, 3, 24,$ 3, citate supră, p. 310, nota, 1, (2) Troplong, Louage, I, 31, p. 108. 
€) Cpr. Cug, Institutions Juridiques des Romains, LL, p. 830, $2; 

Van Wetter, Cours €lment. de droit romain, |, $ 213, p. 30, 307 (ed. a 4-a); Namur, Cours d' Institutes, I, $ 185, p. 265, 266 (ed. a 2-a din 1888); Acearias, Pr. de droit romain, |, 283 bis (ed. a 4-a, 1886); Demolombe, IX, 485; Marezoll, Lehrbuch der Institutionen des romischen Rechtes, $ 111; W'indseheid, Lekrbuch des Pandekienrechts, IL, $ 218, nota 5; heperi. gntral du palais, v Fmphyttose, No. 2 urm.; Blon- 
deau, Ohrestomathie, p. 396, nota 3, ete. 

(*) Vezi în ceeace priveşte ager.publicus şi ager vectigalis, 'To- eileseu, op. ci., p. 10 urm. şi 21 urm. 
0) L. 1, Pr., Dig., Si ager vectigalis petatur, 6, 3, citată supiă, p. 370, nota |.
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sa întins la, bunurile Statului, la acele ale bisericilor (5, şi 
chiar ale partieularilor; și atunci vedem că, pentru prima, 
oară, apare în limba juridică cuvântul grecese emphuteusis (2). 
Cuvântul este nou, însă; în realitate, lucrul există de mult, 
întrucât nu se făceă decât a, se âplică contrăetul vectigalian 
bunurilor patrimoniale ale împăraţilor și ale partieularilor. 
„Iată în ce termeni, tribun. Mehedinţi, printu'o sentință 
recentă, arată origina acestei instituţii: 

„Epoca originei embaticului nu se poate preciză, însă se crede că, pe timpul lui Sever, ea apare la Romani, pe lângă locaţiunea pexpetuă, cunoscută sub denumirea „ager vechigalis“ şi tipul si- milar, luat după numele grecese: emfiteoza. La origina ei, emfi- teoza eră concesiunea unui fond necultivat, pe care o parte îl dădei altuia, fie în perpetuu, fie pentru un timp lung, cu obligaţia ea cel ce-l luă să-l îmbunătăţească prin construcţii sau plantaţii, şi să plătească o redevență anuală, de unde şi numele de emfiteoză, a cărei etimologie greacă însemnează a plantă. 
Această, convenţie fi aplicată mai întăiu, la Romani, pămân- turilor cari aparţineau poporului, cetăților, corporațiilor, pe urmă bunurilor imperatorilor, finind prin a se generaliză şi a se aplică şi bunurilor partieularilor. 
Dela Romani, acest contract treci în Franţa și fi adaptat de minune organizaţiunei politice şi sociale a Franţei din timpurile feodalităţei, existând în vechiul drept francez cu caracterul de drept real imobiliar, operând şi dând emfiteoticarului un drept perpetuu de desmembrământ al proprietăţei. Şi acest contract sus generis se prezintă cu caracterul, natura și efectele lui pănă la legislaţia re- voluţionară franceză, când Iuându-i-se caracterul de perpetuitate, fă menţinut numai cu caracter temporar, fiind astfel admis prin legea din 18—29 Decembrie 1790, ia» prin legiuirea din 11 Brumar, anul VII, i se recunoaşte caracterul de drept real imobiliar. Pro- mulgându-se actualul cod francez, emfiteoza, după jurisprudenţă şi 

doctrină, îşi păstrează caracterul său de realitate, devenind: însă, temporară din perpetuă ce eră. De observat este că, în toate le- gislaţiile, ca şi în codul Carapea, sa omis a se legiferă, distineţia între dreptul de emfiteoză propriu zis şi superficie (5), omisiune pe 

  

(1) Vezi Novela VII, eapit. 3, Quo modo emphyteusis ecclesiasti- 
carum rerum contrahi permăttitur. 

() Vezi titlul din Digeste, 6, 3, Si ager vectigalis, id est, em- 
phyteuticarius, petatur. Mai vezi L. 15, $ 1, Dig., Qui 
salisdare cogantur, ete., 2, 8, unde se zice: „Sed et qui vec- 
tigalem, id est, emphyteuticum agrum possidet, possessor 
intelligitur“. Vezi şi Cod: Theodosian, II, 25, 1. 

(*) Tribunalul perde din vedere că această distincţie între emfi-        
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care numai Belgienii au reparat-o prin legea. din 10 Ianuar 1824, reglementând dreptul de emfiteoză şi de superficie. La noi, Dacia, fiind incorporată imperiului roman, în urma cuceririlor diferiților împărați romani cari s'au succedat, aceştia au căutat să introducă, 
în această provincie uzurile, obiceiurile, tradiţiile şi chiar legile romane; așa, că instituţia, emfiteozei, care dăduse rezultate atât de favorabile şi de salutare pentru înflorirea, agriculturei la Romani, sa format şi în ţara noastră, şi traversând veacurile, ea a căpătat importanță şi a devenit necesară, pentru îmbunătăţirea culturei pă- mântului din ce în ce mai mult, pănă când un domn român a adoptat-o şi a consacrat-o prin legea promulgată în anul 1818, ete.“ (!) 

Acest contract se apropie în unele privinţe de vânzare, 
iar în altele de locaţiune, însă el nu se confundă nici cu 
vânzarea nici cu locaţiunea, și formează, cel puțin dela îm- 
păratul Zenon încoace (2), un contract special consensual (?), 
care se numește: coniractus emphateuticarius (?). 

  

teoză şi superficie este foarte bine făcută în codul Calimach. 
Vezi înfră, p. 410, 411. 

(1) Cr. judiciar din 1907, No. 33, p. 263. 
(2) Această soluţie este adevărată şi astăzi. Cpr. Judecăt. ocol. 

Moştiştea, Dreptul din 1907, No. 6.—Pănă la constituţia, acestui 
împărat, chestiunea eră discutată: „Sed talis coniractus quia 
înler veteres dubidabatur, et a guibusdam lo-atio, a quibusdam 
venditio existimabatur“. (Instit., De locatione et conduciione, 
3, 24, $3). 

(0) Acesta este al cineilea, contract consensual. Vezi supră, p.5, 
nota, Î.—— Pentru bezmanele bisericești se cereă, însă un contract 
seris. „În pradictis vero omnibus jubemus înscribi instru- 
mentum cum Jurejurando, quod non ad laesionem aut pDroes- - 
criptionem earundem res agitur“. (Nov. 120, capit. 6, $ 2, ab 
înitio). Cpr. Dernburg, Pandehten, LV, $ 260, text şi nctele 7, 8. 

(*) Această, constituţie celebră, dată pentru Oiient, cam în anul 
486 dela Christos, dispune că emfiteoza nu trebue confundată 
nici cu locaţiunea, nici en vânzarea, pentrucă, formează un 
contract particular de o natură specială. Vinnius, interpretând 
textul acestei constituţii, zice că îm păratul Zenon n'a înţăles să 
suprime asemănarea care există între emfiteoză, vânzare şi lo- 
caţiune, ci a voit numai să facă din acest contract un con- 
tract a parte, producând o acţiune specială. Cpr. Duvergier, 
Louage, |, p. 135, nota 2. — Una din deosebirele im portante 
între locaţiune şi emfiteoză este că bezmănarul nu poate, ca 
arendaşul, în caz de recoltă rea, să ceară o scădere din rede- 
venţa ce plăteşte. Cpr. Cug, op. cit., 1], p. 831; Maynz, II, $ 231, 
p. 298; Van Wetter, Cours de droit romain, |. Ş 216; în fine. 
Vezi supră, p. 231, ad notam şi infră, p. 381, text şi n. 7.
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Pentru ca bezmănarul să nu se abție de a aduce îm- 
bunătăţiri reale şi serioase fondului concedat în emfiteoză, 
mai toate coneesiile embaticare erau perpetue, ea, şi con- 
cesiile veetigaliane. De aceea, unele legi romane numeau pe 
bezmănari domini fundorum (!) 

Constituţia împăratului Zenon este prea importantă şi prea 
cunoscută pentru a nu fi reprodusă aci în întregimea, ei. Iată 
termenii acestui document, care însemnează o fază nouă în 
istoria emfiteozei : 

pus emphaleuticaritun, neque 
conductionis, neque alienationis, 
esse titulis adjiciendum, se hoc 
jus tertium esse constituimus, ab 
utriusgue memoratorum contrat- 

tuum societate seu similitudine se- 
paratum : conceptionem îtem de- 
fnitionemque habere propriam, 
et justum esse validumque con- 
tractum, în quo cuncta, que inter 

utrasque contrahentium partes 

super omnibus, vel etiam for- 
tuitis casibus, pactionibus, serip- 
tura înterveniente, habitis pla- 
cuerint, irma illibatague per- 
petua stabilitate modis, omnibus 
debeani custodire ita ut, si în- 
terdum ea, que fortuitis casibus 
eveniunt, pactorum, non fuerint 
conventione concepta: si gquidem 
tanta emerseritclades, que prors- 
sus etiam ipsius rei, que per 
emphuteusin data, est, faciat în- 
teritum: hoc non emphyteutica- 
rio, cui nihil religuum permansit, 
sed. rei domino, qui quod fata- 
litate ingruebat, etiam nullo in- 
tercedente contraclu, habiturus 
fuerat, imputetur. Sin vero, pur- 
ticulare vel aliud lere contigerit 
damnum, ex quo non îpsa rei 
penitus ledatur substantias; hoc 
emphijieuti arius suis partibus 
non dubite! adscribendum“. (L.L, 
Cod, De jure emphuteutico, 4, 66).   

Contractul emfiteotie nu tre- 
bue să fie asimilat nici locaţiunei, 
uici înstrăinărei. Poruncim ca el 
să fie o a, treia specie de contract, 
deosebit de contractele menţio- 
nate; ca el să aibă un caracter 
şi o definiţie a lui proprie; ca 
el să fie valid şi să aibă putere; 
ca tot ce a fost convenit înseris 
în virtutea, lui între părțile con- 
tractante, în privința oricărui 
lueru, chiar în privința cazurilor 
fortuite, să fie valid, să se bu- 
cure de o autoritate perpetuă, 
şi să fie de toţi observat. Dacă, 
neprevăzându-se nimie în pri- 
vința cazurilor fortuite, se în- 
tâmplă ca lucrul dat prin con- 
tractul emfiteotie să peară, din 
cauza unui caz fortuit neobiş- 
nuit, această daună să nu cadă 
asupra bezmănarului, căruia nu 
i-a mai rămas nimic, ei să cadă 
asupra proprietarului, fiindcă, 
în specie, dauna se datoreşte unui 
caz fortuit care, în lipsa unei con- 
venţii contrare, nu poate fi în sar- 
cina bezinănarului. Dar dacă s'a 
întâmplat o daună uşoară, carenu 
atinge luerul întreg, aşa că sub- 
stanţa lui nu sufere din această 
cauză, beznănarul să ştie că 
această daună îl priveşte. (L. 1, 
Cod, De jure emphiyteutico, &. 66). 

() Cpr. Troplong, op. cit., I, 32, p. 182. 
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Bezmănarul ave drept la toate emolumentele lucrului(*); el se foloseă de selavii atașați fondului, putând chiar să-i libereze din robie (2); el transmitei, dreptul său moștenitorilor săi (5), putând să-l înstrăineze prin donaţiuni, fără permisia, justiției (*); el puteă să vândă luerul supus bezmanului, însă, de astă dată cu voia proprietarului, şi chiar fără voia, lui, când acest din urmă nu răspundea timp de două luni la notificarea ce-i făcuse bezmănarul (5). 
Dr. de proti- Bezmănarul, care nu denunţă, înstrăinarea proprietarului, Pe era pedepsit prin perderea, dreptului său (epr. art. 1527 C. Calimach), iar proprietarul căruia bezmănarul comunică, voința de a înstrăină, trebuiă să fie preferat altui cumpărător (drept de preemţiune sau de protimisire, după cum se exprimă art. 1523 din codul Calimach) (5). 

Proprietarul, care consimțeă, la înstrăinare, aveă drept, sub titlul de vecunoaștere a proprietăței sale (laudemium, dela. laudare scilicet dominium), la a 50-a parte din preţ (2%), dacă contractul primitiv nu prevedeă, altă sumă (). 
bezmănarul, care nu plăteă canonul timp de trei ani, eră decăzut din dreptul său (5). 

  

() EL nu avea drept la comoara găsită în fond decât ca, inventor, pentrucă el are numai un drept real asupra fondului supus bezmanului. Cpr. Van W'eetter, op. cit., L, $ 214, p. 307; Namur, Cours d'Institutes, 1, p. 268, No. 2; Windscheid, op. cit., I, $ 219, nota 3; Dernburg, Pandekten, IV, $ 260, text şi nota 13 (ed. a 6-a). Cpr. art. 1538. Calimach. — Vezi însă art. 1561 $ 2 C. italian, art. 1632 C, spaniol, ete. Bezmănarul, trebuind să uzeze de lueru ca un bun părinte de familie, ca atare, res- pundeă de orice culpă. (Nov. 7, cap. 3, $ 2, în medio), (2) Cpr. [.. 12, Cod, De fundis patrimonialibus, 11, 61. (2) Instit., De locatione ei conductione, 3, 24, Ş 3.— Se făcea însă excepție, în privinţa bunurilor ecleziastice, căci emfiteoza acestor bunuri trebueă să fie mărginită la viaţa, bezmănarului, şi la aceea a copiilor şi nepoților săi (Novela VII, eapit. 3, Pr, ab înitio). Cpr. Windscheid, Lekrbuch des Pandektenrechts, I, $ 219. nota 4. 
(*) L. 1, Cod, De fun dis patrimonialibus, ete., 11, 61. Vezi Wind- scheid, op. cit., I, $ 219, text și nota 5. Cpr. axt. 1562 C. italian. (5) L. 3, Cod. De jure: emphyteutico, 4, 68. Cpr. Windscheid, op. cil. IL, $ 220. 
(9) 1. 3, Cod, locvcit. Cpr. Windsche:d, op. cit., L, Ş 220, în fine. (?) L. 3, în fine, Cod, loco ciţ. — Contră: Axt, 1562 C. italian. (5) L.. 2, Cod, loco cit. Cpr. asupra tuturor acestor puncte, Troplong,
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În privinţa bunurilor bisericești, acest termen este redus 
la doi ani prin Novela VII, capit. III, $ 2, ab initioţi). 
Niei întrun caz, bezmănarul nu avea drept la despăgubire 
pentru îmbunătățirile sale, soluţie admisă şi de codul Cali- 
mach, prin art. 1517 (0). (Vezi anfră, p. 427). 

Cât pentru natura dreptului bezmănarului » se decide, 
în genere, că el aveă un drept real (jus în re), aproape atât 
de întins ca și acel al proprietarului (L. 3 $ 4, Dig., De 
rebus eorum, ete., 27, 9) (9), transmisibil sn perpetuum, de 
oarece teoria domeniului direct şi util a vechiului drept 
francez (€), născocită de unii autori, precum : d'Argentr6, Domat, 
Dumoulin, Loyseau, ete. (9), eră necunoscută dreptului roman, 

op. cit., ], 31, p. 122 urm; Windscheid, op. cit, IL, $ 219 
urm.; Dernburg, Pandekten, IV, $ 260, ete.. 

(1) „Scire autem emphijeutas convenit, guia si biennio continua non exolverini enphateuticum canonem (hoc enim tempus pro triennio aliorum hominum sujficere ad, casum ecclesiasticarum aut ptochicarum emphateusium, non pro soluto canone ponimus), fieni omnino extranei emphyteumatis, et wolentibus propositis sacrarum domuum licebit pradia aut domos de fendere nullam metuentibus meliorationum redditionem€. Aceeaş soluţie se găseşte şi în Harmenopol, De emphyteusi, 3, 4, $ 8: „In ecclesiis guidem ei venerabilibus locis, si per. biennium emphyteuta canonem, conventum non solverit, emphyteusi, excidit: în aliis autem, si per iriennium“. Cpr. art. 1517 C. Calimach; art. 5, capit. 16 C. Andr. Donici; art. 1565 C. italian, art. 1648 C. spaniol, ete. Vezi infră, p. 426, nota 1, şi 427, nota 2. ” (*) Contră: Codul Caragea (art. 4, partea III, capit. 5). Vezi 
înfrâ, p. 482. 

(5) Cpr. Marezoll, op. cit... $ 111; Accarias, op. cit., |, 283 bis; 
Troplong, I, 32, p. 133; Girard, Manuel de droit roman, 
p. 250 (ed. a 4-a); Van Wetter, Cours de droit romain, L, $ 214, p. 307; Namur, Cours d Institutes, I, $ 186, p. 266, 
267; Dernburg, Pandekten, IV, Ş 260; Cuq, op. cit, Il, p. 830; Râpert. Sirey, vo Emphyttose, &; Pana. fr., e0d. v%, 3, ete. Vezi înfră, p. 417 şi p. 438. | 

(*) In vechiul drept francez, se admiteă, în adevăr, că bezmănarul 
aveă domeniul util al imobilului supus bezmanului, adecă: 
proprietatea, vremelnică a acestui imobil. Cpr. Baudry et Wabl, 
Louage, IL, 1445. | 

(5) Peoria acestor autorii, după care bezmănarul ar aveă un dome- 
nium utile, iar proprietarul fondului, un domeniaum directum, 
respinsă de Cujacius, a găsit un apărător între jurisconsulţii 
moderni, și anume, în Duvergier (Louage, I, 145, p. 136 urm.). 
Această teorie, datorită glosatorilor, este însă inadmisibilă, 
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după cum itoarte bine dovedeşte Cujacius. Iată, în adevăr 
cum se exprimă acest din urmă autor: 

»(uod jus doctores nostri appellant utile dominium, sed per- 
peram; hullum est dominium utile; omne dominium, est directum 
et est proprietas rei, vel jus ejus, quo quis fretus rem suam pro- 
priam esse asserit“ (|). 

Consecinţile Din împrejurarea că bezmănarul are un drept real asupra, 
ae esuiă, luerului, rezultă următoarele consecințe importante: 

dreptului. 1 EL axe contra tuturor, chiar în contra proprietarului, 
acţiunile utile în rem (actiones vectigales), spre a cere fie 
însuș fondul supus bezmanului, fie servituţile active de care 
se bucură acest fond (2); , 

20 Dreptul bezmănarului dă loe la o posesiune, care 
este apărată de interdiete (5); 

3 El poate, după cum am văzut, să transmită dreptul 
său altora, chiar cu titlu particular; 

40 El poate să constituească o servitute, jure pretorio 
(Prag. Vatc., $ 61), ete. (4) 

Stabil. emfi- Emifiteoza, se stabileşte: 1% prin acte de ultima voinţă, 
teozei. ca şi servituţile, și 2% prin convenţie (5). 

căci unul şi acelaș lucru nu poate să aparţie la mai mulţi, 
fiecăruia pentru tot. Cpr. Van Wetter, Cours €lement. de droit 
romain, ], $ 2i4, p. 307; Namur, Cours d'Institutes, |, p. 268, 
No. 2; Dernburg, Pandekten, IV, $ 258 (ed. a 6-a). Teoria 
domeniului uti] şi direct a trecut însă în codul austriac (art. 1122 
corespunzător cu art. 1505 C. Calimaeh), în codul portughez 
(art. 1653), in codul spaniol (art. 1636 urm.), ete. 

() Cujacius, ad legem 74, Dig.. De rei vindicatione. Cpr. Tropiong, 
Lotage, L, 32, p. 133. 

0) L. 1 $ 1, Dig, Si ager vectigalis, ete., 6, 3; L. 16, Dig, 
De servitutibus, 8, 1. 

6) L. 15 $ 1, Dig., Qui satisdare cogantur, ete., 2, 8. Bezmă- 
narul are și astăzi acțiunile posesorii şi celelalte. acţiuni pri- 
vitoare la posesiunea sa. Vezi înfră, p. 422 şi 439. 

(*) Vezi Acearias, op. cit., |, 283 bis; Pellat, Du droit de pro- 
priâte, 114 urm.; Râpert. Sirey, vo Emphyteose, 7; Pand. fer., 
eod. v?, 4; Guillouard, Louage, Î, 10, ate. Incât priveşte dreptul 
actual, vezi înfră, p. 422 şi 439. 

(5) Gaius, Instit., III, $ 145; Justinian, Instit., De locatione et 
conductione, 3. 24, $ 3. Se controversează însă chestiunea de 
a se şti dacă tradiţia este necesară în specie. Afirmativa este, 
în genere, admisă, prin analogia regulelor dela servituţi. Aceasta 
este cu atât mai adevărat în privința emfiteozei, cu cât tra
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Cât pentru chestiunea de a se ști dacă emfiteoza poate Uzucapiunea. 
fi dobândită prin uzueapiune, ea este controversată (!). Controversă, 

Incât privește modurile de încetare ale emfiteozei, nu Incet. emâ- 
ne vom întinde asupra lor, ci vom trimete numai la autorii — te0%6i- 
cari se ocupă de această chestiune (?). 

Aceasta este foarte pe seurt emfiteoza în dreptul roman. 
Ea nu dădeă naștere nici proprietăţei, nici uzufruetului, 
fiindeă, pe deoparte, ea se transmited prin moştenire, de 
câteori nu eră vremelnică, iar pe de alta, bezmănarul eră 
obligat a face reparaţiile cele mari (?). 

Dreptul vechiu francez. 

Dela Romani, instituţia emfiteozei a trecut în vechiul 
drept francez, unde a primit o întindere şi mai mare. Această 
instituţie funeționează și devine înfloritoare în Franţa în 
veacul de mijloc, alătmrea cu o altă instituţie mediavală 
numită Bau a cens(*), cu care unii o şi confundau, din 
cauza analogiei dintre aceste două instituţii, cu toată deose- 
birea, ce există între ele (5). 
  

diția este în specie cu putință, ceeace nu poate aveă loc în 
privinţa servituţilr. Trebue deci să aplicăni, în specie, regula 
cunoscută: Dominia rerum non nudis pactis, sed traditionibus 
adquiruntur (L. 20, Cod, De pactis, 2, 3). Cpr. art. 1508 
C. Calimach. Vezi Dernburg, Pandekten, LV, $ 260, text şi 
nota 5; Namur, Cours d'Iastitutes, IL, Ş 189, p. 269; Van 
Wetter, op. cit., I $ 215, p. 308.--Contră: Maynz, Cours de 
dr. romain, LI, $ 150, p. 865 (ed. a 5-a); Windscheid, Lehr- 
buch des Pandektenrechts, |, $ 221, text și nota 3. Incât pri- 
veşte codul Caliwach, vezi în/ră, p. 418. 
Vezi pentru afirmativa, Van Wetter, op. şi loco supră cil.; 
Dernburg, Pandekten, IV, $ 260, text şi nota 6; Mackeldey, 
Manuel de droit romain, $ 333; Windseheid, Lehrbuch des 
Pandeklenrechis, 1, Ş 221, în medio. (Argument din L.. 12 
$ 2. Dig., De publiciana în rem actione, 6, 2). — Contră: 
Namur, op. şi loco supră cit.; Mayns, |, $ 150, p. 865, nota 5; 
Unterholzner, Gesammte Verjăhrungslehre, II, $ 239. 

(*) Vezi Van Wetter, I, $ 217, p. 310, 311; Namur, 1, $ 190, 
p. 210, 271; Maynz, Il, $ 151, p. 865, 866; Windseheid, op. 
cit. Î, Ș 222, p. 997 urm. (ed. Kipp din 1900), ete. 

€) Vezi Râpest. Sirey, vo Emphythcose, 1l; Pand. fe., cod. v, 7: 
Van Wetter, op. cit., I, $ 216, în fine, p. 310. 

(*) Vezi Pothier, IX, Traste des cens, p. 751 urm. (ed. Bugnet). 
(5) Vezi în privinţa deosebirilor şi asemănărei între aceste două 

—
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Eimfiteoza a fost în dreptul vechiu francez, ca și la 
Romani, atât perpetuă cât și vremelnică, însă legislaţia, revo- 
luţionară a desființat pe cea dintăi, menţinând numai pe 
cea de a doua (L. din 18—29 Decembrie 1790), așa că 

- emfiteoza nu poate astăzi fi constituită în Franţa pe mai 
mult de 99 ani(). 

După această scurtă ochire istorică, vom examină dife- 
ritele legislații străine cu privire la emfiteoză, trecând apoi 
la dreptul nostru anterior (codul Calimach şi codul Caragea), 
care a rămas în vigoare pentru emfiteozele constituite altă- 
dată (art. 1415). 

Emfiteoza în dreptul actual francez. 

Deşi codul francez nici nu pronunţă măcar cuvântul 
emfiteoză, totuşi se admite existența ei, cu caracter de rea- 
litate (*), ceeace o distinge de locaţiune, care, după părerea 

instituţii, asupra cărora nu ne putem întinde mai mult, Trop- 
long, Louage, 1, 31, p. 126 urm. lată cum se exprimă acest 
autor (loco cit.): 

„Le bail d, cens €tait une conventioh par laquelie le maitre 
dun htritage noble en transportait le domaine utile au pre- 
neur, qui le tenait desormais a litre de propritiaire roturier, 
mais sous la reserve du domaine direct et ftodal, et d'une 
modique rente annuelle appelle cens, et destince ă timoigner 
de la superiorii du seigneur. Ce contrat n'ctait pas sorti 
d'une imitation du droit romain; les maeurs ftodales Lavaient 
produii spontanâment et, quoiquil eât beaucoup de rapporis 
avec lemphuyttose, il en. diferail cependant par des points 
essentiels, ete.€. | 

() Baudry et Wabhl, Louage, II, 1444, 1458; Planiol, 1, 2999 
(ed. a 5-a), ete. Incât priveşte codul Calimaeh, vezi în fră, p. 419. 

(2) In favoarea realităţei dreptului bezmănarului, se pronunţă. în 
„Franţa: Baudry et Wabl, op. cit. IL, 1445 urm.; Planiol, 1, 

I, 2990 urm.; Troplong, Zouage, I, 50 şi Priuil. et haypotheques, 
1], 405; Laurent, VIII, 34. — Contră: Guillouard. Louage, 
I, 10 şi Privil. et hypotheques, 1, 556; Baudry et Chauveau, 
Des biens, 189: Aubry et Rau, II, $ 185, p. 190, nota 24 şi 
$ 224 bis. p. 646, text şi nota 4 bis (ed. a 5-a); Valette, Privil. 
et hypothegues, p. 191 urm. (ed. din 1846), ete. Vezi asupra acestei 
controverse, care există, şi în dreptul nostru, tom. II], partea I, 
al Coment. noastre, p. 220, text și nota 1 și p. 264, nota 3, 
precum şi înfră, p. 417 şi 438.
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aproape unanimă a autorilor şi a jurisprudenţei, este, precum 
știm, un drept personal (î). 

Judecătorii fondului decid, în mod suveran, dacă părţile: 
au înţăles a face o locaţiune sau o emfiteoză (2). 

Numai bunurile cari pot fi afectate de drepturi reale 
pot tace obiectul emfiteozei. 

Bezmănarul are acţiunile posesorii contra, terţiilor cari îl 
turbură, în folosinţa, sa, și aceasta, chiar în contra constituito- 
rului emfiteozei, fără ca acest din urmă să aibă aceste acțiuni, 
nici în contra terţiilor, nici în contra bezmănarului (5). 

Bezmănarul are drept la despăgubire în caz de expro- 
prierea fondului supus bezmanului pentru cauză de utili- 
tate publică (6). 

In eaz de perdere parţială, bezmănarul nu are drept la 
nicio despăgubire, și datorește canonul întreg (?), soluţie care 
eră admisă şi la Romani, prin Constituţia împăratului Zenon (6). 

EI nu poate să dobândească nicio reducere în caz de. 
perderea recoltei, pentrucă canonul ce plăteşte bezmănarul, 
nu reprezintă fructele ce el este chemat a culege (7). 

EL are drept la aluviune (£) şi plătește impozitele (?). 

(1) Vezi supră, p. 28 urm., nota 2, şi t. III suscitat, p. 221 urm. nota |. 
(2) Baudry et Wabhl, op. cit., Il, 1447; Cas. fr. D. P. 45.1. 105; 

Sirey, 45. 1. 382 (cu raportul lui Troplong).— Dacă părţile 
nau arătat intenţia lor hotărită de a constitui o emfiteoză, 
convenția lor va fi un contract de locaţiune. Cpr. art. 1709 
C. portughez. Vezi și Van Wetter, op. cit. |, $ 214, în fine, p. 308. 

(2) Baudry et Wabl, op. cit., IL, 1449; Troplong, Louage, I, 38, 
în fine, p. 143. Vezi tom. III, partea I, al Comment. noastre, 
p. 264, nota 3 şi p. 847, text şi nota 3, 

(*) Baudry et Wabhl, Louage, II, 1450, 1459. 
€) Baudry et Wabhl, op. cît., II, 1451; Duvergier, Louage, |, 

165, p. 148. Cpr. art. 1559 C. italian. 
(5) Vezi această Constituţie, supră, p. 375, ad notam. 
(7) Duvergier, op. şi loco cit., p. 147: Baudry et Wabl, op. cit., 

II, 1451. Soluţia de mai sus eră admisă și la Romani. Vezi 
supră, p. 314, nota 4, în fine. Cpr. art. 1560 C. italian, art. 1515, 
1516 C. Calimaeh (1134 C. austriac), ete. 

(£) Vezi tom. III, partea I, al Coment. noastre, p. 859, nota 1. 
() Cpr. Baudry et Wabl, op. cit., II, 1455.—Bezmănarul plăteă, 

impozitele şi la Romani. Vezi Van Wetter, op. cit., I, $ 216, 
în fine, p. 810; Dernburg, Pandekten, IV, $ 260. Cpr. art. 1529 
C. Calimach (1144 C. austriac), art. 774 C. olandez, art, 1675 
C. portughez, etc. Vezi înfră, p. 384.
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EI nu poate să exploateze minele şi carierele nedeschise (4), 
EI poate însă să înstrăineze dreptul său, să-l ipoteceze, 

să-l închirieze, ete. (?). 
„Eimfiteoza încetează prin exproprierea. pentru cauză de 

utilitate publică. și prin neexeeutarea condiţiilor ei (9), înce- 
tarea ei aducând rezolvirea tuturor drepturilor constituite de 
bezmănar asupra fondului, precum : înstrăinări, ipoteci, etc. 
Aceasta nu este decât aplicarea regulei cunoscute: Resoluto 
jure dantis, solitur jus accipientis (*). 

Eimfiteoza mai încetează încă prin perderea totală a 
lucrului, cu această deosebire că, dacă este vorba de o casă, 

“la caz de distrugerea, ei, emfiteoza va subzista asupra pă- 
mântului (5). | 

Indată ce emfiteoza a încetat, bezimănarul trebue să 
părăsească imobilul, el neavând niciun termen, fie spre a se 
mută, fie spre a-şi ridică construcţiile sale (6). 

- .  Eanfiteoza n'ar fi, după unii, supusă tacitei relocaţii sau 
- vecondueţii (?). 

Cam acestea sunt, grosso modo, regulele aplicabile em- 
fiteozei în dreptul francez actual. Nu ne putem întinde mai 
mult asupra lor. 

() Baudry et Wahl, op. cit., II, 1456; Troploug, Louage, |, 38, 
p. 142. Art. 768 $2 din codul olandez este expres în această, 
privință. — Vezi însă art. 1561 $ 2 O. italian, art. 1632 C. 
spaniol. ete. 

„() Baudry et Wabl, Louage, II, 1457. Cpr. ast. TTL C. olandez. 
() Baudry et Wabl, op. cst., II, 1459, 1460. 

„(%) Baudry et Wabl, op. cit. 1, 1461; Laurent, VIII, 374. Cpr. 
art. 1770 C. cir. român art. 580, 1521 C. Calimaeh şi L.54, 
Dig. De div. regulis juris antiqui, 50, 17. Vezi şi înfră, p. 406, 
nota 3 şi 422, 

(6) Troplong, op. cit.,.I, 41, 42; Laurent, VIII, 404; Pana. fr., 
„X0 Fimphythtose, 115. — Contră: Merlin, Repert., v0 Em pha- 
theose, $ 1, No. 8, p. 122 (ed. din 1827). 

(6) Baudry et Wabl, Louage, II, 1463. 
() Duvergier, Louage, |, i81, p. 166; Troplong, den, LI, 40; 

Repert. Sirey, v Emphytheose, 161 urm.; Pand. tr.,eod. vO, 173.— 
Contră: Baudry et Wabhl, op. cit., II, 1463.— La noi, nu mai 
încape nicio îndoială că tacita relocaţie este inadmisibilă, dacă 
termenul convenției emfiteotice ar fi expirat sub codul actual, 
pentrucă, aceasta ar însemnă a, înființă un bezman astăzi, ceeace 
art. 1415 opreşte. Cpr. Trib. Putna, Dreptul din 1894, No. 12. 
Vezi înfră, p. 419, nota 3 şi p. 431.
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Dreptul belgian. 

In Belgia, emfiteoza este reglementată, prin legea din 
10 Ianuarie 1824. Această lege exelude emfiteoza perpetuă, 
şi nu permite decât pe cea vremelnică (99 de ani cel mult, 
27 cel puţin; art. 2 din citata lege). Bezmănarul are un 
drept real; el poate să înstrăineze, să ipoteceze fondul, să-l 
revendice dela constituitorul bezmanului, etc. (art. 3, 6). EL 
poate să îmbunătăţească fondul, să facă construcţii, plan- : 
taţii, ete. EI nu poate însă, afară de cazul unei convenții 
contrare, să silească pe proprietar a-i plăti valoarea con- 
strucţiilor și a reparațiilor făcute de dânsul (art. 5 și 8). 
Această lege exclude, în termeni expreşi, tacita relocaţie în 
materie de emfiteoză (ant. 14), ete. (Î). 

Dreptul civil olandez, 

Codul civil olandez consacră emfiteozei (erfpachisregt 
17 articole (art. 767—783). După acest cod, emfiteoza 
este un drept real, care consistă în a aveă, folosinţa unui 
imobil aparţinând altuia, sub condiţia de a-i plăti o redevență 
anuală, fie în bani, fie în natură, ca o recunoaștere a drep- 
tului său de proprietate (als eene erkentenis van deszelfs : 
eugendom). 

Titlul constitutiv al acestui drept trebue să, fie transcris 
(art. 767) €). 

Bezmănarul exercită toate drepturile alipite de pro- 
prietatea fondului, fără a puteă însă face ceva, care să mic- 
şoreze valoarea, acestui fond. Astfel, el nu poate să extragă, 
din fond petre, cărbuni sau alte materii, dacă exploatarea 
acestor materii nu eră începută în momentul deschiderei 
dreptului său (art. 768). 

E] se folosește de arborii morţi sau căzuţi din întâmplare, 
sub rezerva de a-i înlocui prin alții (art. 769). 

Proprietarul nu este obligat la nicio reparaţie, toate 

() Vezi asupra emfiteozei în dreptul belgian, Laurent, VIII, 
urm., care consacră aproape 100 de pagini acestei materii. 

(2) Cpr. Art. 1655 C. portughez, citat înfră, p. 393. 
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reparaţiile fiind în sarcina bezmănarului. EI poate să îmbu- 
nătăţească fondul prin construcţii, plantaţii, ete. (art. 770). 

Bezmănarul are facultatea de a înstrăină fondul supus 
bezmanului; de a-l ipotecă şi grevă de servituţi pentru timpul 
folosinţei sale (art. 771). 

El poate, la încetarea dreptului său, să ridice con- 
strucţiile şi plantațiile făcute de dânsul, reparând însă dauna, 
ce această ridieare poate aduce fondului. Proprietarul fon- 
dului are însă dreptul de rentenţie (regt van terughoudin 9) 
asupra acestor lueruri pănă la plata sumei datorită de bez- 
mănar (art. 772). 

Bezmănarul nu poate fi silit de proprietarul fondului 
a plăti valoarea clădirilor, luerărilor, construcţiilor și planta- 
iilor cari se găsese pe fond la încetarea, emfiteozei (art. 773). 

Bezmănarul plătește toate impozitele stabilite pe fond, 
fie ordinare, fie extraordinare, fie plătitoare deodată, sau 
cu anul (aut. 774)(). 

Oblieaţia, de a plăti redevenţa, emfiteotică (canonul) este 
indivizibilă, fiecare parte a fondului fiind grevată de totu- 
litatea redevenţei (art. 775). 

Bezmănarul nu are drept la nicio scădere din rede- 
vență, nici pentru micşorarea, nici pentru lipsa totală a folo- 
sinței. Cu toate acestea, dacă lipsa totală a folosinţei a durat 
consecutiv timp de einci ani, el are drept la o remitere pentru 
timpul cât a fost lipsit de folosinţa lucrului (art. 776). 

La încetarea emfiteozei, proprietarul are contra bezmă- 
narului o acţiune personală în danine pentru degradările pri- 
einuite prin negligența, și lipsa de întreţinere a fondului, 
precum și pentru perderea drepturilor pe cari bezmănarul 
le-a lăsat să se preserie prin culpa lui (art. 778). 

lumfiteoza, odată stânsă prin expirarea timpului pentru 
care a fost constituită, nu se reînoește tacitamente, însă ea 
poăte să continue a există, pănă la revocarea ei (art. 779). 

Bezmănarul poate fi declarat decăzut din dreptul său 
pentru cauză de degradări însemnate aduse fondului, şi abu- 
zuri grave de folosință, fără prejudiciul daunelor ce el poate 
fi obligat a plăti proprietarului (art. 780). 

Bezmănarul poate însă să împedice decăderea pentru 

() Cpr. Art. 1675 C. portughez. Vezi supră, p. 381.
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cauză, de degradări sau abuz de folosinţă, restabilind lucrurile 
în starea lor primitivă şi dând garanţie pentru viitor (art. 781). 

Dispoziţiile de mai sus nu sunt aplicabile în caz când 
părţile au derogat dela ele (art. 782). 

limfiteoza, se stânge în acelaş mod ca și dreptul de su- 
perficie (art. 783), adecă: prin confuziune, prin distrugerea 
fondului, prin preseripţia de 30 ani și prin timpul stipulat 
sau determinat în actul constitutiv (art. 765)(. 

Dreptul german vechiu şi actual. 

„Dreptul german n'a cunoscut altă dată și nu cunoaşte 
nici astăzi adevărata emfiteoză romană, cu toată înrîurirea 
ce a exercitut dreptul roman în Germania. În adevăr, în 
Landreehtul prusac (2) găsim mai multe specii de baeuerhiche 
Nuizungsrechte, şi anume: Erbpachrecht (locaţie ereditară 
propriu zisă), rbeinsrecht (sau locaţie ereditară) () şi bu- 
nurile date în cultură (zur Cultur Gus gesetze Giiter-, Kolonut, 
lassitische Giiter)(%). 

Cât pentru codul actual din 1896, redactorii lui au 
lăsat la oparte emfiteoza romană, această instituţie îmbă- 
tiânită ne mai corespunzând cu condiţiile și cerinţile tim-: 
purilor moderne (5). 

In tot codul civil german nu găsim nicio dispoziţie Legea de in- 
cu privire la emfiteoză. Art. 63 din legea de introducere a (ea. 
acestui cod (Einfiirungsgesetz) declară însă valide şi în viitor man. Art. 63. 

(1) Vezi asupra acestor dispoziţii din codul olandez sau neerlandez, 
Opzoomer, Het burgerlijke wetboeck verklaard; Diephuis, Het 
Nederlandsch burgerelijk regt; Oudemau, Het Nederlandsch 
avetboek van burgelijk Regisvordering, etc. 

(2) Allgemeines Landrecht fir die Preussischen Siaaten, |, titlul 
21 $ 187 urm. | 

(5) Vezi supră, p. 45, nota 2. 
(*) Vezi asupra, acestor instituţii de drept german, Er. Lehr, Tr. 

Element. de droit civil germanigue, 1, 616, p. 437, 438. 
() Vezi Motive zu dem Intwurje eines biirgerlichen Gezelzbuchs 

fii das deutsche Reich, UI, p. 6. 
Cu toate acestea, un autor, Duvergier (1, 143, p. 134), face 

apologia emfiteozei, zicând că ştiinţa economică modernă na 
descoperit pănă acum nicio instituţie mai bine chibzuită și 
mai ingenioasă pentru cultura pământului. 

20724 | 25
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dispoziţiile legisiative privitoare la locaţiile ereditare (rbpach- 
recht), la, drepturile proprietarilor mici (Biidnerrecht) şi ale 
țăranilor fără pământuri proprii (Hăuslerrecht), în statele 
Confederaţiei în care asemenea, drepturi există, de exemplu, 
în Mecklenburg-Sehwerin (1). 

Locaţia, ereditară (Erbleiche, FErbpachtrechi) prezintă 
oarecare analogie cu emfiteoza romană, însă ea se deosebește 
în mai multe punete de această din urmă instituție. In 
adevăr, 1% emfiteoza putea fi dobândită prin contract, prin 
testament și prin preseripție(?); pe când locaţia, ereditară nu 
poate fi constituită decât print'un act seris (briefliche Ver- 
lestung, Verbriefung), cu sau fără, punerea în posesiune 
efectivă; . 20 -emfiteoza făcând parte din patrimoniul bezmă- 
narului, treceă după moartea lui fie la moștenitorii săi ab 
îmtestut, fie la acei testamentari (); pe când locaţia, ereditară 
nu poate, din contra, să iasă din familia colonului, ete. (£). 

Dreptul austriac 

In codul austriace, anterior numai cu şase ani codului 
Calimach, găsim atât locaţia. ereditară (Erbpachtvertrag) 

(art. 1122), darea şi luarea în năimeală pe moștenire, după 
cum se exprimă art. 1505 din codul Calimach, cât Şi em- 
fiteoza, propriu zisă (Erbeinsvertrag) (art. 1123 urm. C. austriac, 
1506 urm. -C. Calimach) (5). Aceste texte din codul austriace 

  

(1) Vezi Alex. Degr6, Dreptul din 1900, No. 48, pag. 386, nota 3. (2) Chestiunea, este însă controversată. Vezi supră, p. 379, nota 1. (5) Cpr. L. 3 Cod, De jure emphyteulico, 4, 66; L. 71 $$ 5 şi 6, Dig., De legatis, XXX. 
() Vezi Er. Lehr, op. cit., |, 613, p. 435 și Repert. Sirey, w 
- Emphyttose, 198. 
() Nu trebue deci ca cineva să se potrivească celor spuse în Repert. Sirey, vo Emphyttose, No. 222, unde se zice -că em- fiteoza nu există în codul austriac. Cpr. asupra textelor men- ționate din acest eod, Stubenrauch, Commentar zum ăsterrei- chischen allgemeinen biirgerlichen Geseiabuche, II, p. 387 urm. ţed. din 1903); Mattei, j paragraf, del codice civile austriaco avvicinati, dalle leggi romane, framcese, ete., IV, pag. 485 urm. (Venezia, 1854). — Intre locaţia, ereditară ( Prbpachivertrag) şi locaţia cu 'cens ereditar, care corespunde emfiteozei (firbzins- vertrag), există această deosebire că, în cel dintăi contract, cu



CONTRACTUL DE LOCATIUNE, - BEZMAN. — DR. ENGLBZ şi ITALIAN. 

vor fi examinate mai la vale, când ne vom ocupă, despre 
bezman în codul Calinach (Vezi in/fră, p. 404 um.) 

* - 

Dreptul englez. 

timfiteoza propriu zisă este necunoscută. în' Anglia ca 
şi în Germania ('), însă în această țară există din vechime 
mai multe moduri de a posedă pământuri (fenure), câri au 
multă analogie cu emfiteoza €). Se pretinde. că, aceste feluri 
de embaticuri (Copyholders, Copyholds) au întemeiat liber- 
tăţile engleze ($). 

Codul civil italian. 

limfiteoza, neadmisă în codul anterior, care eră din 
1838, n'a trecut în codul actual italian decât după lungi 
diseuţii, în urma intervenţiei lui Crispi şi a lui Mancini, 
cari o considerau ca cel mai bun mijloc de deztoltare a. 
bogăției agricole (*). , | 

deosebire de ceeace se întâmplă în cel de al doilea, canonul este 
proporţional eu veniturile fondului arendat şi constitue pentru 
proprietar un venit serios, iar nu numai o recunoaştere perpetuă 
a dreptului său de proprietate. In ambele contracte proprietatea 
este împărțită în directă şi utilă. Proprietarul domeniului util 
poate să-și înstrăineze dreptul său fără consimţimântul proprie- 
tarului direct, de câteori acest din urmă nu şi-a rezervat . în 
mod expres un drept de retract sau dreptul de a-și da con- 
simţimântul său. Vezi Er. Lehr, Dr. civil germanique, |I 

„617, p. 438. 
(1) Vezi Rpert. Sirey, v Emphyttose, 201. 
(2) Vezi asupra diverselor specii de tenures, Ex. Lehr; Droit câui] 

anglais, 219 urm., p. 136 urm. şi 321 urm., p. 212 urm. 

? 

() Vezi Al. Degr6, care citează în acest sens pe Thomas Bukle, 
Dreptul din 1900, No. 48, p. 386, text şi nota 2. | 

(*) lată cum se exprimă, în această privință, un autor italian: 
»L'enfiteusi adunque si ammise nel Codice patrio al principio 
della pi ampia libertă di. contrattazione, la guale libertă, si: 
accordova în talune parti d'Italia, col principio di utilită, so- 
ciale“. Rici, Corso ieorico-pratico di diritto civile, VIII, 11, 
în fine, p. 17. Vezi asupra emfiteozei în Italia, Pacifici-Maâzzoni , 
Istituzioni di dirilto civile italiano, LII, partea. I, 166—188, 
p. 500—525 (ed. a 4-a, 1905). i 

387 
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Codul actual italian conţine 12 asticole asupra em- 
fiteozei. | 

Emfiteoza care, după art. 1556, reprodus supră, p. 371, 
poate fi perpetuă sau vremelnică, este regulată prin con- 
venția părţilor (art. 1557). 

Impozitul foneiar și celelalte sareini, cari grevează fondul, 
privese numai pe bezmănar (art. 1558). 

In lipsa unor convenţii speciale, se observă regulele 
următoare: 

Bezmănarul nu poate să pretindă nicio reducere din 
canon pentru orice sterilitate extraordinară a pământului sau 
perdere de recoltă (art. 1559). 

In caz de perirea totală a fondului supus bezmanului, 
bezmănarul este liberat de sarcina redevenţei anuale. În caz 
de perire parţială a fondalui, bezmănarul nu poate cere nicio 
mieşorare a canonului, când partea rămasă este suficientă 
pentru plata lui. In acest caz însă, dacă partea perită este 
considerabilă, bezmănarul poate să renunțe la dreptul său 
şi să retiocedeze fondul concedentului (art. 1560). 

Bezmănarul devine proprietarul tuturor produselor fon- 
dului şi accesoriilor lui. El are aceleași drepturi pe cari 
le-ar aveă însuş proprietarul în privinţa, comoarei Şi a mi- 
nelor descoperite în fondul supus bezmanului (art. 1561)(). 

Bezmănarul poate să dispue, fie prin acte între vii, fie 
prin acte de ultimă voinţă, atât de fondul supus bezmanului, 
cât și de accesoriile lui. In caz de strămutarea fondului 
prin orice mod de transmitere, proprietarul concedent nu 
are drept la nieio redevenţă. Sub-emfiteoza, nu este admisă 
(art. 1562) (2). 

La fiecare 29 de ani, coneendentul poate să ceară recu- 
noașterea dreptului său de proprietate de la acela care se gă- 
seşte în posesiunea fondului enfiteotie. Pentru acest act de 
recunoaștere nu se datorește nicio prestație. Cheltuelile acestei 
recunoașteri sunt în sarcina posesorului fondului (art. 1563) (). 

Bezmănarul poate în totdeauna să veseumpere fondul 
emfiteotie, plătind un capital bănese corespunzător cu rede- 

(0) Cpr. art. 1528 C. Calimach (1143 C. austriac), citat înfră, p. 420. 
(2) Cpr. art. 1654 C. spaniol, citat înfră, p. 893. 
() Cpr. art. 1647 C. spaniol, citat înfră, p. 391.
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vența anuală, având de bază dobânda legală, sau valoarea 
redevenţei, dacă ea, consistă în producte, pe baza preţului 
mijlociu a. acestor produete în cei din urmă 10 ani, părţile 
putând însă să stipuleze plata unui capital inferior acelui 
mai sus arătat. De câteori este vorba de o emfiteoză concedată, 
pe timp determinat, care nu întrece 30 de ani, părţile pot 
să stipuleze plata unui capital mai mare fără ca acest capital 
să poată, întrece o pătrime din acel mai sus arătat (art. 1564). 

Concendentul poate ceie restituirea fondului emfiteotie, 
dacă bezmănarul nu preferă să-l reseumpere conform art. 
precedent. 

10 când, după o legitimă interpelare, bezmănarul n'a 
plătit redevenţa timp de doi ani consecutivi; 2% când bezmă- 
narul deteriorează fondul, sau nu-și îndeplinește obligaţia 
de a-l îmbunătăţi (1). Creditorii acestui din urmă pot inter- 
veni în instanță pentru conservarea drepturilor lor, uzând, 
la nevoe, chiar de dreptul de reseumpărare ce aparţine bez- 
mănarului, oferind de a plăti daune şi dând cauţiune pentru 
viitor (art. 1565). 

In caz de restituirea fondului supus bezmanului, bez- 
mănarul are drept la o despăgubire pentru îmbunătățirile 
ce el a adus fondului emfiteotic. Această despăgubire se da- 
toreşte pănă la concurenţa sumei celei mai miei între chel- 
tuelile şi îmbunătăţire în vremea predărei fondului, dacă res- 
tituirea, lui se datorește culpei bezmănarului. 

Dacă, restituirea se face la expirarea, termenului pentru 
care emfiteoza a, fost constituită, despăgubirea este datorită 
în proporție cu valoarea îmbunătăţirilor în vremea, restituirei 
(art. 1566). 

În caz de restituirea, fondului, ipotecile constituite de 
bezmănar se desființează pe preţul datorit pentru îmbunătăţiri 
(art. 1567) €). | 

In fine, art. 415 Ş 1 dispune că legea, consideră ca 
imobile prin obiectul la care se aplică (immobil per Voggetio 
a cui si riferiscono) drepturile concendentului ŞI acele. ce 
bezmănarul are asupra. fondului emfiteotie (). 

(0) Cpr. art. 1648 C. spaniol şi 1701 C. portughez. 
(*) Vezi asupra tuturor acestor texte, Ricei, op.cit., VIII, No. 11 urm. 
() Vezi asupra acestui text, Bianchi, Corso di codice civile îta-' 

liano, IX, partea 1, 34, p. 273, 274 (ed. din 1895). 
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Dreptul spaniol 

„Codul civil spaniol din 24 Iulie 1889, cexedineios ve- 
cehilor tradiţii ale ţărei, se ocupă în acelaș timp de censul 
emfiteotie (art. 1604—1627) și de emfiteoza propriu zisă 
(art. 1628 urm.). 

Contractul emfiteoție nu poate fi făcut decât prin act 
publie (art. 1628) (). 

„. În momentul constituirei emfiteozei, contractul trebue 
să determine, sub pedeapsă de nulitate, valoarea imobilului 
şi renta anuală de plată (art. 1629). 

Bezmănarul dobândeşte produsele fondului Şi acceso- 
riile lui. EL are acelaş drept, ca și proprietarul, asupra co- 
morei şi minelor ce se găsese în fondul supus bezmanului 
(art. 1632). 

Bezinănarul poate să dispue de fondul emfiteotie, prin 
"acte între vii sau de ultimă voinţă, lăsând intacte drepturile 
proprietarului direct, (art. 1633). 

Bezniănarul poate să dăruiască sau să schimbe fondul 
supus bezmanului, aducând cazul la cunoştinţa proprieta- 
rului direct (art. 1635) £) 

In caz de vânzare voluntară sau de datio în solemn 
a proprietăţei respective asupra fondului, proprietarul do- 
meniului direct şi acelui util au reciproc un drept de pre- 
ferință şi de retract (el derecho de tanteo y el de retracto) 
(art. 1636). 

Retractul trebue să fie exercitat în cele nouă zile cari 
urmează încheierea, contractului de vânzare. Dacă actul este 
ascuns, acest termen curge dela transcriere în registrele de 
proprietate. Vânzarea este presupusă ascunsă, când actul 
nu este prezentat spre transeriere în cele nouă zile dela re- 
dactavea lui. Independent de această prezumpţie, disimularea, 
sau ascunderea poate fi dovedită prin toate mijloacele legale 
(art. 16038). 

Dacă înstrăinarea a fost făcută fără avizul prealabil 
al proprietarului, proprietarul domeniului direct, sau acel 

  

(1) Opr. art. 1655 C. portughez, citat infră, p. 393. 
(2) Opr. art. 1677 C. portughez, art. 1592 C. italian, ete.
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al domeniului util, după împrejurări, va putea, oricând să 
exercite acțiunea în retract, înaintea, expirărei anului care va 
mma, transerierea în registrul de proprietate (art. 1639). 

În vânzările judecătorești de imobile emfiteotice, pro- 
prietarii domeniului direct și acelui util pot fiecare, în ceeace-i 
privește, să uzeze de dreptul de preferință în termenele 
fixate de afipte pentru adjudecare, plătind suma dela care 
unmnează a începe adjudecarea. Ei pot uză de dreptul de 
retraet în cele nouă zile utile cari urmează redactarea ac- 
tului (art. 1640). 

In caz de înstrăinare a mai multor imobile, cari garan- 
tează aceeaș rentă, drepturile de preferinţă sau de retraet nu pot 
fi exercitate numai asupra unui imobil separat (art. 1641) (0). 

Când domeniul direct sau domeniul util aparţin la mai 
multe persoane în indiviziune, fiecare din ele poate să 'exer- 
cite dreptul de retract, supunându-se regulelor edictate pentru 
comuniști. Se va preferă proprietarul domeniului direct, în 
caz de înstrăinare a unei părţi a domeniului util, și pe bez- 
mănar, în caz de înstrăinare a unei părţi din domeniul direct 
(art. 1642). 

Dacă bezmănarul este turburat în dreptul său de către 
un terțiu, care revendică domeniul direct, sau atacă vali- 
ditatea emfiteozei, el nu va puteă să ceară despăgubire dela, 
proprietarul direct, decât denunţându-i evieţiunea (art. 1643)(?). 

La fiecare 29 ani, proprietarul domeniului direct va 
pute, să ceară recunoașterea, dreptului său de către posesorul 
imobilului supus bezmanului. Cheltueala. acestei recunoașteri 
cade în sarcina bezmănarului, fără a, se puteă cere o altă 
prestație cu. acest titlu (art. 1647) 6) 

Fondul emfiteotie este supus restituirei, și proprietarul 
direct va, puteă cere această, restituire: 1" atunei când bez- 
mănarul nu plătește renta timp de trei ani consecutivi ($); 
2' când bezmănarul nu îndeplinește condiţiile. stipulate prin 
contract, sai aduce o deteriorare gravă fondului (art. 1648) (6). 

În ipoteza întăi a art. precedent, proprietarul direct, spre 

(1) Cpr. art. 1680 O. portughez, citat infră, p. 395. 
(0) Opr. art. 1674 0. portughez, citat infră, p. 394. 
(6) Cpr. art. 1563 C. italian, citat supră, p. 388. 
(5) Cpr. art. 1565 C. italian, citat supră, p. 389, 
(5) Cpr. art. 1565 C. italian, 1517 C. Calimach, ete. 

391



392 C. CIV.— CART. IIL.— TIT, VIL.— BEZMAN. — DR. SPANIOL, PORTUGHEZ, 

a puteă cere restituirea fondului, va trebui să ceară plata 
dela bezmănar judecătoreşte sau prin intermediarul unui 
notar. În lipsă de plată în cele treizeci de zile cari urmează 
cererea, dreptul proprietarului va fi dobândit: (art. 16049). 

Bezmănarul poate, în toate cazurile, să. se seutească de - 
restituirea fondului, reseumpărând redevenţa (el censo), şi 
plătind termenele ajunse la scadenţă în cele de 30 zile cari vor 
urma cererea de plată și chemarea în restituire. Creditorii 
bezmănarului pot uză de acelaș drept în cele treizeci zile 
cari vor urmă redobândirea plinei proprietăți din partea pro- 
prietarului (art. 1650). | 

Rescumpărarea censului emfiteotie consistă în remniterea 
bănească şi deodată, în mânele proprietarului domeniului 
direct, a sumei fixată ea. valoare a fondului, în momentul 
constituirei censului. Altă prestație nu va putea fi cerută, 
dacă n'a fost stipulată (art. 1651). 

In caz de restituirea fondului sau de reseiziunea, con- 
tractului de emfiteoză, pentru o cauză oarecare, proprietarul 
direct va trebui să ţie în samă, îmbunătățirile cari au mărit va- 
loarea fondului, îndată ce această mărire subzistă în momentul 

„restituirei imobilului. Dacă există deteriorări pricinuite prin 
culpa sau negligența, bezmănarului, ele se vor compensă cu 
îmbunătățirile, și dacă aceste din urmă nu sunt suficiente, 
bezmănarul va fi personal obligat a le plăti, împreună cu 
termenele ajunse la scadență și nepreserise (art. 1652). 

In lipsă de moștenitori testamentari, de descendenți, 
ascendenți, de soț supraveţuitor şi de rude pănă la al şaselea 
grad al ultimului bezmănar, fondul emfiteotie se va, întoarce 
la proprietarul domeniului direct în starea în care se găsește, 
afară, de cazul când bezmănarul ar fi dispus altfel (art. 1653). 

Contraetul de sub-emfiteoză se desființează pentru viitor 
art. 1654)(). 

Dreptul portughez. 

Din toate legiuirele străine, codul civil portughez dela 
1 lulie 1867, cuprinde cele mai multe dispoziţii asupra 
contractului de emfiteoză (contracto ce emprăzamento). 

  

() Cpr. art. 1562 Ş ultim C, italian, 1701 C. portughez, ete.
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lată, pe scurt, dispoziţiile acestui din urmă, cod(!): 
Contractul de emfiteoză este perpetuu (2). Orice contract 

încheiat sub numele şi sub forma emfiteozei, însă pe un 
timp mărginit, va fi consideraţ ea locaţiune, și cârmuit ca 
atare prin regulele acestei materii (art. 1654). 

Contractul de emfiteoză trebue să fie încheiat prin act 
public (?); el nu-și va produce efectele sale faţă de terţii decât 
după ce a fost inseris în mod regulat (art. 1655). 

Părţile hotărăse, prin convenţia, lor, cantitatea, şi cali- 
tatea redevenţei, destul este ca, ea. să fie certă şi determinată 
(art. 1656). - 

Nu se poate stipulă nicio sarcină extraodinară sau 
cazuală cu titlu de luctuosa (5, laudemio (0), sau sub orice 
alt titlu ar fi (art. 1657). 

Dacă, emfiteoza, este stabilită, asupra unui imobil urban, 
sau asupra unui pământ pe care urmează a se face elădiri, rede- 
vența va consistă în totdeauna, într'o sumă de bani (art. 1658). 

Îmobilul dat în emfiteoză trebue să fie arătat, descris 
Şi delimitat în așa mod încât marginile lui să nu poată fi 
confundate cu acele ale imobilelor vecine (art. 1659). 

Redevenţa, trebue să fie plătită în termenul și la locul 
convenit (art. 1660). | 

Fondurile emfiteotice sunt ereditare. Ele nu pot însă, fi 
parcelate fără consimţimântul proprietarului (art. 1662). 

La moartea celui din urmă bezmănar fără moştenitori tes- 
tamentari sau legitimi, imobilul trece la, proprietar (art. 1663), 

Numai imobilele alienabile pot face obiectul unei emfi- 
teoze (art. 1604). 

- „Pot constitui o emfiteoză toţi acei cani au capacitatea. 
de a înstrăină (art. 1667). . 

Cu toate acestea soţii, oricari ar fi regimul lor imatri- 
monial, nu pot să constituească o emfiteoză, asupra bunu- 
rilor lor fără consimţimântul lor respectiv (art. 1668). . 

(1) Vezi Alvez de Sa, A emphyteose e o usu.fructo. 
(2) Contră: Art. 1556 C. italian, citat supră, p. 371. 
() Cpr. art. 1628 C. spaniol, citat supră, p. 390. 
(*) Prin luctuosa (dela lucto, doliu) se înţălege dreptul proprie- 

tarului direct de a primi, la moartea bezmănarului, cel mai 
bun mobil din suceesiunea sa. Această redevenţă este abrogată. 

() In privinţa laudemio ( laudemium, dela laudare). V.supră, p. 376.
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Toţi acei cari sunt capabili de a contractă pot să pri- 
mească o emfiteoză afară de persoanele morale şi acei cari 
nu au capacitatea de a cumpără (art. 1669). 

“Proprietarul direct este obligat a inserie sarcina emfi- 
teozei, pentru ea ea, să fie opozabilă terţiilor şi pentru ca 
el să-și asigure privilegiul în privința garantărei redevenţei 
ce-i poate fi datorită (art. 1670). 

În lipsa plăţei redevenţelor, proprietarul direct nu are 
drept, chiar dacă sar fi stipulat contrariul, decât la rede- 
venţele datorite şi la dobânda lor, din ziua punerei în întâr- 
ziere (art. 1671). 

Dacă bezmănarul cauzează imobilului stricăciuni, cari 
vedue valoarea lui la o sumă mai mică decât redevenţa 
mărită cu o cincime, proprietarul direct este în drept a-şi 
reluă, imobilul, fără a plăti bezmănarului nicio despăgubire 
(art. 1672). 

Bezmănarul are uzufruetul fondului şi dreptul de a 
dispune de el ca. de bunurile sale proprii, sub restricţiile 
stabilite de lege (art. 1673). 

Bezmănarul, turburat : în dreptul său de către un terţiu, 
care contestă domeniul direet şi validitatea, emfiteozei, va 
trebui să cheme pe proprietarul direct în garanţie, dacă 
voește să aibă recurs în contra acestuia pentru daunele ce 
i-ar putea fi datorite în caz de evieţiune (ant. 1674)(). 

Bezmănanrul va trebui să sufere toate sarcinile ce vor 
puteă fi stabilite asupra fondului, sau asupra persoanelor din 
cauza, fondului. Cu toate acestea, proprietarul direct va ţine 
în samă bezmănarului contribuţiile aferente la redevență 
(art. 1675) 0). | 

Bezmănarul poate să ipoteceze fondul și să-l greveze 
de orice sarcini sau servituţi, fără consimţimântul proprie- 
tarului direct, destul este ca ipoteca sau celelalte sarcini să 
nu greveze fondul pentru o parte din valoarea sa corespon- 
dentă redevenţei mărită 'cu o cincime (art. 1676)(). 

Bezmănarul poate, după a sa voinţă, să dăruiască sau 
“să schimbe “fondul emfiteotie; însă, în acest caz. el trebue 

(1) Cpr. art. 1643 C. spaniol, citat suprâ, p. 391. 
(2) Opr. art. 774 O. olandez. Vezi supră, p. 384. 
() Cpr. art. 1634 C. spaniol.
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să înștiințeze despre aceasta pe proprietarul direct în cele 
şasezeci zile cari vor urmă, actul de înstrăinare. In lipsa 
unei asemenea: înștiințări, el va răspunde solidar împreună 
cu cesionarul de plată redevențelor datorite (art. 1677) (). 

Bezmănartil care voeşte să vândă sau să dei în plată 
(cender ou dar em pagamento) fondul emfiteotie, va trebui 
să previe pe. proprietarul direct, deelarându-i preţul defi- 
nitiv ce i se oferă sau ce înţălege a cere; el va. - puteă să 
realizeze înstrăinarea, dacă, în termen de treizeci de zile, 
proprietarul n'a exercitat dreptul său de preemţiune, și n'a 
plătit preţul declarat (art. 1678). 

Dreptul de preemţiune apaxţine şi bezmănarului, de 
câteori proprietarul direct voește să-şi vândă drepturile sale 
sau să le deă în plată. In acest scop, proprietarul are ace- 
leaşi obligaţii pe cari le are bezmănarul în caz analog. lixer- 
citaxea dreptului de preemţiune sau protimisire, precum şi 
plata prețului făcută de către proprietarul direct, sau de 
către bezmănar, adue încetarea emfiteozei. Acest drept de 
preemţiune nu este admis în cazurile de expropriere volun- 
tară pentru cauză de utilitate publică (nas expropriaţoes 
voluntarias por utilidude pubhca) (art. 1678). 

Dispoziţia, art. precedent nu se aplică persoanelor morale, 
cari nu vor aveă dreptul de preemţiune; bezmănarul trebue 
însă să înştiințeze despre înstrăinare pe proprietar, sub pedeapsa 
responsabilităţei de care se vorbeşte în art. 1677 (art. 1679). 

Dacă emfiteoza este stabilită, asupra mai multor imo- 
bile, proprietarul direct va, trebui să-şi exercite dreptul său 
de preemţiune în privinţa tuturor imobilelor (axt. 1680) (2). 

Imobilul emfiteotie urmărit de către ereditorii bezmă- 
narului nu va putei fi pus în vânzare fără chemarea pro- 
prietarului. Acest proprietar va fi în drept de a dobândi 
imobilul eu preterinţă, plătind suma cea mai mare (art. 1082). 

Proprietarul direct nu poate cere redevenţele datorite de 
mai bine de cinci ani, dacă bezmănarul n'a recunoscut că, 
le datorește printi”'un act semnat de dânsul şi de doi mar- 
tori, sau seris în întregime de mâna lui, ori menționat într”un 
act public (art. 1684).. 

  

(1) Cpr. art. 1562 C. italian, art. 1635 C. spaniol; ete. 
(2) Cpr. art. 1641 C. spaniol, eitat supră, p. 391. 
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Instanţa în cererea, redevenţelor emfiteotice este sumară. 
Executarea, în ceeace priveşte bunurile emfiteotice, poate să 
aibă, loe atât asupra, veniturilor cât Și asupra fondului, după 
voința proprietarului (art. 1685). 

Preseripţiu se aplică bunurilor emfiteotice ea, Şi în pri- 
vinţa celorlalte imobile (art. 1686). 

În caz de perdere sau neutilizare totală a fondului prin 
caz fortuit sau forță majoră, contractul va fi desființat 
(art. 1687). 

In caz de perdere sau neutilizare parțială a fondului 
„emfiteotie prin caz fortuit sau forţă majoră, dacă valoarea 
acestui fond este redusă în aşa mod încât ea să devie mai 
mică decum eră în momentul încheierei contractului, bez- 
mănarul va, puteă cere reducerea, redevenței, sau să pără- 
scască imobilul, în caz de opunere din partea, proprietarului 
direct (art. 1688). 

In fine, codul portughez se ocupă într'o secţie aparte 
(art. 1689 urm.) de dispozițiile privitoare la trecut (dos 
emprazamentos de preterito). Cel mai important text din 
această secţiune este art. 1689, care are următoarea cu- 
prindere: „Emfiteozele de bunuri private, anterioare pro- 
mulgărei prezentului cod, fie că derivă dintr'un contract 
sau din orice alt titlu, vor fi menținute conform titlurilor 
prin cari au fost constituite, afară de modificările stabilite 
în secţia de faţă (!). | 

Dreptul rusesc. 

Emfiteoza rurală a fost înfiinţată în provinciile oeei- 
dentale ale Rusiei printi'o lege din 1886, însă această lege 
nu atinge dreptul de superficie existent în oraşele și satele 
acelor provincii. 

In celelalte părţi ale Imperiului, jurisprudenţa declară 
nule contractele emfiteotice. 

Cât pentru dijmă, ea nu mai există astăzi în Rusia (2). 

  

() Cpr. art. 1415 din codul nostru şi art. 03 din legea de in- 
troducere a codului german. Vezi supră, p. 385, 386. 

(2) Aceste informaţii ne-an fost comunicate de către d. L. Casso, 
profesor -la, Moscova,
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Dreptul japonez. 

Codul japonez, promulgat la 28 Aprilie 1896 (%), se ocupă pe larg de emfiteoză în Cartea II (drepturi reale), capit. 5. lată dispoziţiile acestui cod: 

Art. 270. — Bezmănarul are dreptul, plătind o arendă, să are pământul sau să stabilească păşuni asupra pământului supus dreptului său. 
- 

Art. 271. — Bezmănarul nu poate să aducă pământului schim- bări de natură a atrage daune permanente. 
Art. 272. — Bezmănarul poate, dacă actul constitutiv nu se opune, să cedeze dreptul său sau să-l închirieze pentru arături sau pășuni în marginile acestui drept. 
Art. 273. — Dispoziţiile relative la contractul de locaţiune (2) se aplică prin analogie și obligaţiilor bezmănarului, observându-se însă dispoziţiile acestui capitol şi clauzele constitutive ale actului de bezman. 

Art. 724..— Bezmănarul nu poate cere remiterea totală sau parţială a, arendei, nici chiar atunci când ar suferi o perdere de ve- nituri din cauza unei forţe majore. 
Art. 725. — Bezmănarul poate însă să renunţe la dreptul său, atunci când din cauza unei forţe majore, el nu percepe niciun venit timp de doi ani consecutivi cel puţin, sau când nu percepe decât veni- turi inferioare arendei ce plătește, timp de cinci ani cel puţin. 
Art. 726. — Dacă bezmănarul a neglijat în timp de doi ani cel puţin de a plăti arenda, sau când el a fost declarat falit, pro- prietarul pământului poate cere stângerea emfiteozei. 
Art. 727. — Dacă există obiceiuri contrare depoziţiilor de mai sus, aceste obiceiuri vor fi observate. 
Art. 728. — Durata emfiteozei este de 20 pănă la 50 de ani. Ea va fi redusă la 50 de ani, dacă a fost constituită pe un timp care ar întrece acest termen. Consfituirea emfiteozei poate fi reînoită, însă noul termen nu va, puteă să întreacă 50 de âni dela, reînoire. Dacă durata emfiteozei n'a, fost determinată, prin actul constitutiv, ea este de 30 de ani, afară de cazul când ar există uzuri contrare. 

„Art, 279. — Dispoziţiile art. 269 sunt aplicabile, prin analogie, emfiteozei. . 

  

(1) Vezi acest eod, foarte remareabil, tradus de I. Motono şi M. Tomii (Paris 1898), Acest din urmă este profesor de drept civil la Universitatea din "Tokio. 
(2) Vezi art. 601—622 din acest cod.
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lată cum se exprimă acest text relativ la. superficie: 
Art. 269. — Superficiarul poate, în momentul stângerei drep- 

tului său, să ridice construcţiile, arborii şi bambuurile (es bambous), 
restabilind pământul în starea sa primitivă. Cu toate acestea, când 
proprietarul pământului a notificat că vreă să-l cumpere după preţul 
curent, superficiarul nu poate să refuze această ofertă fără motive 
legitime. În caz de a există obiceiuri contrare dispoziţiei de mai sus, 
aceste obiceiuri vor fi observate. 

Acestea, sunt cele nai principale legislații străine, cari 
cuprind dispoziţii interesante asupra, emfiteozei. Le-am rezumat 
pe cât am putut, spre a da o idee generală despre ele. Nu 
ne-am putut întinde mai mult asupra legilor străine de teamă 
de a da lucrărei noastre 0. proporţie prea mare. 

Dreptul nostru actual. 

„A venit acum momentul să ne ocupăm și de legislaţia 
noastră, unde un singur text (art. 1415) reglementează în- 
treaga materie. Îată cum se exprimă acest text: 

Art. 1415. — Locaţiunile ereditare (1) astăzi în fiinţă, cunoscute 
sub nume de emfiteoză sau embatie (bezman), se păstrează. Ele se 
vor regulă, după legile sub cari s'au năseut.— Pe viitor, ele nu se 
mai pot înfiinţă, (2). (Art. 1506 urm. C. Calimach. Arţ. 1—5, partea III, 
capit. 5 C. Caragea). - 

Precum vedem, soluţia admisă de legea noastră este foarte 
simplă. Toate emfiteozele constituite, sub legile anterioare sunt 
valide, fără ca, pe viitor, asemenea contracte să mai poată 
fi înființate (); şi această dispoziţie interesând regimul pro- 

  

() Cuvintele: locaţiunile ereditare, întrebuințate de legiuitorul 
nostru, nu sunt tocmai potrivite, pentrucă alteeva este emfi- 
tooza şi alteeva năimeala pe. moștenire sau locaţia ereditară, 
de care vom vedeă că vorbese mai multe texte din codul Ca- 
limach. Se vede că redactorul acestui text sa luat după codul 
Caragea care, în mod inexact, zice că emfiteoza este un chip 
de închiriere (axt. 1, paxtea III, eapit. 5). V. înfră, p. 438. 

(2) Vezi în acelaş sens, art. 63 L. de introducere a codului german 
(infihrungsgeseiz) (supra, p. 385, 386), art. 1689 C. por- 
tughez (supră, p. 396), ete. 

6) Nu numai bezmanul nu poate fi înfiinţat sub codul actual, 
dar nici dijma, cu caracter de perpetuitate. Cpr. Trib. laşi,
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prietăţei imobiliare, este de ordine publică; de unde rezultă că doi străini n'ar puteă să constitue o emfiteoză asupra unui imobil din România, conform statutului lor. personal (4), după cum doi străini sau doi Români n'ar puteă să ascundă o emfiteoză sub aparența unui contract de. locaţiune (2). 
Soluţia admisă de aut. 1415 este departe de a fi fericită, Critica lesei. și lasă de dorit în toate privinţele: 19 pentrucă, prin ea, se legitimează toate emfiteozele perpetue constituite sub legile anterioare; şi 20 pentrucă prin ea se distruge unitatea de legislaţie (?), întrucât ştiut este că, înainte de punerea în vi- goare a codului actual, țara, noastră, astăzi una Şi indivi- zibilă, eră cârmuită de două legiuiri deosebite: codul Calimaeh încât privește Moldova, şi codul Camagea încât priveşte. Muntenia. 
Legiuitorul. nostru trebueă, să ia drept pildă pe acel revoluționar francez din 1790 şi să desființeze emfiteoza, perpetuă, rescumpărând-o ($), așa cum s'a procedat în pri- 

  

Dreptul din 1909, No. 38 (cu observ. noastră). Vezi şi în fră, p. 415, nota 1: O dijmă pe un timp determinat şi scurt ar fi însă, după părerea noastră, perfect legală şi validă, pentrucă, arendarea, pt fruete, pe care legea, o permite (art. 1466— 1469), nu este la urma urmei, decât un contract cu dijmă. (1) Vezi supră, p. 326, text şi nota 3, 
(2) Opr. Naeu, III, p. 322, No. 17, în fine... 
£) Cpr. Trib. Vaslui, Or. judiciar din 1901, No. 12 (cn observ. noastră); Jud. ocol. III București, şi Jud. ocol. Tutova, Cr. : judiciar din. 1904, No. 82 şi din 1906, No. 10; Trib. Dolj, Pag. juridice din 1908, No. 20. Bezmanelor sau embaticuri lor constituite sub legea veche li se aplică deci legea sub care s'au născut, ea şi cum această lege ar fi încă în vigoare. Cas. rom. Bult. 1891, p. 1049 și Dreptul din 1891, No. 5. (*) Mai multe legi speciale au permis răscumpărarea  embaticu- Legile p. răs- rilor stabilite în folosul Statului (care, în urma legei de se- cumpărarea cularizare, a luat locul monăstirilor), comunelor şi stabilimentelor ePaticurilor. publice. Astfel sunt, între altele, legea din 2 Noembrie 1864; legea din 31 Martie 1868 (art. 1 şi 42); legea din 20 Fe- bruarie 1870; legea din 3 Martie 1873 ; legea din 12 Aprilie 1881; legea din 7 Aprilie 1889 (art. 58 urm.), ete. „Embaticarii au drept a răscumpără, locurile Statului date eu embatie, prin: eapita- lizarea embaticului anual pe 30 de ani“, zice art. 8 din legea, dela 2 Decembrie 1864; și art. 62 din legea dela 7 Aprilie 1889 pentru înstrăinarea bunurilor Statului şi răscumpărarea em- baticurilor, dispune că: „preţul reseumpărărei va fi timp de 

—
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Art. 7 din 
Constituţie. 
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vinţa robilor, elacei sau boerescului, şi să permită, în viitor 

  

cinci ani, darea originară a embaticului sau otaşniţei în- 
mulţită eu 20, iar pentru vii, înmulțită cu 15%. Vezi şi art. 63 
din această lege, după care preţul văscumpărărei consistă în 
valoarea de patruzeci de ori a canonului anual, în urma ex- 
pirărei termenului de 5 ani dela, promulgarea, legei. „Nicio 
constituire de embatie sau bezman, otaşniţă, zecime sau orice 
fel de dare, care ar tinde la o locaţiune ereditară şi ar avea 
de scop clădiri sau sădiri, nu mai este permisă pe moşiile 
Statului în urma promulgărei legei de faţă“, adaogă art. 59 
din această, lege. Mai vezi legea din 14 Ianaarie 1906 p. in- 
terpretarea, şi complectarea art. 5 şi 58 din legea precedentă. 
În privinţa răscumpărărei embatieurilor Casei eforiei spitalelor 
civile din Bucureşti, vezi legea din 27 Februarie 1870. Vezi 
în privinţa răscumpărărei embaticurilor, în baza acestor lepi, 
deciziile citate de Ciorapeiu, II, vo Embatie, p. 42 urm. 
No. 64 urm. Asupra chestiunei de a se şti dacă legea de răs- 
cumpărare a embatieurilor se aplică bisericilor, vezi înfră, 
p. 438, ad notam. o 

S'a, decis în această privinţă, între altele, că Statul procla- 
mând prin mai multe legi dreptul de răscumpărare a emba- 
ticurilor, a înțăles a stânge toate drepturile dintre dânsul şi 
embaticari; deci, dacă în actul de răscumpărare nu s'a făcut 
nicio rezervă în privinţa dreptului de a se tăiă lemne sau 
paşte vite în pădure, toate aceste drepturi au dispărut din 
momentul ce fostul embaticar s'a învestit cu calitatea de 
proprietar prin faptul răscumpărărei. C. Craiova, Dreptul 
din 1899, No. 79. 

Chestiunea, răseumpărei embaticurilor poate da loc la difi- 
cultăţi serioase din cauza art. 7 din Constituţie. Se ştie, în 
adevăr, că mulţi străini au fost, în mod abuziv şi în contra 
aşezămintelor ţărei, primiţi ea bezmănari în târguşoare făcând 
parte din comune rurale, în baza hrisoavelor domneşti cari 
împuternicese pe unii proprietari de moşii a întemeiă pe moşiile 
lor asemenea târguşoare. Vezi un asemenea hrisov, relativ la moşia 
Ivești, publicat de noi în Or. judiciar din 1902, No. 21, p. 184. 

Astfel fiind lucrurile, chestiunea este de a se şti dacă aceşti 
străini pot astăzi uză de beneficiul răscumpărărei bezmanului? 
Negativa este, cu drept cuvânt, admisă de d. C. St. Bossie 
(Cr. judiciar din 1908, No. 86, p. 69%), pentrucă, după cum 
foarte bine a decis Curtea din Bucureşti, actul de răscum păraze 
al embaticului, încheiat între bezmănar şi proprietar, cu prinde 
un contract prin care acest din urmă preschimbă posesiunea 
sa precară de bezmănar într'un drept de plină şi definitivă 
proprietate. (Dreptul din 1881, No. 41, p. 328). Or, a permite 
acestor străini de a răscumpără astăzi embaticurile lor, ar în- 
semnă a le permite să dobândească pământuri rurale în deplină
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numai emfiteoza vremelnică, sau să desființeze această in- 
stituție cu desăvârșire, dacă n'o găsei potrivită cu cerințile - 
timpurilor moderne. În sistemul legei noastre există, în adevăr, 
o contradicție neertată, căci, pe deoparte, se recunoaşte em- 
fiteoza. de bună și utilă, de vreme ce se menţin contractele 
anterioare, iar pe de altă parte, se recunoaște de rea şi dău- 
nătoare agriculturei, de vreme ce nu se mai permite înfiinţarea, 
ei în viitor. Or, această instituţie, tradiţională în ţara noastră, 
moștenită dela Romani, nu poate fi și bună și rea în acelaş 
timp. Ea este sau una, sau alta. Prin urmare, avem în această 
privinţă, o lege deplorabilă. 

proprietate, ceeace Constituţia opreşte. De acea vedem că, 
în baza legei din 26 Iunie 1868, numai loenitorii de naţio- 
nalitate română din raza comunei Iaşi, cari posedau asupra 
domeniilor Statului bunuri supuse bezmanului, au fost declaraţi 
proprietari definitivi, fără a plăti vreo despăgubire. 

O altă chestiune, care se poate pune cu această ocazie, este 
aceea de a se ști, dacă un străin ar puteă astăzi să dobân- 
dească prin vindere-eumpărare, sau altfel, un loc cu bezman 
într'o comună rurală. Afirmativa, este admisă de d. C. St. 
Bossie (Cr. judiciar, loco cit.), pentrucă prin această achiziţie, 
el nu dobândește deplina proprietate, singurul lucru pe care 
Constituţia îl oprește, ci numai domeniul util sau folosinţa, 
luerului, adecă o posesiune precară, ceeace Constituţia nu 
opreşte. Aşa ar păreă, să fie la prima vedere; însă, în realitate, 
o asemenea achiziţie ar puteă constitui o fraudă la lege. In 
adevăr, un străin, eare nu poate dobândi pământ rural, n'ar 
aveă, decât să cumpere mai multe fonduri supuse bezmanului, 
şi astfel principiul constituţional de ordine publică ar fi înlă- 
turat. Prin urmare, trebue să dăm drepr judecătorilor de a, 
proclamă inexistenţa unei asemenea, achiziții, de câteori ei vor 
constată, în fapt, o fraudă Ja lege. Cpr. Nacu, I, p. 169. 

Tot în baza acestor principii, s'a decis, cu drept cuvânt, că 
un străin nu poate dobândi un uzufruet constituit asupra unui 
pământ rural, care ca şi emfiteoza, este o desmembrare a pro- 
prietăţei. C. Galaţi, Dreptul din 1897, No. 29. Vezi tom. III, 
partea Î, al Coment. noastre, p. 410 (ed. a 2-a). 

In fine, sa mai decis că Evreii fiind, după codul Calimach, 
incapabili de a, dobândi plina, proprietate a unui pământ rural, 
nau putut dobândi nicio proprietate desmembrată a acestor pă- 
mânturi, aşa că ei nu au putut, în mod valid, dobândi o pro- 
prietate embaticară, sau o proprietate cu dijmă. 'Trib. laşi, 
Dreptul din 1909, No. 38 (cu observ. noastră). Vezi în această, 
privinţă şi remarcabilele concluzii ale d-lui avocat al Statului, 
Neter, publicate în Pag. juridice din 1909, No. 48. 

  

20724 26
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Chestiunea, de a se şti, dacă emfiteoza a fost o insti- 
_tuţie fericită pentru țara noastră, este foarte discutabilă. Se 
poate ca, la început, ea să fi adus foloase reale agriculturei, 
și se poate ca multe din viile şi pădurile cari odineoară erau 
o sorginte de bogăţie, să fie, în mare parte, opera bezmă- 
nărilor. Dar nu trebue să perdem din vedere că, dacă în cele 
mai multe din târgușoarele din comunele noastre rurale se 
găsesc astăzi locuitori evrei, aceasta, se datorește tot instituţiei 
bezmanului; căci proprietarii de moşii obținând dela Domni 
privilegiul «de a face pe moșiile lor tâvgușoare, în lăcomia, de 
a-și ereă venituri, au primit străini pe acele moşii, dându-le 
dreptul de a-şi face case, cu bezman bine înțăles; şi aceşti 
străini, departe de a aduce vreun folos agriculturei, au corupt, 
din conta, pe țărani şi i-au speculat câteodată întrun mod 
neomenos, sărăcindu-i şi aducându-i, pe unii din ei, la sapă 
de lemn. Se poate, încă odată, ca, instituţia bezmanului să 
fi fost întru câtva folositoare, dar ea a avut la noi și partea, 
ei cea, vea. Aceasta, fie zis în treacăt. | | 

Oricum ar fi, și oricât de temeinică ar fi critica ce 
sar aduce soluţiei admisă de legiuitor, legea. este astfel, și 
trebue să ne supunem ei cât timp nu va fi modificată. Pentru 
a cunoaşte materia emfiteozei, trebue deci să studiăm, în pu- 
ține cuvinte, atât codul Calimach, cât şi codul Caragea, întru 
cât ambele legislații au rămas în vigoare în această privinţă. 

Inainte de a ne ocupă de codul Calimach, din care multe 
dispoziţii sunt, în această privinţă, întunecoase, vom repro- 
duce textele pe cari codul lui Andronachi Doniei le con- 
sacră emfiteozei. 

Acest cod consacră materiei emfiteozei un capitol întreg 
(capit. 16), sub titlul: Despre năimeală sau orăndăluire 
de veci (bezmam,. 

Codul lui. Andronachi Donici. 

Art. 1. — Năimeala de veci, sau orânda de veci, adecă, în 
viață, sau pentru o îndelungată vreme, se numeşte în pravilă em- 
Jiteosis (bezman), şi este: când cineva dă un acaret cu năimeală de 
veci altuia, pentru ca, să iă, pre fiecare an suma hotărită după aşe- 
zarea ce va face, pre câți ani va fi alcătuită toemala. 

Art. 2.— Orăndăluirea, de veci urmează tot sub aceleaşi forme,
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<ari sau arătat la capit. 15 a acestei cărți (1); deci, cel ce va luă 
vreo moşie prin aşezare de veci, dacă va tăiă şi va strică pădurea, Şi pomii din livezi, și casele ce vor fi, sau alte acareturi le va, lăsă, 
să se strice, fiind tras la judecată de către stăpânul moşii, şi dove- 
dindu-se, poate să peardă dreptatea năimelei, dacă nu va îneredință, îndată, că, toată, stricăciunea, ce s'au întâmplat o va, îndreptă deplin. 

Art. 3. — Pravila opreşte ea, acareturile şi moşiile bisericeşti să nu se orândăluească mai mult decât pănă la treizeci de ani. 
Art. 4. — Cel ce va luă lueru prin veşnică năimeală, dator este să . plătească, după aşezarea ce au făcut, şi nu poate să; ceară scădere 

arătând nerodire, săcetă, grindină, vărsarea apelor şi alte pricini. 
; Art, 5. — Când vreo moșie sau alt acaret se va dă cu năi- 

meală de veci, de nu se vor da banii după aşezare în curgere de tei ani, atunci se iă luerul înapoi şi se strică năimeala de vezi. lar de va fi lucrul bisericesc, pănă în. curgere de doi ani; însă de va fi trimes undeva pentru slujbele ţărei cu depărtare, acel ce ține lucrul prin năimeală de veci, s'au de nu va fi fost oprit din poruncă <a să nu deă banii după aşezare. (Vezi înfră, p. 426, nota 1). 
Art. 6. — Ori pentru care pricină se va întâmplă să se strice 

aşezarea, năimelei de veci, hotărîndu-se ca să se întoarcă, lucrul la stăpânul cel adevărat, poate acel ce au avut lucrul prin năimeală 
de veci să-şi ceară cheltuiala. ce va fi făcut spre îmbunătăţirea şi 
adăogirea acareturilor. 

„Art. 7.— Cel ce va luă vreo moşie eu orândă sau în viaţa sa, sau pre ani îndelungaţi, nu este volnica o supune către altul, dând-o în orândă, fără știrea și voinţa stăpânului, ci după ce va da, de ştire, este dator să îngăduiască, încă două luni de zile ca, să-şi 
iă sama stăpânul, carele, de nu va primi ca să între altul, atunci 
va 'da ceeace se va dovedi că dau alţii, și va luă iarăş moşia la mâna sa (2). lar de nu va urma a da de ştire, atunci va perde 

() Capitolul 15 din acest cod se ocupă despre năimeală sau lo- „veaţiune. D-l Mandy, întrun studiu foarte interesant asupra, 
contractelor embaticare şi viilor distruse prin filoxeră, publicat mai întăiu în Cr. judiciar din 1909, No. 15 şi 18 Şi scos 
apoi în broșură, zice că emfiteoza este tratată în acest cod, 
sub titlul despre năimeală, în capit. 15. Eroare, căci capit. 15 
este intitulat: despre năimeală, iar capit. 16, despre năimeală 
sau orăndăluire de veci (bezmăn). Apoi, chiar dispoziţiile din 
capit. 15 dovedesc că ele sunt relative la locaţiune, nu însă, 
şi la bezman. Acest capitol are însă şi dispoziţii străine de 
loeaţiunea imobilelor, de care el se ocupă în mod prineipal. 
Astfel, $ 10 din acest capitol dispune că: „păstorul, croitorul, 
văpsitorul, tăbăcarul se pedepsese pentru neștiința, .lenevirea,. | 
şi nepurtarea de grijă a lor, cu plata luerului stricate. Legea, . 
consideră pe toţi aceştia ca locatori de servicii. 

(2) Aceasta este dreptul de protimisire al proprietarului, despre 
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Domeniul util 
şi domeniul 

direct, 

E. Calimach. 
Art, 1505. 
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dreptatea emfitevseos; asemenea, şi pentru îmbunătățirile ce va, face: pre moşie preste aşezarea contractului, precum cu sădirea de. vii, de pomet, şi altele, nu este volnic a le înstrăină, fără voia, şi. fără, ştirea, stăpânului. 

Acestea sunt dispoziţiile pe cari codul lui Andronachi 
Donici, anterior numai cu câţiva ani codului Calimach, le 
consacră enfiteozei. Nu avem nicio observaţie de făcut asupra, 
lor: 1” pentrucă aceste texte sunt înlocuite prin altele din. 
codul Calimaeh, cari singure sunt astăzi aplicabile în Mol- 
dova, şi despre care avem să ne ocupăm mai la vale; şi 
2" pentrucă aceste texte nu fac decât a reproduce prinei- 
piile romane, pe cari le cunoaștem din studiul istoric ce am 
consacrat acestei materii. 

Venim deci de îndată la codul Calimach. 

Codul Calimach. 

Codul Calimaeh, inspirânduse dela codul. austriac, eare 
a consacrat teoria glosatorilor, împarte proprietatea în do- 
meniu direct (dritul ființei) și în domeniu util (dritul folo- 
sului, folosinţei sau întrebuințărei) (5. Iată, în âdevăr, cum se 
exprimă art. 465 şi art. 466 din acest cod. 

  

care am vorbit, supră, p. 376 şi infră, p. 423, şi care, în „Muntenia, a fost abrogat prin legea din 15 Martie 1840. Cpr, C. București, Dreptul din 1893, No. 14. A 
(1) Prin domeniul util nu se înţălege o adevărată proprietate, ci: un simplu drept asupra lucrului altuia (jus în re aliena), analog prin întinderea şi efectele sale, dreptului de proprietate. Mackeldey, Manuel de dro:t romain, $ 330, p. 167, nota 8 (ed. belg. din 1846). In codul francez, ca şi în dreptul nostru 

actual, împărţirea proprietăței în domeniu direci și util nu mai este admisă astăzi (art. 543 C. fr.,.479 C. civ. român). Cpr. Baudry et Chauveau, Des biens, 192. Ea nu este ad- 
misă nici în talia. Vezi Pacifici-Mazzoni, Istituzioni, di diritto. civile italiano, III, partea 1 (ed. a 4-a), p. 501, 502, nota |. Incât priveşte dreptul vechiu fr., vezi Pothier, I, Introduc. gt- 
ntrale aux coutumes, 105, p. 39 şi IX, 7. du droit de “domaine de proprittt, No. 3, p. 102, 103. 

„ Atât codul Calimach cât şi cel austriac, din care s'a inspirat vechia legiuire a Moldovei, zice foarte bine tribun. laşi, împart 
proprietatea, în două: domeniul util şi domeniul direct, sau proprietatea, folosinţei, ori fiinţei sau substanţei lucrului. Cu
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Art. 465. — Când dritul fiinţei luerului, împreună cu dritul folosului, sunt unite tot la, aceeaș persoană, atuncea dritul proprie- tăţei este desăvârşit şi neîmpărţit (1). (Art. 357, ab initio C. austriac). 
Art. 466. — Iar când unuia se cuvine dritul numai a ființei luerului şi altuia, pe lângă acest drit, se cuvine şi depărtătorul drit al întrebuinţărei sau al folosului lucrului, atuncea dritul stă- pânirei. este împărţit, şi după urmare la amândoi nedesăvârşit. Cel dintăi, spre deosebire, se numește proprietarul ființei, iar celalalt al folosului (2), (Art. 357, în fine C. austriue). 

„__ Proprietarul fondului este proprietarul domeniului direct, adecă, al ființei sau substanţei, iar bezmănarul este pro- prietarul domeniului util, adecă al folosului, folosinţei sau 
întrebuinţărei. 

Cu privire la domeniul direct şi util, codul Calimach 
mai are încă următoarele dispoziţiuni : 

Art. 468. — Dritul fiinţei lucrului se desparte de dritul fo- losului, sau prin orânduirea proprietarului, ori prin a legilor ho- tărîre. (Art. 359, ab înitio C. austriac). . 
Art. 469. — După deosebirea relaţiilor între proprietarul fiinţei şi folosului, se numesc şi averile a căror proprietate este despărțită, 

  

proprietatea, folosinţei, exercitată de o altă persoană decât pro- prietarul fiinţei, corespunde în totdeauna, în codul Calimaeh plata unei sume anuale sau a unei prestaţiuni periodice de minimă importanță, care poartă denumirea de bezman, sau „năimeală pe moștenire ori dijmă: de bezman, când prestaţiunea nu are alt scop decât dea se recunoaște pe proprietarul fiinţei lucrului; de dijmă sau năimeală pe moștenire, când se dă, proprietatea folosirei unui lucru, sub condiţia ea proprietarul acestei folosiri să deă, pentru aceasta, pe tot anul o sumă ho- tărită de bani sau de roduri, după analogia folosurilor, sau să facă cuviincioase slujbe proprietarului lueruui (art. 1505 C. Calimach, 1122 O. austriac). Vezi Dreptul din 1909, „No. 38, p. 299 (cn observ. noastră). 
4!) Dominium plenum. — , Wenn das 'BRechi au f die Substana einer Sache mit dem Rechie auf die Nuizungen în Einer und der- sellben Person vereinig! ist, so îst das Figenthumsrehi vallstăn- dig und umgetheilt“. (Art. 357, ab imitio, C. austriac), 

„Kommt aber Einem nur ein Rech au f die Substuma der Sache; dem Andern dagegen nebst einem Rechie auf die Substana, das ausschliessende Recht auf derselben Nutzung zu, dann ist das Bigenthumsrechi getheilt und făr. beide umvolistăndig. Iener wird Obereigenthiimer ; dieser Nutzungseigenthiimer genannt“ (art. 357, în fine C. austriac). 

ic 

—
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precum pe larg se arată la al 28-lea capitol (1). (Art. 359, în medio, 
U, austriac). ” 

Art. 470. — Nu se poate socoti împărţită proprietatea unui 
lueru din necurmata urmare a plăţei unui bezman sau a venitu- 
rilor celor pe tot anul. (Art. 360, ab snitio C. austriac). 

Art. 471. — In toate întâmplările în cari nu se arată chiar: 
despărţirea dritului fiinţei lucrului de dritul folosului, trebue să 
se socotească tot stăpânitorul de bună credință ea un desăvârșit 
proprietar (?). (Art. 360, în fine C. austriac). . 

Art. 1520. — Proprietarul ființei lucrului este dator să apere 
pe proprietarul folosirei, în stăpânirea ei, care acesta a primit-o. 
nemijlocit dela acela, şi dacă dritul asupra folosurilor se va uni 
tot într'o persoană eu dritul asupra ființei lucrului, să întoarcă 
aceluia, ori urmașului lui, îmbunătățirile făcute, ca unui cu bună 
credinţă stăpânitor (art. 1187 CO. austriac). 

Art. 1521. — Proprietarul folosirei nu poate, în deobşte,. să. 
mute asupra altuia wai mult drit decât el însuş are; iar de va 
lăsă altuia un drit asupra proprietăţei folosirei, se stânge acesta. 
când se desface acea proprietate (art..1138 C. austriac) (£). 

Art. 1522. — Drituriie şi îndatoririle proprietarului folosirei, 
cu privire către driturile şi îndatoririle proprietarului fiinţei lu- 
erului, au lucrare reciprocă (art. 1139 C. austriac). 

Iată acum şi definiţia emfiteozei, pe care o dă codul 
Calimaeh : 

Art. 1506. — 'Tocmala prin care acel ce stăpânește un loe 
străin, se îndatoreşte să deă, o mică plată pe an la proprietarul 
acelui loc, spre recunoaşterea proprietăţei lui, se zice: toemală de 
bezmen; iar acel ce au luat locul cu bezman, şi aceea ce se dă pe 
tot anul, se numește bezman (&). (Axt. 1123 C. austriac). 

(1) Acest capitol se ocupă de tocmala, dărei şi luărei în posesie: 
(locaţiune), de darea şi luarea în posesie pe moştenire şi de: 
emfiteoză sau bezman. 

(2) „În allen Făllen, in wellchen die Trennung des  Rechtes 
auf die Substanz von dem Rechie auf die Nutaungen  nâcht 
ausdriichlich erhellet, ist jeder vedliche Beziteer als volls- 
tândiger Eăgenthiimer anzusehen“ (art. 360, în fine C. austriac). 

() Acest text face, în specie, aplicarea regulelor cunoscute: Nemo: 
plus juris ad alium transferre potest Quam îpse habet, şi 
Resoluto jure dantis, solvitur jus accipientie. „Deobşte, nu 
poate nimeni să deă mai multe drituri decât acelea ce e] însuşi 
are“, mai zice încă odată codul Calimach în art. 580 (442 C. 
austriac). L. 54, Dig., De div. regulis juris antigui, 50, 17. 
Cpr. Trib. Iaşi, Dreptul din 1909, No. 38. Vezi înfră, p. 422. 

(*) Iată cum se exprimă textul corespunzător din codul austriac:
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Bezmanul nu trebue confundat cu locaţia, ereditară (per- 
petuă) sau darea și luarea, în năimeală pe moştenire (Erb- 
Pachivertrag), pe care o defineşte art. 1505 din codul Ca- 
limach (1122 C. austriac) (4). 

Art. 1505. — 'Toemala prin care se dă cuiva după moștenire 
proprietatea, folosirei unei zidiri, san a unui lucru, sub condiţie ca 
să deă pentru aceasta pe tot anul o hotărîtă sumă de buni sau de 
roduri,: după analogia folosurilor, sau să facă cuviineioase slujbe 
proprietarului lucrului, atunci se zice: darea şi luarea în năimeală 
pe moştenire (2). (Art. 1122 C. austriac). 

Se poate întâmplă ca să fie îndoială dacă există, în 
specie, o locaţie -ereditară sau o emfiteoză. Pentru acest caz, 
art. 1124 din codul austriac (nereprodus în codul. Calimach), 
are următoarea dispoziţie : 

„In caz de îndoială asupra chestiunei de a se şti dacă un 
uzufruet aparţine unui contract de locaţiune ereditară (Erbpachigul), 
sau unui contract de emfiteoză (rbzinsgut), se vor aveă în vedere 
suma censului anual şi celelalte sarcini. Dacă acest cens și sarcinile 

(1123). „De eâteori posesorul nu dă decât un cens mie, numai 
în scopul de a se recunoaşte dreptul proprietarului fondului (do- 
meniu direct) (nur zur Anerkennung des Grundeingenthumes), 
fondul se numeşte bun emfiteotie (Erbzinsgut), iar contractul 
încheiat se numeşte contract emfiteotie (sau cens ereditar) 
(Embainsvertrag)“. Opr. 'Prib. Iaşi, Dreptul din 1909, No. 38. 
lată cum se exprimă în această privinţă Trib. aşi: „Conform 
codului Calimaeh, toecmala prin care se concedează cuiva, după 
moştenire, proprietatea, folosinţei unei zidiri sau unui alt bun 
imobiliar, cu condiţie să deă proprietarului fiinţei sau sub- 
stanței lucrului, pe tot anul, o sumă hotărită în bani, ori 
fructe, ori servicii, se numeşte sau năimeală pe moștenire, 
când prestațiunea anuală reprezintă analogia, foloaselor, sau 
tocmală de bezmam, când prestaţiunea anuală reprezintă o mică 
plată mai mult ca 0 recunoaştere. a proprietăţei substanţei 
lucrului“. Vezi Dreptul din 1909, No. 38, p. 298, col. 2 (eu 
observ. noastră). 

() „Se numeşte contract de locaţie ereditară (Erbpachivertrag), 
zice art. 1122 din codul austriac, acela prin care se cedează 
unei persoane şi moștenitorilor săi uzufruetul (domeniul util) 
a unui fond, sub condiţie de a da în schimb pe fiecare an 
producte, sau o rentă anuală fixată în proporţie cu veniturile 
acelui fond, fie în bani, fie în natură, fie în servieii propor- 
ționate (im Gelde, îm Priichten, oder auch in verhiălinissmăs- 
sigen Diensten)“. 

—
 =
 

—
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nu sunt proporţionate cu veniturile nete anuale, fondul se consideră, 
ca dat în emfiteoză; dacă însă se poate stabili o proporţie oarecare 
între sarcini şi veniturile. anuale, avându-se în vedere timpurile de- 
părtate şi presupunându-se nişte pământuri înțălinite, atunci fondul 
se consideră, ca dat în locaţie ereditară“, 

oogate Locaţiunea ereditară sau perpetuă, pe care codul Ca- 
limach a admis-o după acel austriac, este, în Austria, un 
contract de o natură specială, care are analogie cu emfi- 
teoza, dar care se deosebeşte de aceasta. din urmă, după 
cum ne arată art. 1124 din codul austriace. 

Codul Calimach este foarte întunecos în această, pri- 
vință, și confundă adeseori aceste două instituţii medievale. 

peoseb. între Intre locaţia ereditară și emfiteoză există în Austria 
tară şi bez- următoarea deosebire importantă: că, deși, în genere, pro- 

manul. - prietarul fiinţei lucrului niciodată nu este dator să despă- 
gubească pe proprietarul folosinţei pentru pagubile priei- 
nuițe lui din întâmplare (caz fortuit sau forță majoră), după 
cum se exprimă ant. 1515 din codul Calimach (1133, ab 
înitio C. austriac), totuşi, după textul menționat din codul 
austriace (1133 partea finală), locatarul ereditar (der Erbpiichter) 
are drept la o scădere din censul ce plăteşte, pe cât timp 
a fost lipsit de folosința luerului printz'o întâmplare fortuită, 
precum: o inundație, un răsboiu, o epizotie, ete.; pe când, 
după art. 1134 din acelaș cod, bezmănarul (der Frbeimmamnn 
nu se bucură de această favoare; el trebue să plătească, ca- 
nonul întreg cât timp o parte din fond subzistă. „Er muss, 
so lange ein Theil des Erbainsgutes vorhamden ist, den fest- 
Jesetaen Erbains voll -entrichten“. 

Codul Calimaeh traduce acest text din codul austriace 
(1134) în art. 1516(), însă omite de a traduce partea a doua, 
din axt. 1183 al codului austriac, privitoare la dreptul lo- 
catarului ereditar de a fi scăzut cu o parte din redevenţa 
ce plăteşte, la caz de micşorarea folosinţei sale printi”un eve- 
niment fortuit; de unde rezultă că nicio deosebire nu există, 
în această privinţă, în codul Calimach, între loeatarul ere- 
ditar şi bezmănarul, 

C. Calimaeh. (1) lată, în adevăr, cum se exprimă art. 1516 din codul Calimach: Art. 1516. „Bezmănarul nu are drit să ceară ca să-i se ierte o parte din 
bezman, ci este dator să-l plătească întreg, în câtă vreme va 
fi de faţă o parte a locului asupra căruia are drit de bezmant. 
(Art. 1134 C. austriac). 
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Codul Calimach admite însă o deosebire importantă între locaţiunea ereditară, şi bezmanul, căci, pe când după art. 1517 din acest cod, bezmănarul își perde dreptul său prin neplata, 
canonului în timp de doi sau trei ani, această decădere nu 
se aplică năimitorului pe moştenire (locatarului ereditar), proprietarul puiând numai să ceară sechestrarea, Şi vinderea, folosurilor luerului prin licitaţie, dacă locatarul nu plăteşte 
redevenţa, sa, timp de un an (). lată, în adevăr, cum se 
exprimă art. 1519 din codul Calimach (1136 C. austriac). 

Art. 1519. — Dacă năimitorul pe moştenire va prelungi plata câștiului peste un an, poate proprietarul să ceară a se secvestrui sau a se vinde prin licitaţie folosurile lucrului dat în năimeală pe moştenire, și a se, face despăgubire (2). (Art. 1136 C. austriac). 

Loeaţiunea, ereditară sau perpetuă, ori năimeala pe moş- tenire, după cum o numește codul Calimach, a existat, înainte de Revoluţia franceză, şi în unele provincii de drept seris 
ale Franţei (); iar un autor vechiu, Boutaric, citat de Merlin şi de 'Troplong, semnalează următoarea deosebire între acest contract și acel emfiteotie: spre a constitui o emfiteoză trebue a aveă proprietatea întreagă (plenum dominium), pe când 
spre a constitui o locaţie perpetuă, este suficient de a avei, 
domeniul util. 

pOn ne regarde pas ce contrat comme translati f de propritie. .. zice Boutarie; ce n'est proprement qu'un cizaillement de la domi- nicil€ en deux parlies, dont Lune demeure î titre de propriât6 ă celui qui donne le fonds, d Vautre ă, titre d'usufruit sur la jâte du locataire“ (*). 

Există însă mai multe puncte de asemănare între loca- țiunea, ereditară și emfiteoza. Astfel, de exemplu, redevenţa, 

  

() Cpr. Trib. Covurlui şi Iaşi, Dreptul din 1891, No. 43 şi Cr. judiciar din 1906, No. 32. Vezi şi înfră, p. 416. () „Ein Erbpahtherr hat în Ansehung des îiber Ein Iahr, aus- stăndigen Zinses die Wakhl, entweder die Pfăndung der Nu- taungen, oder die gerichiliche Versteigerung des Erbpachtgutes zur Derichtigung der Biickstănde zu, verlangen“. (Art. 1136 C. austriace). 
() Vezi Merlin, Repert. şi Quest. de droit, v? Locatairie perpe- tuelle. Cpr. şi 'Troplong, Louage, |, 53, p. 163, 
(*) Cpr. Troplong, op. şi loco cil., dela care am împrumutat această citaţie. 
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datorită fie de locatarul ereditar, fie de bezmănar, nu poate 
fi mărită sub niciun cuvânt, bine înțăles numai prin voinţa 
unilaterală a proprietarului, căci nicio consideraţie nu se opune 
la mărirea canonului prin consimţimântul expres sau tacit al 
ambelor părţi, adecă al proprietarului şi al bezmănarului (). 

Art. 1513. — Dritul principal acelui ce au dat pe moştenire 
în năimeală o moşie sau alt lucru, se alcătueşte întru luare câştiului 
sau a bezmanului pe an, sau a altor dări ori slujbe, după tocmală, 
cari nu sunt iertate a se mări sub niciun fel de pricinuire“. (2). 

S'a decis de jurisprudenţa italiană, prin aplicarea iex- 
tului suscitat al codului austriac, că moştenitorul este obligat 
la plata întregului canon, datorit de autorul său, deși el nu 
posedă întregul fond grevat. Sa mai decis că, din cauza 
indivizibilităţei conţractului de emfiteoză, acel care a dobândit 
o parte numai din fondul emfiteotie trebue să plătească, în 
mod. indivizibil, canonul care apasă asupra fondului întreg, 
iar nu numai 0 rată corespondentă cu partea dobândită 
de dânsul (5). 

Deoseb. între După cum emfiteoza nu trebue să fie confundată eu 
ea locaţiunea, ereditară, tot astfel ea nu trebue să fie confun- 

dată cu dreptul de superficie (superficies), de care am vorbit 
supră, p. 373, nota 2(%), care eră foarte uzitat altădată, 6). 

(1) Cas. rom. Bult. S-a 1, 1890, consid. dela p. 1286, 1287. 
() „Das forziiglichste Recht des Erbpacht-und Erbzinsherren besteht 

în der Beziehung des jăhrlichen Zinses und anderer bedun- 
genen Gebiihren. Diese konnen unter keinem Vorwande erhăhet, 
ete. (art. 1131 C. austriac). Ultimele cuvinte din acest text: „nu 
pot fi luate din efectele ce nu aparţin fondului, nici din alte lu- 
eruri mobile“, n'au fost traduse în art. 1513 din codul Calimach. 

() Vezi lacopo Mattei, JI paragrafi del codice civile austriaco 
avvicinati dalle leggi romane, franceze, ete., IV, p. 500, No.6 
(Venezia, 1854). 

(*) Vezi și tom. III, partea l-a, al Coment. noastre, p. 222 urm. 
Dreptul de superfice are această particularitate, că nu poate 
fi dobândit prin uzucapie. El n'ar puteă fi uzacapiat decât 
odată eu fondul. „Nunguam superficies sine solo capi longo 
tempore potest“ (L. 26, Dig., De usurpationibus et usucapio- 
nibus, Al, 3). Vezi Mattei, op. cit., IV, p. 490, 491, No. 4; 
Mackeldey, Manuel de droit romain, Ş 337, p. 170 (ed. belg. 
din 1846). 

(5) „Quo genere contractus hodie utimur freguenter“, ziceă, ('uja- 
eius. Cpr. Troplong, Louage, I, 30, p. 102.
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Codul Calimach are mai multe. dispoziţii asupra, acestui 
contract. lată, în adevăr, cum se exprimă art. 1507 din 
acest cod (1125 C. austriac). 

Art. 1507. — Dacă proprietatea unui loc este împărţită așa, 
încât unuia i se cuvine, după moştenire, fiinţa, locului, împreună eu 
folosurile de desuptul feţei locului, iar celuilalt numai folosul de asupra feţei locului, atunci plata pe an care trebue s'o plătească, cel 
de al doilea stăpănitor la cel întăiu, se zice: edaă,ficon, solarium (1). 
(Art. 1125 C. austriac). 

Art. 1532. — Acel ce, afară de solarium, nu dă mai mult 
proprietarului locului, poate să ceară numai folosirea, deasupra, feţei locului, adecă dela copaci, răsaduri ŞI zidiri, și o parte din comoară 
găsită de dânsul aproape de faţa pământului; iar din comoara mai 
adânc găsită şi din minerale nimic nu i se curine (2). (Art. 1147 
C. austriac). 

Iu fine, ast. 1537 din codul Calimach (1150 ab înitio 
C. austriac) dispune, tot cu privire la superficie, că distru- 
gerea plantelor, arborilor şi a clădirilor nu stânge folosinţa 
superfieiei (€), | 

Emfiteoza, se deosebeşte, de asemenea, de contractul de Deoseb. între . ._. A N - emfit i locaţiune, căci pe când arendaşul nu are indatorirea de a contr. de înca 
imbunătăţi fondul arendat, bezmănarul are din contra, în  ţiune. 

() Cpr. Dernburg, Pandekten, IV, $ 259, ab initio, text şi nota 2, Dr. german. Vezi asupra superfieiei în dreptul german (Frbbaurecht, drept ereditar de construcţie), art. 1012—1017 C. german. — Iată, 
cum se exprimă, în această privință, art. 1125 din codul aus- 
triac, corespunzător cu art. 1507 din codul Calimach. „Îsi ein C. austriac. Pigenthum dergestali. getheilt, dass einem Theile die Substama Art. 1125. des Grundes sammt der Beniitzung der Unterflăche, dem am- dern Theile aber nur die Beniitzung der Oberflăche erblich gehări; so heisst die jăhrliche von diesem, letztern Besiţzer zu 
entrichlende Abgabe, Bodenzins. 

() » Wer nichis als einen Bodenzins entrichiet, hat nur auf die C. austriac. Benutzung der Oberfliche, als: Băume, Pfianzen und Ge- Ant 1147. băude, und auf einen 'Theil des auf derselben gefundenen 
Schatees Anspruch. Vergrabene Schătze und andre unterir- 
dische Nutzungen . gehăren dem Obereigenthiimer allein zu“ (art. 1147 C. austriac). 

"€) Art. 1537 C. Calimach. — Nu se perde proprietatea, folosirei C. Calimah. ce se iă, de pe faţa locului din pricina stricăciunei răsadurilor, Et 1537. . . d. e n . „ austriac. a copacilor și a zidirilor“. Art. 1150, ab înitio C. austriac, — Art, 1150. „Durch Zerstirung der Pflanzen, Băume und Gebăude, geht 
das Nuizungseigenihum. der Obeflăche nicht verloren“.
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genere, această obligaţie. Iată, în adevăr, cum se exprimă, 
în această privință, art. 1512 din codul Calimach (1130. 
C. austriac). 

Art. 1512. — Proprietarul fiinţei lucrului “poate să ceară ca proprietarul folosirei lucrului să aibă îngrijire pentru păstrarea, cău- 
tarea şi îmbunătăţirea Iuerului; iar dacă, acesta, şi după dojenirea, 
ce i s'a făcut, se va lenevi întru împlinirea acestor ale sale datorii, sau dacă nu va fi. vrednic să poarte însăreinările cele unite eu lueru, atuncea, poate proprietarul fiinţei lucrului să-] scoată prin Judecată din stăpânirea folosirei. . 

Trebue să observăm că obligaţia de a îmbunătăţi, fondul, 
admisă și prin art. 1556 din codul italian (1), nu este impusă 
bezmănarului prin codul austriac (art. 1130). Ea a fost 
adaosă de legiuitorul Calimach, în interesul agriculturei, care 
a fost şi este încă unica, sorginte de bogăţie a țărei noastre. 

lată, în adevăr, cum se exprimă art. 1130 din codul 
austriac: 

„Proprietarul direct poate să ceară ca proprietarul util să 
aibă grijă de a conservă şi de a cultivă fondul. (De îmbunătăţirea 

- lui nu se vorbeşte în acest text). Dacă proprietarul util negligează 

Deoseb, între 
bezman şi 

dijmă, 

C. austriac. 
Art. 1130. 

Dijma. 

îndeplinirea, datoriilor sale, cu toată invitarea ce i s'a făcut în 
acest sens, sau dacă el este incapabil de a suferi sarcinile ce apasă, 
asupra fondului, proprietarul direct poate cere ca fondul să fie cedat 
altui arendaş ereditar sau altui bezmănar“ (), 

In fine, trebue să semnalăm deosebirile ce există, între 
bezman şi dijmă (6), care necontestat intră în categoria contrac- 

  

(1) Vezi supră, p. 311, text și nota 3. 
() „Er kann also verlangen dass der Nutzungseigenthiimer fir 

die Evhaltung und Bestellung der Grundstiiche Sorge trage. 
Vernachlăssiget er, ungeachtet der geschehenen Warnung, die 
Prfillung dieser Pflichten; oder ist er die au f dem Grunde 
haftenden Lasten zu tragen unfăhig, so hkann der Obereigen- 
thiimer auf die Ueberlassung des Gutes an andere FErbpacht- 
oder Ewvbzins-Mănner dringen“ (art. 1130 C. austriac), 

() Deși dijma propriu zisă nu este reglementată de legiuirile 
noastre anterioare, afară de codul Ipsilant, după cum vom 
vedeă mai la vale, şi deşi unele din aceste legiuiri nici nu 
vorbese măcar de ea, totuș dijma eră consacrată de vechile 
Obiceiuri ale pământului, după cum aceasta rezultă din mai 
multe documente, din care vom cită numai câteva. Astfel, vom 
cită hrisovul lui Antioh Const. Voev., din 1705, care zice: 

» Dat-am cartea Domniei mele rugătorului nostru egumenului dela Sf. mo-
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telor de locaţie perpetuă, sau ereditară, prevăzute de art. 1505 PR 

năstire Solca (Bucovina) şi a tot soborul, ea, să fie volnie cu cartea Domniei mele a ţine şi a opri satul Ciorsaci dela ținutul Sucevei, cu tot locul şi ve- nitul -acelui sat, și să aibă a luă de a zecea din ţărine, din pâne și din fânaţ, şi din grădini, şi din prisăci, după obiceiuri, şi din pomete, şi din Jâr, si din tot locul şi venitul cât va hi pe hotarul acelui sat, ete.“ (Vezi Uricariul, tom 16, p. 48)... 

Hrisovul lui Const. N. Movrocordat din 1740, pe care l-am reprodus în Dreptul din 1909, No. 11, p. 87, zice de asemenea. 
„Tot elăcaşul trebue să lucreze pe an opt, zece şi dousprezece zile, după cum se va învoi cu stăpânul moşiei, care se îndatorează a-i dă câmp, livezi, lemne de construcţii, de ars, ete, — Pentru acestea, țăranul trebue să mai deă stăpânului dijmă din toate semănăturile: al cincilea din fân şi al ze- celea din rosi dela albine; pentru tot stupul trebue să dec stăpânului trei parale pe am, şi pentru toi mielul, două parale vara şi patru sarna; sar pentru toată turma de oi, un miel și a zecea parte din brânză; -pentru o capră, trebue să plătească patru parăle, iar pentru un porc, cinei“, (Vezi Magazinul istorie p. Dacia, tom. ÎI, p- 293, 254, Bucureşti, 1846). 
Un alt hrisov al lui Gr. Ghica Voevod, din 1741, zice: 
„Dat-am cartea Domniei mele rugătorului nostru preotului Macovei şi altor fraţi ai săi, să fie volnici cu cartea Domniei mele a ține, a stăpâni şi a dijmui nişte părţi de moşie ce are la Zebrăue şi la Ruginești ot ţinutul Putnei, şi să-și îi din a zecea din ţărină, din fânețe, din prisăci cu stupi şi din grădini cu legume, şi din vii, şi din livezi cu pomi, şi din tot loeul eu tot venitul moşiei, după obiceiu,.. şi nime să nu steă; împrotivă peste cartea Domniei mele“, (Vezi Uricaviul, tom. 10, p. 59). 
Hrisovul lui Alex. Ion Mavrocordas, din 1785, hotăreşte că: 
„Cei ce vor şedeă în vatra târgului, să deă pe an din chiria dughenelor din zece bani unul, şi de casă câte un leu de fiecare gospodar, iar cei ce vor aveă, vii, să deă dijmă cu vadra la neguţători, şi Episcopia să fie datoare 2 culege şi a-şi ridică acea dijmă, precum şi câte o para de stup să aibă a dă acei ce vor aveă pănă la 50 stupi; iar având 50, să deă unul de să- mânță, iar nu de bătut, ridicându-l Episcopia toamna din prisacă ; iar femeele sărace fără bărbaţi şi fără feciori, să nu se supere întru nimic (Vezi Uri- 

Ss * 
cariul, tom. 5, p. 13). 

In fine, un alt hrisov, din 1691, al lui Const, Basarab Brân- coveanu Voevod, recunoaşte, conform obieciului pământului, banului M. Cantacuzino, dreptul la a, zecea parte din sarea ce se va scoate de pe moșia Slănic (Prahova), drept care, după cum vom vedeă (p. 416, nota l) a fost transformat în bani. Am puteă, înmulți exemplele. 
Dijma, a cărei origină este foarte veche, care se practică la Evrei, la Greei, la Romani, ete. (cpr. Troplong, Socidic, preface, p. 21 urm.), eră, reglementată pe larg în codul Ipsilant. lată, în adevăr, ce găsim în această, privinţă, în acest cod al Munteniei: 
„Loeuitorul să deă ostaştină la douăzeci de vedre o vadră, iar să nu-l C, Ipsilant: silească să deă bani, afară numai de se vor aşeză între dânşii şi se vor învoi amândouă părțile, atât stăpânii viilor cât şi stăpânii moșiilor, (Art, 2, eapit. Cele drepte ale stăpânilor ce au asupra locuitorilor), .
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din codui Calimach (1122 C. austriac), întrucât. dijma, -nu 

Şi mai departe: 

„Locuitorul -are să deă zeciuiala la stăpânul pământului pentru toate 
„ rodurile ce va face pe moşie, afară numai din grădinile ce are împrejurul 

casei lui, pentru care nu are a dă nimie.— Locuitorii, pentru fânul ce vor 
cosi pe moşia ce şed ori pe alta, au să deă dijmă: din zece clăi de fân 
una; pentru grâul şi orzul ce seamănă, au: să deă din zece clăi una; 
pentru porumb au să deă din zece baniţe una; pentrn stupi au să deă din 
toată matea câte bani trei, sar pentru foii, nu au a dă nimic; pentru ca- 
prele ce au locuitorii, au să deă stăpânului moşiei de capră câte bani doi, 
atât vara cât şi iarna;—dela stânele ce “vor fi pe. moşie, are să ia stăpânul 
„moşiei, după așezământul ce va face, sau brânză, sau bani;—nici un Român 
nu are volnicie să vâneze peşte în eleşteul stăpânului moşiei; — nici un 
“Român nu are volnicie să vândă vin sau rachiu pe moşie fără de voia 
stăpânului, sau să aibă băcănie, fâră numai de se va aşeză cu stăpânul 
moşiei; — locnitorul nemernic (adecă; care şade pe moşia altuia), nu poate 
să facă moară, fiindcă aceasta este a o face stăpânul moşiei: la bălți sunt 

„slobozi locuitorii a vână peşte, dând stăpânului zeciuială, adecă din zece 
peşti unul;—dela perdelele de oi ce sunt cu fătăciune pe moşie, are să ia 
stăpânul moşiei din toată perdeaua câte un miel şi câte taleri unul, şi au 
a. şedeă acolo perdelele dela Blagoveştenii pănă la Sf. Gheorghe, ete.“ (Art, 6 
urm. acelaş capitol). . 

La, finele acestui cod găsim o poruncă domnească, privitoare 
la, dijma porumbului, dată în urma promulgărei codului, care 
are următoarea cuprindere: 

„Măcar că, după cum la celelalte roduri, asemenea şi pentru dijma po- 
rumbului s'a hotărît într'această condică a se luă din zece una după drep- 
tate, dar fiindeă se întâmplă neînlesnire atât loenitorilor cât şi stăpânilor 
moșiilor, de vreme ce culesul de porumb nu se întâmplă a se face numai 
odată, nici locuitorii nu au putere a-l ridică deodată, şi stăpânii moșiilor 
a aiveă oameni să-și pearză vremea, păzind pănă la vremea culesului de 
porumb se păgubesc; pentru aceea, cu al doilea mai cuviincioasă socoteală, 
urmând şi obiceiului celui din vechime, hotărîm: a se luă de pogon câte 
patru baniţe de porumb grăunțe, însă baniţa de oca douăzeci şi două“. 

Toate aceste dijme nu mai există astăzi. Singurele dijme 
cari îşi mai au fiinţă, sunt acele privitoare la vii, constituite 
prin hrisoave sau prin convenţia părţilor. 

Sunt, de asemenea, abrogate, prin art. 10 din legea rurală, 
însă numai în privinţa clăcaşilor săteni, în raporturile lor cu 
proprietarii de moșii: elaca (boereseul), dijmele, podvezile, zilele 
de meremet, carele de lemn şi altele asemenea sarcini datorite 
stăpânilor de moşii sau în natură sau în bani prin legi, hri- 
soave sau învoeli perpetue ori vremelnice. Cpr. Trib. Iaşi şi 
Jude. ocolul I Iași, Cr. judiciar din 1906, No. 32 şi Dreptul 
din acelaș an, No. 57, p. 454 (motive). Vezi tom. I al Coment. 
noastre, pag. 90, ad notam şi tom. III, partea 1, pag. 254, 
nota | şi pag. 792, nota 2 (ed. a 2-a). — In Franţa, toate 
dijmele au fost desființate prin legile din 4 August 1789, din 
14 Aprilie 1790 şi din 23 Oetombrie —5 Noembrie 1790. 

In fine, Tribunalul laşi mai pune în principiu că Evreii 
fiind, după codul Calimach, incapabili de a dobândi plina
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este decât echivalentul folosinţei dijmănarului, Și întrucât ea, se plătește în proporţie cu această, folosință (5. | | 1 Dijma intrând în categoria locaţiunilor perpetue (), se datoreşte proprietarului fondului, în schimbul folosinţei date de dânsul, pe când lbezmanul .se plătește, după cum dispune ast. 1506 din codul Calimaeh (1123 C. austriac), numai în scopul de a, se recunoaşte proprietarului fondului dreptul său de proprietate, soluţie care eră, adevărată, şi la Romani; 
| 2 După art. 1516 din codul Calimach (1134 C. austriac), bezmănarul: nu este în drept a, cere scăderea sau reducerea canonului anual ce este dator a plăti proprietarului fondului, de oarece acest canon nu este datorit ca un echivalent al folosinţei, ci ea o Yecunoaștere a proprietăţei, pe când dij- mănarul nu este obligat să plătească. dijma, decât în măsură eu produețiunea fondului; 

  

  

proprietate a unui pământ rural, nu pot dobândi nicio pro- prietate desmemirată a, acestor pământuri, aşă că ei nu au putut, în mod valid, dobândi o proprietate embaticară sau o proprietate cu dijmă. (Vezi Dreptul din 1909, No. 38). Această soluţie nu suferă, după părerea noastră, nicio îndoială, și o găsim perteer juridică. Tribunalul îşi motivează, de altmin- tvelea, foarte bine soluţia sa. . Cpr. 'Trib. Iaşi, Cr. judiciar din 1906, No. 32 şi Dreptul din 1909, No. 38 (eu obterv. noastră). — In genere, dijma, consistă în a zecea parte din fructe sau produete, şi chiar însuş cu- vântul dijmă însemnează a zecea parte (decima). De aceea, art. 1529 din codul Calimach (1144 C. austriac) ji şi zice ză- ciueală. Trebue să observăm că acesta, este singurul text din codul Calimach care vorbeşte în treacăt de dijmă, spunând că ea se plăteşte de către bezmănar, 
La Romani, dijmele, pe care le plăteau provineiile, se dădeau în arendă cu licitaţie în virtutea legei Sempronia. 'Vezi Trop- long, “Soci, preface, p. 2l urm. 

(*) „Dijma este prin esenţa, sa, zice Trib. Iaşi, tipul contractului numit năimeală pe moștenire“. Dreptul din 1909, No. 38 (eu 

-
 _
 

—
 

observ. noastră). O dijmă n'ar mai puteă, deci fi înfiinţată, astăzi, cel puţin cu caracter de perpetuitate, la, aceasta, opu- nându-se art. 1515 din codul civil, care opreşte - constituirile în viitor de concesiuni ereditare, fie sub numele de bezman, embatic, năimeală pe noştenire, dijmă, sau sub orice altă de- numire ar. fi. Cpr. 'Frib. lași (două sentinţe foarte bine mo- tivate), Dreptul din 1909, No. 38 (eu observ. noastră). Vezi şi supră, p. 398, nota 3. 

Dr. 
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roman
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3 Bezmanul consistă în genere, într'o sumă de bani, 
și acest mod de plată odată hotărît prin convenţia părţilor 
nu mai poate fi schimbat, pe când dijma se plăteşte în 
natură, putându-se schimbi, modul ei de plată, fără a se 
schimbă sau denatură contractul (?); 

4 Bezmanul poate fi perpetuu sau vremelnic, pe când 
dijma, intrând, precum s'a spus mai sus, în categoria con- 
tractelor de locaţiune ereditară sau perpetuă (vezi supră, 
p. 415, nota 2), nu poate fi înființată pe timp determinat; 

5 După ast. 1527 din codul Calimach, bezmănarul 
perde dreptul său asupra fondului, dacă; l-a mutat asupra 
altuia, fără știrea şi primirea proprietarului, pe când această 
dispoziţie este inaplicabilă năimitorului pe moştenire, şi deci 
şi dijmănarului; 

6” După art. 1517 din codul Calimach, neplata bezma- 
nului în curs de doi sau ?rei ani, atrage pentru bezmănar 
perderea, drepţului său, decădere care, în lipsă de text, nu 
poate fi aplicată dijmănarului, întrucât ştiut este că decă- 
derile de drepturi sunt de strictă, interpretare, şi nu pot fi 
întinse prin analogie la alte cazuri decât acele anume stator- 
nicite de lege (*). Singura sancțiune care poate. fi aplicată 
dijmănarului este aceea prevăzută de art. 1519 din codul 
Calimaeh, adecă sechestrare de către proprietar a foloaselor 
luerului şi vinderea, lor prin licitaţie, dacă năimitorul pe 
moştenire nu plăteşte dijma timp de un an.(?). 

(1) Astfel, vedem că dreptul la a zecea partea din sarea ce se 
scoteă, de pe moşia Slănic (Prahova), recunoscut banului M. 
Cantacuzino prin hrisovul din 1691 al lui Const. Basarab 
Brâncoveanu (vezi supră, p. 413, ad notain), a fost mai în 
urmă transformat prin alte hrisoave în bani. Cpr. C. Bucureşti, 
Cr. Judiciar din 1908, No. 36, p. 286 (motive). — Sa decis 
însă că inserisul prin care cineva se obligă a plăti bani în loc 
de dijmă, nu poate fi considerat decât ea, un aşezământ de bez- 
man. Cas. rom. Bult. 1865, p. 16. 

(2) Vezi asupra acestui principiu incontestabil, Cas. rom. Bult. 1874, 
p. 283 şi Dreptul din 1875, No. 66; Dreptul din 1909, No. 15. 

() Cpr. Trib. Covarlui şi Iaşi, Dreptul din 1891, No. 43 şi Or. 
Judiciar din 1906, No. 32 (afacere în care am pledat noi înşine). 
Această din urmă sentinţă este foarte bine motivată de către fostul 
nostru elev, d. D. Cihodariu. Vezi şi supră, p. 409. Tribunalul 
Suceava, a fost deci greşit când a decis (Dreptul din 189%, 
No. 81, p. 684) că neplata, dijmei aduce rezilierea -contractului.
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7” In fine, s'a decis că învoelile de dijmă pot fi nu numai scrise, dar şi verbale, putând în acest din urmă caz fi dovedite eu martori, conform art. 1176 C. Calimaeh, pe când contractele de bezman trebuiau, în genere, să fie constatate prin acte serise (argument din art.. 1510 și 1530 C. Calimach) (). 
Emfiteoza, este, în codul Calimaebh, un drept real €), o desmembrare a proprietăței; de unde rezultă că numai pro- prietarii capabili de a înstrăină pot să constitue o emfi- teoză. Conform acestor principii s'a decis, cu drept cuvânt 9. 

417 

Drept real. 

că egumenii monăstirilor şi epitropii bisericilor nu erau în drept a constitui o emfiteoză perpetuă (£). 
pArhirerii şi egumenii, zice art. 1429 din codul Cali maeh, n'au voe să vânză dela sineş moşii sau alte lucruri nemișcă toare, sau cele de mare preţ ale Eparhiilor monăstirilor lor, cum niei epi- tropii bisericilor n'au voe să vânză asemenea, lucruri bisericești“ (4), 

() Cpr. Trib. Făleiu şi Vaslui; Judecăt. ocol, I. lași, ete. Dreptul din 1893, No. 80; din 1906, No. 57 şi din 1909, No. 46 (eu observ. noastră). Aceeaş soluţie eră admisă atât la Romani, în privinţa embaticurilor bisericești, prin Novela, 120, eapit. 6, $ 2 ab initio (vezi supră, p. 314, nota 3), cât şi în codul Caragea (art. 2, partea III, capit. 5). Vezi înfră, p. 424 şi 440.— Contră.: Trib. Iaşi, Dreptul din 1909, No. 38 (eu observ, noastră).—S'a, decis însă că, în privinţa stabilirei modului de posesiune al bez- mănarului, aceasta fiind o ehestie de fapt, proba, testimonială eră admisibilă. Cas. rom. Bult. 1903, p. 336. V. p. 441, ad notam. >) Cas. rom. Bult. 1896, p. 453 (motive); C. laşi, /reptul din 1883, No. 62, p. 512 (notive); Trib. Neamţ, Cr. Judiciar din 1901, No. 59 (cu .observ. noastră); C. St. Bossie, Or. judiciar din 1908, No. 86; Alex. Degre, Dreptul din 1900, No. 48, p. 387, nota 2. Vezi şi tom. III, partea I al Coment. noastre, p. 220, nota 1. Vom vedea sn ră, p. 438, că aceeaş soluţie este adevărată şi sub codul Caragea, deşi chestia este controversată, () C. Iaşi, Dreptul din 1883, No. 41. Cpr. aceeaş Curte (Dreptul din 1897, No. 63), care zice că emfiteoza sau bezmanul trebue considerat ea un act de dispoziţie, iar nu de administraţie. Vezi și C. Bucureşti (soluţie admisă sub codul Caragea), Dreptul din 1890, No. 49. Vezi înfră, p. 438, 439.— Contră: Q. Focşani, Dreptul din 1883, No. 65.—S'a decis însă că, după un uz constant în Moldova, sancţionat prin art. 4 din legiuirea obşteştei obişnuite Adunări şi mărginit prin legea din 1840, egumenii monăstirilor puteau, în ceeace priveşte locurile menite pentru cimitirii, să dei cu bezman locuri de casă şi de aca- retur: de prin târguri. Cas. rom. Bult. 1867, p. 272. () Vezi şi art. 13 din sobornieeseul hrisov, modifieat de obşteasea, obişnuită Adunare la 1839 (Colecţia Pastia, p. 171). 
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C. Calimach. 
Art. 1429,
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Constituirea Emfiteoza nu poate fi stabilită decâţ asupra. imobilelor, bezmanuli. însă, legea nu distinge între clădiri și fondurile de pământ. Conv. scrisă, Eanfiteoza, sub codul Calimach, poate fi constituită prin convenţie, însă o convenţie verbală ar fi insuficientă (6). Tradiţia, Convenţia nu strămută prin €a însăș proprietatea, folo- sinței. Ca și pentru proprietatea complectă, se mai cere încă și tradiţia, soluţie care eră admisă și la Romani, cu toată controversa ce s'a ridicat în această privinţă (2). Hrisov dom- Eimfiteoza, poate fi recunoscută, Și printi”un hrisov dom- nese. nese (0). 

Testament. Fa poate fi: stabilită prin testament, însă în asemenea caz, testatorul trebue să fixeze canonul ce va trebui să plă- tească bezmănarul legatar (£). 
U'zucapiunea. Ea, mai poate încă fi stabilită prin uzucapiune, ca şi la Romani, cu toate că acolo chestiunea, eră controversată, (5). Uzueapiunea de patruzeci de ani este necesară în pri- vinţa imobilelor cari aparţin Statului (9), capului Statului, bi- sericelor, monăstirilor, comunelor, ospiciilor şi altor stabili- mente de utilitate publică. 

C. Calimaeh, „Cele nemișcătoare publice lucruri şi cele bisericeşti și mo- Ant. 1936. năstireşti, cum şi a spitalelor, şi a altor de obşte folositoare case, precum şi cele particularnice ale Stăpânitorului şi ale oraşelor, zice art. 1936 din codul Calimach, se dobândese prin uzueapie în termen de patruzeci ami (7). ” 
Deoseb. între Pentru prescripția de 40 ani, ca, și pentru acea de 30 C. Calimach. - . , . : . | . şi C. actual! de ani, codul Calimach nu cere un titlu Just (Justa causa,, ei, 

  

C. Calimach. (1) Vezi supră, p. ALT, text şi nota, 1. Ant, 576, 517 (2) Vezi supră, p. 378, nota, 5. „Impărţita proprietate a unui lucru G DS nemișcător, zice art. 1508 din codul Calimach, se câştigă prin ” ” trădarea lui, prin care se săvârşeşte dritul realnic“. Art. 576 şi 577 din acest cod arată cum se face trădarea, imobilelor. (2) .Cpr. Cas. rom. Bult. 1896, p. 452. Vezi şi înfră, p. 440. (*) Vezi "Tocilescu, op. cit. p. 429. Vezi înfră, p. 440. (6) Vezi supră, p. 3179, text şi nota 1. — Uzueapiunea, este ad- misă și în Italia ca mod de dobândire a emfiteozei. Vezi Pacifici-Mazzoni, Istituzioni di diritto civile italiano, III, partea Î, 172, p. 507 urm. (ed. a 4-a). 
(6) Opr. Trib. Iaşi, Dreptul din 1909, No. 26. 
(1) Oper. L. 14, Cod, De fundis patrimonialibus, 11, 61; Novela, 111, capit. 1 şi Novela 131, cap. 6, De proscriptione 40 annorum ad venerabilia loco pertinente: Vezi şi art. 1472 C. austriac.  
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cu deosebire de codul actual, cere buna credință ('. Iată, 
în adevăr, cum se exprimă art. 1940 din codul Calimach 
(1477 C. austriac). 

„Acel ce prin stăpânirea în termen de treizeci sau patruzeci C Calimach. 
ani, au dobândit un lucru, nu este silit să arăte mai mult titlul Art. 1940. 
cel drept al stăpânirei sale. Jar dacă sau dovedit că stăpânirea 
lui au fost cu rea credinţă, niciodată nu-l poate dobândi (2). 

Astăzi, preseripţia de patruzeci de ani, împrumutată, Art. 1890 
dela legile lui Justinian, nu mai există, iar posesia, conti- C: aetual. 
nuată timp de treizeci de ani conduce la proprietate, chiar 
dacă ar fi existat rea credință (art. 1890). 

Sub codul Calimach, emfiteoza puteă fi perpetuă sau C. Calimaeh, 
vremelnică. Aceasta, rezultă din art. 1533, după care ea, se ri: 1533. 
stânge prin trecerea termenului tocmelei (2). 

Codul Calimach fiind însă mut asupra termenului maxi- Termenul em- 
mum sau minimum pe care părţile pot să-l admită prin can- fteozei vre- 
venția lor, se decide, în genere, că cel mai lung termen pe 
care ele pot să-l admită este 99 ani(5), iar încât priveşte 
termenul cel mai scurt, că el nu poate fi un modicum tempus (5). 

Bezmănarul având folosința complectă a fondului, are Aluviune, 
drept la aluviune (), precum și Ja o parte proporţională, din “omoară, ete. 
comoara găsită în acest fond. 

(1) Cpr. Trib. Iaşi, Dreptul din 1909, No. 26. Vezi îmfră, p. 433. 0. austriac, 
Incât priveşte codul Caragea, vezi infră, p. 440, Art 1417, 

(*) Cpr. Trib. Vaslui, Or. judiciar din 1901, No. 12 (cu observ. 
noastră). Textul corespunzător austriace este identie: » Wer die 
Evzilzung auf einen, Zeitraum von dreissig oder vierzig lahren 
stiitat, bedar] keiner Angabe des rehtmâssigen Litels. Die gegen 
îhn ermwiesene Unredlichkeit des Bezitzes schliesst aber auch in 
diesem lăngeren Zeitraume die Ersitzung aus“ (art. 1417). 

(2) Cpr. Trib. Putna, Dreptul din 1894, No. 12. — In caz de emfi- 
teoză vremelnică, bezmănarul nu poate să invoace contra proprie- 
tarului o tacită relocaţie, mai ales dacă convenţia a expirat sub 
codul actual, care nu mai admite înființarea bezmanului. Trib. 
Putna, loco supră, cit. 'Pocileseu, op. cit., p. 443. Vezi în fră, 
p. 431. In Franţa, chestiunea de a se şti dacă poate să existe 
în specie tacită reloeaţie, este controversată. Vezi supră, p. 382, 

(*) Acest termen maximum e admis şi în Franţa. Vezi supră, p. 380. 
(2) Cpr. Tocilescu, op. cit., p. 828, 
(6) Trib. Neamţ, Cr. judiciar din 1901, No. 59 (cu observ. noastră) 

şi tom. III, partea Î, al Coment. noastre, p. 359, nota, 1, în medio.
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C. Calimach. Iată, în adevăr, cum se exprimă art. 1528, ab initio 
Art, 1528, 

din codul Calimaeh (1143 C. austriac): 

Art. 1528. — Şi proprietarului folosirei se cuvine o parte din 
comoara găsită. El are drit să şi scadă fiinţa lucrului, dacă nu va 
puleă dovedi către proprietarul ei că întralt chip nu este prin 
putinţă a se luă folos de pe loe. (Art. 1143 C. austriac) (1). 

C. Calimach. Dar dacă bezmănarul poate, după textul de mai sus, Art, 1511. să micşoreze în unele cazuri fondul, proprietarul poate să-l 
împedice nu numai de a mieșoră substanţa, lucrului, dar 
încă de a aduce modificări cari ar pute să desființeze sau să 
îngreueze exercițiul dreptului proprietarului. Aceasta rezultă 
din art. 1511 din codul Calimach (1129 C. austriac). 

Art. 1511. — Proprietarul fiinţei lucrului are în deosebi drit 
să împiedice pe proprietarul folosirei, nu numai ca să nu scadă lucrul 
folosirei, dar și ca, să nu facă alte prefaceri, prin cari să poată des- 
fiinţă, sau a se îngreueă dritul său (art. 1129 C. austriac) (2). 

Prefacerile Bezmănarul ar puteă însă să facă schimbările pe cari 
beamănaruli. jo_ax. erede utile fondului 0). Astfel, el ar putea să prefacă 

un câmp în pământ de arătură, și wice-versa, fără ca, pro- 
prietarul să-l poată opri. 

Mine, ca- Bezmănarul are, de asemenea, drept la produsele suterane 
riere, ete. ale fondului, precum: mine, cariere, etc. (*). Superficiarul nu 

axe însă drept la aceste produse, pentrucă,. după cum știm, 
dreptul lui se mărginește la suprafaţa pământului (art. 1532 
C. Calimaeh, 1147 C. austriac) (5). 

Tmbunătăţirea „_ Bezmănaxul poate să îmbunătăţească fondul prin con- 
ondulul. strucţii, plantaţii, ete. Proprietarul poate chiar să-l oblige a 

face îmbunătăţiri (art. 1512 C. Calimaeh, 1130 C. austriac) (6). 

() Cpr. art. 1561 C. italian, eitat supră, p. 388. Incât priveşte 
dreptul roman, vezi supră, p. 376, nota 1. 

„; (2) „Der Obereigenthiimer ist imsbensodere berechtigt, dem Nut- 
zungseigenthiimer nicht nur die Verringeriung der Nutzun gs- 

“sache; sondern. auch alle Verănderungen zu untersagen, u:0- 
durch die Ausiibung seiner Pechie vereitelt, oder erschwert. 
averden kann“ (art. 1129 C. austriac). 

(9) Cpr. Cas. rom. Bult. S-a II, 1884, p. 473. 
(*) Cpr. Tocilescu, op. cit, p. 433. Vezi art. 1561 C. italian, 

citat supră, p. 388. 
(9) Vezi aceste texte citate, supră, p. 4li. 
() Vezi aceste texte citate, supră, p. 412.
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Dacă bezmănarul a făcut îmbunătățiri fără a fi obligat 
prin convenţie, el este în drept a fi despăgubit la încetarea 
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folosinţei sale, ca orice posesor de bună credință (art. 1520 . 
C. Calimach, 1137 C. austriac) (1). 

In fine, proprietarul trebue să-l garanteze contra tur- 
burărilor şi evicţiunei (at. 1520 C. Calimach, 1137 C. 
austriac) (*). - 

Bezmănarul având proprietatea folosinţei fondului (do- 
meniul util), poate să dispue de această folosință, după cum 
şi proprietarul direct poate să dispue de substanța. lucrului. 
lată, în adevăr, cum se exprimă art. 1509 din codul Ca- 
limach (1127 C. austriac): 

Art. 1509. — Dritul proprietarului fiinţei lucrului şi a pro- 
prietarului folosirei în deobşte se unesc întru aceasta, că fiştecarele 
din ei poate dispoză pentru partea cuvenită lui, întru atâta încât 
nu se jignese driturile celuilalt (art. 1127 C. austriac) (5). 

Fiecare din ambii proprietari poate să-și revendice 
partea sa, în justiţie, s'o ipoteceze, -s'o înstrăineze, fie prin 
acte între vii, fie prin acte de ultimă voinţă. Aceasta re- 
zultă din art. 1510 C. Calimach (1128 C. austriac). 

Art. 1510. — Amândoi proprietarii, adeeă: acel al fiinţei şi 
acel al folosirei, au drit să ceară fiştecarele prin judecată partea 
cuvenită lui, să o amaneteze, sau s'o înstrăineze în viață fiind, sau 
prin voinţa cea de pe urmă; jar dacă unul din ei va zice hotărît 
cumcă dritul celuilalt este îngrădit, se îndatoreşte a dovedi zisa sa, 
prin doeumenturi euviineioase (art. 1128 C, austriac) (€), 

(1) Vezi supră, p. 406. 
(2) Proprietarul ființei lucrului, fiind dator să apere pe. proprie- 

tarul  folosirei în stăpânirea ei, după cum se exprimă art. 1520 
„din eodul Calimach, cu atât mai puţin poate, prin faptul său 
să-l lipsească de această folosire. Cas. rom. Bult. S-a 1, 1883, 
eonsid. dela p. 277. Ă 

(5) „Die Rechte des Ober-und Nutaungseigenthiimer, kommen, îiber- 
haupt darin îiberein, dass ein jeder mit seinem 'Theile în so 

apeit verfiigen kann, als die PRechie des Andern dadureh, 
nicht verletzet werden“ (art. 1127 C. austriac). 

(*) »Fiimer wie der Andere ist berechtiget, seinen Antheil gerichtlich 
zu verfolgen, îhn zu verp/ănden, und unter Lebenden oder 
durch eine letzte Willenserhlărung zu verăussern. Wer eine 
Hinschrănkung behaupiet, muss solehe durch die gehărigen 
Urkunden ... beweisen“ (art. 1128 C. austriac). * 

C. Calimach. 
Art, 1520. 

Art. 1509. 

C. Calimach. 
Art. 1510. 

C. austriac. 
Art. 1197. 

C. austriac. 

"Art. 1128.



  

Acţiunile po- 
sesorii, în re- 
vendicare, ete. 

bezmănarului, 
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Bezmănarul poate, deci, să exercite toate acţiunile pri- 
vitoare la folosința sa, precum: acţiunile posesorii (1), ac- 
țiunea în grăniţuire (9), acţiunea, în revendicare (2); el poate 
cere dela vecini, când locul său este înfundat, o trecere la 
calea publică (*); el poate cere scoaterea arborilor cari nu 
sunt la distanța legală sau veglementară (5), ete.; el poate 
să vândă, să dei, să, ipoteceze partea. sa de proprietate; s'o 
greveze de uzufruct, servituţi și alte drepturi reale (6); însă 
toate drepturile concedate de dânsul vor cădei, la caz de 
stângerea dreptului său, și aceasta prin aplicarea regulei 
cunoscute: resolulo jure dantis, solvitur jus accipientis 
(art. 580 şi 1521 C. Calimach, 442, 1138 C. austriac) (). 

Am zis că bezmănarul poate să-şi înstrăineze dreptul 
său, fie prin acte între vii, fie prin acte de ultimă voinţă. 
n ceeace priveşte transmiterea prin acte de ultimă voinţă, 

el nu are nicio formalitate de îndeplinit. In ceeace priveşte 
însă înstrăinarea, prin acte inter vivos, bezmănarul trebue 
să previe pe proprietarul fondului, sub pedeapsă de a-și 

(1) Cas. rom. Bult. 1903, p. 336 şi Dreptul din 1903, No. 32; Judec. 
ocol. R.-Vâlcea, Dreptul din 1902, No. 9. Vezi şi tom. III, 
partea Î, al Coment. noastre, p. 264, nota 3. Incât priveşte 
dreptul roman, vezi supră, p. 378, iar încât priveşte codul Ca- 
ragea, vezi infră, p. 439. 

(2) Trib. Neamţ, Cr. judiciar din 1901, No. 59 (cu observ. 
noastră). Vezi şi tom. III, partea I, al Coment. noastre, p. dl, 
text şi nota 2 (ed. a 2-a). 

(5) Judecăt. ocol Voineşti, Or. judiciar din 1906, No. 37. Vezi 
tom. III suscitat, p. 264, nota 3. Vezi şi Pacifici-Mazzoni, Jsti- 
tuzioni di diritto civile italiano, II, partea |, 174, p. 511 
(ed. a 4-a). 

(*) Vezi tom. III, partea I, al Coment. noastre, p. 716, nota 3. 
(5) Vezi tom. suscitat, p. 740, nota 2 (ed. a 2-a). 
(6) Se controversează însă chestiunea dea se ști dacă bezmănarul 

poate imobiliză fie prin destinaţia agricolă, industrială sau 
comercială, fie prin perpetue aşezare. Afirmativa este singură 
admisibilă la noi, unde mai toate emfiteozele sunt perpetue. 
Vezi asupra acestei chestiuni, tom. III, partea I, al Coment. 
noastre, p. 170 (ed. a 2-a). 

() Cpr. Cas. rom. Bult. S-a I, 1881, consid. dela pag. 123. 
Vezi textele din codul Calimaech și austriac citate supră, p. 406. 
Cpr. L. 54, Dig., De diversis regulis juris antiqui, 50, 17. 
Vezi şi supră, p. 882.
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perde dreptul său (!); și numai atunei când proprietarul a, lăsat să treacă două luni fără a-și exercită dreptul săn de protimisire sau de preemţiune, bezmănarul poate, fără voia, 
acestuia, să vândă dreptul său prin judecată, adecă eu apro- barea, formală şi expresă a justiţiei €). Aceasta rezultă din art. 1528, 1524 şi 1527 din codul Calimach. lată, în 
adevăr, cum se exprimă aceste texte: 

Art. 1523.— Dacă bezmănarul va voi să vândă binalele, dator este să facă aceasta cunoscut proprietarului locului, ce are dritul protimisirei asupra, acestora (2). 

Art. 1524. — Dacă proprietarul locului nu va voi nici să cumpere binalele bezmănarului, nici să se unească, în curgere de două luni, la vânzarea lor, atuncea poate bezmănarul să le vândă prin judecată şi fără voința, lui (£). 

  

() Cpr. Cas. rom. Bult. S-a], 1874, p. 148 şi Dreptul din 1875, No. 19; Bult. S-a I, 1875, p. 175; Bult. S-a, 1877, p. 335; 
Bult. 1905, p. 1408. — Cedarea dreptului bezmănarului făcută de acest din urmă fără știrea proprietarului aduce perderea acestui drept, chiar dacă înstrăinarea s'a făcut prin licitaţie publică. Cas. rom. Bult. S-a I, 1873, p. 143 şi Dreptul din 1873, No. 63. Rămâne însă bine înțăles că bezmănarul nu va puteă fi expulzat decât în baza unei hotăriri judecătoreşti (art. 30 C. Calimaeh). Trib. Neamţ, Cr. judiciar din 1901, No. 50; Mackeldey, Manuel de droit romain, $ 334, în fine; Maynz, op. cât. |, $ 151, în fine, ete. 

(2) Cas. rom. Bult. 1905, p. 1409. 
(2) Art. 1140 din codul austriac dispune că bezmănarul nu are nevoe, când voeşte a-și cedă drepturile sale, de consimţimântul proprietarului; el este însă dator să arăte pe suecesorul său, pentru ca proprietarul să vadă dacă acest. succesor este sau nu-capabil de a administră fondul şi de a suferi sar- cinile ce-l grevează. Apoi, acest text adaogă, contrar codului Calimach, că proprietarul nu poate să pretindă niciun drept de preemţiune sau de preferinţă. „Auf ein Vorkaufs-oder Finstadsrecht hat der Obereingenthiimer einen Anspruch“. Va să zică, textul austriac a fost de astădată modificat, după principiile dreptului roman. Vezi supră, p. 316. Cpr. L. 3, Cod, De jure emfiteulico, 4, 66. 

(*) In loc de această dispoziţie, art. 1141 din codul austriac dis- 
pune următoarele: „Dacă proprietarul şi-a rezervat în mod 
expres dreptul de preemţiune, el trebue să-si facă cunoscut 
voința sa, în termen de treizeci zile dela, notificarea ce'i se va, 
face. După expirarea acestui termen, consimţimântul său se 
consideră ca dat (avird seine Einwvilligung fir ertheilt gehalten,). 
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C. austriac. 
Art, 1140. 

C. austriac. 
Art, 1141.
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C. Calimah. 
Art. 1535, 

1526. 

C. Cahmach, 
Art, 1580. 
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Proprietarul poate să nu primească persoana ce bezmă- 
narul voește a-și substitui (art. 1525 C. Calimach); dar dacă 
o primește, el trebue s'o pue în posesie în termen de două 
luni, căci altfel, după expirarea, acestui termen, bezmănarul 
poate. tot eu învoirea judecăţei, să-şi vândă, dreptul său 
cui va voi (art. 1526). 

Fiecare nou bezmănar este obligat să ceară dela, pro- 
prietar un act scris constătător că folosința i-a fost trans- 
misă lui (art. 1530 C. Calimaeh, 1145 C. austriac). 

Din acest text pare să rezulte că pentru constituirea 
bezmanului se cere un act seris (). 

lată acum şi textele din cari rezultă cele mai sus expuse: 

Art. 1525. — Dacă bezmănarul va înfăţișă la proprietarul 
locului pe altul în locul său, nu este dator proprietarul locului să-l 
primească (2), 

Art. 1526. —- Proprietarul locului, de va primi pe bezmănarul 
cel noz, trebue să-l aşeze în stăpânire în curgere de două luni; iar 
de va prelungi peste acest termen de două luni, atunci poate bez- 
mănarul să mute asupra altuia, prin judecătorie, dritul bezmănuirei 
și fără ştirea proprietarului (3). 

Art. 1527. — Bezmănarul perde dritul asupra locului de bezman, dacă, fără știrea şi primirea proprietarului lui, l-au mutat asupra, 
altuia (£). 

Art. 1530. — Fieştecarele nou proprietar al folosirei trebue să 
ceară la proprietarul ființei moşiei un neapărat înscris sau' doeu- 
ment, spre dovadă cumeă s'au mutat asupra lui proprietatea, folosirei 
(art. 1145 C. austriac) (5). 

  

Dacă el nu voeşte să-şi exercite dreptul său de preemţiune sau 
de retract, el nu poate să-şi refuze eonsimțimântul decât în 
caz de pericol evident pentru fond sau pentru drepturile ali- 
pite la el“. 

() Vezi supră, p. 417.— La Romani, actul seris eră cerut numai 
în privinţa emfiteozei bisericeşti (Nov. 120, capit. 6, $ 2). 
Vezi supră, p. 874, nota 3. Cpr. Dernburg, Pandckten, IV, $ 266, 
text şi notele 7, 8. , 

(2, 3, %) Art. 1525—1527 n'au corespondente în codul austriac, şi 
sunt adaose de legiuitorul Calimach. 

(6) „Jeder neue Nuteungseigenthiimer îsi în der Regel verbunden, 
sich von dem Obereigenthiimer einen Beglaubigungsschein oder 
eine Urkunde des erneuerien Nuteungseigenthumes zu ver- 
schaffen“ (art. 1145 C. austriac). 
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„_ Bezmănarul trebue să plătească, redevența sau canonul 
la, termenul convenit, sau la finele anului (art. 1514): 

Art. 1514. — Câştiul pe an sau bezmanul, trebue să se plă- 
tească la, termenul toemelei, sau la sfârşitul fiştecărui an (1). 

Bezmănarul mai trebue încă să sufere sarcinile ordi- 
nare(?) și extraordinare inerenţe fondului, şi să plătească, 
dările și dijmele (art. 1529 C. Calimach, 1144 C. austriac). 

Art. 1529. — Proprietarul folosirei datorește să sufere toate 
însăreinările ordinare şi extraordinare ce sunt lipite către moşie, şi 
să plătească dările şi zeciuelele (?). 

" Redevenţa sau canonul ce trebue să plătească  bezmă- 
narul poate să consiste în bani, în natură (de exemplu: în 
producte), sau servicii ori prestații personale cari, nici întrun 
caz, nu pot fi nici mieşorate, nici mărite (art. 1513 C. Ca- 
limach, 1131 C. austriac) (£). 

Dacă bezmănarul nu-și plăteşte canonul doi ani la bi- 

0) După art. 1132 din codul austriac, censul anual (der jăhrkiche 
Zins) trebue să se plătească în cele dintăi: unsprezece zile ale 
lunei Noembrie, afară de cazul când convenţia părților sau 
legile provinciale ar dispune contrarul, avenn nichis verabredet 
oder durch Provinzial-Gesetze bestimmit ist“. 
De exemplu: impozitul fonciar. Cas. rom. Bult. 1896, p. 84, 
452 și 618. — Sa decis însă că, atunci când bezmanul este 
constituit astfel. încât nudul proprietar are un însemnat venit 
din imobilul supus bezmanului, trebue să plătească şi acesta, 
impozitele.. Cas. rom. Bult. 1896, eonsid. dela p. 228. 
Adecă dijmele. Aceasta. este singurul cuvânt ce găsim în tot 
codul Calimaeh cu privire la dijmă, despre care am vorbit 
supră, p. 412 urm. Iată acum şi textul corespunzător din codul 
austriae (1144): „Der Nuizungseigenthiimer trăgi alle orden- 
iliche und ausserordeniliche dem Gut anklebende Lasten ; er en- 
irichiet die Steuern, Zehenten (dijmele) und andere besonders 
vorgemerkien Abgaben“. Acest text mai adaugă un paragraf, 
caie se vede eliminat din codul Calimach, şi anume: că pro- 

„prietarul plăteşte sarcinile cari apasă asupra venitului (im- 
pozitul pe venit, cum sar zice astăzi): „Pr Lasten, die den 
Zins betreffen, hafiet der Obereigenthiimer“. Codul Calimach 
a eliminat acest paragraf probabil din cauză că, pe atunci, nu 
există nicio sarcină asupra venitului. . 

0) Vezi supră, p. 410... 

—
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seriei şi monăstiri, Şi trei ani la particulari (1), bezmanul este 
E reziliat, iar bezmănarul îşi perde nu numai fondul, ci şi | îmbunătățirile făcute de dânsul £). 
„ Deoseb, între Termenul de doi sau trei ani nu poate sub niciun cu- C. Calimach A . . j . [a | şi O. Caragea, Vânt fi prelungit. de judecători, cari nici nu pot acordă alt 

termen, după cum ei au facultatea sub codul Caragea (art. 4, 
partea III, capit. 5)(9). (Vezi înfră, p. 442). 

lată în adevăr, cum se exprimă art. 1517 din codul 
Calimach. 

    

() Aceste termene sunt împrumutate dela Romani. Vezi supră, 
p- 377, text şi nota 1. Aceeaş soluţie eră admisă şi în codul 
lui Andr. Donici (art. 5, eapit. 16). lată, în adevăr, cum se 
exprimă acest text. „Când vreo moşie sau alt acaret se va, dă 
eu năimeală de veci, de nu se vor dă banii după aşezare în 
curgere de trei ani, atunci se iă lucrul înapoi şi se strică 
năimeala de veci; iar de va fi lucrul bisericesc, pănă în curgere 
de doi ani, însă de nu va fi fost trimes undeva pentru sluj- 
bele ţărei cu depărtare acel ce ţine lucrul prin năimeală de 
veci, sau de nu va fi oprit din poruncă ca să nu dea banii 
după așezare“. Vezi supră, p. 403. 

() Acţiunea pentru izgonirea bezmănarului, fiind relativă la un 
imobil, se va introduce la domiciliul situaţiunei imobilului 
(art. 59 Pr. civ.), iar nu la domiciliul bezmănarului. 

Această acţiune nu poate fi judecată după procedura sumară 
a legei proprietarilor, legea menţionată fiind o lege excepţio- 
nală, şi ca atare, de strictă interpretare. Vezi supră, p. 342. 

Chestiunea, de a se şti dacă judecătoriile de ocoale au căderea 
de a judecă acţiunile privitoare la: izgonirea bezmănarului, se 
va rezolvă după distincţia admisă prin art. 33 din noua lege 
a judecătoriilor de ocoale dela 30 Decembrie 1907. 

Sa decis că, pe cale de hotărnicie, nu se poate desfiinţă 
dreptul de bezman; pentru aceasta trebue o acţiune prineipală. 
Cas. rom. Bult. 1889, p. 15. Vezi şi Bult. S-a 1, 1883, p. 1054. 

() Cas. rom. Bult. 1865, p. 365; C. Galaţi, Cr. judiciar din 1899, 
No. 21 şi Dreptul din 1900, No. 48. — S'a decis că bezmă- 
narul pu poate fi expropriat, dacă a depus bezmanul în cursul 
judecăţei, pentrucă plata făcută în cursul instanţei este bine 
făcută pănă în momentul pronunțărei hotărtrei. Cas. rom. 
Bult. 1682, p. 421. Cpr. şi Bult. 1891, p. 603; Bult. 1894, 
p. 1095. — Există însă şi o altă teorie, care susține că, con- 
tractul este reziliat de drept prin neplata, canonului, și că 
Justiţia nu face decât să constate această reziliere. Cas. rom. 
Bult. 1900, p. 304 şi Dreptul din 1900, No. 48; C. Galaţi, 
Cr. judiciar din 1899, No. 27 şi Dreptul din 1900, No. 48; 
Trib. Ilfov, Dreptul din 1901, No. 22, ete.
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Art. 1517. — Se scoate bezmănarul din proprietatea, locului 
cu bezman prin judecată (1), când nu va plăti bezmanul la, lucruri 
bisericeşti în curgere de doi ani, iar la altele, în trei, rămănând 
lipsit şi de binale și de îmbunătăţirea, luerului (2). 

S'a decis însă, de către Curtea de casaţie, că adjude- 
catarul unui imobil supus la plata de bezman nu poate 
suferi rezilierea vânzărei, sub cuvânt că vechiul proprietar 
na plătit bezmanul pe mai mult de trei ani: 

„Considerând, zice această decizie, că deşi dreptu! de bezman 
este un drept real în acest înțăles că bezmănarul nu poate vinde 
proprietatea decât afectată de sarcini, în ceeace se atinge însă de 
ratele exigibile, ele nu pot fi considerate ea un drept real; că, dar, 
ori de câteori proprietatea trece la altul, noul proprietar nu este 
ţinut să sufere rezilierea. pentru neplata de bezman datorită de pro- 
prietarii anteriori; că, întrucât plata bezmanului reprezintă folosinţa, 
bezmănarului, şi această folosință e personală, ca atare, şi rede- 
vența acestei plăţi este personală și nu poate trece la noul pro- 
prietar; că aceasta, rezultă din art. 1527 C. Calimaeh, prin care 
legiuitorul, în seopul ca nudul proprietar să se acopere de dreptul 
ce-l aveă dela vechiul proprietar, obligă pe bezmănar să-i deă de 
ştire despre înstrăinarea locului supus la plata de bezman, obli- 
gaţie ce nu-şi are raţiunea sa decât admiţându-se ipoteza că nudul 
proprietar, în privinţa ratelor devenite exigibile, nu are decât un 
drept personal, ete.“ (5). 

(1) Cpr. art. 30 C. Calimach (19 C. austriac), după care nimene 
nu poate să-şi facă dreptate singur. Vezi înfră, p. 430, n. 6. 

(2) Vezi origina romană a acestui text, supră, p. 377, nota 1 şi p. 426, 
nota ]. — Codul Calimach se deosebeşte şi asupra acestui punct 
de acel austriac, căci, după art. 1135 din acest din urmă cod, 
de câteori bezmănarul (textul zice: der FErbainsmann) nu plă- 
teşte censul (den Zinz, adecă, bezmanul) la termenul cuvenit, 
proprietarul (der Hrbainsherr) poate cere sechestrarea, fruetelor 
spre despăgubirea sa (so kann. der Erbzinsherr verlangen 
dass die Nutzung in Peschlag genommen, und er aus der- 
selben schadlos gehalien werde). Vezi şi art. 1136 C. austriac 
(1519 C. Calimach) citate supră, p. 409. Codul Calimach se 
deosebeşte și de codul Caragea, care admite, pentru toate bez- 
manele termenul de trei ani, fără a distinge între embaticurile 
datorite bisericilor şi acele datorite partieularilor. Vezi p. 442. 

() Cas. rom. Bult. 1884, p. L15 urm. şi Dreptul din 1884, 
No. 24.— Contră: C. Iaşi, Dreptul din 1883, No. 62 (decizie 
casată), care zice că adjudecarea netransmițând adjudecata- 
rului alte drepturi de proprietate decât acelea, cari aparțin 
debitorului expropriat, în specie, dreptul bezmănarului este 
supus rezilierei, din cauză că n'a plătit bezmanul la timp. 
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Această, soluţie este admisibilă mai ales astăzi, faţă de 
noua redacţie a art. 565 Pr. eiv., după care imobilul adju- 
decat remâne liber de orice privilegiu sau ipotecă, la care 
eră supus. Prin acest sistem radical, aşa zis al Purge, sa 
tăiat vechea, controversă la care art. 565 Pr. civ. dădeă loc, 
admiţându-se soluţia din vechiul drept francez, în care un 
autor, Loysel, ziceă că: „decret force nettoe toutes hypo- 
theques et droits“ (). | 

Când un imobil supus bezmanului, este seos în vânzare 
silită, bezmănarul trebue să se prezinte la vânzare spre a-și 
valorifică dreptul său, pentru că, prin adjudecare, imobilul 
trece la adjudecatar liber de orice sarcini 0). 

Bezmănarul nu puate fi izgonit decât în baza unei ho- 
tărîni judecătoreşti (), deşi contractul său este reziliat de 
drept, fiindcă nimeni nu poate să-și facă însuş dreptate (*). 
Și această dispoziție nu se aplică decât în contra persoa- 
nelor majoare şi capabile de a-şi administră interesele. lor. 

Nu este însă nevoe ca bezmănarul să fie pus în întâr- 
ziere, de oarece art. 1761 din codul Calimach (9) consacră 

  

() Cpr. Planiol, 11, 1568. p. 509 (ed. a 4-a). 
(2) Opr. Judecăt. ocol. III Bucureşti, Cr. judiciar din 1904, No. 82, 
(2) Cpr. Cas. rom., C. laşi, Tribun. Covurlui, ete. Bult. 1891, 

p. 603; Dreptul din 1882, No. 82 şi din 1883, No. 62; Dreptul din 1891, No. 43 şi din 1893, No. 14; Bult. 1894, p. 1095; 
Bult. 1900, p. 304. -- Codul Caragea dispune că judecata, 
înainte de a expropriă pe bezmănar, trebue să-i acorde un 
termen de plată de şase luni, eu înştiinţare că dacă nu va 
plăti în lăuntrui acestui termen, el va perde dreptul său. 
Cas. rom. Bult. 1906, p. 695 şi Dreptul din 1906, No. 31; 
Bult. 1862, p. 20 (camera, reclamaţiunilor, a treia, decizie dată 
de această cameră, mai în urmă desfiinţată); C. Bucureşti şi 
Tribun. Ilfov, Dreptul din 1893, No. 14 şi din 1901, No. 22; 
Judecăt. ocol. I Ploeşti, Or. judiciar din 1903, No. 82.— Un 
asemenea termen nu poate fi acordat, după codul Calimach. 
C. Galaţi, Ur. judiciar din 1899, No. 27 şi Dreptul din 1900, 
No. 48. Vezi şi supră, p. 426, text şi nota 3. 

(€) Dar dacă contractul se veziliază pentru neplata canonului în 
termenul prescris de lege, proprietarul fiinţei nu poate scoate 
pe bezmănar .din folosinţa lucrului, atunci când din cauza 
faptului celui dintăi, acel de al doilea n'a avut folosinţa lucrului. 
Cas. rom. Bult. 1883, p. 276. 

(6) Iată cum se exprimă art. 1761 din codul Calimaeh: „Dator- 
nicul se învinovăţeşte, în deobște pentru prelungire, dacă n'au
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principiul : Dies. interpellat pro homine (termenul interpe- 
lează în locul omului) (!). 

Pentru a înlătură orice discuţie între proprietar și bez- 
mănar, art. 1518 din codul Calimach obligă pe acest din 
urmă a, depozită banii la judecătorie, sau la, arhiereu, dacă 
este vorba de un bezman bisericesc, însă, bine înțăles, înainte 
de expirarea termenului legal €). Iată, în adevăr, cum se 
exprimă art. 1518 din codul Calimach: 

Art. 1518.— Dacă proprietarul lucrului cu bezman nu va voi 
dinadins să primească bezmanul, dator este bezmănarul, apropiindu-se 
al treilea an, să depoziteze banii la, judecătorie sau la arhiereul, luând 
pentru aceasta adeverinţă; iar dacă nici așa nu va voi să-i primească 
proprietarul lucrului cu bezman, atunci, după împlinirea a al 
treilea an, îl câştigă bezmănarul; iar dacă, proprietarul, în urmă, 
îi va, cere banii, dator este bezmănarul să-i plătească atunei (5). 

Astăzi, consemnarea, canonului nu se mai face la tri- 
bunal, nici la arhiereu, ci la casa de depuneri şi consem- 
naţii. Bezmănarul nu are nevoe, înaintea depunerei banilor, 
să facă ofertă reală proprietarului. 

plătit datoria sa în termenul hotărît de legi sau prin toemală, 
ori dacă nefiind termenul hotărît, nu s'au învoit eu ereditorul 
său, după ziua în care, prin judecată sau afară de judecată, 
i sau făcut cerere de plată“. Cpr. art. 1334 C. austriac, 
1223 C. italian, art. 284 C. german, art. 117, $ 2 C. federal 
al obligaţiilor (Elveţia), ete. — Contră: Art. 1079 C. eivil 
român, 1139 C. civ. fr., ete. Chestiunea de a se şti dacă re- 
gula Dies înterpellat pro homine eră sau nu admisă în dreptul 
roman, eră foarte controversată. Vezi tom. VI al Coment. 
noastre, p. 358, nota 1 şi tom. I, p. 117, text şi nota 2 (ed. a 2-a). 

() Cpr. Cas rom. Bult. S-a I, 1883, p. 440 (notire) şi Dreptul 
din 1883, No. 48; Bult. 1895, p. 885; Or. judiciar din 1895, 
No. 34 şi Dreptul din 1895, No. 63; Bult. 1900, p. 304; Or. 
Judiciar din 1900, No. 32 şi Dreptul din 1900, No. 48 (eu 
observ. lui Alex. Degrâ, ultima notă a ilustrului jurisconsult), 

(2) „Ne autem ex hac causa dominis facuitas oriatur emphy- 
teulas suos repellere, ei reditum minime velle suscipere, ut ex 
hujusmodi machinatione triennio clapso, suo jure îs qui em- 
Phyteusin suscepit, cadat: licentiam ei concedimus, atteştatione 
pr&missa, pecunias oflerre, hisgue obsignatis, et secundum, 
legem depositis, mini,  dejectionis timere periculum“. (|. 2, 
în fing, Cod, De jure emphyteutico, 4, 66). 

(2) Acest text (asupra, căruia vezi Cas. rom. Bult. 1867, p. 27), 
nu are corespondent în codul austriac, ci este adaos de le- 
ginitorul Moldovei, după legea romană citată în nota, precedentă. 
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Sa decis că art. 1518 nu obligă pe bezmănar a depune 
canonul decât numai pe trei ani, iar nu pe tot timpul cât 
proprietarul refuză de a-l primi (4). 

În eaz de perdere pricinuită prin forță majoră, bezmă- 
narul nu are niciodată, dreptul la despăgubire (art. 1515 
O. Calimach, 1134 ab anitio, C. austriac). 

EI nu este, de asemenea, în drept să ceară ca să i se 
ierte o parte din bezman, căci el trebue să-şi plătească ca- 
nonul cât timp fondul emfiteotie nu este distrus cu desă- 
vâzșire (art. 1516 C. Calimaeh, 1134, în fine C. austriae)(?). 

Am ajuns, în fine, la stângerea emfiteozei. 
Emfiteoza, se stânge, după cum am văzut, conform 

art. 1517: 
1% prin neplata canonului timp de doi ani, dacă este 

vorba de un bezman bisericesc, și timp de trei ani, dacă este 
vorba de un bezman datorit unui particular, însă, în ase- 
menea caz, eviețiunea bezmănarului nu se poate face prin 
samovolnieie, ci numai prin. judecată ; 

2” prin înstrăinarea dreptului bezmănarului, fără eon- 
simțimântul proprietarului (axt. 1527 C. Calimaeh) (5). 

La aceste două cazuri de stângere ale emfiteozei, admise şi 
în dreptul roman (4), codul Calimach mai adaogă următoarele: 

3 abuzul folosinţei (art. 1511, 1512 corespunzători cu 
art. 1129, 1130 C. austriac) 5). 

40 neîndeplinirea, condiţiilor contractului, în eari cazuri 
desființarea emfiteozei are loe prin hotărire judecătorească 
(art. 1512 C. Calimach, 1130 C. austriac) (€); 

(1) Cas. rom. Bult. S-a 1, 1873, p. 110. —- Chitanţa de plata 
bezmanului pe anii din urmă constitue o prezumpţie juridică 
pentru achitarea plăţilor din trecut. Cas. rom. Bult. S-a I, 
1876, p. 186. 

(2) Vezi supră, p. 415. 
€) Vezi supră, p. 422, 423.— S'a decis că şi vânzarea, de bună voe 

prin licitaţie publică atrage această, decădere pentru bezmănar. 
Cas rom. Bult. S-a 1, anul 1873, p. 143. Vezi supră, p. 423, nota 1. (6) Vezi L. 2 şi 3, Cod, De jure emphyteutico, &, 66. 

(6) Cpr. art. 15 L. belg. din 10 Ianuarie 1824 şi art. 1565 0. 
italian, ete. 

(€) Expulzarea bezmănarului nu se poate face în adevăr, decât 
în baza unei hotăriri judecătoreşti (cpr. art. 30 C. Calimach). 
Vezi supră, p. 427, nota 1.
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5 perderea totală sau de istov a fondului (art. 1539 pierderea to- . . - 

C) le lit. d C. Calimach (1); 
6” anularea, contractului pentru cauzele stabilite de lege, Anularea con- precum: dolul, frauda, frica binecuvântată sau temeinică, tractului. sau violența, absența, leziunea, peste jumătate din obișnuitul 

preţ al lucrului, dacă părţile nu se găsesc într”'unul din ca- 
zurile anume prevăzute de lege (); 

70 consimţimântul mutual al părților unit cu tradiţia Consimţ. păr- 
lucrului (art. 1533 lit. a C. Calimach); ților. 

8” renunţarea fie din partea proprietarului, fie din partea, Renunarea. bezmănarului, unită cu tradiţia ȘI restituirea titlurilor (art. 457, 
581 C. Calimach) (9), | 

9% expirarea termenului, când emfiteoza a fost consimțită Expirarea pe timp determinat (axt. 1533 lit. 5 C. Calimach) (4). Dacă termenului. termenul a expirat sub codul actual, el nu mai poate fi prelungit, 
pentrucă aceasta ar însemnă a constitui o emfiteoză, sub legea. 
nouă, ceeace art. 1415 opreşte. (Vezi supră, p. 419, nota 3. 

10” moartea bezmănarului fără moștenitori legitimi. În Moartea bez- acest din urmă caz, uzufructul se unește cu proprietatea, mănarului. substanţei (eonfuziune), proprietarul fiind obligat a, plăti da- 
toriile bezmănarului, dacă bunurile sale personale sunt in- suficiente. Aceasta rezultă din art, 1534—1536 C. Calimaeh 
(1149 C. austriac). 

(1) Perderea parțială a fondului lasă, din contra, să subziste em- Perderea par- fiteoza, fără ca bezmănarul să poată cere vreo scădere din țială a iu- canon, chiar dacă ceeace a rămas din lucru n'ar fi suficient  crului. pentru plata, acestui canon (art. 1516 C. Calimaeh, 1134 C. austriac). Vezi supră, p. 415. Cpr. ant. 11 L. belg. din 10 Ianuarie 1824. 
Din art. 1516 rezultă că, dacă pe locul supus bezmanului ar există 0 casă, distrugerea ei n'ar aduce stângerea emfi- teozei; ea ar continuă să subziste asupra pământului, întrucât ea nu este mărginită numai la suprafaţă. Opr. “Tocilescu, op. cit. p. 440.— Contră: art. 5, partea III, cap. 5 C. Caragea. Vezi înfră, p. 443, "444. 

€) Cpr. art. 365, 1156—1159, 1162—1164, 1166, 1251, 1253, 1905, ete. C. Calimaeh. | (2) Art. 457 și 581 din codul Calimach corespund cu art. 850 şi 444 din codul austriac, însă aceste din urmă, texte sunt altfel redactate, și redacţiunea lor a fost schimbată, de legiuitorul Calimaeh. 
(*) Opr. Trib. Iaşi, Dreptul din 1909, No. 38, p. 298 (cu observ. noastră). 
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lată, în adevăr, cum se exprimă aceste texte: 

Art. 1534. — Averile cele pe moștenire luate în năimeală şi 
cu bezman, trec la toţi moştenitorii năimitorului sau a bezmănarului, dacă unii. din ei nu sar fi depărtat anume la încheierea toemelei (art. 1149, ab initio C. austriac) (1). 

Art. 1535. — Dacă proprietarul. folosirei nu va lăsă legiuiţi 
urmaşi, atuncea se uneşte aceasta cu proprietatea, ființei lucrului (art. 1149, în medio C. austriac) (2). 

Art. 1536. — Dacă proprietarul fiinţei lucrului va primi acest drit, este dator să plătească toate datoriile mortului proprietar al 
folosirei, câte nu. se vor puteă plăti din altă avere a lui (art. 1149, 
în fine C. austriac) (2). 

11% Eimfiteoza, se mai stânge încă, prin exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică (art 479 şi 1533 lit. v C. Cali- 
mach și art. 33 L. p. expropriere din 1864), în care caz 
bezmănarul are drept la o despăgubire (+). 

() „Erbpaht-und Ebrbzinsgiiter gehen auf alle Erben îiber, die 
nicht ausdruchlich ausgeschlossen worden sind“ (art. 1149, ab 
înitio C. austriac). 

€) „Ilat der Nutzungseigenthiimer keinen rechimăssigen Nach- 
folger; so wird das Nutzungseigenthun mit dem Obereingen- 
thum vereinigel“ (art. 1149, în medio C. austriac). 

(2) „Dock muss der Obereigenthiimer, wenn er von diesem Rechie 
Gebrauch machen will, alle Schulden des Nutzungseigenthiimers, 
die aus einem anderen Vermăgen nicht getilgt werden kânnen, 
berichtigen“. Sfârşitul acestui text mai are încă un paragraf, 
care n'a fost tradus în codul Calimach, și anume: „Legile 
politice determină cazurile în cari nudul proprietar este obligat 

a abandonă altora bunurile ce-i au fost transmise: „In wie 
fern ein Obereigenthiimer das heimgefallene Gut an andere 
zu îiberiassen verbunden sei, bestimmen dit pohtischen Ve- 
rordnungen“ (art. 1149 în fine C. austriac). 

(*) Cpr. Trib. Covurlui, Dreptul din 1891, No. 43 (motive, în 
fine). Vezi şi 'Trib. Ilfov, Dreptul din 1888, No. 60 (în pri- 
vinţa codului Caragea). Cpr. Pacifici-Mazzoni, op. cit., III, 
partea, I, 187, p. 524, 525. 

Nu numai bezmănarul, dar și proprietarul ființei are drept 
la o despăgubire.— S'a, decis că această despăgubire consistă în 
suma, ce sar cuveni proprietarului pentru răscumpărarea em- 
baticului, adecă valoarea, de 40 de ori a canonului pe un an, 
conform art. 63 din legea pentru răscumpărarea embaticurilor 
dela 7 Aprilie 1889 (Judecăt. ocol. II Iaşi, Dreptul din 1909, 
No. 50); însă această soluție este, după părerea noastră, in-
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12% In fne, codul Calimaceh prevede, ca mod de stân- Uzucapiunea. gere al emfiteozei, uzucapiunea sau prescripția achizitivă. lată textul care prevede acest mod de stângere: 
„Proprietatea folosirei se stânge prin legi, și mai ales prin Amt. 1638 prescripţie“ (art. 1533 C. Calimaeh, lit. v). C. Calimach. 
Proprietarul substanței sau ființei lucrului, adecă a do- Ar 1937 meniului direct, a cărui drept este mărginit prin dreptul C: Calimaeh. proprietarului folosinţei, adecă prin emfitevză, poate deci să uzurpeze fondul dela bezmănar, și să-l dobândească liber de această sarcină, posedându-l de bună credinţă cu titlu de proprietate liberă şi nemărginită. lată cum se exprimă, în această privinţă, codul Calimaeh: 
Art. 1937. — Fideicomisum şi lucrul cel de năimeală după moștenire, sau Dezman, încetează de a fi mai mult de acest felu, dacă proprietarul cel îngrădit îl va fi stăpânit slobod şi neîngrădit în termen de patruzeci ani (art. 1474 C. austriac) (1), Fiind însă că, după cum știm, codul Calimaebh tere pentru această preseripție o posesiune de bună credință art. (1940 0. Calimaeh, 1477 Ci. austriac) (2), a rareori se va puteă, în- tâmplă ca proprietarul să, îndeplinească această condiţie, fiindeă el știind că fondul ce” posedă, este supus bezmanului, nu este 

  

admisibilă, fiindcă, în specie, nu este vorba, de o răscumpărare benevolă, ci de o expropriere silită, cârmuită, de alte principii. Tot ce trebue să se deă, în specie, proprietarului este o sumă, de bani care să producă venitul ce el incasă anual cu titlu de bezman, iar nu preţul răscumpărărei, întrucât, încă odată, răscumpărare nu există în specie, și întrucât numai cu această, sumă proprietarul este păgubit prin expropriere. Altfel, pro- , prietarul ar aveă o situaţie mai bună decât acea, pe care o aveă în timpul existenţei bezmanului Şi sar înavuţi în detri- mentul bezmănarului care, necontestat, are şi el dreptul la despăgubire, şi care poate să aibă construcţii sau plantaţii de mare valoare pe locul supus bezmanului. 
Aceeaș carte de judecată mai pune încă în prineipiu că legea de răscumpărare a embaticurilor pentru bunurile Sta- tului se aplică şi bisericilor, întrucât bunurile bisericilor sar contopi în patrimoniul Statului; însă această soluţie ni s'a părut cu desăvârşire inadmisibilă. Vezi observaţia noastră, care înso- țeşte această sentinţă, publicată în Dreptul din 1909, No. 50. () „Die Făgenschafi eines Pamilien- Pideicommisses, eines Erb- pacht-und. Erbeinsgutes geth nur durch einen frei eigenthiimli- chen Besita von vierzig lahren verlorent (art. 1474 C. austriac). () Vezi supră, p. 419, Opr. Trib. Iaşi, Dreptul din 1909, No. 26. 

20724 7 
28



434 CODUL CIVIL, — CARTEA III. —TIT. VII. — BEZMAN, — C. IPSILANT, 

de bună credință. Pentru ca, aceasta, să fie cu putinţă, trebue i să presupunem că un -moștenitor al nudului proprietar a Sa posedat de bună credință, timp de 40 de ani fondul emfi- CI „teotie, erezându-se proprietar neîngrădit. In acest caz, reaua, 
credință a autorului nu va strică moștenitorului, pentrucă 
după art. 1920 din codul Calimach (1463 C. austriac), reaua 
credință a precedentului posesor nu împedică pe moștenitorul | de bună credință de a îacepe uzucapiunea din ziua intrărei 

| sale în posesiune (?). 
| ae mărar Dar dacă proprietarul sau moștenitorul lui poate să, 

prescrie con- prescrie contra, bezmănarului şi să aducă astfel stângerea 
tra proprie emfiteozei, s'a, decis, în sens invers, că bezmănarul, fiind un 

"posesor cu titlul precariu, nu poate niciodată să preserie, 
contra proprietarului, imobilul grevat de emfiteoză (2). 

Nici dijmăna- Tot în baza acestor prineipii s'a decis, cu drept cuvânt, 
ru mu poate că nici dijmănarul nu poate să preserie, contra proprieta- 

rului, fondul supus dijmei (2). 
Pentru ca, preseripţia. să fie admisibilă din partea, acestor 

posesori, trebue să presupunem o intervertire ostensibilă a 
titlului lor (4. ! , 

C. Ipsilant. Terminând cu interpretarea codului Calimach, trecem 
la legiuirile. Munteniei, şi mai întăiu la codul Ipsilant, despre 
care vom zice numai câteva, cuvinte. 

  

Codul Ipsilant. 

Acest cod, care este din anul 1776, începe prin urmă- 
toarele frumoase cuvinte de introducere, pe cari este bine ea 
generaţia actuală să le cunoască: 

„Cu cât este trebuincios povăţuitorul la un călător ce va să 

(1) Cpr. art. 1859 C. actual. 
() Trib. Putna, Dreptul din 1894, No. 12; Trib. Vaslui, Or. 

judiciar din 1901, No. 12 (eu observ. noastră). Această din 
urmă sentință se întemeiază pe părerea noastră, pe care o 
şi invoacă în motivele sale. 

() Trib. Iaşi, Dreptul din 1909, No. 26. Cpr. Cas. rom. Bult. 
1898, consid. dela pag. 722. 

(*) Cpr. Toeilescu, op. cit., p. 441; Pacifici-Mazzoni, Îstituzioni 
di diritto civile italiano, LII, partea L, 188 (ed. a 4-a, 1905), 
şi deciziile italieneşti citate de acest autor, p. 525, nota 1. 

N
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treacă prin locuri pustii, ca, să nu rătăcească din drum în locuri neumblate, şi cu cât are trebuință de lumină unul ce umblă întru întunerie ca să nu deă, peste prăpăstii şi adâncături, atât sunt de tre- buincioase şi pravilele la o politie, ca printi'însele să se povăţuească spre chibzuirea dreptăţei şi a adevărului, și să nu greşească întru cea, mai trebuincioasă şi a toatei bunei orăndueli păzitoarea, adecă la judecata lui Dumnezeu (căci noi, după chipul cel Dumnezeese, nu numai avem a stăpâni pe pământ, ei și a judecă, după asemănarea judecătorului tuturor ni s'a dăruit)“, ete. (). 

leşi acest cod nu pronunță cuvântul emfiteoză sau embatic, totuşi credem să găsim această instituţie în mai multe paragrafe. 
În adevăr, în capit. „cele drepte ale stăpânilor moșiilor ce au asupra locuitorilor“, găsim următoarele: 
Art. 5. — Când nemernicul (2) (adeeă locuitorul ce şede pe moşia altuia), îşi va părăsi via lui trei ani deplini neluerată, atunci stăpânul moşiei să arăte Domniei mele, şi dându-se ştire, şi încă de un an soroc, de nu o va lucră nici într'acel an, atunci s'o stăpâ- mească stăpânul moşiei. Insă aceste soroace de trei ani şi de unul, să se caute când nu se va întâm plă vre-o întâmplare de mare nevoe“. 
În capitolul: „pentru cei ce zidese pe loe străin“, găsim, «de asemenea, următoarele: 

Art. 1.— „Câţi vor zidi orice fel de zidere pe pământ străin, așezându-se pentru chiria cea orânduită (), pănă a nu pune teme- liile, să toemească cu stăpânul locului şi felul neguțătoriei anume «după care este să se neguţătorească, şi latul, lungul şi înălţimea zidirei, spre a nu supără şi pe vecin, nici locurile cele deobşte; și 

(') In precuvântarea, codului Calimach, logofătul C. Sturza, se "exprimă în termenii următori: „Sufletul unei naţii se cuprinde în legi, cari, prin înţelepeiune şi dreptate, cârmuesc toată înde- letnicirea publică şi particulară. Efectul acestui adevăr se vede la, toate popoarele luminate, cari au astăzi ale lor așe- zământuri, şi prin cari pământeanul de orice treaptă, cunos- când ale lui drituri şi îndatoriri, află în a, lor păzire sigu- ranţa vieţei, a, cinstei şi a averei sale, ete.“ 42) D-l Mandy crede că expresiunea, nemernicul corespunde acelei franceze „vilain“. (Or. judiciar din 1909, No. 18, p. 139). In limba feodală, prin „vilain“ se înțălege însă omul de ţară, cae nu e nobil, iar prin „nemernic“ (om de nimie, dela, nemo, neminis), se înţălege aci locuitorul care şede pe moşia, altuia, după cum ne explică însuş codul Ipsilant, prin para- graful menţionat, 
40) Adecă : fixând canonul ce trebue să plătească. 
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să se facă așezământ înscris şi pentru cât loe va luă, ca să nu se 
întâmple în urmă prigoniri pentru călcări de hotar“. 

Art. 2.— In zapisele de așezământ să se însemneze și de câți 
ani face tocmala, adecă numai la acel obraz, sau și la moștenii- 
torii lui; să se tocmească şi materia din care este să se facă zidirea, 
şi de are voe să facă şi pivniţă, şi de are voe s'o zidească de al 
doilea când se va întâmplă ori să ardă, ori să se strice cin vreo 
întâmplare ; și de este să se facă zidirea în lăuntru în oraș, ne- 
gresit să fie acoperișul or: de olane, ori de şindrilă, iar nu de 
șovar, sau de trestie şi de scoarțe, pentru, primejdie de foc ); să 
se tocmească şi aceasta, adecă să nu aibă voe stăpânul să sporească 
chiria pentru nicio pricină“, ete. 

Este evident, după părerea noastră, că în aceste para- 
grafe este vorba de pactul embaticar, pentru care vedem că se 
cere un act scris, ca și în codul Caragea. (Vezi iînfră, p. 440). 

„_ “Toate condiţiile acestui pact erau sau trebuiau să fie 
de mai înainte hotărite de părţi, prin convenţia lor. 

Ce se făceă însă în privința punctelor neprevăzute în 
toemală? 'Trebuiă, de bună samă, să se aplice dreptul roman; 
însă, de sigur că, în realitate, se aplică bunul plac al ju- 
decătorului, ceeace însemnează că nemernicul eră dat rămas, 
iar stăpânul aveă totdeauna dreptate. Sic volo, sic jubeo; 
sit pro ratione' voluntas ! 

Trecem acum la codul Caragea. 

Codul Caragea. 

Acest cod, foarte laconic și incomplect în această ma- 
terie, nu are asupra bezmanului decât câteva articole, cari 
figurează în partea III, capit. 5, sub titlul: pentru sădire 
sau clădire (textul grecesc zice: zepi ăyrporeiosoc, despre em- 
fiteoză) (2). 

Vom transerie mai întăiu textele pe care această lege le 
consacră materiei noastre, şi apoi, ne vom încercă a le in- 
terpretă. 

() Va să zică, încă de pe atunci se luau măsuri pentru cură- 
ţenia, siguranţa şi înfrumusețarea oraşelor. Vezi şi tom. III, 
partea I, al Coment. noastre, p. 682. Cum se aplicau însă 
aceste dispoziţii aceasta este o altă chestie. 

(2) Vezi supră, p. 369, nota 1.
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Iată aceste texte: 

Art. 1. — Sădirea (1) este un chip de închiriere, şi se zice când închiriem pământul nostru la altul ca să sădească sau să, zi- 
dească pe dânsul, plătindu-ne un ce 2), şi cel ce cu arătatul mijloe 
iă pământul nostru, se chiamă săditor sau clăditor. 

Art. 2. — 'Toemala elădirei şi a sădirei să se facă înscris. 
Art. 3. — Sădirea (şi clădirea) să se urmeze întocmai de pe toemală. 

Art. 4. — Când stăpânul clădirei sau al sădirei nu va plăti în trei ami ceeace sa tocmit a dă, să se tragă la judecată, și după ce i va da judecata soroe de șase luni, şi iarăș nu va plăti, atunci să repreţuească lucrul cel sădit sau clădit în starea ce se va găsi, şi să-l rescumpere stăpânul locului, iar clăditorul să, se izgonească, 
Art. 5.— Când sădirea va fi zidire, şi va, arde, sau se va dă- 

râmă cu totul, atunci de nu va fi fost mai dinainte toemit cum să, 
se urmeze, să rămâe locul slobod în stăpânirea stăpânului său. 

In codul Caragea, emfiteoza poate fi definită; o con- 
venţie sinalagmatică, prin care proprietarul unui fond urban 
sau rural concedează unei persoane o parte din proprietatea 
sa, cu obligaţia pentru concesionar de a o îmbunătăţi fie 
prin sădire, fie prin clădire, cu cheltueala sa, şi de a plăti 
proprietarului o redevenţă oarecare, cât de mică (5). 

Plata, acestei redevenţe (canon) se preserie prin trei ani 
(art. 7 $ 7, partea VI, capit. 1 C. Caragea) (*). 

Fixarea unui termen nu schimbă, întru nimie natura 

  

() Şi trebuiă adaos: și clădirea. Textul grecesc zice: H Eupbrevarg (emfiteoza). Vezi supră, p. 369, nota 1, 
(2) Textul grecese zice: ya râoov, adecă: un cuantum. 
(2) Cpr. Judecăt. ocol. Băileşti, Pag. juridice din 1908, No. 22 

(cu observ. noastră). Judee. ocol, Mostiștea, Dreptul din 1907, 
No. 6, p. 47.— Atât în dreptul nostru anterior cât şi în dreptul 
roman, precum şi în toate. legiuirile străine cari admit emfi- 
teoza, nu se poate deci ca acest contract să fie constituit cu 
titlu gratuit. Trebue în totdeauna să existe o redevenţă, cât de 
mică spre recunoaşterea, dreptului proprietarului. Vezi supră, 
p- 370, nota 3. Cpr. Laurent, VIII, 382; Paeifici-Mazzoni, 
Îstituzioni, di diritto civile italiano, UI, partea I, 171, p. 507 

- (ed. a 4-a 1905). 
4%) Cpr. Cas. rom. Bult. 1893, p. 15.— Dacă preseripţia a început 

sub codul actual, plata embatieului se preserie însă prin cinci 
ani (art. 14907 şi 1911 C. civil aetual). Cas. rom., loco supră cit. 
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Critica codu- 
lui Caragea, 

Drept real. 

L. din 15 
Maiu 1843. 

fiteoza, este un drept real și o desmembrare a proprietăţei (?). 

CODUL CIVIL.— CARTEA III.— "TIT. VII.— BEZMAN. —C. CARAGEA. 

şi caracterul contractului (0. Săditorul sau constructorul de-- 
veneă, ca şi în codul Calimaeh, proprietarul plantațiilor şi 
construcţiilor făcute de dânsul. 

In loc de a dă o definiţie atât de simplă, ast. 1 din 
codul Caragea, zice că emfiteoza (sădirea, sau plantaţia) este. 
un chip de închiriere, expresie care, pe lângă că nu e toemai 
exactă, apoi, a făcut pe unii să creadă că, sub acest cod, 
emfiteoza este un drept personal (). 

Această soluţie e cu desăvârșire greșită. In adevăr, în 
codul Caragea, ca în toate legislaţiile vechi şi moderne, em- 

Astfel, fiind lucrurile, Curtea, din Bucureşti a decis, cu 
drept cuvânt, că în urma legei din 15 Maiu 1843 (), epitropii 

(1) Cas. rom. Bult. 1899, p. 632 şi Or. judiciar din 1899, No. 22, 
pag. 172. 

() Trip, Dolj, Dreptul din 1907, No. 24 şi Pagini Juridice din. 
1907, No. 12 (cu o observ. critică foarte judicioasă a d-lui Ed. 
Diogenide, distins avocat al baroului din Craiova). 

() O. Bucureşti, Judecăt. ocol. R.-Vâlcea, Trib. Buzău, ete., 
Dreptul din 1890, No. 49; din 1902, No. 9 şi din 1907, 
No. 79; Trib. Ilfov, Dreptul din 1904, No. 14; 'Tocileseu, 
op. cit. p. 447 urm.; C. St.: Bossie, Cr. judiciar din 1908, 
No. 86; Ed. Diogenide, Pag. juridice din 1907, No. 12, ete. 
În privinţa dreptului roman şi a codului Calimach, vezi supră, 
p. 377 și p. 41. Cpr. Pacifiei-Mazzoni, op, cit.. II], partea I, 
p. 500, No. 166. 

() Iată cum se exprimă această lege: 
Art. 1.— Inchirierea locurilor eu embaticuri de care se vor- 

beşte în art. 1, capit. 5, partea III a pravilei pământului, nu 
va fi slobodă decât pe la .orașe şi târguri slobode; iar sfatu- 
rile orășăneşti (consiliile comunale) de prin acestea, când vor: 
găsi cu cale că nişte aşemenea locuri ce se dau, sunt trebuin- 
cioase sau spre înfrumuseţirea lor, sau pentru folosuri obşteşti, 
vor aveă, precăderea de a le popri cu aceleași toemeli. 

Drept aceea, se îndatoreşte Logofătul bisericesc (Ministrul 
cultelor), când i se înfățișează asemenea zapise, să le facă cu- 
noscut sfaturilor orăşeneşti cari, în soroe de 40 de zile, să ho- 
tărască, și sau să le oprească pe sama şi singura trebuinţă a, 
oraşelor, sau să le sloboadă. Peste acest soroc, vor fi slobozi 
contraetanţi într'însele. 

Art. 2. — Egumenii monăstirilor închinate şi neînchinate, 
precum şi îngrijitorii schiturilor sunt popriţi în viitor de a 
mai da locuri cu embaticuri dela sineşi şi fără ştirea Stăpânirei. 

Art. 3. — Egumenii monăstirilor, sau îngrijitorii scehitunilor
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averilor bisericeşti nu puteau să concedeze embaţicuri asupra 
acestor averi, ei neavând decât dreptul de administraţie (€). 

Emfiteoza fiind un drept real şi o desmembrare a PrO- Acţiunile po- 
prietăţei, se înțălee că bezmănarul este în drept a exercită, Se0, în 
toate acţiunile privitoare la folosința sa, precum: acțiunea, care, ete. 
în revendicare, acţiunile posesorii, acțiunea în grăniţuire, 
ete. (2). El poate să închirieze sau să înstrăineze dreptul său (5); 
să-l ipoteceze, să constituească o servitute activă sau pasivă, 
ete. (5. EL poate să închirieze sau să arendeze fondul supus 
bezmanului (5), ete. Tot ce am zis în privinţa codului Cali- 
maeh este aplicabil și codului Caragea. 

Sub codul Caragea, ca şi sub acel Calimach, emfiteoza Hrisov dota- 
nesc, vor fi datori a face cunoscut la, Departament cererile pentru 

asemenea, închirieri şi condiţiile propuse din partea, doritorilor. 
Ari. 4. — Sf. Mitropolie, împreună cu Departamentul ere- 

dinţei, încheind un jurnal, vor supune a lor chibzuire la cu- 
noştința și deslegarea Înaltei Stăpâniri, după care dându-se 
voe a se face embaticarea, se vor adeveri inserisele de către 
Departamentul credinţei, păzindu-se regula arătată la art, 1. 

() Vezi Dreptul din 1881, No. 41 şi din 1890, No. 49. Cpr. Cas. 
rom. Bult. 1883, p. 245 și Dreptul din 1888, No. 33; Trib. 
Ilfov, Dreptul din 1904, No. 14.— Sa decis însă că, înaintea 
legei din 1843, epitropii unei biserici puteau să concedeze, cu 
titlu de embatie, imobilele acestor biserici. Cas. rom. Bult, 
1891, p. 618. Ineât priveşte codul Calimach, vezi supră, p. 417. 

(2) Vezi supră, p. 422. 
() Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1904, No. 14. — După art. 9, Dreptul de capit. III, partea 2 din codul Caragea, stăpânul locului eră protimisire, preferat oricărui alt cumpărător (dreptul de protimisis): „Când 

se vinde lucru sădit sau elădit pe loc străin şi închiriat, adecă 
lucruri eu embatic, cis 74 zoMuzza ro eviorevp&voy, după cum 
se exprimă textul grecesc, stăpânul locului se proti miseşte mai 
mult decât toate. rudele şi vecinii. Legea din 15 Martie 1849 
a modificat, în această privinţă, dreptul de protimisis (de pre- 
ferință) al proprietarului care concedase embaticul, căci această, 
lege a desfiinţat dreptul de protimisis. „Căderea de protimisis 

- la vânzări de lucruri nemișcătoare şi țigani, zice art. | din 
această lege, se desființează, de acum înainte“. Vezi asupra 
dreptului de protimisis, pe care nu tvebue să-l confundim eu 
pactul protimeseos, tom. VIII al Coment. noastre, p. 617 urm. 
Mai vezi P. Negulescu, Studii de istoria dreptului român, p. 171 
urm. şi Btude sur la protimis dans Vancien droit roumain, 
Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1893, No. 14, p. 109. 

(*) Vezi supră, p. 422. 
(6) Vezi supră, p. 49, nota 2.
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putea fi constituită printi'un hrisov domnesc ('), sau prin testament, dacă testatorul arătă canonul ce trebueă să plă- tească bezmănarul (2). 
Preseripţie. Ea putea fi dobândită, ea, și dreptul de proprietate, prin preseripţia de 10 sau 30 de ani, după cum posesiunea 

eră, exercitată cu bună sau cu rea, credință (*). (V. p. 419, 433). „Convenţie. Emfiteoza puteă, de asemenea, fi constituită prin toe- cashul soris mală (convenţie), însă art. 2 din codul Caragea, cerând în ad proba- această privinţă, ea ŞI codul Ipsilant (5, un act scris,. fie tionen. cehia prin punere de deget, conform obiceiului de atunci, chestiunea, este de a se şti dacă actul seris eri, cerut pentru 
însăș existența, contractului (ad, solemnâtatem), sau numai pentru dovedirea lui (ad probationem). Această, chestiune 
este controversată (5). 

  

(1) Vezi supră, p. 418. 
(2) Vezi supră, p. 418. 
() Cas. rom. Bult. 1891, p. 618 şi 1048, 1049 precum şi Dreptul 1892, No. 5.— Această din urmă decizie pune în prineipiu că, în materie de prescripţie decenală, pentru ea titlul pe temeiul căruia s'a, exercitat posesiunea, să fie just, trebue ca legea să autorize concedarea dreptului ce se acordă prin el, şi să fie învestit cu formele cerute de ea pentru validitatea lui; aşa, că, titlul nu încetează de a fi ca atare, dacă persoana dela care emană nu eră proprietară sau nu aveă capacitatea de a con- cedă, un asemenea drept, căci prescripţia are tocmai de scop de a acoperi viciul rezultând din lipsa de capacitate a per- soanei care a transmis dreptul. Aşa dar, odată ce codul Ca- ragea autoriză constitmirea dreptului de emfiteoză sau embatie, şi se constată că titlul prin care s'a făcut o asemenea, con- cedare întruneşte formele cernte de acea lege pentru validi- tatea, lui, urmează că el constituiă un just titlu în virtutea căruia bezmănarul puteă să prescrie printr'o posesiune cu bună credință, în timp de zece ani. Incât priveşte codul Ca- limaeh, vezi supră, p. 418 urm. Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1885, No, 71..—S'a decis însă, cu drept cuvânt, că codul actual nepermiţând embatieurile (art. 1415), actul de constituirea lui sub acest cod, nu este un Just titlu, spre a se puteă întemeiă pe el preseripţia. Cas. rom. Bult. 1897, p. 1072. (*) Vezi supră, p. 436. Aceeaș soluţie este, după părerea noastră, „ admisă şi de codul Calimach (argument din ast. 1540 şi 1530). Vezi supră, p. 417, text şi nota | și p. 424. 

(5) Vezi pentru afirmativa (preserierea actului scris ad solemni- tatem), Judecăt. ocol. II] Bucureşti, Or. judiciar din 1904, No. 82. Cpr. Cas. rom. Bult. 189%, p. 721. — Contră: (ad   

ș
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Ant. 8 din codul Caragea dispune că sădirea, Şi clădirea, C. Caragea. 
adecă, emfiteoza, trebue să urmeze întocmai după toemală, At 3 ceeace însemnează, că părţile pot face, în această privinţă, 
orice convenţii vor crede de cuviință. Se poate deci derogi, 
prin convenţii, dela, dispoziţiile legei în materie de emiiteoză, 
ŞI aceste dispoziţii nu vor fi aplicate decât în lipsă de con- 
venţii panticulare ('). Rămâne însă bine înțăles că conven- 
țiile părţilor, spre a aveă tărie, trebue să fie licite, căei, 
după art. 4 dela toemeli (partea III; capit. 1), „toemala 

  

probationem). Cas. rom. Bult. 1873, p. 5; Bult. 189, p.15; 
Bult. 1894, p. 2; C. Bucureşti, Dreptul din 1885, No. TI; 
C. Galaţi, Cr. judiciar din 1894, No, 29; Judecăt. ocol. 
R.-Vâleea, Dreptul din 1902, No. 9; Trib. Mehedinţi, Or. 
judiciar din 1907, No. 33, p. 262; Trib. Dolj, Pagini ju- 
ridice din 1908, No. 20. — Soluţia din urmă, fiind de bună 
samă cea mai juridică, unii aplică bezmanului sau emba- 
ticului art. 8 din codul Caragea dela toemeli (partea III, 
capit. 1), după care toemelele pot fi dovedite şi prin alte probe 
decât actele scrise. „'Loemala cea neserisă, zice acest text, când 
se va încredință cu întreaga dovadă, are tot 0 tărie ca şi 
acea scrisă“. — Prin aplicarea principiului că actul scris nu 
este cerut, în specie, ad solemnilatem, ci numai ad proba- 
tionem, s'a decis că, sub codul Caragea, embaticul poate fi 
probat prin chitanţele de plată a acestui drept (Cas. rom. 
Bult. 1893, p. 15 și Cr. judiciar din 1893, No. 42; Judecăt, 
ocol. Băileşti, Cr. judiciar din 1906, No. 13, eu observ. d-lui 
D. D. Stoenescu). Curtea de casaţie a decis de curând că, 
sub codul Caragea, embaticul poate fi probat şi cu martori, 
independent de orice început de probă (Dreptul din 1909, 
No. 33 şi Cr. judiciar din acelaş an, No. 38), însă această 
decizie ealcă legea în mod vădit. Vezi, în această privinţă, ob- 
servaţia noastră, care însoţeşte această decizie în Or. Judiciar, 
loco cit. şi în Dreptul din 1909, No. 46. | 

Tot în puterea prineipiului de mai sus s'a mai decis că 
actul scris fiind necesar numai pentru dovedirea embaticului, 
de câteori existenţa acestui contract este necontestată, con- 
diţiile lui pot fi dovedite prin orice mijloace. Cas. rom. Bult. 
S-a I, anul 1873, p. 5. Vezi şi supră, p. 417, nota 1, în fine. 

(1) Convenţia părţilor se interpretă în mod suveran de către in- 
stanţele de fond.— S'a decis că o convenţie, prin care s'a dispus 
că, în caz de a rămâneă, via paragină sau neluerată un timp 
oarecare, în specie, trei ani, se va urmă conform axt. 5, partea II], 
capit. 5, a putut fi interpretată în sens că embatieul este, 
în asemenea caz, desfiinţat. 'Trih. Dolj, Pag. juridice din 
1908, No. 20; Cas. rom. Bult. 1902, p. 1215.
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împrotiva pravilelor şi-a nărăvurilor celor bune, nu se 
toemește“ (*). 

C. Caragea. Art. 4 din codul Caragea este relativ la stângerea em- 
Art. 4 fiteozei, nevorbind decât de neplata canonului. 

Deoseb. între Acest text, cu deosebire de dreptul roman şi de codul 
C, Caragea şi E : | Anti ântu e = cpt 
G. Colier Calimach, nu face nicio diferență între embaticurile biseri 

cești şi acele concedate de particulari. Pentru toate bezma- 
nele în genere, legea dispune că, dacă bezmănarul nu plă- 
teşte canonul timp de trei ani consecutivi, proprietarul poate 
cere rezilierea contractului, și de astă dată justiţia îl rezi- 
liază, chestiunea ne mai fiind controversată ca în codul Ca- 
limaeh. (Vezi supră, p. 426, text și nota 3). 

Acordarea Judecătorii nu pot însă să rezilieze contractul la prima, 
nui termen cerere a proprietarului, . ci trebue, în toate cazurile, să acorde 

bezmănarului un termen de şase luni, un termen de graţie 

cum s'ar zice astăzi, și numai dacă în lăuntrul acestui termen, 
el nu-şi îndeplineşte obligaţia sa, contractul se reziliază, 
dacă proprietarul persistă în cererea sa (), când bezmănarul 
este izgonit cu puterea, în baza sentinţei rămase definitivă. 

Altă, deoseb, O altă, deosebire importantă între dreptul roman, codul 

ec, (& Calimach şi codul Caragea este că, în acest din urmă cod, 
Calimaeh. bezmănarul nu-şi perde plantațiile sau construcţiile sale, 

bimalele şi îmbunătățirile lucrului, după cum se exprimă 
art. 1517 din codul Calimach, căci aceste îmbunătăţiri se 
prețeluese în starea în care se găsesc şi se plătesc sau se 
răscumpără de către proprietar, după cum se exprimă art. 4 
din codul Caragea. 

Soluţia codului Caragea este mai blândă, și am puteă 

(5) Cpr. art. 966 C. actual; art. 1170 C. Calimach (878 C. austriac); 
L. 15, în fine, Dig., De conditionibus înstitutionum, 28, 1; 
L. 6, Cod, De păctis, 2, 3. lată termenii acestei din urmă 
legi: „Pacta guw contra leges, constitutionesque, vel contra 
bonos mores fiuni, nullam vim habere indubitati juris est“. 
a tom. V al Coment. noastre, p. 110, text și nota 4; 

130 urm. şi 388 urm,., ete. 
(2) Vezi deciziile citate supră, p. 428, nota 3. — Sa decis 

însă, cu drept cuvânt, că textul menţionat din codul Caragea 
(art. 4, partea III, capit. 5) se aplică numai când se cere 
anularea, embaticului pentru neplata canonului timp de trei 
ani, nu însă şi atunci când este vorba de plăţile anuale. 
Cas. rom. Bult. S-a I, anul 1886, consid. dela pag. 24.
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zice mai umană decât acea a dreptului roman şi a codului 
Calimach. O biserică mai ales, când expropriază pe un bez- 
mănar și-l lasă pe drumuri, îmbogăţindu-se în detrimentul 
lui, numai din cauză că acesta a fost negligent sau n'a avut 
de unde să plătească canonul, săvârșeşte un act care nu prea 
se potriveşte cu morala propovăduită de către Mântuitor. 
Cu toate acestea, atât dreptul roman cât și codul Calimach 
"consacră această înavuţire nedreaptă. E cazul, sau niciodată, 
să zicem: Dura lee, sed lex! 

Cu toate că legea Caragea nu vorbeşte decât de stân- Aplicarea 
gerea emfiteozei prin neplata canonului, totuș nu mai încape “elorlalte mo- 
îndoială că emfiteoza se stânge şi prin celelalte moduri pe gere ale em- 
cari le-am expus când am vorbit de codul Calimaeh. Astfe],  fiteozei. 
emfiteoza, se va stânge: prin confuziune, prin abuzul folo- 
sinței, prin prescripţie, prin exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, în care caz, atât hezmănarul cât și pro- 
prietarul vor aveă drept la o despăgubire (!). (0pr. axt. 33 
L. p. expropriere din 20 Octombrie 1864). 

Codul Caragea nu vorbeşte de înstrăinarea lucrului |nstrăinaea 
fără învoireaa, proprietarului care, la Romani Şi în COdul ştirea proprie- 
Calimach (art. 1527), eră un mod de stângere a emfiteozei; tarului. 
însă nu mai încape îndoială că acest mod de stângere este 
aplicabil şi în codul Caragea, conform principiilor romane 
(L. 3, Cod, De jure emfiteutico, t, 66)(2). Numai acolo 
unde dreptul roman a fost modificat de codul Caragea, acest 
drept este inaplicabil; încolo principiile romane trebue să 
complecteze lacunele legei. 

Venim, în fine, la ultimul mod. de stângere al emfi- Perderea to- 
teozei de care vorbește codul Caragea, și anume: perderea fală a lu 
totală sau de îstov a lucrului, după cum se exprimă codul 
Calimach (art. 1533, lit. d). , 

Art. 5 din codul Caragea dispune că, în caz de ar- C. Caragea. 
derea sau dărâmarea totală a elădirei sau zidirei, contractul At 5: 

  

(1) Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1888, No. 60. In privinţa, co- 
dului Calimaeh, vezi supră, p. 432, text şi nota A. 

() Vezi supră, p. 376. Incât priveşte codul Calimach, vezi supră, 
p. 430. — Sa. decis că clauza de neînstrăinare a embaticului 
prevăzută în contract, nefiind contrară ordinei publice, vio- 
larea ei din partea bezmănarului atrage desfiinţarea contrac- 
tului. Trib. Dolj, Dreptul din 1907, No. 24, p. 195.
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este desființat, în lipsa unei convenţii contrare, și locul se 
întoarce la, proprietar (4). | 

P orderea par Pentru ca, emfiteoza să fie stânsă, din lipsă de obiect, 
“eruiui. — trebue mai întăiu ca perderea, să fie totală, căci dacă ar fi 

numai parțială, bezmănarul ar continuă a se folosi înâinte 
de lucru (2). 

Apoi, aceasta, lasă a se presupune că arderea sau dă- 
râmarea elădisei se datorește unui caz de forță majoră, iar. 
nu faptului sau intervenţiei proprietarului, căci, în acest din 
urmă caz, proprietarul este obligat a lăsă pe bezmănar a-şi 
reface clădirea, spre a se puteă folosi de ea înainte (5). 

Nedesfiinţarea Art. 5, despre care am vorbit mai sus, a dat loc la ezmanului . . 
- în caz de flo dificultăţi în cazul când bezmanul sau embaticul a, fost con- 

xerarea viei. stituit cu scopul ca terenul să servească la sădire de vii, şi 
cele mai multe embaticuri au avut la noi, din capul locului, 
acest scop. Ce se va întâmplă când viţa sădită va peri din 
cauza, filoxerei? Această distrugere a lucrului aduce ea, des- 
ființarea bezmanului? Cu alte cuvinte, putem să aplicăm, 
în specie, la sădire sau plantaţii, ceeace legea zice în pri- 
vința clădirei sau zidirei, presupunând, bine înțăles, că părțile 
n'au hotărît nimic în această privinţă, prin convenţia lor ? 

Chestiunea este controversată, şi nici nu se puteă altfel, 
căci ant. 5 din codul Caragea este, pănă la un punct oare- 
care, îndoelnie. 

Se susține că, textul suscitat, fiind aplicarea unui prin- 
cipiu general, trebue să fie aplicat la toate cazurile în cari 
lucrul este distrus cu desăvârşire, prin urmare, și la ipoteza, 
noastră (*). 

(1) Contră: Art. 1516 C. Calimach (1134 C. austriac). Vezi supră, 
p. 43], nota 1. . 

(2) Cpr. Cas. rom. Bult. S-a 1, 1878, p. 230. 
(9) Cpr. Judecăt. ocol. R.-Vâleea, Dreptul din 1902, No. 9, p. Thurm. 

- (*) Vezi G. Mandy, op.cit., Or. judiciar din 1909, No. 18.— Trib. 
Dolj (Pag. juridice din 1908, No. 20), reformând o carte de 
judecată foarte. bine motivată, a judecăt. ocol. Băileşti, pu- 
blicată şi adnotată de noi în Pag. juridice din Craiova dela 
1908, No. 22, pare a fi de aceeaș opinie, însă din conside- 
ventele tribunalului se vede că suszisa carte de judecată a 
fost sacrificată mai mult prin interpretarea voinţei părţilor 
(epr. şi :Cas. rom. Bult. 1902, p. 1215), aşa că această sen- 
tință nu poate servi de poprea părerei d-lui: Mandy. 
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Nu credem că această părere să poară fi susținută cu 
succes. În adevăr, mai întăiu, este afară de îndoială, după 
cum, de altminterlea, o recunoaşte însuş d-l Mandy, apără- 
torul convins al părerei adverse şi: duşmanul de moarte âl 
embaticurilor, că codul Caragea n'a putut să se refere la 
cazul nostru, întrucât, din fericire, filoxera nu există pe 
atunei, această boală a, viței lui Noe fiind un fruct al ci- 
vilizației moderne, dacă ne. putem exprimă astfel. | 

Apoi, textul legei cum este redactat vine în favoarea 
nenorociţilor bezmanari. In adevăr, textul suscitat nu zice: 
„când zidirea va arde sau sădirea se va distruge“, ei zice: 
„când sădirea, adecă emfiteoza, va fi zidire, adecă va con- 
sistă în zidiri, şi va arde sau se va dărâmă, cu totul, ete.“. 
Cuvintele va arde sau se va dărâmă, ne dovedese că legea. 
a înţăles a vorbi numai de ziduri, căci o vie nu poate nici 
să ardă, nici să se dărâme. Ea piere, fie de bătrâneţe, fie 
de boală. 

Dar se poate că acest argument de text care, pănă la, 
un punet oarecare, își are valoarea sa, să fie taxat de slab, 
din cauză că codul Caragea nu are multă precizie în modul 
său de a se exprimă; dovadă de aceasta, este art. 1 tot din 
acest capitol, care zice: „sădirea“, fără a adăogă : „sau 
clădirea“, după cum regulat trebuii să se exprime, odată 
ce traduce cuvântul emfiteoză, care se vede în textul grecesc, 
prin perifraza clădire sau sădire, lucru ce se mai observă 
încă odată în art. 9, partea III, capit. 2 (). 

Dar ceeace ne face şi mai multa nu împărtăși părerea 
amicului nostru d-l G. Mandy, este că a aplică art. 5 la 
plantaţii, în specie la vii, ar însemnă a nimici emfiteoza, 
căci ea, se constitueă fie pe vecie, fie pe un timp îndelungat. . 
Or, o plantație putând, din diferite împrejurări, să dispară 
întrun timp relativ scurt, emfiteoza nu-şi ar mai atinge 
scopul pentru care a fost înființată, adecă: cultivarea, pă- 
mânturilor. “Textul suscitat fiind excepțional, nu-l putem 
întinde prin analogie la alte cazuri. Bezmănarul se va folosi 
deci de pământ înainte, rămânând ca el să-l replanteze în 
termenul ce i se va da de judecători (?). 

  

() Vezi supră, p. 437, nota 1. 
() Tot controversată este şi chestiunea, de a se şti dacă filoxera 
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Aceste motive sunt foarte bine expuse într'o carte de 
judecată a judecăt. ocol. Neajlov (Vlașca), a cărei conside- 
rente le reproducem aci, pentrucă ele ne dovedesc că sunt 
şi la ţară judecători, cari ştiu să interpreteze legea și își dau 
osteneala de a-și motivă părerile lor întrun mod ce nu 
lasă nimic de dorit. 

„Considerând că din termenii întrebuinţaţi de legiuitor în 
art. 5: „când sădirea va fi zidire...“ reesă clar ideea de cum are 
să se urmeze în cazul când embaticul are de obiect o clădire, şi 
clădirea +a arde sau se va, dărâmă cu totul; a întinde această dis- 
poziţie şi la cazul când embaticul are de obiect plantaţii ar fi a 
adăogă la lege, iar nu a o interpretă; căci dacă leginitorul ar fi 
înțăles să aplice această dispoziţie şi la plantaţii, n'ar fi redus în- 
țălesul cuvântului „sădire“ (embatic) numai la ideea de zidire, ei 
ar fi zis pur şi simplu: „când sădirea va arde sau se va distruge...“, 
dând astfel cuvântului „sădire“ înţălesul ce-i dă în art. 1 „plan- 
taţie şi zidire“; 

„Că, deci, acest text de lege este o excepţie dela regulă gene- 
rală, că embaticul se constitue pe veci, şi că embaticarul, fiind un 
quasi-proprietar, are dreptul să se folosească în modul cel mai larg 
de fondul dat în embatic, putând face orice lucrări şi orice fel de 
cultură, întrucât prin actul constitutiv nu i sa mărginit acest drept 
de folosinţă; căci pentru ea embaticarul să fie decăzut din dreptul 
său, trebue sau un text precis de lege, sau părţile să fi convenit 

aduce sau nu rezilierea contractului de arendă a unei vii. După 
unii, filoxera ar aduce numai perderea recoltei (art. 1457 urm.), 
iar nu a însuş lucrului arendat care, în specie, este pământul, 
ce poate fi replantat. Baudry et Wabhl, Louage, I, 288 (ed. 
l-a), 377 (ed. a 2-a). După alţii, filoxera ar fi un caz fortuit, 
care ar aduce de drept rezilierea contractului, sau care poate 
să autorize pe arendaş a cere o mieşorare din preţ (art. 1423), 
pentrucă, în specie, nu pământul ar face obiectul arendei, ei 
însăș via, care nu mai există. Cpr. Î. Huc, X, 294; Guil- 
louard, Louage, |, 396 şi Li, 562; Planiol, II, 1735; Cas. Pa- 
lermo, Sirey, 1903. 4, 20, şi alte decizii citate în tom. Vlal 
Coment. noastre, p. 349, nota 3. Mai vezi Cas. fr. D. P. 96. 1.239; 
Sirey, 97. 1. 10. Vezi supră, p. 90, nota 1 și p. 234, nota 4. 

Şi fiindcă vorbim de filoxeră, vom menţionă că Tribunalul 
din R.-Vâleea a decis că filoxera, oricum sar produce la viile 
pe cari le atacă, este un viciu aparent şi, prin urmare, con- 
form art. 1353 din codul civil, vânzătorul nu poate răspunde 
față de cumpărător nici de preţul vânzărei, nici de daune, 
precum nici cumpărătorul nu poate susţine că via, cumpărată 
nu este bună de întrebuințat, conform destinaţiei sale. Or. 
judiciar din 1906, No. 78, p. 626, 627. 
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că, în caz când plantaţia, în specie via, sar fi distrus, embatieul 
să; înceteze, şi terenul să se întoarcă, la proprietar. Or, textul sus- 
citat, vorbind de zidiri, iar nu de plantaţii, este limitativ; deci. de 
strictă interpretare; 

„Considerând că acest mod de interpretare a art. 5, pe lângă 
că este conform cu textul legei, apoi este şi în spiritul ei, şi eon- 
form tradiţiei, căci, la noi, ca şi aiurea, ideea de a se concedă te- 
renuri cu embatic a luat naştere la o epocă când, din lipsa braţelor, 
câmpii întinse rămâneau neroditoare, şi ca să se înlăture acest 
neajuns social, sa închipuit contractul de embatie; iar pentru ca 
cultivatorul să fie ataşat solului, să-l lucreze cât mai bine, şi să-l 
facă să producă cât mai mult, i se dau pământurile pe veci, fă- 
cându-l un fel de proprietar, care, în schimbul unui canon ce-l 
plăteşte proprietarului, fie în natură, fie în bani, are dreptul să se - 
folosească în veci de terenul concedat; că, prin urmare, scopul pentru 
care sa înființat embaticul n'ar fi atins, ori de câteori s'ar decide 
că embaticul încetează din momentul ce plantaţia nu mai există; 
căci, prin natura ei, plantaţia fiind de scurtă, durată, eontractul de: 
embatie ar fi transformat întrun contract de închiriere, cârmuit de 
alte dispoziţii și producând alte efecte ; 

„Și dacă la acest principiu legea face o excepţie în art. 5, în 
ceeace priveşte zidirea, este că ceeace formează obiectul principal 
al embaticului zidirilor, e clădirea, iar nu locul; şi când clădirea 
arde sau se dărâmă eu totul, embaticul încetează ca, fără obiect şi 
scop, pe când la sădire sau plantație, partea, principală este pă- 
mântul, pe care se poate cultivă orice, iar sădirea este folosul pă- 
mântului, ete.“ (1). 

Să binevoească d-l Mandy a ceti aceste considerente 
emanate dela un biet ajutor de judecător dela ţară, uitat 
poate acolo de D-zeu şi de oameni. Nu zicem că aceste motive 
îl vor convinge (îl n'est pire sourd, que celui qui ne veut 
entendre), dar este cu putinţă ca ele să facă să nască o 
umbră de îndoială în spiritul său. 

D-l Mandy își termină studiul său, de altmintrelea, in- 
texesant, prin următoarele cuvinte: 

„Este adevărat că, faţă cu cele mai sus expuse, ţăranul va 

() Or. judiciar din 1904, No. 47, p. 393. Această remareabilă 
sentință e semnată: I. Poenaru-Bordea. 'Tot în acest sens sia 
pronunţat Trib. Buzău şi Mehedinţi, Dreptul din 1907, No. 79 
şi Or. judiciar din 1907, No. 33. Sentința, tribun. Mehedinţi 
reproduce în cea mai mare parte argumentarea strânsă a judecăt, 
ocol. Neajlov. Mai vezi „Judeeăt. ocol. Băileşti, Pag. juridice 
din 1908, No. 22 (eu observ. noastră) precum şi C. Bucureşti, 
Dreplul din 1909, No. 36 (tot eu observ. noastră). 
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perde, însă, colectivitatea, va, câştigă, de oarece pământul va dobândi 
o utilitate mai mare şi, în fine, se va, vedeă şi sfârşitul unei stări 
de lucrări ce nu poate continuă, adecă desmembrarea proprietăţei. 
Epoca expedientelor sa terminat; este deci timpul să intrăm în 
principiile sănătoase ale dreptului prin abrogarea dedublărei pro- 
prietăţei“, 

Suntem și noi de aceeaş părere; însă aceasta s'o facă 
legiuitorul, iar nu judecătorul ! 

 



TITLUL VIII 

DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE (i). 

Scopul şi foloasele acestui contract. 

Omul nu este născut ca să fie singur. Puterile lui sunt 
slabe; dacă le uneşte însă cu acele ale altuia, adeseori el 
poate face minuni. 

„Unde-s doi puterea creşte, 
Şi duşmanul nu sporeşte“, 

a zis poetul în cântecul nostru naţional. 

(1) Vezi asupra acestei materii, încât priveşte dreptul roman, Dr. roman şi 
Gaius, Înstit., III, $ 148—154; Instit. Justinian, De societate, dr. vechiu. 
3, 25; Dig, tit. Pro socio, 17, 2; Cod, Pro socio, 4, 37; Bibliografie. 
Harmenopol, 3, 10, De societate (rep. xowwwas), Cpr. Van 
Wetter, Oours €lemeni. de droit romain, LI, Ş 435 urm,., 
p. 166 urm.; Maynz, op. cit., II, $ 225 urm. (ed. a 5-a, 1891); 
Rauter, Du contrat de sociâie en droit romain (Strasburg, 
1859): Acearias, Pr. de droit romain, II, p. 336 (ed. a 4-a, 
1891); Namur, Cours d'Institutes, II, 283 urm., p. 37 urm. 
(ed. a 4-a, 1888), Dernburg, Pandekten, II, $ 124 urm; 
Windseheid, Lehrbuch des Pandektenrehts, IL, $ 405—408; 
Wangerow, Lehrbuch der Pandekten, III, $ 651—655, ete. 
Incât priveşte dreptul nostru anterior, vezi codul lui Andr. 
Donici, capit. 27 (despre tovărășie); art. 1563—1607 C. Ca- 
limaeh (1175—1216 C. austriac); codul Caragea, partea III, 
capit. 14 (pentru lovărășie). — Încât priveşte vechiul drept 
francez, vezi Pothier, IV, Socidte, p. 241 urm. (ed. Bugnet); 
P. Viollet, Histoire du droit civil francais, p. 801 urm. 
(ed. a 3-a, 1905), ete. 

Incât priveşte dreptul străin, vezi art. 705 urm. din codul Dr. străin. 
german, art. 667 urm. din codul japonez, ast. 1329 urm. din 
codul civil otoman, ete. Vezi asupra acestui din urmă cod, 
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Pentru a ne arătă spiritul și folosul asociaţiei în toată 
puterea lor, o fabulă pe care avem so reproducem îndată, 
ne reprezintă doi infirmi, cari îşi unese mizeriile lor, spre 
a puteă, duce împreună greutăţile vieţei. 

Un paralitie, care nu se puteă urni din loc, se aso- 
ciază cu un orb, care și el, la rândul lui, singur nu puteă 
să facă niciun pas. Orbul iă pe olog în spinare; ologul 
îndreptează pașii orbului, și astfel, fiecare din ei având 
ceeace lipsește celuilalt, ei se complectează, aşă zicând, unul 
pe altul, şi graţie acestei tovărăşii, pot amândoi să mă- 
nânce o bucată de pâne udată cu laerimele lor. 

lată fabula în chestiune, pe care eruditul nostru amie 
şi poet, Anton Naum, a binevoit a o traduce din Florian, 
după cererea, noastră, cu talentul său cunoscut: 

ORBUL ȘI OLOGUL 

Noi unul către altul să fim de ajutor, 
Căci ale noastre chinuri atunci se îndulcese, 

Şi binele frăţese 
Durerilor ce suferi îţi este alinător, 
Confucius a spus-o: noi să-i urmăm doctrina 
Pe care a învăţat-o popoarelor din China 

In chipul următor: 

In Azia, departe 
Intw'un oraş, trăiau 

Sărmani, un orb şi un altul olog. Ei se rugau 
Lui Dumnezeu, din ceruri să le trimeată moartea. 

Dar vai! eră ?n zadar. 
Ei nu puteau să moară. Ologul stă culcat 
Lângă medianul public pe un mizerabil pat, 
Şi nu-l căină nimeni, şi sufere amar. 

Pe orb ca să-l păzească 
Nime nu-l însoțea; 
Un câne nu aveă 
Să-l poarte, să-l iubească, 
Se întâmplă într'o zi 

Că la un colţ de stradă el bâjbâiă păşind 
Şaproape se găsi 

De bolnav; i-a fost milă, căci Pauzi gemând. 
Nenorociţii numa, 
Se plâng aşă împreună. 

  

Young, Corps de droit otloman, VI, p. 1329 urm. (Oxford, 1906). 
Vezi în privința. societăţilor pe acţiuni, noua lege engleză din 
21 Decembrie 1908, pusă în vigoare la 1 April 1909, unifi- 
când și înlocuind toate legile precedente asupra societăţilor pe 
acţiuni (trad. Mâliot, Paris, 1909). Vezi asupra societăţilor 
În genere,-în Englitera, Stevens, Elemenis de droit commer- 
cial anglais, p. 308 urm. (Paris, 1909). 

   



SOCIETATEA. — SCOPUL ȘI FOLOASELE ACESTUI CONTRACT. 

„Durerea noastră — îi zice — să o unim acuma, 
Și soarta noastră sigur va fi cu mult mai bună“. 
„Hei! — zise atunei ologul —- dar tu nu ştii măi frate, 

Piciorul meu nu poate 
Un pas, iar tu nu vezi. ! 

Ce-am câştigă, durerea să ne-o unim tu crezi?“ 
„Ce? îi răspunde orbul, ascultă, fiecare 
Din noi avem, de sigur, un bun trebuitor: 

Tu ochi, iar eu picioare. 
Eu te-oiu purtă, tu însă să-mi fii sprijinitor, 
Şi paşii mei nesiguri- eu ochii vei conduce, 
Picioarele-mi, ori unde tu vei vroi, s'or duce. 
Astfel prietenia fără să hotărască 
Care din noi atuncea va folosi mai bine, : 
Tu vei vedeă în locu-mi, voiu merge pentru tine“, 

Din această alegorie jurisconsultul poate trage urmă- 
toarea, concluzie, și anume: contractul de societate se înte- 
meiază pe reciprocitatea, de nevoi, pe o încredere mutuală și 
pe buna credință dintre tovarăşi (1). Deși interesul joacă ne- 
contestat un mare rol în acest contract, totuș egalitatea, 
simpatia şi fiaternitatea dintre asociaţi (acest ultim cuvânt 
aparţine lui Ulpian)(2), trebue să modereze interesul şi să-l 
menţie în calea dreptăţei, căci fără aceasta, societatea, îşi 
perde adevăratele ei foloase, şi devine un monopol, un pact 
leonin, în mânile celui mai tare, după cum ziceau juriscon- 
sulţii romani (5). 

Societatea a fost în totdeauna o sorginte de avuţii pentru 
popoarele vechi şi moderne cari au praeticat-o cu bună ere- 
dință. Din nefericire însă, la noi, spiritul de asociaţie este 
preă puţin desvoltat, şi n'a dat încă roadele aşteptate. Aceasta 
se datorește în mare parte, o spunem cu regret, lipsei de 
bună eredinţă, care se manifestă, adeseori în tranzacţiile zilnice. 
Nici n'ai apucat, în adevăr, a semnă contractul de asociaţie, 
și viitorul tovarăş se şi gândeşte cum te va pune la mână. 

Și eu toate acestea, poporul român eră altădată emi- 

() „Cum în societatis contrahentibus fides exhuberei“. (L. 3, ab 
înâtio, Cod, Pro socio, &, 31). — „La confiance mutuelle des 
associts dans leurs personnes vespectives, ziceă Treilhard, est 
le vrai lien du contrat de socitte“. Cpr. Troplong, Socitie, II, 994. 

(2) „Cum societas jus quodammodo fraternitatis în se habeat“. 
(L. 63, Pr., în fine, Dig., Pro socio, 17, 2). Cpr. Troplong, So- 
cite, |, preface, p. 2 urm. 

(5) Cpr. Troplong, op. și loco supră cit.; L. 29, $2, Dig., Pro 
socio, 11, 2. Vezi art. 1585, 1586 din codul Calimach (119, 
1196 C. austriac). Mai vezi art. 1513 „din codul civil actual. 
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namente cinstit şi conștient de datoriile sale. Dacă ne în- 
toarcem, în adevăr, privirea nu cu mult, ci numai cu vre-o 
sută de ani înapoi, vedem că creditorul nu avea nevoe de 
titlu sau zapis, după cum se zice pe atunci, spre a fi sigur 
de a fi plătit la timp. Debitorul însemnă el însuş într'un 
ciaslov sau într”o condică, casnică termenul de plată sau ziua, 
vadelei, după cum iarăș se ziceă pe atunci şi, la timpul 
oportun, alergă el singur după creditor, spre a-și plăti datoria. 

Astăzi, se întâmplă adeseori, după ce te-ai judecat ani 
de zile, dându-ţi pe taxe şi parataxe pănă şi paraua de na- 
foră, să dobândești în fine contra debitorului formula, execu- 
torie şi, la urma urmei, să te uiţi la ea, fără a aveă ce 
urmări. Viaţa a, devenit mai greă, nevoile omului sunt din 
ce în ce mai mari și mai grele de îndeplinit, iar acest popor, 
blând și onest prin firea lui, s'a corupt în contactul străi- 
nilor. Aceasta este legea fatală a, civilizației. 

Nu trebue însă să dezesperăm, căci dacă am făcut pro- 
grese uriaşe în toate ramurile activităţei, și chiar pe terenul 
economic, va, veni desigur momentul când, simțind și apre- 
ciind binefacerile societăţei, vom ști să ne folosim şi noi pe 
o seară întinsă de acest mijloc de înavuţire care, la unele 
popoare, eră altădată atât de dezvoltat, încât vedem pro- 
fesori asociindu-se spre a da lecţii de gramatică şi a împărţi 
între ei produsul acelor lecţii. „Duo societatem coierunt ut 
grăminaticam docereni, et quod ex eo ariificio qucestus fecis- 
sent, commune €orum esset*“. (L. 71, Dig., Pro socio, 17, 2). 

Abrogarea uzurilor comerciale. 

“Materia societăţilor face obiectul art. 1491—1531 din 
codul civil şi a unor dispoziţii din codul de comerciu 
(art. 77—269), cari nu sunt, precum sa spus, decât un 
apendice şi un complement al codului civil. 

În studiul de faţă ne vom ocupă numai de societăţile 
civile; însă vom fi silit câteodată a ne referi şi la societă- 
țile comerciale, cărora. dispoziţiile titlului de față sunt apli- 
cabile, întrucât nu sunt contrare legei comerciale. 

Iată, în adevăr, cum se exprimă, în această privință, 
art. 1531 din codul civil. 
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Art. 1531. — Dispoziţiile titlului prezent se aplică, la, societă- 
ţile comereiale, întrucât nu sunt contrare legilor comerciale. (Art. 1, 
11 urm. C. com. Art. 1873 C. fr.). 

Acest text mai vorbeşte încă şi de uzuri comereiale, 
însă am eliminat aceste cuvinte din el, de oarece uzurile co- 
mereiale sunt abrogate prin art. 1 din codul comercial, care 
are următoarea cuprindere: 

Art. 1 C. com. — În comereiu se aplică legea de faţă. Unde 
ea nu dispune, se aplică codul civil. (Art. 1 C. com. ital. modificat). 

Cât despre uzurile comereiale, de cari vorbeşte art. 1 Abrog. uzu- 
din codul de comereiu italian, textul nostru nu pomenește. 1il%, comer 

Se propusese, pe cale de amendament, ca uzurile co- 
merciale să fie admise şi la noi, însă numai în lipsa, unei 
dispoziţii din codul civil; dar acest amendament a fost 
respins, așă că la noi uzurile sau obiceiurile comerciale, oricât 
de vechi și de constante ar fi, nu au nicio putere, şi violarea 
lor n'ar puteă, în principiu, fi invocată ea motiv de ca- 
sare (1). Numai violarea obiceiurilor eonsaerate printi'o lege 

pozitivă, pot dă loc la casare, pentrucă, în asemenea caz, 
însăş legea a fost violată (2). 

Dreptul obișnuelnie, care eră în floare în vechile noastre Cazurile în 
legislații (*), şi-a perdut deci însemnătatea sa, şi judecătorul eee 
nu se mai poate astăzi referi la obiceiuri, oricât de constante referi 1a obi- 
ar fi, decât în cazurile anume determinate de lege(%). ceaun, 

Judecătorii români vor puteă însă fi chemaţi a aplică Aplie.uzurilor 
obiceiurile sau uzurile străine, când vor fi chemaţi a se Cea 
pronunță asupra unui contract, încheiat înir'o ţară în care torii români. 
uzurile comerciale au şi astăzi putere de lege, de exemplu: 
în Emnglitera, în Italia, etc. (9). 

(*) Cas. rom. Bult. 1907, pag. 612 şi Dreptul din 1907, No. 44. 
Vezi şi tom. V al Coment. noastre, p. 293; M. A. Dumitrescu, 
Codul de comerciu comentat, Î, p. 23.— Sa, decis că nici mij- 
locul tras din violarea jurisprudenţei nu poate fi invocat ea 
motiv de casare. Cas. fr. Sirey, 93. 1. 262. 

(2) Vezi tom. I al Coment. noastre, p. 36 (ed. a 2-a) şi tom. V, p. 293. 
(2) Vezi tom. I al Coment. noastre, p. 35, text şi nota 1 (ed. a 2-a). 
(*) Vezi art. 529, 532, 600, 610, 970, 980, 981, 1359, 144, 

1436, 1451, ete. Vezi tom. | suseitat, p. 35 (ed. a 2-a) şi 
tom. V, p. 299, nota 3, în fine. 

(5) Vezi tom. I suseitat al Comert. noastre, p. 36 (ed. a 2-a) și 
autoritățile citate acolo. 
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CAPITOLUL 1 

Dispoziţii generale 

Definiţia şi caracterul societăţei. 

Art. 1491. — Societatea este un contract prin care două sau mai multe persoane se învoese să pună cevă în comun, cu scop de a împărţi foloasele ce ar putea, derivă. (Art. 4174, 942, 943, 945, "i 947, 1492 urm., 1511 C. eiv. Axt. 77 urm. C. com. Art, 1832 C. fr.). 

0. Andr. Do- »TLovărășia este, zice Andr, Donici (capit. 27, $ 1), 
6. Calimaeh, Una din îndatoririle acelea, între doi sau între mai mulţi, care 

urmează după dreptatea neamurilor, adecă bunavoinţa și 
primirea despre amândouă păzrțile“; iar art. 1563 din codul 
Calimach (1175 C. austriac) dă următoarea definiţie: „'Toc- 
mala prin care două sau mai multe persoane se aicătuese 
ca să unească numai ostenelele sau şi lucrurile lor, spre 
comun folos al lor, se numește tovărăşie“. 

C. Caragea. În fine, codul Caragea defineşte tovărăşia în modul ur- 
mător: „un fel de obștire şi se zice când doi inși sau mai 
mulți, toemindu-se, vor pună toţi câte atât cu care se ne- 
guțitorese împreună, având de obşte și câştigul şi paguba“ 
(art. 1, capit. 14). | | 

Critica art, Art. 1491 omite de a, vorbi de repartiția pagubelor 
Ropartiia pe între asociaţi, şi unii autori critică, cu drept cuvânt, defi- gubelor între niţia codului din acest punct de vedere, căci nu poate să 

asociați. existe societate, fără participare la perderi (?). (Cpr. art. 1511, 
care vorbeşte de împărţirea perderilor). „Cim societas con- 
trahitur, tam lucri, quam dămni communio ânitur“ €). 

(5) Cas. rom. Bult. S-a II, 1884, p. 863; Cas. fr. Sirey, 88. 1. 
471; Sirey, 94. 1. 48; Guillouard, Socicrt, 78; Duvergier, 

„dem, 13; Pand. fr., v0 Socidi, 3 şi 418 urm.; Baudry et 
- WVahl, Socidid, 10 (ed. a 3-a); Aubry et Rau, IV, $ 377, p. 544, 
” text şi nota 8 (ed. a 4-a); Laurent, XĂVI, 155; Thiry, lV, 

107; T. Huc, XI, 5 în fine, p. 13. — Vezi însă Troplong, So- 
cict€, ], 18;.P. Pont, VII, Socidie, 4, ete. 

C. Caragea. (0) L. 67, Pr., Dig., Pro socio, 17, 2. „Cât câştig aduce tovă- 
" “răşia, se împarte la toţi tovarăşii de pe analogia capetelor 

părţei lor, sau „cum se vor tocmi; și câtă Pagubă se va în- 
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În baza acestor principii, s'a decis, cu drept cuvânt, 
că atunci când o moșie se munceşte în mod cu totul se- 
parat de către două persoane, pe o jumătate de întindere 
fiecare, în folosul şi cu capitalul de care fiecare din ele 
dispune, aşă că prin astfel de exploatare se îndepărtează, 
posibilitatea împărțirei în mod egal a câştigului și a pa- 
gubei, nu există societate, ei un contract de arendare sau 
de subarendare(!). 

Societatea, este astăzi un contract consensual ca, şi la Ro-. Caracterele 
mani (2), sinalagmatie($), cu titlu oneros(*) şi în fine, comutativ contr. de so- 

tâmplă să cerce, iarăș toți sunt datori a o răspunde cu. ana 
logie, sau cum se vor tocmh (art. 16, partea III, capit. 14, 
C. Caragea). 

(5) Judecăt. ocol. I Caracal, Cr. judiciar din 1908, No. 13. 
(2) „Societalem coire et re, et verbis, et per nuntium posse 108, 

dubium non est“. L. 4, Dig., Pro socto, 1-2. Vezi supră, 
p. 5, nota 1. Vezi şi infră, p. 479. 

(5) Societatea este un contract sinalagmatie, pentrucă contrae- Contr.sinalag- 
tanţii se obligă în mod reciproe unii către alţii (art. 943 şi paie 
1491); de unde rezultă că actul seris, sub semnătură privată, ' 
care o constată, va trebui să fie făcut în atâtea exemplare câte 
sunt şi părţile contractante (art. 1179), aceasta bine înţăles, 
în privinţa, societăţilor civile, căci, după cum ştim, art. 1179 
nu-şi primeşte aplicare în materie comercială. Vezi supră, 
p. 58, nota 1 și tom. VII, p. 196, 197. Cpr. Pand. fr., v 
Socitte, 321; Râpert. Sirey, v0 Socicte civile, 96; Laurent XXVI, 
1173; T. Huc, AI, 32 şi 33; Baudry et Wabhl, Societe, 37; 
Mourlon, III, 853; Arntz, 1V, 1261; P. Pont, VII, 8 şi 132.— 
Vezi însă, Guillonard, Socidte, 93; 'Toplong, "Idem, 1, 205. 

(+) Societatea este un contract cu titlu oneros, fiindeă după art. 1492 Contr. eu titlu 
$ 2, fiecare asociat trebue să pue ceva în comun. Cpr. Pothier,  ONeros: 
Sociâtt, IV, 8, 17; Guillouard, Idei, 9, 61; Baudry et Wahl, 
Idem, 6; Pand. fe. v0 cit., 332. — Se poate însă ea părţile 
să întrebuinţeze formele societăei spre a realiză o libera- 
litate. „Donationis causa socielas recte non contrahitur“, zice, . 
din contra, legea romană (L. 5 $ 2, Dig., Pro socio, 17, 2). Deci, 
dacă partea adusă de un asociat este fictivă, contractul este valid, 
după teoria generalmente admisă, nu ca, societate, ci ca do- 
naţiune deghizată. Cpr. Pothier, op. cit., IV, 17; Guillouard, 
Societe, 9 şi 65; Baudry et Wabl, Idem,6; Pand. fr., vo cit, 
33. Vezi asupra donaţiunilor deghizate, Trib. Vaslui, Dreptul 
din 1909, No, 73.—Se poate, de asemenea, să existe o donaţiune 
indirectă atunei când unul din asociaţi aduce mai puţin decât 
ceilalţi, participând ea şi dânşii la beneficii. Cpr. Pand. fr., w 
it., 336; P. Pont, Societe, 9, ete. Vezi şi înfră, p. 466.. 
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(art. 947), pentrucă fiecare din asociaţi înțălege, în genere, 
să primească atât cât dă (Î), iar nici mai mult, nici mai puţin. 

Realizarea de Tot ce adue asociaţii constitue un fond comun, destinat 
beneficii. Ja o exploatare în vederea de a vealiză beneficii. Art. 1491 

dovedește, în adevăr, că caracterul distinctiv al societăţei 
este realizarea unor beneficii. Vom vedeă, însă înfră, p. 468, 
că autorii nu sunt de acord asupra punctului de a se şti 
ce trebue să se înțăleagă prin beneficii. 

Impărțirea be- În fine, pentru ca să existe societate, trebue ca, părţile 
elor să aibă intenţia de a împărţi beneficiile, şi fiecare asociat 

trebue să fie chemat a participă la benefieiile şi perderile 
întreprizei (argument tot din art. 1491)). 

Personalitatea Incât privește personalitatea, societăţilor, trebue să dis- 
soeiet, somer” ținem societăţile civile de acele comerciale. Societăţile co- 

mereiale, afară de asociaţiile în participare (art. 253 C. com.) (?), 

Conte. comu- (1) Cpr. Pothier, Socitie, IV, 7; Baudry et Wabl, Jdem, 8; Pand. 
tativ, fn., w cit., 341; Iyon-Caen et Renault, Zr. de dr. commercial, Controversă. II, 82; Guillouard, Socizt, 9. -- Contră;: Demangeat asupra lui 

Bravard-Veyridres, Tr. de dr. commercial, |, p. 178, 179, nota 1, 
care consideră, societatea ca un contract aleator. În fine, după 
P. Pont (Socicte, 12), acest contract n'ar fi nici comutativ, 
niei aleator. Această, discuţie este pur teoretică şi nu are niciun 
interes practic. 

(2) Cpr. Pothier, op. cit., 12; Baudry et Wahl, Sociâis, 10; 
Guillonard, Idem, 73. — Se poate însă stipulă că unul din 
asociaţi să nu aibă drept la partea sa de benefieii, decât atunei 
când se va realiză un eveniment determinat. Pothier, op. cit., 
13 şi autorii supră citați. Se înţălege dela sine că existenţa 
efectivă de beneficii nu este neapărată pentru ca să existe so- 
eietate, fiind suficient ca părţile să fi avut intenţia de a realiză 
beneficii. Cpr. L. 67, Pr., în fine, Dig., Pro socio, 17, 2. Vezi 
Guillouard, op. cit., 72; Baudry et Wabhl, Jdem, 10, în fine, p. 8. Asociaţiile în (2) Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1905, No. 33.—Vezi asupra aso- . participare. ciaţiilor în participare, C. N. 'Poneanu, Asociaţiile în parti- 
cipație, societățile civile și străine (Galaţi, 1909); Gr. Maniu, 
op. cit, L, 243 urm., p. 313 urm. — In regulă, generală, aso- 
ciaţiile în participare nu au de obiect decât una sau mai multe 
operaţii determinate, şi nu sunt făcute pentru mult timp; însă, 
cu toate acestea pot, uneori, să aibă de obiect o ramură de 
industrie, C. Douai, D. P. 1908, 5, 13. 

Opunerea, aso- S'a deeis că asociaţiile în participare, deşi sunt scutite de ciaţiilor în formalităţile cerute pentru societăţi în genere, totuşi trebue 
participare, să fie dovedite prin acte serise, când sunt opuse terţiilor. Trib. eTULIOr. Ilfov și O. București, Dreptul din 1905, loco cit. 
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sunt persoane juridice (art. 78 $ 3 C. eom.)(!), soluţie care eră, 
admisă şi prin art. 379 din codul Calimach (286 C. austriac). 

Societăţile cooperative nu pot însă dobândi ființă juridică, Societăţile 
„chiar dacă au fost recunoseute ea atari printi'o anume lege, “operative: 
decât după ce au dobândit autorizaţia tribunalului (2). 

sub 
noscută (art. 236 CQ. com.)(?), chestiunea este foarte contro- 

Cât pentru societăţile civile altele decât acele constituite Societăţile SR e 1 . , : _ civile. forma comercială, pentru cari personalitatea este recu Controvezsă, 

Aceste asociaţii nefiind persoane morale, şi neavând un pa- Asociaţiile în 
trimoniu deosebit de acel al asociaţilor, urmează că aceştia participare 
nu pot aveă un drept deosebit de terţiile persoane, şi dacă nu sunt es 
unul din asociaţi este declarat falit, niciunul din coaso-5020e morale. 
ciaţii săi nu poate pretinde vre-un drept de preferinţă, ne- 
putând fi admis decât ca un simplu creditor chirografar. Cas. 
rom. Bult. 1893, p. 1069.—S'a decis, însă în mod greşit, că 
sub vechiul cod de comerţ, societăţile în participare, constituite 
printr'un act scris, aveau personalitatea, Juridică, şi ca atari, 
puteau în mod valid stă în judecată. Judecăt. Ocol. 1 Buzău, 
Dreptul din 1898, No. 1, p. 6. —Contră: Trib. Ialomiţa, 
Dreptul din 1885, No. 35. 

(1) Aceste societăţi, deşi sunt persoane morale, nu pot însă fi pe- Nerespunde- 

() 

€) 

nalicește răspunzătoare de un delict. C. Paris, Dreptul din rea penală a 
1886, No. 6, p. 48. Cpr. Trib. Neamţ şi Judecăt. ocol. Do- societăților 
rohoiu, Or. judiciar din 1902, No. 73 şi din 1905, No. 11 “omerciale: 
(eu nota d-lui Șt. Seriban). Vezi şi tom. V al Coment. noastre, 
p. 545 urm. Cpr. în acelaş sens, Savigny, System des heutigen, 
romischen -Rechis, IL, $ 9%; Garraud, Tr. îh. ei pratique 
du droit penal fr., L. 221, p. 416 (ed. a 2-a). — S'a decis însă  Calomanie. 
că societăţile comereiale se pot plânge de calomnie, căei asupra 
lor se pot propune fapte neadevărate, cari le-ar supune la dis- 
creditul comercial şi cari le-ar atinge bunul renume. Cas, 
rom. Bult. 1908, p. 1919. 
Opr. Trib. Teleorman, Dreptul din 1901, No. 80 şi Or. Judiciar Societ. eco- 
din 1902, No. 22. —S'a, decis însă că societăţile economice  nomice. 
(easele de economie), chiar când au un caracter comercial, 
sunt scutite de formele de constituire ale codului comereial, 
dacă au fost recunoscute ca persoane morale prin lege și, deci, 
au capacitatea de a, posedă, de a dobândi avere, de a stă în 
judecată pentru această avere, fără a fi îndeplinit acele forme 
de constituire. Cas. rom. Bult. 1902, p. 240 şi Or. judiciar 
din 1902, No. 22.--Contră: 'Trib. Teleorman, Cr. judiciar, 
loco cit., p. 186 (sentinţă casată). 
Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1889, No. 60, consid. dela 
p. 482, col. 2; Trib. Grasse şi Paris, Pand. Period. 91. 2. 138; 
Pand. Piriod. 93. 2. 123; Planiol, II, 1956; Baudry et Wahl, 
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versată, însă se decide, în genere, că ele nu sunt persoane 
morale, cât timp personalitatea, lor n'a fost recunoscută 
printr'o anume lege(*). 

Dr. roman și La Romani, aceste societăţi erau, din contra, pevsoane 
vechiul drept morale, soluţie care trecuse şi în vechiul drept francez. Aceasta 

rezultă din legea 22, în fine, Dig., De fidejussoribus et de 
mandataribus, &6, 1, care pune societatea pe aceeaş treaptă 
cu alte persoane morale, precum: municipiile și decuriile: 

Societe, 12 bis; O. N. Toneanu, op. cit., p. 90, No. 3 şi pag. 96, 
No. 8; Gr. Maniu, Epic. teoretice și practice asupra co- 
dului comercial româm, |, 225, p. 297. - 

() Cpr. Cas. rom. Bult. 1906, consid. dela p. 392 şi Drepiul din 
1906, No. 21; Cr. judiciar din acelaş an, No. 19; Trib. Putna 
şi O. Galaţi, Dreptul din 1893, No. 39 şi din 1901, No. 40; 
Trib. Ilfov, Dreptul din 1905, No. 18 (cu nota d-lui D. Ne- 
guleseu); Judecăt. ocol. III Iaşi, Dreptul din 1907, No. 84 (eu 
observ. noastră). Vezi în acelaş sens, Gr. Trancu, Adminis- 
irația societăților anonime (teză), p, 40; D. Negulescu, Le 
probleme juridigue de la personnalite morale (teză); Guillouard, 
Socici€, 25; Baudry et Wabl, Idem, 11, p. 8 urm. (ed. a 3-a); 
Thiry, IV, 142; Thaller et Pie, Sociţtts commerciales, I, 186 
urm.; 'Thaller, Zr. €lement. de droit commercial, 222, urm. 
(ed. a l-a). In ed. a 2-a, acest din urmă, autor, revenind asupra, 
primei sale păreri, se declară partizan al personalităţei so- 
cietăţilor civile. Mai vezi autorităţile citate în tom. I al 
Coment. noastre, pag. 283, nota 3 (ed. a 2-a); tom. III, partea 
1, p. 192, nota 1 şi p. 194, nota 4 (ed.a 2-a); tom. VI, 
p. 756, nota 2; tom. VII, p. 383, nota 1 şi tom. VIII, p. 499, 
nota 3. Vezi asupra acestei celebre controvese, în Franţa, 
Pand. îr., vw Sociâtd, 1713 urm,; Repert. Sirey, vo Sociâte (en 
gentral), 517 urm.; Mourlon, III. 852; Acollas, III, p. 442 
urm.; Dalloz, Nouv. C. civil annott, IV, art. 1832, No. 136 
urm. — Planiol (II, 1956) şi Troplong (Socidie, LI, 58 urm.) se 
pronunţă, împreună eu mulţi alţi autori şi cu jurisprudenţa 
franceză cea mai recentă (Cas. fr. Pand. Ptriod. 9l. |. 97; 
D. P. 94. 1. 81; Sirey, 94. 1. 129; C. Chambery, D. P. 
1907. 2. 118, etc.), în favoarea personalităţei societăților civile, 
soluţie pe care astăzi o admite şi Thaller, deşi mai întăi sus- 
ținuse părerea contrară. Cât pentru Demolombe, despre părerea, 
căruia am vorbit cu altă ocazie (vezi tom. VI, p- 156, nota 2), 
el se contrazice dela un volum la altul, căci, pe când în 
tom. IX, No. 415, el zice că societăţile civile nu sunt per- 
soane morale, citând chiar texte în sprijinirea acestui sistem, 
în tom. XXVIII, No. 566, el admite opinia contrară, fără 
a ne spune că şi-a schimbat părerea, 
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„Hereditas persone vice fungitur, siculti munâcipium, et 
decuria, et societas“. 

Personalitatea, juridică este însă recunoscută, atât în 
Franţa cât și la noi, societăţilor miniere, adecă cari au de 
obiect, exploatarea= minelor. (Vezi snfră, p. 471, nota 1). 

Personalitatea tuturor societăţilor civile în genere ar puteă 
foarte bine fi admisă la noi, în baza art. 75, 2 Pr, civ., după 
care nu numai societăţile comerciale, dar și acele civile, trebue 
să fie citate la scaunul societăţei sau la sucursala lor. Art. 69, 
6 din Pr. civilă franceză vorbeşte, din contra, numai de so- 
cietăţile comereiale, și acest text este argumentul principal al 
acelora cari tăgăduese personalitatea societăţilor civile (4). 

Incât privește consecinţile cari rezultă din persopali- 
tatea sau nepersonalitatea societăţilor civile, ele sunt im- 
portante din mai multe puncte de vedere. Vom semnală 
numai cele mai de căpitenie: 

1% Dacă societatea este o persoană morală, bunurile 
sociale vor aparţine, în tot timpul duratei ei, corpului fictiv 
sau moral(?); pe când dacă, din contra, societatea nu este 

(0) Vezi 'Thiry, IV, 142, pag. 133; Baudry et Wahl, Sociâts, 
p. Îl, 12 (ed. a 3-a), ete. Vezi şi înfră, p. 487, nota 2, unde 
se arată textele cari se invoacă pentru a se susține că societăţile 
civile sunt persoane morale. Cpr. C. N. “Toneanu, op. cil., 
p. 96 urm., nota 6 şi p. 105, No. 13.—Vezi însă N. D. 
Chireuleseu, Cr. judiciar din 1907, No. 61, observ. asupra 
unei sentințe a Trib. din Brăila. 

(*) Prin aplicarea acestor prineipii, vom decide că femeea, al cărui 
bărbat face parte.dintr'o societate comercială, eare se bucură 
de personalitatea juridică, nu va aveă o ipotecă legală asupra, 
imobilelor sociale, aceste imobile fiind proprietatea, exclusivă 
a eorpului fictiv sau moral, după cum ipoteca nu va, există niei 
în privinţa asociatului, care ar exercită o tutelă. (Cas. fe. 
D._P. 99.-1. 593). Cpr. Thiry, IV, 141, p.128; Planiol, II, 
1957. — Tot pentru aceleaşi motive, vom decide că unul din 
asociaţi nu va puteă, dacă se admite personalitatea societăților 
civile, să ipoteceze, în timpul cât ţine societatea, partea sa 
indiviză din imobilulul social, pentrueă acest imobil aparţine, 
în timpul societăţei, corpului moral (Cas. fr. D. P. 91. 1. 337; 
Sirey. 92. 1. 73; Pand. Period. 92. 1. 97); pe când soluţia, 
contrară este singură adevărată, dacă se admite că societățile 
civile nu sunt persoane morale. Rămâne însă bine înţăles că; 
pentru ca ipoteca să fie validă, imobilul va trebui să pice, la 
împărţeală, în lotul asoetatului care l-a ipotecat. V. infră, p. 504. 
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persoană morală, proprietatea acestor bunuri va aparţine 
asociaţilor, în indivizie; 

2 Tot corpului moral vor aparţine, pentru aceleași 
motive, și creanțele sociale, așa, că debitorii societăţei nu vor 
puteă să opue compensaţia sumelor ce li s'ar datori per- 
sona] de către asociaţi; şi vici-versa, un asociat n'ar puteă, 
să opue creditorilor săi compensaţia sumelor ce aceştia ar 
datori societăţei; pe când, din contra, compensația este cu 
putință, dacă societatea nu este persoană morală; 

3% Dacă, societatea este o persoană morală sau juridică, 
acţiunile și interesele asociaţilor vor fi mobile, conform axt. 474 
C. eiv., chiar dacă bunurile sociale sar compune din imobile, 
pentrucă aceste acţiuni şi interese nu au de obiect imobile, 
ei beneficiul care rezultă din societate, adecă lueruri mobiliare. 
Din contra, dacă societatea, nu este persoană morală, imobilul 
aparţinând asoeiaţilor în indiviziune, acţiunile şi interesele, cari 
vor aveă de obiect, aceste imobile, vor fi imobiliare, iar nu 
mobiliare. (Vezi în/fră, p. 471, nota 1). 

40 In fine, în caz când sa stipulat că societatea va, 
continuă în urma morţei unuia din asociaţi (art. 1526), şi 
că partea acestui din urmă se va cuveni acelor rămași în 
viață, nu se va plăti „niciun drept de mutaţiune la, moartea, 
unuia, din asociaţi, dacă societatea, este o persoană morală, 
căci corpul moral subzistând și în urina morței acestui asociat, 
el posedă, fără nieio schimbare, bunurile sociale. Dacă, din 
contra, societatea nu este persoană morală, asociaţii fiind 
coproprietari în indiviziune, acei rămași în viață primese 
partea, indiviză a defunetului și, în specie, existând o stră- 
mutare de proprietate, fiscul își va percepe dreptul său (*), ete. 

Caracterele, pe cari legea, le atribue, în mod explicit sau 
implicit, contractului de societate, servese a-l distinge de cele- 

precum şi alte ]alte contracte, de exemplu: de vânzare (2), de loeaţiune şi 
contracte, arendare pe fructe); de locaţiunea de lucrări sau de se- 

(1) Vezi asupra tuturor acestor consecințe, Thiry, 1V, 141; Planiol, 
II, 1957; Guillouard, Socittd, 26; Baudry et Wabl, idem, 
14 urm., 244 bis, 852 urm.; 'Thaller et Pic, Tr. de droit com- 
mercial, Socictes commerciales, I, 190 urm., ete. 

(2) Cpr. Guillouard, Soci, 19; Bandry et Wabhl, Idem, 22, 23. 
() Vezi supră, p. 32, 33, 43, 69, 242, ete. Cpr. Bandry et Wabhl, 

Sociâit, 24; Pand. fr., vo Sociziă, 58 urm., ete.
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vicii (?), de mandatul salariat (), de împrumut (5), precum şi 
de alte contracte, 

Deși unii autori confundă societatea eu asociaţiunea, (*), 
totuși trebue să ne ferim de această confuzie, pentrucă aso- 
ciaţia nu are în totdeauna de seop dobândirea de beneficii, 
după cum are societatea (5). Apoi, unei asociații îi lipseşte 
câteodată unul sau mai multe din elementele societăţei. Astfel, 
participaţia este o asociație, iar nu o societate comercială, 
pentrucă îi lipsește personalitatea (art. 253 C. com.), care 
este caracterul distinctiv al societăţilor comereiale (art. 78 
$ ultim, C. com.) (?). 

() Pand. fr., v0 cit. 595 urm.; Guillouazrd, Socictt, 14; Baudry 
et Wahl, Idem, 29.— Astfel, s'a decis că convenţia prin care 
se stipulează că administratorul unei moşii să primească, drept 
plata serviciilor sale, o parte din câştigul realizat, nu este un 
contract de societate, ci o locaţie de servicii. Trib. Ilfov, Dreptul 
din 1886, No. 69. — Sa decis, de asemenea, că impiegatul 
unei case de comerţ nu se consideră ca asociat numai prin 
faptul că este interesat la beneficiile acestei case. Vezi deci- 
ziile citate în Pand. fr., v0 cit., 608 urm. , 

(2) Pand. fr., v cit., 637 urm.; Troplong, Socictt, 34; P. Pont, 
Idem, VII, 88; Duvergier, Idem, 45 şi 50, ete. Totul atârnă, 
de intenţia părţilor, care se apreciază în mod suveran de ja- 
decătorii fondului. Cpr. Cas. rom. Bult. S-a 1, 1881, p. 910; 
P. Pont, loco cit.; Pand. fr., v* cit., 638 urm. Cpr. L. 44, Dig, 
Pro socio, 11, 2. 

(6) Pand. fr., v* cit., 662 urm.; Baudry et Wahl, Socicte, 30 şi 
Pret, 693, 695. Vezi şi infră explic. art. 1576. — Dacă acel 
care a dat banii a stipulat numai o dobândă fixă, fără nicio 
participare la. beneficii, există un simplu împrumut, iar nu o 
societate. Pand. fr., v Sociâit, 663 urm.; Guillouard, Jdem, 
18; Lyon-Caen et Renault, 7r. de droit commercial, II, 63. 
Aci este iarăş vorba de interpretarea voinţei părţilor. Pand. 
fr., v0 cit., 689 şi numeroasele autorităţi citate acolo. 

(*) Cpr. Guillouara, op. cit., 10 bis. Vezi şi Lyon-Caen et Re- 
nault, Tr. de droit commercial, II, 3, cari 'zie că cuvântul 
asociație este sinonim cu cuvântul societate. 

() Planiol, II, 1988, 1990. Cpr. Baudry et Wabl, Socitie, 9, 
p. 6 şi No. 555 (ed. a 3-a). — Astfel, o societate întemeiată în 
scopul de a creşte, educă și înzestră fete sărace, are caracterul 
unei asociaţii, iar nu a unei societăți, chiar dacă ar fi fost con- 
stituită sub forma unei societăți anonime, întrucât ea nu are 
de scop realizarea de beneficii. Trib. Paris, Sirey, 1908. 2. 55, 

(6) Vezi pentru mai multe detalii asupra asociaţiilor, Baudry et 
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Sunt însă și asociaţii cari au personalitatea juridică. 
Astfel este, de exemplu, asociaţia de asigurare mutuală 
(art. 257 $ 2 C. com.). 

Asociaţia se deosebește de o simplă întrunire, prin per- 
manența sa. Intrunirea (la rcunion) este, în adevăr, o întăl- 
nire trecătoare de persoane, cari nu au între ele nicio le- 
gătură. Persoanele cari sar întruni adeseori în acelaş scop, 
ar constitui însă la urma urmei o asociaţie. (Planiol, II, 1988). 

In fine, societatea nu trebue să fie confundată eu comu- 
nitatea, sau indiviziunea, despre care vom vorbi mai pe larg 
în Apendicele dela titlul societăţei. (Vezi infră,, p. 538 urm.). 

Formele și dovedirea contractului de societate. 

Contractul de soeietate fiind, după cum am văzut supră, 
p. 455, un contract consensual, nu este supus la nicio formă 
specială (). El poate deci să aibă loe printr'un act seris (2), 
verbal, şi chiar tacitamente, de exemplu: prin faptul de a 
pune oarecari lucruri în comuu, eu intenţiunea de a formă 
o societate (?). 

Art. 1834 din codul francez, eliminat atât în codul 
nostru cât și în acel italian, cere un act seris pentru orice 
societate a cărui obiect întrece valoarea sumei de 150 lei. 
Acest înseris nu este însă cerui ad solemnitatem, ci ad, pro- 
bationem. Cu alte cuvinte, dispoziţia, acestui text nu este decât 
aplicarea. art. 1191; de unde rezultă că, în lipsa unui act 
scris, societatea, având de obiect o sumă mai mare de 150 
lei, va putei fi dovedită prin mărturisire şi jurământ, şi 
chiar prin martori, dacă ar există un început de probă serisă, 
sau dacă titlul ar fi fost perdut, textul suscitat având de 
obiect, ca și art. 1191, numai excluderea probei testimoniale (*). 

Wabl, op. cit., 554 urm.; 'Thaller et Pie, Socittes commer- 
ciales, 1, 2 urm., ete. | 

(1) Opr. Cas. rom. Bult. 1898, p. &l5. 
(2) In caz de a se încheiă un act scris, acest act nu este supus 

transerierei. Trib. Fălciu, Cr. judiciar din 1905, No. 66, p. 526. 
(2) Cpr. T. Hue, XI, 32, p. 4; Thiry, 1V, 110, ete. 
(£) Cpr. Thiry, 1V, 110; P. Pont, op. cât., VII, 130; Mourlon, Il], 

854; Aumntz, IV, 1267; T. Huc, XI, 33; 'Troplong, Societe, 
200; Goillouard, Jdem, 81 urm.; Baudry et Wahl, Idem, 35; 
Planiol, II, 1955, ete. - 
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Aceeaş soluţie este admisibilă și la noi, în baza, dreptului Imutilitatea comun, pe care textul fr. suscitat îl reamintește, acest text tului fr, fiind eliminat de legiuitorul nostru ca inutil (). noi. Cele mai sus zise se aplică numai în privinţa, părților Dovea. socie- 
contractante, căci terţii ar puteă dovedi societatea, prin orice iute terţilor. mijloace, dacă ea sar manifestă în ochii lor, pentrucă ei 
n'au avut posibilitatea de a-și procură 0 dovadă serisă (2). | Incât privește societăţile comereiale, afară de acele în Societ. coraer- comandită prin acţiuni și acele anonime 0). pentru cari se “iale: cere un act autentic (art. 88 $ 2, C. com.), celelalte au 
nevoe numai de un act scris, acest act putând fi și sub 
semnățtura, privată, 

Încât privește aceste din urmă societăţi, cari nu sunt Art. 55 solemne, proba, testimonială nu poate fi admisă decât în ca- C: com. zurile în cari această dovadă este permisă după codul civil 
(art. 55 C. com.)(%). 

In privinţa, societăţilor cari sunt solemne (acele în co- Art. 94 urm mandită prin acțiuni și acele anonime), actul autenţie al so- C: com. cietăţei trebue să fie publicat, spre a puteă fi opozabil ter- 

  

(1) Opr. Trib. Brăila, Dreptul din 1883, No. 46; Trib. R.- Vâlcea, 
Dreptul din 1895, No. 4, p. 29. Această soluţie este admisă ȘI 
în Italia, unde am văzut că textul francez a fost eliminat, ea 
şi la noi. Vezi Ricci, Corso teorico-pratico di diritto civile, 
IX, 8, p. 10 urm. 

() Troplong, Societe, 1, 210, 211; Mourlon, III, 857; Guillouard, op. cil., 87; P. Pont, Socitit, 158; Baudry et Wabl, op. cit., 40; T. Huc, XI, 34; Cas. fr. D.P.78.1. 456; Sirey, 79. 
1. 175; Cas. rom. Bult. S-a II, 1877, p. 42 (decizie pronun- 
țată sub vechiul cod de comerţ); Trib. Ilfov, Dreptul din 1884, No. 29. — Contră: Duvergier,. Socitiţ, 78; Laurent, 
XXXVI, 178. 

(5) S'a decis că o societate anonimă poate să facă parte dintr'o societate în nume colectiv (Cas. Turin, Sirey, 1906. 4. 32 şi 
Dreptul din 1907, No. 31, p. 252, cu observ. noastră), însă chestiunea, este controversată în Italia. . 

(4) Cas. rom. Bult. 1892, p. 168 (motive). — Dar dacă o societate Păgăduinţa de comereială trebue să fie constatată printr'un act seris, şi uneori societate. chiar printr'un act autentic, totuşi aceasta nu împedică făgă- 
duinţa de a formă o societate dea f validă, această făgă- 
duinţă putând fi dovedită prin orice mijloace (art. 46 C. com.). 
Ea, constituind o obligaţie de a, face, ca toate obligaţiile de 
asemenea natură, se rezolvă în daune (art. 1075 C. civ.). Cpr. 
Thaller et Pic, Socidtes commerciales, |, 442. 
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țiilor (art. 94 urm. C. com.)(%); pe când societăţile civile 
sunt opozabile terțiilor, dacă actul care le constată are numai 
dată certă (2). 

Sancţiunea Publicarea și afişarea, preserise de codul nostru comer- 
pub rărei * cial, constituese o formalitate substanţială, pentru existența, so- 

cietăţei faţă de terţii (£). 
Formele și În privinţa, societăţilor constituite în ţară străină, formele 

deea eooie” şi dovedirea contractului de societate sunt cârmuite, după 
tuite în țară cum vom vedeă mai la vale, de legea, ţărei în care con- 

străină. jraetul a fost încheiat, dacă părțile nu s'au referit la altă lege 
prin convenţia lor, ceeace ele sunt libere să facă. (Vezi înfră, 
rubrica: Societatea în dreptul internaţional, p. 531 urm.). 

Condiţiile necesare la existența şi validitatea contractului 
de societate. 

Art. 1492. — Orice societate trebue să aibă de obiect un ce 
licit (*) şi să fie contractată spre folosul comun al părţilor. 

Fiecare membru al unei societăţei trebue să pună în comun 
sau bani, sau alte lucruri, sau industria sa. (Art. 5, 948, 966, 968, 
1008, 1503 urm., 1513 C. civ. Art. 81, 84, 89, 40, 90, 30. com. 
Art. 1833 C. fr). 

Cond. esen- Condiţiile esenţiale contractului de societate sunt acele 
țiale contr. de comune tuturor contractelor în genere, şi anume: 

1% Consimţimântul valabil al părților (art. 948, 10); 
20 capacitatea, lor (art. 948, 19); 
3 un obiect licit (art. 948, 4 şi 966, 968, 1492, 10). 
O societate ar fi deci nulă dacă ar aveă de obiect un 

scop ilicit sau imoral, precum ar fi, de exemplu: o societate 

(1) Cas. rom. Bult. 1899, p. 1057. 
(2) Mourlon, III, 856. 
() O. Bucureşti, Dreptul din 1904, No. 80, p. 648; Cas. rom. 

Bult. 1899, p. 1057 şi Dreptul din 1900, No. 13. 
() Cpr. L. L. 3, 53 şi 57, Dig, Pro socâo, 17, 2. Vezi şi L.1 

Ş$ 14, în fine, Dig., De tutele et rationibus distrahendis, 27, 3, 
unde se zice: „Nec enim ulla societas maleficiorum, vel com- 
mumicatio justa damni, ex maleficio est“. — L. 35, $ 2, Dig, 
De contrahenda emptione, 18, Î, zice de asemenea: „Nec so- 
ceas aut mandatum flagitiose rei ullas vires habet“. Cpr. 
Pothier, Socitic, IV, 14, p. 245.
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menită a înlesni contrabandă, fie în ţară, fie în străinătate (1), 
sau a comite alte fapte nepermise de lege(?); a exploată o 
casă de toleranță?) sau de jocuri la noroe($); societăţile for- 
mate în vederea organizărei unei loterii neautorizate (art. 350 
C. pen. și L. din 20 lanuar 1883)4); asociaţiile formate 
cu scopul de a speeulă asupra licitaţiilor publice, îndepăr- 
tând concurenţii prin daruri, promisiuni sau alte mijloace, 
spre a face să seadă prețul obiectelor scoase la licitaţie 
(art. 351 C. pen.), ete. (Laurent, XXVI, 161). 

În asemenea, cazuri, contractul fiind nul sau mai bine 
zis inexistent, nu poate dă loc la o acţiune în justiţie, nu- 
litatea, putând fi invocată oricând și de toţi acei interesaţi, 
ea, neputând fi acoperită nici prin ratificarea, acelor în drept, 
nici prin prescripţie (€). 

Niciunul din asociaţi nu poate deci să reclame contra 
celuilalt, nici pentru a-l face să contribuiaseă la pagubele 
suferite, nici pentru a împărţi o parte din beneficii). 

Cu toate acestea, asociatul care ar fi depus un capital în 
acest scop, va puteă să-l ceară înapoi dela coasoeiatul său, 
pănă la concurența sumelor neabsorbite prin operaţiile so- 

() Pothier, Sociâit, IV, 14; T. Huc, XI, 12; 'Thaller et Pie, 
Socittes commereiales, |, 423; 'Thiry, IV, 108; Laurent, XVI, 
133; C. Douai, Sirey, 1907. 2. 308; D. P. 1908.2. 15. Vezi 
înfră, p. 532 şi tom. V al Coment. noastre, p. 135. Asemenea 
societate fiind inexistentă, asociaţii nu au acţiune pentru a 
liehidă, operaţiile sociale. C. Douai, D. P. 1908. 2. 15. 

() Cpr. Cas. fr. D. P. 81. 1. 115; Sirey, 81. 1. 248. — Prin 
aplicarea, acestor principii, sa decis că este cu totul lipsită de 
efecte societatea, contractată între doi sau mai mulţi străini 
pentru comerţul de băuturi spirtoase în comunele rurale, unde, 
după art. 8 al legei licenţelor din 28 Aprilie 1904, acest comerţ 
nu este permis străinilor. Cpr. Cas. rom. Bult. S-a II, 1886, 
p. 957 şi Dreptul din 1887, No. 50 (cu observ. noastră). 

(2) Cpr. Pothier, op. cit., IV, 14; Baudry et Wabhl, Socidiţ, 66; 
Thaller et Pic, op. ci. I, 434. 

(*) Baudry et Wabhl, op. și loco cil.; Guillouard, op. cit., 53, în 
fine; 'Thaller et Pic, op. cit., L, 425; C. Chambâry şi: Paris, 
D. P. 97. 2. 149 şi 244; Cas. fr. Sirey, 65. 1. 2%. 

(?) Cpr. Thaller et Pie, Socictâs commerciales, 1, 421.— Vezi în 
privinţa, loteriei de Stat pe clase, L. din 30 Maiu 1906. 

(€) Thaller et Pic, Socictes commerciales, I, 435. 
() Laurent, XXVI, 163 urm.; Arntz, IV, 1261; Planiol, II, 

1949, etc. 
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eiale, pentrucă acest capital este reţinut sine causa. Prin- 
cipiul compesaţiei dolului (dolus cum dolo compensatur), n'a 
fost, în adevăr, admis în mod general de către legiuitor (4). 

Cazul când În caz când, pe lângă un obiect ilicit, societatea ar 
So lota ea ar cuprinde şi altele licite, judecătorii fondului vor examină upri . . des ce . obiecte licite dacă aceste obiecte formează un tot indivizibil, sau consti- 

şi nelicite. țese o societate deosebită, care poate fi lichidată în ceeace pri- 
vește obiectele licite, obligând, în acest din urmă caz, pe 
detentor a restitui capitalul coasociatului pentru societatea 
cu obiect licit (2). 

Miza socială. 49 O altă condiţie esenţială contractului de societate 
este ca, fiecare asociat să aducă ceva în societate, fie lueruri 
corporale sau incorporale, bani, mărfuri, imobile sau o in- 
dusirie oarecare(5), căci dacă unul din asociaţi nu ar aduce 
nimie, nar mai există societate, ci o donaţiune deghizată 
sau indirectă ($). 

0) Arntz, IV, 261; Laurent, XXVI, 165 urm.; Baudry et 
Wabhl, Sociâtă, 90; Gtuillouard, Idem, 58 şi 86; P. Pont, Idem, 
53; Planiol, II, 1949; Aubry et Rau, IV, $ 378,p. 551, text 
şi nota 9 (ed. a 4-a); Houpin, Socidtes civiles et commerciales, 
I, 34 (ed. a 3-a, 1901); Lyon-Caen et Renault, 7r. de dr. 
commercial, II, 13; Cas. rom. Bult. S-a II, 1886, p. 957 şi 
Dreptul din 1887, No. 50 (cu observ. noastră); Cas. fr. Sirey, 
89. 1. 12; D. P. 55.1.5; Sirey, 55. 1. 257. — Contră: Trop- 
long, Socicte, I, 105; Delamarre et Lepoitvin, Zr. de dr. 
commercial, |, 65. Aceşti din urmă autori aplică pe nedrept, 
în specie, regula: In pari causa, melior est causa possidentis. 
Opr. în acest din urmă sens, adecă, în sensul neexistenţei ac- 
țiunei în repetiţie, art. 1562 C. Calimach, 1174 C. austriae, 
817 C. german; L. 5, Pr., Dig, De condictione sine causa, 
12, î. Mai vezi Dig., 12, 5, De condictione ob turpem vel 
înjustam canusam; Cod, 4, 7, De condictione ob turpem causam, 
ete. Vezi tom. V al Coment. noastre, p. 388 urm. Vezi asupra 
acestei controverse, Dalloz, Nouv. C. civil annoit, IV, art. 1833, 
No. 107 urm. 

(2) Cas. rom. Bult. 1886, p. 957 şi Dreptul din 1887, No. 50. 
() „Societatem, uno pecuniam conferente, alio operam, posse con- 

trahi, magis obtinuit“. (L. 1, Cod, Pro socio, 4, 37). Vezi şi 
L. 5 $ 1, Dig., Pro socio, 17, 2. Cpr. Pothier, Socittţ, IV, 
9. — Şi un lucru viitor, de exemplu, un imobil ce cineva îşi 
propune de a dobândi, poate fi adus ca miză într'o societate. 
Cpr. Thaller et Pie, Socittts commerciales, I, 18. 

() Vezi supră, p. 455, nota 4. Cpr. Trib. Brăila şi Ialomiţa, 
Dreptul din 1883, No. 46 şi din 1885, No. 35.— Prin in-
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Nu este nevoe ca miza fiecărui asociat să fie egală, Miza poate fi 
pentrucă inegalitatea, mizelor se conpensează, prin inegalitatea, inegală. 
beneficiilor şi a pagubelor. (Cpr. art. 1511). . | 

Miza, socială poate să consiste în unul și acelaș lucru Lucruri co- 
aparținând în comun la mai multe persoane, cu menirea de mure: 
a fi exploatat şi împărţit ca beneficiu (!). 

Creditul comereial a unei persoane (momen et auctoritas) Creditul sau 
poate uneori să fie de mare interes pentru societate, dacă ea numele co- 
este favorizată prin mijloace oneste, din partea aceluia care unei persoane. 
aduce numele și creditul său. Creditul de care se bucură 
societatea în specie, este o muncă, și această muncă este 
utilă 'societăţei (2). 

Nu se poate însă consideră ca un capital creditul po- creditul poli- 
litie sau proteeţiunea unei persoane influente, care, prin mij- tie, Inadmisi- 
loace nelieite și nepermise, ar înlocui operaţiile societăţei. O." 
societate stipulează, de exemplu, o parte din beneficiile sale 
pentru un Ministru, în scopul ca, printr'ânsul, să dobân- 
dească furnituri sau alte foloase materiale. Acest credit nu 
este un capital şi nu poate face obiectul unei mize sociale. 
Pothier ziceă cu drept cuvânt, în această privinţă, că o 
persoană puternică şi influentă nu-şi poate vinde creditul 
şi influența sa pentru bani(?). 

„Departe de noi, ziceă Treilhard, în expunerea de motive, de- 
parte intriganţii cari, vânzându-şi manoperile şi protecţia lor, înşală, 

„şi autoritatea, pe care o reprezintă, şi pe omul cinstit care se în- 
crede în ei“. 

Și un alt orator, Gillet, se exprimă în termeni nu mai 
puţin energiei: 

dustrie se înțălege aci o invenţie utilă sau un brevet de in- 
venţie, priceperea, ştiinţa, inteligenţa sau experienţa pe care 
cineva o depune într'o anumită întreprindere, ete. Trib. Ro- 
manaţi, Dreptul din 1907, No. 34, p. 274. Cpr. Pothier, 
Sociâte, 13; Troplong, dem, 1, 113; P. Pont, Idem, 60, ete. 

(1) Cpr. Troplong, Socicte, IL, 119. 
€) Cpr. P. Pont, Socitte, 65; Troplong, Idem, IL, 113; Mass& 

Verge, IV, $ 713, p. 424, nota 6, ete. 
- €) Vezi Pothier, Sociâie, IV, 10; Arntz, IV, 1264; Thiry, IV, 108; 

Mass6-Vergă, loco cit.; 'Troplong, op. cit., |, 87 şi 114; Lau- 
rent, XXVI, 143; Guillouard, op. eit., 64; P. Pont, Socitte, 
64; Taller et Pic, Sociţt?s commerciales, L, 21, ete.
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„Afară de bunuri și de industrie, Romanii mai cunoşteau încă 
o a treia specie de miză socială, şi anume: creditul şi favoarea, 
gratiam (1). Aceste cuvinte nu pot fi pronunţate decât în Statele 

| corupte, unde totul a devenit o marfă, pănă şi puterea publică“. 

Realizarea de 5 In fine, ultima condiţie neapărată pentru existența, 
beneficii. contraetului de societate, este ca ea să fie contractată în 

interesul comun al tuturor părţilor, şi ca toate să aibă sau 
să poată speră o paste din beneficii (art. 1491, 1492). 

Ce se înțălege Din cele mai sus expuse rezultă 'că orice societate are 
bila beneficii. de scop realizarea de beneficii. Ce se înţălege însă prin 

această expresie? 
La Romani eri suficient ca societatea 'să fi fost sta- 

bilită întrun seop comun, în vederea dobândirei unor drep- 
turi în comun (2). 

Astăzi chestiunea este controversată. Unii înțăleg prin 
beneficii numai câştigurile băneşti (9), iar alţii, orice avantaje 
sau foloase apreciabile în bani(%). 

Astfel, după primul sistem, nu sunt adevărate societăţi, 
ei numai niște asociaţii, societăţile mutuale, tontinele, ete., 
căci ele nu au de scop împărţirea de bogății nouă (5). 

Art. 257 După al doilea, sistem, societăţile de asigurare mutuală 
C. com-  ţyehuese considerate ca adevărate societăţi, pentrucă. ele 

procură asociaţilor un folos apreciabil în bani, şi anume: 
dreptul de a fi despăgubit, la eaz de sinistru, drept care 
fiind comun tuturor asociaţilor, este împărţit între ei. De - 
aceea art. 257 din codul nostru de comerț le proelară per- 
soane juridice. 

Soc: de agre- Aceeaș soluţie este aplicabilă societăţilor de agrement, 
ment, 

(1) Cpr. I.. 80, Dig., Pro socio, 17, 2. | 
() Cpr. L. 52 SS 12 şi 18, Dig., Pro socio, 17, 2. Vezi Accarias, 

Pr. de droit romain, Il, 622, p. 437 (ed. a 4-a, 1891). 
(€) Cpr. Laurent, XXVI, 150; Guillouard, Sociztă, 66; Baudry 

et Wabl, Idem, 91; Pand. fr., vo Sociâte, 300 urm. „Consi- 
derând, zice Curtea, de casaţie din Franţa, că o asociaţie care 
nu are de scop realizarea de beneficii și împărţirea lor între 
asociați, nu este o societate în sensul art. 1832 C. civil (1491 
C. rom.)“. D. P. 98. 1. 109. 

(*) Opr. Thiry, 1V, 108, p. 98; Planiol, II, 1943 (ed. a 4-a) şi 
nota în D. P. 95. 1. p. 220, col. a 2-a, ete. 

(6) Cpr. Guillouard, Sociâic, 74; P. Pont, dem, 71; Laurent, 
XXXVI, 147; Aubry et Rau, IV, $ 377, p. 543, 544,nota5.
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cari procură asociaţiilor foloase apreciabile în bani. Astfel 
sunt, de exemplu: societăţile în cari fiecare asociat, pentru 
contribuţia, unei sume de bani, are dreptul de a stă la masă, 
de a, ceti cărţi, reviste, ete. | 

Dar dacă toate acestea pot fi considerate ca societăţi, Asociaţii po 
nu sunt, din contra, adevărate societăți acelea, cari nu pro- Jitice, artis- 
cură foloase apreciabile în bani, precum asoeiaţiile politice, 
artistice, religioase, ete. (1). 

CAPITOLUL II 

Despre diversele feluri de societăţi 

Societăţile comerciale şi civile. 

Societăţile sint comerciale sau civile. 
Soeietăţile comerciale sunt cârmuite de principiile codului Societăţile co- 

comereial (?), dispoziţiile codului civil nefiind aplicabile decâţ  merciale. 

(0) Thiry, IV, 108, p. 98, 99. Cpr. P. Viollet, Histoire du droit 
„civil franţais, p. 805 (ed. a 3-a, 1905). 

(2) Astfel, societăţile comerciale sunt obligate a, ţine registre, lueru 
ce nu este impus acelor civile (cpr. Cas. rom. Bult. 189, 
p. 415); ele pot fi declarate în stare de faliment (art. 866, 
371 C. com.), chiar din oficiu, ca și ceilalţi comercianţi. Opr. 
C. Bucureşti (decizie pronunţată sub vechiul cod de comerţ), 
Dreptul din 1816, No. 23, p. 180. Vezi şi 'Thaller et Pic, So- 
citâs commerciales, IL, 142, p. 172 urm.— Falimentul unei so- 
cietăţi în comandită atrage şi falimentul soţilor ilimitat res- 
ponsabili (art. 867 C. com.). C. București, Dreptul din 1901, 
No. 10. Vezi şi Cas. “Turin, care pune în principiu că soții 
comanditari, ce pe nedrept sau amestecat în administraţia, so- 
cietăţei declarată falită, pot ei înșiși fi declaraţi faliţi, fără 
a fi chemaţi în contradietor. Dreptul din 1893, No. 39 (eu 
observ. noastră).— În fine, după art. 867 C. com., falimentul 
unei societăţi în nume colectiv atrage falimentul asociajţilor, 
şi vice-versa. Cas. rom. Bult. 1899, p. 374; Cas. fr. Sirey, 
1909. 1. 38. 

S'a decis, sub vechiul cod de comerţ, că şi societăţile con- 
stituite numai de fapt pot fi declarate în stare de faliment, 
întrucât se poate constată caracterul și personalitatea, lor. Cas. 
rom. Bult. S-a Ii, 1877, p. 42. Vezi în acelaş sens şi alte 
decizii străine, citate de Cesărescu şi Dan, Codul de comerţ 
cu noua lege a, falimentelor, p. 246.
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atunei când nu sunt contrare legilor comerciale (art. 1531, 
explicat supră, p. 453). 

Caracterul civil sau comercial al societăţei nu atârnă 
nici de forma, care totdeauna poate fi acea comereială, nici 
de calitatea asociaţilor, ei de obiectul și operaţiile sale(*). 

Astfel, sunt de natură civilă: societăţile cari au de obiect 
operaţiile asupra imobilelor, precum cumpărarea şi vânzarea 
lor (*), construirea şi închirierea lor(?), ete.; arendarea şi ex- 
ploatarea moșiilor (*); societăţile formate pentru redactarea şi 
publicarea unei opere literare sau ştiinţifice, unei reviste 
periodice (), ete.; acele formate în scopul de a împrumută, 
bani pe ipotecă (î); acele formate pentru exploatarea apelor 

minerale sau termale); acele formate pentru exploatarea, 
unui cabinet de medicină sau de dentistică, chiar dacă în 
mod accesor s'ar vinde în el denturi falşe, prafuri de dinţi, 
ete. (6); societăţile cari au de scop dobândirea concesiunei 

(1) Cpr. Trib. Ialomiţa, Dreptul din 1885, No. 60; T. Huc, 
XI, 46; Guillouard, Sociţte, 91; P. Pont, Idem, 104; Baudry 
et Wabhl, Idem, 105; Lyon-Caen et Renault, 7r. de droit 
commercial, II, 92; Cas. fr. D. P. 84. 1. 145; C. Paris, Sirey, 
82. 2. 225; C. Bruxelles, Sirey, 91. 4. 38. — In caz când ope- 
rațiile unei societăţi ar fi şi civile şi comerciale, se va. aveă 
în vedere obiectul principal al speculaţiei. C. Bruxelles, Sirey, 
loco cit. şi Dreptul din. 1910, No. 1; Houpin, Socictts civiles 
et commerciales, |, 13.— Vezi însă Baudry et Wahl, Socite, 106. 

(2) Art. 3, 3 din codul de comerţ italian, nereprodus de legiui- 
torul nostru, dispune, din contra, că cumpărările şi vânzările 
de imobile se consideră ca fapte de comerţ, când an de scop 
o speculație comercială, guando siano fatte a scopo di specu- 
lazione commerciale. 

() Baudry et Wabl, Socicie, 108; Thaller et Pic, Socictes com- 
merciales, |, 131; Antonescu, C. comercial adnotat, |, p. 60, 
No. 103 urm.; C. N. Toneanu, 7r. de drept comercial, II, 
partea 1, 16, p. 110. Vezi şi supră, p. 223, ad notam, în fine şi 
p. 245. — Nici samsarlâcul făcut pentru închirierea unui imobil 
nu constitue un fapt de comerţ. Cas. rom. Bult. 1891, p. 744. 

(£) Cas. rom. Bult S-a I, 1874, p. 111. Cpr. Jud. ocol. Bârcă 
(Dolj), Pag. juridice din 1909, No. 54, p. 429. 

(5) Baudry et Wabhl, op. cit., 110; C. Roma, Sirey, 91. 4. 19. 
(6) Trib. laşi, Dreptul din 1893, No. 39, p. 256. 
() Guillouard, Socitic, 93; Baudry et Wabl, Idem, 111. Cpr. 

Cas. fr. şi C. Grenoble, D. P. 66. 1. 428; Sirey, 94. 2. 36. 
(8) Baudry et Wahl, op. cit., 109. — Dentistul, ca şi medicul, 

hirurgul, ete., nu este, în adevăr, comerciant, nici nu face acte
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unei mine sau cariere, ori exploatarea lor (art. 13 L. mi- 
nelor din 1895) (); acele formate pentru exploatarea altor 
produse ale pământului (); societăţile formate pentru con- 

struirea, sau exploatarea unui canal(?); societățile mutuale, 
tontinele (6), ete. 

Sunt, din contra, comerciale: societăţile de transport Societăţile co- 
(drumuri de fer, vapoare, ete.)(?); acele cari au de scop merciale. 
dobândirea unei concesiuni de drumuri de fer, de tram- 

de comerţ. Cpr. Râpert. Sirey, v0 Acte de commerce, 121, 
181 urm., 1362; Dumitreseu, Codul de comerţ comentat, , 167, 
p. 101; Trib. St. Etienne, Cr. judiciar din 1906, No. 44, 
p. 356 (eu observ. noastră) şi alte autorităţi citate de Ef. An- 
tonescu, Codul comercial adnotat, IL, p. 30, No. 25, 26. 
Cpr. Baudry et Wabl, Socicte, 114. Vezi şi autorităţile citate 
de Ef. Antonescu, op. cit, p. 63, No. 121 urm.; Thaller et 
Pie, op. cit, |, p. 164, nota 2.— Cu toate că personalitatea ju- 
ridică a societăţilor civile este în genere tagăduită (vezi supră 
p. 457, 458, text şi nota 1), totuşi se poate admite la noi, ca şi în 
Franţa, că societăţile cari au de obiect exploatarea minelor 
(societăţi civile după art. 13 din legea minelor), sunt persoane 
juridice. Aceasta pare să rezulte la noi, ca şi în Franţa, din 
art. 9 al legei minelor dela 1895 (art. 8 din legea franceză 
asupra minelor dela 21 Aprilie 1810), care declară mobile: 
acțiunile și venitul unei societăți sau antreprize pentru exploa- 
tări de mine, căci caracterul mobiliar al părței unui asociat, 
de câteori societatea posedă imobile, nu se poate explică decât 
prin personalitatea, societăţei. Cpr. Planiol, II, 1956, p. 631, 
text şi nota 3 (ed. a 4-a). ată raţionamentul care ne conduce 
la acest rezultat: dacă dreptul fiecărui asociat este mobiliar 
în tot timpul cât ţine societatea, imobilele aparţin corpului 
moral al societăţei, iar nu fiecărui asociat pro parle, de oarece 
dreptul său ar fi în asemenea caz imobiliar, iar nu mobiliar, 
precum îl proclamă legea; deci, societatea constitue o persoană 
morală. Vezi tom. III al Coment. noastre, parte I-a, p. 192 
(ed. a 2-a). Cpr. Planiol, I, 2258 (ed. a 5-a). V. şi supră, p. 460. 

(2) Baudry et Wabhl, Societe, 112. — Astfel, s'a decis că o aso- 
ciaţie intervenită între doi arendași, fără altă speculă decât 
ca, ei să vândă productele de pe pământul cultivat, nu este o 
societate comercială, ci o societate civilă. Trib. Teleorman, 
Cr. judiciar din 1909, No. 69. 

(€) Baudry et Wabhl, op. cit., 116 şi autorităţile citate acolo. 
(*) Vidari, Corso di diritto commerciale, L, 695, p. 454 (ed. a 4-a); 

C. N. Toneanu, op. cit., p. 95, No. 7, ete. 
(5) Cpr. Cas. rom. Bult. S-a I, 1881, p. 816; Baudry et Wabl, 

op. cit., 107; Thaller et Pic, op. cut. I, 137. 

—
 (1



4172 

Dr. muzul- 
man, 

C. CIV. — CARTEA III. — TIT. VIII. — CAP. II.—S-a 1. — ART. 1493 URM. 

wayuri, ete. (1); acele cari au de obiect luminarea unui oraș 
cu gazul aerian, electricitate, ete. (2); societăţile de credit), 
de bancă sau de seont(*); societăţile de asigurare cu prime(5); 
acele cari au de obiect exploatarea unui fond de comerţ(€), ete. 

Instanţele de fond decid, în suveranitatea lor de apre- 
ciere, care este scopul și obiectul societăţei (epr. Planiol, 
II, 1939); însă chestiunea de a se ști dacă o societate este 
civilă sau comereială, fiind o chestie de drept, este deferită 
controlului Curţei de casaţie (7). 

Societăţile civile, singurele de cari ne ocupăm în studiul 
de faţă, sunt universale și particulare: 

Societăţile universale şi particulare. 

Art. 1493, — Societăţile sunt universale sau particulare. (Art. 
1494—1498, 1499, 1500 C. civ. Art. 1835 C. f-.)(6). 

SECȚIUNEA 1 

Despre societăţile universale. 

Art. 1494. — Societăţile universale pot fi de două feluri: 
  

() Baudryet Wabhl, op. și loco cit. Cpr. Cas. fe. Sirey, 1900. 1. 317; 
Sirey, 1902. 1. 72. 

(2) Thaller et Pie, op. cit., 137, p. 165; C. Lyon, Sirey, 92. 2. 275. 
(2) Baudry et Wabl, op. cit., 120. 
(6) Cpr. Prib. Putna, Dreptul din 1893, No. 39, p. 309. 
(5) Baudry et Wabhl, Socidte, 121 bis; Guillouara, Idem, 91 
(6) Baudry et Wabhl, op. cit., 109, şi autorităţile citate acolo. 
() Baudry et Wabl, op. cit., 114, p. 81 şi 124, p. 86; Guillouard, 

Socicte, 91; P. Pont, Idem, 105, ete. — Contră: Cas. fr. Sirey, 
40. 1. 19; D. P. 67. 1. 225; Sirey, 67. 1. 313. 

(8) „Societates contrahuntur sive universorum, bonorum, sive ne- 
gotiationis alicujus, sive vectigalis, sive eliam rei, unius*. 
(L. 5, Pr., Dig., Pro socio, 17, 2). Cpr. Pothier, Socitte, IV, 
capit. II, p. 251. 

Această împărţire a societăţilor în universale și particulare, 
este admisă și de codul civil otoman (art. 1331). Societatea 
universală se zice mufavaza, iar cea particulară, înane. Vezi 
Young, Corps de droit ottoman, VI, p. 356 urm. (Oxford, 1906). 
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Societatea, tuturor bunurilor (1) a membrilor ei (2); şi societatea uni- versală a câştigurilor. (Art. 1495 urm. Art. 1836 C. fr.). 
Art. 1495. — Societatea tuturor bunurilor prezente este accea prin care membrii ei pun la mijloc toate averile mobile şi imobile ce posed, şi toate câştigurile ce ar puteă rezultă din ele. 
În contractul de societate, ei pot cuprinde orice altfel de câş- tiguri; bunurile. însă ce vor puteă dobândi prin succesiune sau do- naţiune nu vor intră (în societate) (3). (Art. 821, 965, 968, 1008, 1287 urm. Art. 1837 C. fr). (6). 

Art. 1496. — Societatea universală a câştigurilor este aceea, prin care membrii ei pun la mijloe câştigurile din industria lor, ce cu orice titlu ar dobândi în cursul societăţei. 
Averea mobilă, ce posedă fiecare din asociați în momentul contractului, intră în societate; imobilele lor personale nu intră însă decât pentru folosinţă numai. (Art. 472 urm, 517 urm., 1495, 1497, 1505, 1511 C. civ. Art, 1838 €. fr.) €). 
Art. 1497. — Făcându-se un simplu contract de societate uni- 

versală, fără, o altă declaraţiune, atunci se înţălege că s'a format; 
numai 0 societate universâlă de. câştiguri. (Azt. 1496 C. cir. Art. 1839 C. fr)(€). 

Art. 1498. — Contractul de societate universală, se poate face 
numai între persoanele capabile de a dă sau de a primi una dela, 
alta, şi cari au facultatea de a se avantajă reciproc, în prejudiciul 
altor persoane. (Art. 808 urm., 812, 841 urm., 939 urm. C. civ. 
Art. 1840 0. fr.)(?). 

  

(1) Şi trebue adaos prezente, după cum se exprimă textul cores- 
punzător francez. Cpr. art. 1495. Vezi şi nota următoare. 

(2) Textul fr. (art. 1836) şi acel italian (1700) zic: societatea 
tuturor bunurilor prezente. Romanii admiteau şi societatea, 
bunurilor viitoare (que ex gurstu veniunt). (1. 3 $ 1, Dig, 
Pro socio, 17, 2). Cpr. Pothier, Socitie, IV, 28, 29 şi 43. 

(2) Textul fr. (1837) şi acel italian (1701) dispun că: „Bunurile 
ce se vor dobândi prin succesiune, donaţiune sau legate, nu 
întră îm societate decât pentru folosinţă“. Vezi infră, p. 474, 
nota 2. Apoi, textul fr. mai adaogă: orice stipulaţie, care ar 
aveă de scop întrarea proprietăţei acestor bunuri în societate, 
este oprită, afară de ceeace se zice în privința soților, con- 
form celor prescrise în privinţa lor. Acest ultim membru de 
frază a fost eliminat și din art. 1701 al codului italian. 

() Cpr. L.3$ 1; L.L.10,11 şi 71 $ 1, Dig., Pro socio, 17,2; 
Pothier, Societe, IV, 29, 31, 33—35, 37 urm., ete. 

(6) Cpr. L. 7, Dig., Pro socio, 17, 2; -Pothier, Socictţ, 1V, 
43—46, ete, 

(6) Opr. L. 7, Dig., loco supră cit.; Pothier, op. cât., 29, 43, ete. 
(7) Cpr. L. 5 $ 2, Dig., Pro socio, 17,2; Pothier, op. cit., IV, 30. 
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Dr. roman. Romanii ăveau două specii de societăţi universale: so- 
| cietatea tuturor bunurilor (societas omnium bonorum), şi aceea, 

a tuturor câștigurilor (universorum guce ex gucestu veniuni,). 
Cea, dintăi cuprindeă toate bunurile prezente şi viitoare ale 
asociaţilor, chiar și acele dobândite de ei prin succesiune, 
donajiune sau legate. Cea de a doua cuprindeă tot ce aso- 
ciaţii dobândeau printr'un câștig oarecare. 

Dr. actual. Și în dreptul actual există două specii de societăţi uni- - 
versale: societatea, tuturor bunurilor prezente, şi aceea a 
tuturor câştigurilor (art. 1494), însă aceste societăți mai 
niciodată nu se întâlnesc în viața practică; de aceea unii 
autori se mărginese a reproduce textele legei, fără a le însoţi 
de niciun comentar (!). 

Societatea tu- Societatea tuturor bunurilor prezente este aceea prin 
Lo praente care părţile pun în comun toate bunurile, mobile sau imo- 

bile ce ele posedă cu titlu de proprietate în momentul con- 
tractului, precum și toate foloasele sau câştigurile ce ar 
puteă rezultă din ele (art. 1495 $ 1). 

Celelalte câştiguri nu intră de drept în această soeie- 
tate, însă părţile sunt libere de a le face să intre în ea, 
printr'o clauză specială. Astfel, se poate dispune că leafa 
unui funcţionar sau câștigurile dobândite prin exerciţiul unei 
profesiuni vor intră în activul acestei societăţi (art. 1495 $ 2). 

Bunurile do- Cu toate acestea, bunurile ce părţile ar pute dobândi 
tere, prin moştenire, legate sau donaţiuni nu pot face parte din 

această societate (art. 1495 Ş 2, în find). 

- Motivele (1) Vezi, de exemplu, T. Huc, XI, 44. Cpr. Planiol, II, 1947. 
art. 149% $ 2. (2) Legea a voit, prin această dispoziţie, să înlăture următoarea 

fraudă: Un om fără rude bogate, cunoscând speranțele con- 
siderabile la cari se aşteaptă altul, şi a cărui avere actuală, 
nu întrece pe a lui, ar fi căutat să facă cu acest din urmă 
o societate universală de bunuri, stipulând o parte egală din 
beneficii, aşă că el sar fi folosit de succesiunile şi liberalităţile 
venite asociatului său, fără ca acest din urmă să aibă aceleaşi 
foloase. Cpr. Berriat St. Prix, Notes €lement. sur le C. civil, III, 
1278, p. 377. Vezi şi Thiry, IV, 113.—— După textul francez 
(1837) și acel italian (1701), bunurile venite asociatului prin 
moştenire ab întestat sau testamentară, ori prin donaţiuni, 
intră în societate numai încât privește folosința, ceeace în- 
semnează că societatea este uzufructuară acestor bunuri, aso- 
ciatul care le-a dobândit având nuda lor proprietate. Vezi 
supră, p. 413, nota 3.  
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Odată ce aceste bunuri nu pot intră în societate, se Aplice. ax : . 3 A ax . art, 1008, înțălege că o stipulațiune contrară ar anulă însăș societatea, conica, 
prin aplicarea art. 1008(). | 

Legea, care ne arată din ce se compune activul socie- Pasivul socie- iat I . A CR » tăței tuturor tăţei tuturor bunurilor prezente, nu vorbeşte de pasivul ei. bunurilor pre- 
Numai bunurile prezente făcând parte din această societate,  zente. 
pasivul ei va cuprinde datoriile ce aveau asociaţii în mo- 
mentul îneheierei contractului (2). 

Societatea universală de câştiguri cuprinde tot ceeace Societatea 
"ti , Ani n a .. - : „A universală de părţile vor dobândi prin industria, lor, sub orice titlu ar fi câştiguri. 

(muncă manuală, intelectuală, ete.) (2), în timpul societăţei. Art. 1496. 
Averea mobilă ce fiecare asociat posedă cu titlu de pro- 
prietate, în momentul contractului, intră în societate. Cât 
pentru imobilele lor personale, ele nu intră decât numai 
pentru folosință, societatea fiind uzufructuara lor (art. 1496). 
Mobilele și imobilele, ce asociaţii dobândese prin moştenire 
sau donaţiune, n'ar intră în această societate, după unii, decât 
tot pentru folosință numai (*). 

() Vezi în acest sens, Thiry, IV, 114, p. 103; Arntz, IV, 1272; 
Duvergier, Socidid, 103; Troplong, Idem, 1, 276; Guillonard, 
dem, 104; Baudry et Wabhl, Idem, 144; P. Pont, Idem, 188; 
Laurent, XXVI, 234; Aubry et Rau, IV, $ 379, p. 552 (ed. 
a 4-a); Pacifiei-Mazzoni, Istituzioni di diritto civile italiano, 
V, 220, p. 320, 821 (ed. a 3-a, 1887). — Contră: Duranton, - 
XVII, 350; Ricei, op. cit., IX, 15, p. 22; Zacharie, Hand- 
buch, des franzăsischen Civilrechts, II, $ 379, p. 461, nota 3, 
după cari numai stipulaţia ar fi nulă, nu însă și societatea. 
Utile per inutile non vitiatur. lată cum se exprimă, în această 
privinţă, Zacharie : „ine mit diesem Verbote streitende 
Klausei des Gesellschafisvertrages ist nichtig. Der Vertrag 
bleibt îm iibrigen bei Krăften“. 

(*) Cpr. Pothier, Societe, IV, 37; Guillouard, Scicre, 108; P. Pont, 
Idem, 119 urm.; Troplong, I, 277 urm.; Baudry et Wahl, 143; 
Duvergier, 98; Mourlon, III, 869; Thiry, 1V, 116. 

€) „Qucestus enim inielligitur, qui ex opera cujusque descendii“. 
(|. 8, Dig., Pro socio, 17, 2). 

(*) Cpr. Pothier, op. cit., IV, 51; Arntz, IV, 1275; Thiry, IV, 117; 
P. Pont, op. cit., VII, 202; Guillouard, op. cit., 1i0; Duver- 
gier, Socidte, 106; Laurent, XXVI, 238. — Contră: Baudry et 
Wahl, Socidt€, 145. — In orice caz, comoara găsită de unul din  Comoară. 
asociaţi, în timpul societăţei, nu intră în această societate, ea, 
nefiind rezultatul unei industrii. Thiry, loco cit.; Guillouard, 
op. cît. 110; Laurent, loco cit.; Bandry et Wabhl, op. şi loco cit. 

 



476 C. CIV. — CARTEA III. — TIT. VIII, — CAP. II, — S-a 1. — ART. 1497—1498. 

Pasivul socie- Legea, fiind mută şi asupra pasivului societăţei univer- 
tei de câș Sale de câștiguri, trebue să decidem că pasivul ei, ca şi 
„fisuri. al acelei precedente, cuprinde partea, corespondentă a acti- 

vului. Astfel, pasivul societăţei universale a tuturor câștigu- 
rilor cuprinde: 1% datoriile mobiliare ale părţilor în mo- 
mentul contractului, căci aceste datorii corespund cu mobi- 
lele cari fae parte din activul social; 20 fiindcă, societatea, 
are folosința unor bunuri personale ale asociaţilor, ea va 
suferi dobânda datoriilor cari grevează aceste bunuri și 
acele eari constituesc o sarcină a acestei folosinţi; 30 în 
fine, fiindcă, societatea se folosește de ceeace asociaţii do- 
bândese prin industria lor (munca, intelectuală sau manuală), 
ea, va, suferi: datoriile contractate pentru afacerile sociale. 
(Cpr. L. 12, Dig., Pro socio, 17, 2)(). 

Interpretarea Acestea sunt cele două specii de societăţi universale societăţilor . . > universale, Tecunoscute de codul actual. O convenţie prin care sar sta- 
Art, 1497. bili o societate universală, fără altă explicaţie, nu atrage, 

după art. 1497, decât o societate universală de câștiguri, 
căci este de principiu că, de câteori părţile îşi înstrăinează 
dreptul lor, convenţia se interpretă în sensul cel mai strict. 
Or, societatea universală de câștiguri este mai restrânsă decât 
societatea universală de bunuri. 

Art. 1498, Acum ne-a mai rămas să examinăm capacitatea cerută 
pentru a putea contractă o societate universală (art. 1498). 
Ant. 1498 are de seop de a împedică ascunderea unei do- 
națiuni sub forma unei societăţi universale. 

După acest text, de câteori donaţiunea nu este per- 
misă între două persoane, nici societatea universală nu este 
permisă (2). Astfel, un bolnav nu poate, în cursul boalei de 
care moare, să facă o societate universală de bunuri cu 
medicul care l-a căutat, sau cu ministrul cultului care l-a 
îngrijit sufletește (art. 810)(). 

() Cpr. Pothier. op. cit, IV, 52, 53; Thiry, IV, 118; Baudry 
et Wahl, Socie/c, 147; Guillouard, Socitte, 111, 112; P. Pont, 
“dem, 206; Mourlon, III, 872; Arntz, IV, 1276, ete. 

(2) Nu este însă nevoe ca să existe o ineapacitate reciprocă între 
ambele părţi, fiind suficient ea unul din asociaţi să fie inca- 
pabil de a dispune către celalalt. Vezi Dalloz, Nouv. C. civil 
annoie, IV, art. 1840, No. 2, şi autorităţile citate acolo. 

() Tot astfel, un minor, devenit major, nu poate face o societate
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Mai mult încă, ast. 1498 mai dispune încă, în partea Interpretarea finală, că contractul de societate universală fie de bunuri păriei Anale a prezente, fie de câştiguri (lex non distinguil), se poate face Controversă. 
numai între persoanele cari au facultatea de a se avantaja, 
reciproe, în prejudiciul altor persoane. Aceste cuvinte au 
dat loe la discuţie. După un sistem, această proibiţie ar 
cuprinde pe toţi acei cari au moştenitori rezervatari. Aceștia 
n'ar puteă face asemenea, societăţi în dauna, rezervatarilor, 
asemenea societăţi fiind nule (4). 

După un alt sistem mult mai juridic, care rezultă din 
lucrările pregătitoare, societăţile universale făcute între per- 
soane cari au moștenitori rezervatari nu sunt nule, ci fo- 
losul care ar puteă să rezulte pentru asociaţi este numai 
reductibil la. partea disponibilă (). 

In orice caz și oricare ar fi părerea care sar adoptă 
asupra acestei chestiuni, numai la moartea asociatului se va 
puteă determină dacă el a putut face o societate universală 5). 

Incât priveşte chestiunea de a se şti dacă o societate 
poate fi contractată între soţi, ştim că ea, este controversată (*). Societatea, 
Curtea, de casaţie din Franţa a decis de curând că o ase- Ca 
menea societate este nulă, ea fiind incompatibilă eu exercițiul 
puterei maritale și susceptibilă de a, atinge principiul imu- 
tabilităţei convențiilor matrimoniale (art. 1229 urm). O ase- 
menea societate, dacă are de obiect un scop licit, poate însă 
constitui o societate de fapt, validă după regulele echităei (5). 

Dar dacă, chestiunea constituirei unei societăţi între soţi Societăţile în- 
este controversată, este necontestat că o societate universală tre concubini. 

universală, cu fostul său tuior, cât timp cel dintăi n'a primit şi 
aprobat socotelele tutelei (art. 419). 

(1) Laurent, XXVI, 242; Duvergier, Sociâte, 119. Cpr. C. Nîmes, 
(sub. Cas.), Sirey, 87. 1. 384. 

(2) Arntz, IV, 1279; Thiry, IV, 121, p. 106; Troplong, Socitte, 
I, 305; P. Pont, Jdem, VII, 222 urm.; Guillouard; dem, 39 
şi 114; Baudry et Wabhl, Idem, 129; Aubry et Rau, IV, 
$ 379, p. 553. Vezi asupra acestei controverse, Mourlon, III, 
874, 875; Dalloz, Nouo. G. civ. annott, IV, art. 1840, No. 15 
urm., ete. 

(9) Arntz, IV, 1279, în fine. 
(&) Vezi tom VIII al Coment. noastre, p. 92, nota 2, p. &11, 412 

şi 592, unde se arată controversa. 
(5) Cas. fr. D. P. 1908. 1. 359. 
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Oprirea con- 
cubinajului. 
C. cant. Zu- 

rieh. Art. 646. 

Dr. vechiu 
francez. 

C. CIV. — CARTEA III. — TIT. VIII. — CAP. 11. — S-a II. — ART. 1499, 1500. 

poate astăzi să aibă loc între concubini (?), pentrucă con- 
cubinii nu mai sunt incapabili de a-și face liberalităţi. Coneu- 
binajul nu este însă prin el însuș suficient pentru a de- 
monstră, societatea (2). 

SECȚIUNEA II 

Despre societăţile particulare. 

Art. 1499. — Societatea particulară este aceea ce are de obiect 
oarecare lucruri determinate, sau uzul lor, ori fructele lor. (Art. 
962 urm., 1493, 1500 C. civ. Art. 77 urm. C. com. Ast. 1841 C. fr.) (3). 

Art. 1500.— Asemenea, societate particulară este şi aceea for- 
mată printr'un contract, prin care mai multe persoane se alcătuese 
sau pentru o întreprindere determinată, sau pentru exerciţiul unei 
meserii sau a unor profesiuni. (Art. 1499 C. civ. Art. 77 urm. C. com. 
Art. 1842 C. fr) (4). 

Societatea particulară (unius vei) este aceea care are 

de obiect numai un lucru determinat (art. 1499). ' 

9) Vom observă, cu această ocazie, că art. 646 din codul can- 
tonului Zurich dela 1887, opera profesorului Schneider (codul 
anterior al acestui canton eră opera ilustrului juriseonsult 
Bluntschli), opreşte în termeni expreşi eoncubinajul, această 
plagă a societăţilor moderne. lată, în adevăr, cum se exprimă 

„acest text: „Coneubinajul este interzis. Municipalităţile (Ge- 

6) 

e) 
(*) 

meindrăhte), de câteori un asemenea, caz parvine la cunoştinţa 
lor, sunt obligate a vesti despre aceasta pe prefectura, locală 
(Statthalteramt), care, sub pedeapsă de urmăriri penale, în 
caz de neascultare, prescrie măsurile necesare pentru a face 
să înceteze această stare de lucruri“. 
Baudry et Wahl, op. ciţ., 131.—In vechiul drept francez, după 
unele cutume, eră destul ca două persoane să fi trăit îm- 
preună un an și o zi-(ă, pot commun) pentru ea între ele să, 
existe o societate universală tacită (socici€ taisible). lată, în 
adevăr, cum se exprimă cutuma din Troyes: „Vivant ensemble 
ă un commun pot, sel et depense, en melange de biens par 
an et jour, ils sont repults unis et communs en biens meubles 
et congudis“. Cpr. Pothier, op. cit., IV, 79; Colmet de Santerre, 
VIII, 3 bis Î. Aceste societăţi tacite au fost desfiinţate prin 
codul actual. Vezi asupra, societăţilor taisibles din vechiul drept 
francez, P. Viollet, Histoire du droit civil franais, pag. 801 
urm., No. 749 urm. (ed. a 3-a, 1905). 
Cpr. L. 5, Pr., Dig., Pro socio, 17, 2; Pothier, Socicte, IV, 54. 
Cpr. L. 71, Dig., loco cit.; Pothier, op. cit, IV, 54, 55.
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Acest obiect poate să consiste în unul sau mai multe 
lucruri ce se pun în comun, fie încât privește proprietatea, 
fie încât priveşte uzul sau folosința lor. In fine, societatea, 
particulară mai poate încă consistă într'o întreprindere deter- 
minată, ce urmează a fi făcută în comun, sau în exercițiul 
comun al unei meserii ori profesiuni (art. 1500). 

In orice caz, existenţa, unei societăţi particulare nu se 
poate manifestă față de terţii, decât printr'un contract an- 
terior aceluia al întreprinderei (4). 

CAPITOLUL III 

Despre obligaţiunile asociaţilor între ei înşişi şi în privinţa 
altora (terţiilor). 

———— ” 

SECȚIUNEA I 

Despre îndatoririle asociaţilor între ei înşişi. 

Inceputul şi durata societăţei. 

Art. 1501. — Societatea începe în momentul facerei contractului, dacă nu se stipulează un alt timp. (Art. 969 C. civ., Art. 62 Pr. civ. Art. 89, 6%, 99, 110, 191 —194 C. com. Art, 1843 C. fr.) (2). 
Art. 1502. — Dacă nu sa stipulat nimic în privinţa duratei 

societăței, atunci ea, se presupune contractată pentru toată viaţa, 
asociaţilor, eu singura mărginire cuprinsă în art. 1527. 

Dacă însă ea are de obiect o afacere ce nu durează decât un 
timp determinat, atunei se prezumă contractată pentru tot timpul 
cât va ţine acea afacere. (Art. 728, 1523 urm., 1527 C. civ, Art. 
1844 C. fr.)(). | 

Societatea fiind astăzi, după cum ştim, un contract 
consensual, ca și la Romani (vezi supră, p. 455, text şi nota 2), 

() Cas. rom. Bult. S-a civ. 1868, p. 49.—S'a decis, de asemenea, 
că un contract de societate nu poate fi opus unui creditor 
ipotecar, a cărui ipotecă este anterioară societăţei. Cas. rom, 
Bult. 1875, p. 305. 

(2) Cpr. L. 1, Dig., Pro socio, 17, 2; Pothier, Socicit, IV, 64. 
(6) Cpr. L. 65 $ 10, Dig., Pro socio, 17, 2; Pothier, op. cit, IV, 65. 
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Cazul când 
durata socie- 
tăței nu este 
determinată. 

C. CIV, — CARTEA III. — TIT, VIII. — CAP. III. — S-a 1. — ART. 1503, 1504, 

voința părţilor va, determină momentul începerei ei. Dacă 
părţile n'au prevăzut nimic în această privinţă, ea va începe 
în momentul încheierei contractului (art. 1501). Părţile ar 
puteă însă so supue unui termen a guo sau unei condiţii 
suspensive ori rezolutorii (1). 

Dacă, durata, societăţei nu este determinată nici prin 
convenţia părţilor, nici prin natura afacerei care face obiectul 
ei, ea este presupusă a fi fost contractată pentru toată viaţa 
asociaţilor. Fiind însă că această durată indefinită este eon- 
trară libertăţei naturale a omului, şi fiindcă ea ar puteă să 
atragă discuţii și procese fără sfârşit, legea permite fiecărui 
asociat de a se retrage din societate când va voi, destul este 
ca, această retragere să fie făcută de bună credinţă și la 
timp (art. 1502, 1523, 5 şi 1527). 

Despre obligaţiile asociaţilor între ei. 

Obligaţia de a pune în comun lucrurile promise. 

Art. 1503. — Fiecare asociat, în privinţa, societăţei, se consi- 
deră ca un debitor de tot ceeace a promis de a pune în comun. 
(Art. 971, 972, 1074—1078, 1492, 1504 C. civ. Art. 89, 9, 
191—194 C. com.). 

Dacă sa promis un obiect determinat de care societatea, s'a, 
evins, asociatul ce l-a pus în comun e răspunzător către societate 
în felul precum vânzătorul este către cumpărător. (Art. 971, 972, 
1074—1078, 1316 urm., 1829, 1336 urm., 1426 urm., 1509, 1525 
C. civ. Art. 81, 84 C. com. Art. 1845 C. fr.)(2). 

Art. 1504. — Asociatul care eră dator a pune în comun o 
sumă de bani, şi care n'a făcut-o, de drept şi fără nicio cerere, 
rămâne debitor de dobânda aceştei sume, din ziua în care trebuia 
s'o plătească, fără a fi scutit şi de plata de daune-interese, dacă 

3 * 

S'ar cuveni, 
Asemenea se va urmă şi în privinţa acelor sume ce ar fi luat 

din casa, societăţei, a căror dobândă va începe a se socoti din ziua 
luămrei lor, pentru un folos al său partieular. (Art. 1079, 1081, 

(1) „Societas coiri poiest, vel în perpetuum, id est, dum vivunt, 
vel ad tempus, vel ex tempore, vel sub conditione“. (L. 1, Pr., 
Dig., Pro socio, 17, 2). 

(2) Avgument din L. 3, Pr., Dig., De actionibus empti et venditi, 
19, 1; Pothier, Societe, IV, 109, 110, 112—114, ete.
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1084. 1088, 1492 C. civ. Art. 43, 81, 84 C. com. Art. 1846 C. fe. 
și Art. 1710 C. italian)(). 

Art. 1505. — Asociaţii cari s'au îndatorat a pune în comun 
industria lor, vor trebui să deă seamă de toate câştigurile făcute 
prin acel fel de industrie, ce este obiectul societăţei. (Art. 1496, 1503, 
1511 C. civ. Art. 1847 C. fr)(2). 

Prima obligaţie ce incumbă, fiecărui asociat, este aceea, Oblig. ce are 
de a aduce ceeace a, făgăduit a pune în comun (art. 1503 $ 1), fiecare asociat. 
căci nu există societate fără depunerea unui capital sau a 
unei industrii (5). | 

Această obligaţie variază după natura lucrului promis. 
Dacă sa promis unul sau mai multe lueruri, fie în Oblig. dea dă: 

proprietate, fie în folosință numai, există în specie o obli- 
gaţie de a dă, și deci, se vor aplică principiile cari cârmuese 
această din urmă obligaţie. 

Dacă asociatul a promis munca sau industria SA, EXiS- Oblig. de a 
tând, în specie, o obligaţie de a face, se vor aplică prinei- face. 
piile cari cârmuese obligaţia, de a, face. 

Astfel, dacă s'a promis de a se pune în comun unul Cazul cână e 
sau nai multe corpuri certe şi determinate, coasociaţii cărora vorba (e ear 
aceste lucruri au fost promise, devin proprietarii lor prin A eterminate, 
simplul efect al consimțimântului (art. 971). 

Dacă este vorba de imobile sau de drepturi reale imo- Cazul când e 
biliare, coasoeiaţii nu vor deveni proprietari erga tertiog vorba de imo- 
decât prin transcriere. 

Dacă este vorba de lucruri nedeterminate, numai tra- Cazul când e 
diţia va strămută proprietatea lor, iar dacă este vorba de vorba de Iu-, _ . Ă N j j +. Gruri nedeter- o ereanță, proprietatea ei nu va fi strămutată faţă de terţii, "minate. 
decât prin îndeplinirea, formalităţei prevăzută de art. 1393). 

„0) Textul nostru, depărtându-se întrucâtva, de redacţia textului Deoseb. de 
francez, reproduce pe aceea a art. 1710 din codul italian. Vezi cc. &. 
în privinţa dreptului roman, L. 60, Pr., Dig., Pro socio, 17,2; 
L. 1$1 şi L. 38 $9, Dig., De usuriset fructibus, 22, 1; 
iar în privința vechiului drept francez, vezi Pothier, op. cit., 
IV, 109, 115, 116, 119, etc. 

() Cpr. L. 52 $ 5, Dig., Pro-socio, 17, 2; Pothier, op. cit., IV, 
32, 92, 120, 123, ete. . 

() Cpr. Trib. Brăila, Dreptul din 1883, No. 46, p. 373. 
(*) Transmiterea proprietăţei atât între părţi, cât şi față de cei  Aplie. 

de al treilea, se îndeplineşte deci după principiile dreptului dreptului 
comun. Cpr. Thiry, IV, 124;. L.yon-Caen et Renault, n. .de comun. 

26537 34 
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Oblig. de ga- Pe lângă aducerea lucrului făgăduit, asociatul mai 
vanție.  ţrebue încă să garanteze pe ceilalţi coasociaţi, întocmai ca 

un vânzător, nu humai contra evicţiunei, dar şi în contra: 
viciilor ascunse ale lucrului, şi aceasta prin aplicarea regu- 
lelor dela vânzare, cu care societatea, prezintă analogie. 

Dacă asociatul n'a promis proprietatea, ci numai uzu- 
fructul unui lucru, el va datori garanţia pe care proprie- 
tarul o datorește uzufructuarului. 

În fine, dacă el a promis folosinţa, Iuerului, el dato- 
rește garanţia pe care loeatorul o datoreşte locatarului (). 

Riscurile Iu- Incât privește riscurile (periculum/ luerului promis, trebue 
Calul promis: să distingem între cazul când sa făgăduit un corp cert și 
promis un determinat sau lucruri nedeterminate. In cazul întăiu, perirea 
corp st. fortuită a, corpului cert, și determinat, înaintea predărei lui, 

priveşte societatea, asociatul care l-a promis fiind liberat de 
obligația sa, el având numai sarcina de a dovedi cazul 
fortait (art. 1156). 

Art. 1156. In caz însă când corpul cert. făgăduit ar fi perit după 
ce asociatul a fost pus în întârziere de a-l predă, perderea 
îl priveşte pe dânsul, afară de cazul când s'ar dovedi că 
luerul ar fi perit și la ceilalţi asociaţi, dacă ar fi fost predat 
(art. 1156). 

Cazul când s'a „Dacă, în loe de un corp cert şi determinat, asociatul 
fieăâuii ada făgădui un lucru nedeterminat, perderea fortuită întâm- 
lueru nede- plată înaintea, predărei lui priveşte pe asociatul care-l da- 
jerninat... torește, el fiind obligat de a predă alt Iueru de aceeaș specie, 

quia genus aut quantitas non peril. (Vezi și înfră, p. 489). 
Cazul când s'a Dacă s'a făgăduit a se pune în comun o sumă de bani, 
figăduit adw- prin derogare dela dreptul comun (art. 1088), art. 1504 $ 1 
sume de bani. dispune că asociatul, care a întârziat plata, datoreşte dobânda, 
Art, 1904 5 I-sumei promise, fără cerere în judecată sau altă punere în 

întârziere, putând fi supus și la daune-interese, în caz când 
Sar cuveni asemenea. daune. | 

Brevet de in- droit commercial, IL, 21 urm. — Încât priveşte cazurile când, 
venţie, într'o societate comereială, s'ar pune în comun proprietatea 

sau folosința unui brevet de invenţie (L. din 17 Ianuarie 1906), 
vezi F. Herman, C. civil annote, IV, art. 1845, No. 11 urm.; 
Râpert. Sirey, v* Brevet d'invention, 1222 urm., ete. Cpr. Cas. 
fr. D. P. 1908. 1. 45. 

(1).Opr. Thiry, IV, 124, p. 108.
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Tot astfel se va urmă şi în privinţa sumelor de bani ce un asociat ar fi luat pentru interesul său propriu, din 
casa socială; ceeace însemnează că el va, plăti dobânda, le- 
gală a acestor sume din ziua din care lea luat, fără ca 
să fie nevoe de o punere în întârziere, putând și în asemenea, caz fi condamnat la daune, pentrucă el este în culpă de 
câteori întrebuințează banii sociali în propriul său folos(1). 

Legea este mai severă în privinţa, asociaţilor decât în privinţa debitorilor ordinari, pentrueă, prin nedepunerea, la, timp a sumelor promise societatea, este în perdere. 
Se poate întâmplă ea un asociat, în loc de bani Sau Cazul când s'a alte lucruri, să fi promis a pune în comun industria, lui, Bataie ca adecă, munca, activitatea, inteligența sau experienţa lui. (V. muncă. supră, p. &66, n. 4). In asemenea caz, art. 1505 dispune că îrt 150. asociatul va, trebui să dei samă, societăţei de toate câştigurile 

realizate prin felul de industrie, care face obiectul sogietăţei. 
El nu va dă însă socoteală de câştigurile realizate prin altă 
industrie, dar va trebui să, despăgubească, societatea, de dauna, 
cauzată prin faptul că s'a ocupat de lucruri străine, negli- | jând interesele sociale. Pothier dă următorul exemplu: dacă 
doi cizmari au contractat, o societate pentru exercițiul pro- | fesiunei lor, fiecare din ei va, trebui să deâ samă societăţei 
de câştigurile realizate prin exerciţiul profesiunei lor de cizmari. 

Dar dacă unul din ei are talentul de a învăţă, păserile 
să fluere, el nu va datori societăţei nicio socoteală pentru câștigurile realizate prin exercitarea, acestui talent (2). Bugnet, 
care adnotează, exemplul dat de Pothier, zice însă (loco cit., 
p. 285, nota 1), că ar trebui să se examineze dacă nu cumva, | | cizmarul a neglijat meseria sa, prin faptul că.s'a ocupat de 
păseri, în loc de cizme. 

Responsabilitatea asociaţilor. 

Art. 1506. — Când un asociat este pe sama sa creditor de o sumă exigibilă al unei persoane, debitoare asemenea, şi către socie- tate cu o sumă exigibilă, atunci aceeace primeşte dela un aşă de- bitor va trebui să se socotească atât în creditul societăţei cât şi în al său propriu, în proporţiunea ambelor credite, chiar când prin 

(9) Cpr. 'Thiry, IV, 125, p. 110, 
(2) Pothier, Socidiz, IV, 120, p. 284, 285, 
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Art. 1080 şi 
1508, 

Dr. roman, 

Inexactitate 
de text. 

C. CIV. — CARTEA IÎl.— TIT. VIII. — CAP. III. —S-a |. — ART, 1506—1508. 

chitanţa dată s'ar specifică că primirea sa făcut numai pe sama 
creditului său particular. | 

Dacă însă, prin chitanţa dată, sar specifică că primirea sa 
făcut numai în contul ereditorului societăţei, atunci se va urmă după 
această declaraţiune. (Art. 1110 urm., 1507 C. civ. Art. 1848 C. tr.) (1). 

Art. 1507. — Când unul din asociaţi şi-a primit partea sa 
întreagă din creditul comun, şi debitorul a devenit apoi nesolvabil, 
acest asociat vă trebui să pună în comun ceeace a primit, chiar 
când ar fi dat o chitanţă anume pentru partea sa. (Art. 1506 C. 
civ. Art. 1849 C. fr.)(2). 

Art. 1508. — Fiecare asociat (5) rămâne răspunzător către so- 
cietate de daunele căşunate prin culpa sa. Aceste daune nu pot să 
se compenseze cu foloasele aduse soeietăței prin industiia sa în alte 
afaceri. (Art. 998, 999, 1080, 1081 urm., 1145 C. civ. Art. 85 C. com. 
Art. 1850 C. fr)(%). 

Asociaţii, cari gerează sau administrează afacerile socie- 
tăţei, trebue să aducă acestei gestiuni îngrijirile unui bun 
proprietar (art. 1508), ceeace este conform principiilor ge- 
nerale (art. 1080). 

La Romani, asociaţii răspundeau de culpa levis în con- 
creto, adecă apreciată după modul de a geră propriul său 
patrimoniu (?), soluţie pe case unii o admit şi astăzi, pentrucă 
gerând afacerile societăței, ei gerează şi pe ale lor proprii”). 

() Argument din L. 63 $ 5, Pro socio, Dig,, 17, 2. Cpr. Pothier, 
„Societe, IV, 121. 
() Cpr. L. 63 $ 5, Dig., loco cit. — Vezi însă LL. 38, Dig., fa- 

milie erciscunda, 10, 2; Pothiex, op. cât, LV, 122. 
(5) Această expresie este inexaetă, căci, în art. 1508, nu este 

vorba de responsabilitatea fiecărui asociat în genere, ei de 
aceea, a asociatului care are calitatea de a geră afacerile so- 
cietăţei. Cpr. T. Huc, XI, 72. 

(£) Cpr. L. 23 $ 1; L. 25,26, 52 $ 11: şi L. 72, Dig., Pro socio, 
17, 2; Pothier, op. cit., IV, 93, 109, 124, 125, ete. 

(5) „Socius socio etiam culpa nomine tenetur, id est, desidice, 
atque negligentie. Culpa autem non ad ezactissimain dili- 

__ gentiam dirigenda est: sujțicit enim talem diligentiam commu- 
nibus rebus adhibere, gualem suis rebus adhibere sole; quia 
qui parum diligentem sibi socium adguirut, de se queri debet“. 

+ 1 172, Dig., Pro soco, 17, 2. Vezi şi Instit., De soctetate, 
„825, 39. 

(6) Pothier, op. cit., IV, 124; Duranton, XVII, 403; Berriat St. 
Prix, A'otes €lement. sur le C. civil, II], 7330, p. 387; Arntz, 1V 
1281. Cpr. Troplong, Societe, Il, 566 urm. Această soluţie 
este admisă prin-art. 708 din codul german „Asociatul, zice 
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Această soluţie este însă inădmisibilă faţă de art. 1508, Dr. actual, 
care nu deroagă dela dreptul comun, ci reproduce, din contra, Controversă, 
principiile generale admise de ant. 1080. Asociaţii vor răs- 
punde deci de culpa levis in abstracto (5), fiind suficient ea 
ei să aducă gestiunei bunurilor sociale toate îngrijirile unui 
bun proprietar (2), 

Această responsabilitate încetează, însă atunci când Paâ- Incet. respon- 
guba suferită de societate rezultă dintr'un caz fortuit neim- Sbiiăței 
putabil asociatului (5). „Damna quo împrudentibus accidunt, 
hoc est damna fatala, socii non cogentur prestare“ (*), 

Un asociat nu poate să compenseze dauna cauzată so- Compensaţie, 
cietăței prin culpa lui cu folosul ce el a adus societăţei în Inadmisibi- 
alte afaceri (art. 1508), căci dacă el este debitorul daunei ” 
cauzate, el nu este creditorul folosului adus, pentrucă prin 
procurarea, acestui folos el nu și-a făcut decât datoria sa. . . 

Un asociat, neputând să pue interesul său propriu mai Art. 1506. 
presus decât interesele sociale (), art. 1506 dispune că, dacă 

acest text, trebue să presteze, în îndeplinirea obligaţiilor sale, 
vigilența ce aduce obişnuit propriilor sale afaceri, aelche er 
in eigenen Angelegenheiten anzucenden pflegi“. 

(î) Asoeiatul răspunde atât de culpa în commâttendo cât şi de 
aceea în omittendo. Cpr. Pothier, op. cit., IV, 124 şi L. 52 
$ 11, Dig., Pro socio, 17, 2. | 

(*) Vezi în acest sens, Thiry, IV, 13%, p. 110; Duvergier, So- 
cicte, 324; Guillouară, Jdem, 205; P. Pont, Idem, VII, 353, 354; 
Baudry et Wabl, Jdem, 195;'T. Hue, XI, 72; Laurent, XXVI, 
253; Colmet de Santevre, VIII, 29 bis | urm.; Alex. Degr$, 
Dreptul din 1884, No. 30, p. 239. Vezi tom. VI al Coment. 
noastre, p. 316, text și nota 2. Administratorii societăţei răs- 
pund deci de greşalele ce comit în exerciţiul funcţiunei lor, 
„când, de exemplu, violează legea şi statutele societăţei, sau comit 
o culpă, ori o fraudă. C. Bucureşti, Dreptul din 1905, No. 85. 
Guillouard, op. cit., 207; P. Pont, op. cit., VII, 357; Baudry 
et Wabl, op. cit, 197; F. Herman, C. civ. annotă, IV, 
art. 1850, No. 3; Arntz, IV, 1287, în fine, ete. 

(*) L. 52 $ 3, Dig., Pro socio, 17, 2. — Rămâne însă bine înțăles 
că asociatul va răspunde, conform dreptului comun, de cazul 
fortuit provocat prin culpa sa. V. p. 162, ad notam, p. 236, ete. 

() Mai mult încă, se pune uneori ca principiu că asociatul trebue 
chiar să prefere interesul social interesului său propriu. Cpr. 
C. Paris, D. P. 50. 2. 129; Sirey, 50. 2. 329; Laurent, XXVI, 
259; Guillouard, op. cîi., 208..— Vezi însă Cas. fr. D.P. 
10. 1. 850; Sirey, 71. 1. 94; T. Huc, XI, 69, p. 88. 
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el este. creditor personal al unei sume exigibile către: o pe- 
soană, care datorează societăței o sumă tot exigibilă, plata 
primită de dânsul trebue să fie imputată atât asupra creanţei 

„societăţei cât şi a ereanţei sale proprii, în proporţia ambelor 

Aplie. 
art. 1110. 

Art. 1111. 

Cazul când 
debitorul face 
imputarea. 

Cazul când 
asociatul, care 
a primit plata, 
nu eră admi- 

nistrator. 

creanţe, chiar dacă, prin chitanța dată, imputarea ar fi fost 
făcută asupra creanței sale particulare. Asociatul, având 
însă libertatea de a pune interesele sociale mai presus decât 
ale sale proprii, art. 1506 $ 2 îi permite de a impută, prin 
chitanța sa, plata întreagă asupra creanţei societăţei. 

Dispoziţia acestui text, neavând de obiect modificarea, 
raporturilor juridice dintre asociat şi debitorul său, de aici 
rezultă că acest din urmă poate, conform art. 1110, să im- 
pute plata ce face asupra creanţei ce voeşte să aleagă, prin 
urmare, şi asupra acelei a asociatului creditor personal (!). 

Din cele mai sus expuse mai rezultă încă că, în lipsa 
imputărei făcută de debitor, imputarea se face, conform 
art. 1111, asupra creanţei pe care debitorul are mai mult 
interes a o plăti; prin urmare, asupra creanței personale 
a asociaţului, dacă aceasta din urmă este mai împovărată, 
precum ar fi, de exemplu, în cazul când creanţa asociatului 

ar produce dobândă, pe când acea a societăței ar fi fără 
dobândă (). SI 

Art. 1506 nu se aplică deci decât atunci când impu- 
tarea plăţei a fost făcută de asociat, nu însă când ea este 
făcută de debitor sau de lege (5). 

Art. 1506 nu sar aplică, de asemenea, după unii, de 
câteori asociatul creditor, care a primit plata, nu aveă mi- 
siunea de a administră afacerile sociale, de oarece acest text 
presupune că asociatul aveă drept de a primi plata în nu- 
mele societăței, ceeace necontestat constitue un act de ad- 
ministraţie. Deci, dacă el n'ar aveă acest drept, ar fi absurd 

de a-l obligă să impute asupra creanţei sociale o plată pe 
care n'o puteă primi în propria lui socoteală (£). 

() Cpr. Thiry, IV, 125, p. 110, 111. 
(2) Cpr. Thiry, loco cit. 
(2) 'Thiry, loco cit., p. 111; Mourlon, III, 887; Guillouard, op. cit., 

209 urm.; Baudry et Wabhl, op. cit., 200; Arntz, IV, 1289, ete. 
(&) 'Thiry, loco supră cit.; Guillouard, Socicte, 211 bis; 'Troplong, 

Idem, IL, 558; Duvergier, Sociciţ, 341; P. Pont, Idem, VII, 
338, 339; Laurent, XXVI, 261.— Contră: Duranton, XVII,
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I In fine, art. 1506 nu se aplică în materie de comu- Comunitate. | 
nitate sau indiviziune (*). | 

O altă aplicaţie a regulei că asociatul trebue să Îngri- Art. 1507. 
jJească de afacerile sociale ca, de ale sale proprii, se găseşte | 
în art. 1507, care este împrumutat dela legea 63 $ 5; Dig., 
Pro socio, 17, 26) | 

Acest text dispune că asociaţul, care şi-a primit partea, | 
sa dintr'o ereanţă comună, este obligat, la caz de insolvabi- | 
litate posterioară a debitorului (?), să aducă la masa comună 
ceeace el a, primit, chiar dacă ar fi dat chitanţă pentru 
partea, sa, fiindcă asociatul, care nu s'ar fi gândit decât la i 
partea sa, ar fi neglijat interesele coasociaţilor săi. | 

Legea presupune şi de astădată că asociatul este admi- 
- nistratorul soeietăţei, căci dacă n'ar avea această adminis- . 

traţie, el n'ar puteă să primească plăţi în contul societăţei (£). . 

  
Drepturile ce asociaţii au unii în contra altora. 

Drepturile ce asociaţii pot să aibă unii în contra altora 
sunt relative: | 

  

401; Mass6-Verge, IV, $ 716, p. 434, nota 10, în fine; Baudry 
et Wahl, Socicte, 201. 

0) Vezi înfră, :p. 544. Se decide, de asemenea, că nici art. 1504 
nu este aplicabil acestei materii. Vezi înfră, loco cit. 

(7) Unii autori explică acest text prin personalitatea, societăţei. 
„Opr. Troplong, Socicte, II, 560; Duvergier, Idem, 342.— Știm 
însă că, după părerea generală (vezi supră, p. 458, text şi nota 1), 
societăţile civile nu sunt persoane morale, cu toate că con- 
trariul ar păreă să rezulte din art. 75, 20 Pr. civ. Vezi şi 
art. 1503, 1504, 1509, 1517, 1518, 1525, ete. C. civ. cari 
iarăş se invoacă în favoarea personalităţei societăţilor civile. i 
Cpr. T. Hue, XI, 78, p. 93; 'Phiry, IV, 142, p. 129, ete. i 

(5) Ceeace legea zice în privinţa insolvabilităţei debitorului se Falimentul 
aplică şi falimentului lui intervenit în urma facerei plăţei. debitorului. 
P. Pont, Sociâid, VII, 346; Dalloz, Nou. C. civil annote, 
IV, art. 1849, No. 3 urm. — Dar dacă debitorul n'a devenit, 
în urma plăţei, nici insolvabil, niei falit, art. 1507 nu mai 
este aplicabil, societatea neavând nicio pagubă, de oarece ea 
va puteă să-şi exercite drepturile sale contra debitorului. 
Thiry, 1V, 125, în fine, p. 112. 

() Thiry, IV, 125, p. 111; P. Pont, op. cil., VII, 349; F. Herman, 
C. civil annoi, IV, art. 1849, No. 4, ete.
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1% la restituirea lucrurilor puse în comun, atunci când 
numai folosinţa, lor face parte din societate; 2” la despăgu- 
birile ce asociaţii pot să-și datorească unii altora. 

10 Restituirea lucrurilor puse în comun. 

Art. 1509. — Lucrurile (iar nu lucrările, după cum din eroare 
se exprimă textul oficial), a căror folosință numai a fost pusă în 
comun, dacă sunt corpuri certe şi determinate ce nu se consumă 
prin întrebuințare, rămân în pericolul asociatului proprietar. 

Dacă aceste lucruri se consumă, sau conserrându-le, se dete- 
riorează, dacă au fost destinate spre vânzare, sau s'au pus în comun 
în urma unei estimaţiuni inserise întrun inventar, atunei ele rămân 
în pericolul societăţei. 

Dacă lucrul a fost prețuit, asociatul nu poate pretinde alta 
"decât preţul lui. (Art. 526, 540, 1102, 1156, 1245, 1246, 150, 
1525 C. eiv. Art, 83 C. com. Ast. 1851 C. fr)(). 

Legea distinge, în specie, două ipoteze: a) aceea în care 
lucrul pus în comun a intrat în societate pentru proprietate; 

şi b) aceea în care a intrat numai pentru folosinţă. 
In cazul când contractul nu se exprimă în termeni ca- 

tegorici asupra chestiunei de a se ști dacă proprietatea, sau 
„folosinţa numai a fost pusă în comun, chestiunea se va 

vezolvi în fapt, după intenţia părţilor (0). 
Prima ipoteză. — Cazul când lucrul a intrat în socie- 

tate pentru proprietate. 
În acest caz, asociatul, care a pus lucrul în comun, nu 

poate să ceară restituirea lui, căci el aparţinând în indivi- 
ziune asociaţilor, se împarte între ei la, încetarea societăţei. 

Cine sufere însă riscurile acestui lueru? 
Dacă este vorba de un corp cert şi determinat, care a 

perit prin caz fortuit, fără culpa asociatului, înainte de a 
fi predat şi înaintea punerei acestui din urmă în întârziere, 
el este liberat de obligaţia sa, putând să-și exercite drep- 

() Cpr. L. 58, Dig., Pro socio, 17, 2; Pothier, Societ€, IV, 54 
şi 196, ete. — Art. 1509, care se invoară pentru a se susţine 
pevsonalitatea civilă a societăţilor, nu poate fi aplicat decât so- 
cietăţilor cari constituese o persoană morală. Cpr. T. Hue, 
XI, 73, p. 93. 

(2) Thiry, IV, 127, în fine, p. 115. 
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turile ce-i aparţin în virtutea contractului de societate, căci 
perderea lucrului este în sarcina societăţei (art. 1156) (Î). 

Dacă este vorba de lucruri nedeterminate, perirea for- 
tuită a acestor lueruri înaintea predărei lor privește pe de- 
bitor, care nu este liberat de obligaţia sa: guantitas aut 
genus non perit. În caz însă când perirea. acestor lucruri s'ar 
întâmplă în urma predărei lor, societatea va suferi această 
perdere, fiindcă prin predare ea a devenit proprietara, lor. 

A doua ipoteză. — Cazul când lucrul a intrat în so- 
cietate numai pentru folosința lui. In asemenea, caz, asociatul 
poate cere restituirea lucrului la încetarea societăţei, căci el 
rămânând proprietarul lucrului, dreptul de folosință al so- 
cietăței a încetat. (Vezi înfră, p. 527, nota 3). 

Cine sufere însă riscurile în asemenea, caz? 
Societatea, fiind debitoare a unui corp cert, perirea fortuită, Riscurile 1u- 

a Juerului, în timpul societăţei, o descarcă de obligaţia de resti- 
tuire, riscurile privind pe asociatul proprietar (art. 1509 $ 1), 
iar societatea, încetează (art. 1525 $ 2). Motivul acestei dis- 
poziții este că, în asemenea caz, miza asociatului consistând, 
în tot timpul societăţei, numai în folosința lucrului, îndată 
ce lucrul piere, asociatul nu mai are miză, ceeace aduce înce- 
tarea. societăţei (2), 

Principiul că lucrurile aduse în folosință numai sunt excepţii dela 
rincipiul de în riseul şi pericolul asociaţilor sufere următoarele excepţii: P 

1” In privinţa lucrurilor, cari se consumă sau se dete- 
riorează prin întrebuinţarea lor (art. 1509 $ 2), dreptul pe 
care societatea îl dobândeşte asupra acestor lucruri are multă 
analogie cu quasi-uzufructul prevăzut de art. 526. 

Societatea dobândește proprietatea acestor lueruri, pentru 
că ea are dreptul de a se folosi de ele. Or, folosinţa, lor atrage 
pentru societate dreptul de proprietate, fiindeă ea nu poate 

() Cpr. Pothier, Societe, IV, 110; Thiry, IV, 127; Laurent, 
XĂVI, 268; Aubry et Rau, IV, $ 384, p. 568, text şi nota 5 
(ed. a 4-a); Guillouard, Socitte, 153, 176 şi 184; P. Pont, 
Idem, VII 256, 377 urm.; Baudry et Wahl, Idem, 164; 
Mourlon, III, 878 şi 912; Colmet de Santerre, VIII, 61 bis 
V urm.— Contră: Bugnet asupra lui Pothier, IV, Socicte, p. 281, 
nota 2; Zacharia, Handbuch des franzăsischen Ciwilrechis, 
II, $ 384, p. 473, nota 5 (argument din $ 1 al art. 1525). 
Vezi înfră explic. acestui text. 

(2) Cpr. Thiry, IV, 127, p. 114. Vezi înfră, p. 518. 
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să se folosească de ele fără a le întrebuinţă. Iată pentru ce 
riseul acestor lucruri priveşte societatea. La încetarea, socie- 
tăţei, coasociaţii trebue să restitue aceeaș cantitate de lucruri 
sau valoarea, ce ele aveau în momentul constituirei, iar nu 
în momentul încetărei societăţei (1), şi aceasta fie că lucrul a 
perit sau nu. 

"Legea presupunând că părţile n'ar voi să primească, la 
încetarea, societăţei, lucruri deteriorate și mieşorate în valoarea 
lor, asimilează lucrurile cari se deteriorează, acelor carii se 
gonsumă prin întrebuințare, asimilare pe care art. 526 nu o 
face, în materie de quasi-uzufruet €). 

Art. 1509 $ 2. 2 A doua excepție dela principiul că lucrurile aduse 
în folosință numai sunt în riscul și pericolul asociaţilor, este 
privitoare la. lucrurile destinate a fi vândute (art. 1509 $ 2). 

- Rațiunea acestei excepţii este lesne de înțăles: societatea 
nu poate să vândă aceste lucruri decât devenind proprietara 
lor, și ea devine propriâtară, pentrucă asociatul este presupus 
a fi adus în comun mai mult valoarea ce va, rezultă din 
vânzarea acestor lucruri, decât înşişi lucrurile. Asociatul va 

“primi deci înapoi preţul prins din vânzarea lor, sau valoarea 
lor estimativă, dacă ele au perit înainte de vânzare, căei 
riscul acestor lueruri priveşte societatea (2). 

3 In fine, ultima excepţie dela, principiul ea lucrurile 
aduse în folosință numai, sunt în riscul și pericolul asociaţilor, 
este privitoare la lucrurile mobile puse în comun în urma 
unei prețeluiri făcută prin inventar (art. 1509 $ 2, în fine) 6). 

Legea presupune, în asemenea caz, că părţile au înțăles 
să transfere societăței proprietatea lucrurilor preţeluite, ră- 
mânând ca ea, la încetarea ei, să restitue valoarea lor 
(art. 1509 $ 3). Iată încă un caz în care preţeluirea, face 
vânzare. Astimatio facit venditionem (5). 

() Cpr. Baudry et Wabhl, Societe, p. 501. 
(2) Cpr. Thiry, IV, loco supră cit. 
(2) 'Thiry, loco supră cit. din care am extras toate aceste explicaţii, 

fiindcă ni sau părut foarte clar expuse. 
(£) Deşi legea vorbește de preţeluirea făcută printr'un inventar, 

totuşi nu mai încape îndoială că această prețeluire se poate 
face şi altfel. Acest punct ni se pare incontestabil. Cpr. Thiry, 
IV, 127, n fine, p. 115. 

() Vezi explic. art. 1245, 1246 din codul civil în tom. VIII al 
Coment. noastre, p. 196 urm.
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20 Despăgubirile ce asociaţii pot să-şi datorească unii altora. . 

Art. 1510. — Un asoeiat are acţiune contra societăței nu numai 
pentru restituţiunea, capitalelor cheltuite în contul ei, dar încă şi 
pentru obligaţiunile contractate de bună credință pentru afacerile 
sociale, şi pentru pericolele nedespărţite de administraţiunea lor. 
(Art. 779, 991,.1054, 1088, 1504, 1550 C. civ. Art. 109 C. com. 
Art. 1852 C. fr)(). 7 

Legea prevede trei cazuri în cari asociaţii pot să aibă 
drept la despăgubiri, și anume: 

10 Pentru restituirea sumelor cheltuite în contul socie- 
tăţei €); de exemplu: unul din asociaţi a făcut mai multe 
drumuri în interesul afacerilor comune, după cum prevede 
Pothier (Societe, IV, 127). 

2 Pentru obligaţiile contractate de bună credinţă în 
interesul afacerilor sociale. Pothier (loco cit.) dă următorul 
exemplu, admisibil și astăzi: dacă unul din asociaţi a vândut 
cuivă un lucru al societăței, în contul ei, coasociaţii lui vor 
trebui să-l despăgubească de obligaţia de garanţie ce el a, con- 
tractat către cumpărător. (L. 67, Pr., Dig., Pro socio, 17, 2). 

3 Pentru pericolele nedespărţite de administraţia aface- 
rilor sociale. Prin pericolele sau riseurile nedespărţite de ges- 
tiune, trebue să înțălegem toate pagubele suferite de asociat 
prin gestiune și cu ocazia, gestiunei afacerilor sociale, pe care 
e] nu le-a putut înlătură,(). De exemplu: cu ocazia unui drum 
făcut în interesul societăţei, un asociat a fost prădat de hoţi, 
sau a făcut naufragiu; coasociaţii săi trebue şă-i plătească. 
  

0) Cpr. L. 52 $$ 4, 12 şi 15; L. 60 $1; L. 61 şi L. 67, Pr. 
şi $$ 1 şi 2, Dig., Pro socio, 17, 2; Pothier, Societe, IV, 127, 
128, 131, 192, 134, ete. 

(2) Prin derogare dela, art. 1088, asociatul care a făcut cheltueli 
în contul societăţei, are drept la dobândă acestor cheltueli, 
fără nicio punere în întârziere (argument din art. 1550). Cpr. 
L. 61 $ 2, Dig., Pro socio, 17, 2. Vezi 'Thiry, IV, 128; 
Mourlon, III, 890; Arntz, 1V, 1291; Laurent, XXVI, 277; 
Guillouard, Socicte, 166; P. Pont, Idem, 4183; Baudry et 
Wabhl, 1dem, 215; Duvergier, Idem, 348; Troplong, Idem, 
II, 603; Aubryet Rau, IV, $ 351, p. 558; Zacharie, Handbuch 

“des framzâsischen Civilrechts, II, $ 381, p. 466, nota &, ete. — 
“Vezi însă Colmet de Santerre, VIII, 32 bis Il. 

() Cpr. art. 1549 dela mandat. - 

491 

   



492 

Ce se înţălege 
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această pagubă. (L. 52 $4; L. 60 Si și L. 61, Dig., Pro socio, 
17, 2). El nu va aveă însă drept la despăgubire pentru banii ce 
ar fi luat cu dânsul, în interesul său propriu, pe care i-ar 
fi perdut eu această ocazie, pentrucă această pagubă nu este 
nedespărţită de gestiunea afacerilor sociale (*). 

" Asociatul, care a suferit toate aceste pagube, are o ac- 

țiune personală contra fiecăruia din asociaţi, în proporţie 
cu paitea sa din societate. Dacă printre asociaţi unii sunt 
insolvabili, partea, acestora cade asupra asociaţilor solvabili 
(epr. art. 1053, 1054), „quoniam societus cm contrahitur, 
tam lucri quam damni communio înitur“ (). 

Părţile la care fiecare asociat are drept din câştigurile 
şi perderile societăţei. 

Fiecare asociat trebue să iă parte atât la beneficiile (5) 
cât şi la perderile societăţei. 

Prin beneficii se înţălege excedentul de bunuri ce există 
prin beneficii în societate la încetarea ei, faţă de acele ce ea cuprindea 

și perderi. 
din eapul locului, iar prin perdere se înţălege deficitul exis- 
tent la încetarea societăței, faţă de bunurile cari compuneau 
din capul locului activul social. 

Pentru a se decide dacă există beneficii sau perderi 
trebue a se aveă, deci, în vedere patrimoniul social existent 

la încetarea, societăței, față de acel existent în momentul când 
ea a început a funcţionă, “Lot ceeace rămâne la, această epocă, 
în urma deducerei perdelor şi a eheltuelilor de administraţie, 
constitue beneficiile societăţei. 

(:) Pothier, Societe, IV, 129; Guillouard, Jdem, 169; Arntz, IV, 
1292; 'Thiry, 1V, 128. 

(2) L. 67, Pr., în fine, Dig., Pro socio, 17, 2. Cpr. Pothier, op. 
cit., IV, 132; Arntz, 1V, 1293; Mourlon, III, 891; Thiry, 
1V, 128, în fine, p. 116; Guillouard, Socicte, 170 bis; P. Pont, 
Idem, 425; Baudry et Wabhl, dem, 200. — Contră: Laurent, 
XAVI, 280. 

(5) S'a decis că asociatul străin care, în contra statutelor unei 
societăţei de ajutor mutual, figurează ca membru al ei, poate 
participă la beneficiile societăţei, dacă se constată că greşala, 
acestei din urmă de a-l primi este mai mare decât a acestuia 
de a fi intrat în societate. Trib. Paris, Dreptul din 1893, 
No. 30, p. 240.
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-  Din-cele mai sus expuse rezultă că, după rigoarea prin- 
cipiilor, numai la încetarea societăţei, se va putea determină, 
dacă, există beneficii sau perderi. 

Cu toate acestea, de fapt, se întâmplă adeseori ca eon- 
tractul să dispue, fie în mod expres, fie în mod implicit, 
distribuirea beneficiilor în fiecare an, după facerea inven- 
tarului. Asemenea clauze sunt permise şi sunt chiar foarte 
frecuente, pentrucă asociaţii cari au pus în comun, fie ca- 
pitaluri, fie munea lor, trebue, sub o formă sau alta, să 
poată primi ceeace este necesar la existența lor şi a fa- 
miliilor lor (?). 

Modul de stabilire al părţilor asociaţilor în beneficii 
şi perderi. 

Art. 1511. — Când, prin contractul de societate, nu se deter-. 
miră partea de câştig sau perdere a fiecărui asociat, atunci acea 
parte va fi proporţionată cu suma pusă în comun de fiecare. 

În privinţa aceluia ce n'a pus în comun decât industria sa, 
partea de câştig sau perdere se va regulă ca partea acelui ce ar fi 
pus în comun valoarea cea mai mică. (Axt. 1491, 1496, 1505, 1521 
C. eiv. Art. 87, 89,50 C. com. Art. 1853 C. fr.) (2). 

Art. 1512. — Dacă asociaţii, pentru determinarea părţilor, s'au 
învoit a se raportă la judecata unuia. din ei, sau a unui al treilea, 
atunci nu se va admite nicio reclamaţiune contra unei asemenea, 
determinări, afară numai când va fi învederat contrară echităţei. 

In această privinţă nu se va admite nicio reclamaţiune, după 
trecerea. de nouăzeci zile pline numărate din ziua în care asociatul, 
ce se pretinde dăunat, a aflat despre o asemenea determinare, ori când 
din partea sa a început a o execută. (Art. 969, 1167, 1304 C. civ. 
Axt. 1854 C. fe.) (6). 

Arţ. 1513. — Este nul contractul prin care un asociat îşi sti- 
pulează totalitate câştigurilor. | 

Asemenea, nulă este şi convenţiunea prin care sa stipulat că 
unul sau mai mulţi asociaţi să fie scutiţi de a participă la perderi. 

(1) Cpr. Thiry, IV. 130; Guillouard, Societe, 220; Duvergier, 
Idem, 222; P. Pont, Idem, 431; Luyon-Caen et Renault, 7. 
de dr. commercial, IL, 55, 56. Vezi şi Baudry et Wabhl, So- 
cicte, 289. Cpr. C. Douai, Pand. Pâriod. 95. 2. 208. 

(2) Cpr. L. 29, Dig., Pro socio, 17, 2; Pothier, Societe, 15 urm., 
73, 76, ete. 

() Cpr. L. L.. 6 şi 75, Dig., Pro socio, 117,2; Pothier, op. cit., IV, 14. 
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(Art. 5, 968, 1008, 1492, 1511 C. eiv. Art, 87, 89, 50 C. com. 
Art. 1855 C. fe.) (1). 

Părţile asociaţilor în beneficii și perderi pot fi fixate 
fie prin actul constitutiv al societăţei, fie prin însăș legea, 
atunci când contractul este mut asupra acestui punet. 

Dr. roman. 10 Fixarea părţilor prin lege. — La Romani, părţile 
asoeiaţilor erau egale, de câteori contractul nu dispunea 
nimie în această privinţă. „Si non fuerint partes societati 
adjecte, Gquas eas esse constat“ (). 

Dr. actual. În dreptul actual, partea fiecărui asociat în beneficii. și 
perderi este proporţională cu suma, pusă în comun cu dânsul 
(art. 1511 $ 1), soluţie care a părut mai echitabilă. 

Dacă miza fiecărui asociat consistă în bani sau lucruri 

prețeluite, partea asociaţilor este lesne de determinat. De 
câteori însă lucrurile aduse de asociaţi n'au fost prețeluite, 
preţeluirea se va face de judecători, conform dreptului comun, 
spre a se puteă stabili partea fiecăruia din ei. (Lhiry, IV, 131). 

tiția 
Partea asoeia- 
tului, care n'a 
adus decât 

Aşa dar, fie că există sau nu există prețeluire, repar- 
este totdeauna proporţională. 
In privinţa asociatului, eare n'a adus decât industria sa, 

partea sa de câștig sau perdere se determină, ea și partea, 
industria sa. asociatului, care ar fi pus în comun valoarea cea mai mică 

(art. 1511 $ 2). Prin această dispoziţie, adaosă după pro- 

punerea 'Dribunatului, legea a voit să înlăture dificultăţile - 
la cari ar fi dat prețeluirea muncei sau industriei asocia- 
tului ). Prin aceasta nu s'a adus nicio daună asociaților 

0) 

6) 

6) 

Cpr. L. 29 $ 2 şi L. 30, Dig., loco cit.; Pothier, op. cit., IV, 
12, 13, 19, 20, 21, 75, ete. ” 
L. 29, Pr., Dig., Pro socio, 11, 2. Vezi şi Instit., De societate, 3, 
25, $ 1, unde se zice: „Et guidem si nihil de partibus lucri 
et dami nominatim convenerit, ceguales silicet partes et în 
luero et în damno spectantur“. Cpr. Gaius, Instit., III, $ 150. 
Aceeaş soluţie este şi astăzi admisă de unele leginiri străine. 
Cpr. art. 530 Cod federal al obligaţiilor (Elveţia), art. 722 
C. civil german, ete. — În privinţa societăţilor comereiale, vezi 
art. 121 şi 168 C. com.. german din 1897. 
S'a decis însă că părţile sunt libere să deroage dela dispoziția 
art. 1511, stipulând părţi egale de câştig sau perdere, cu toate 
că unul din asociaţi ar fi pus în comun numai munea sau 
industria sa; şi, în lipsa unui contract scris, instanţa de fond 
poate trage această constatare din registrele societăţei. Cas. 
rom. Bult, 1907, p. 985.
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muncitori, fiindcă ei erau liberi de a stipulă o parte mai 
mare (art. 969). 

Cât pentru asociatul, care a pus în comun atât munca Partea asocia- 
cât şi un capital, miza sa compunându-se de un dublu ele- 
ment adecă: muncea și capitalul său, partea sa se va cal- 
culă asupra acestui dublu element; prin urmare, partea sa 
va fi proporţionată sumei adusă de dânsul şi acelei aduse 
de asociatul a cărui miză este mai mică. Astfel, dacă pre- 
supunem că din trei asociaţi, unul a adus 25000, al doilea 
20000 lei, iar al treilea. 10000 lei plus muncea sa, miza 
acestuia fiind de 30000 lei, partea, sa din câștiguri și perderi 
va fi proporționată acestei sume). 

Cum se vor determină însă părţile asociaţilor în caz 
când toţi ar fi pus în comun munca lor? Se decide, în genere, 
că art. J51l nu este aplicabil în specie, şi că judecătorii 
vor prețelui munca, fiecărui asociat (2). | 

2" Fixarea părţilor prin convenţie. — Asociaţii pot să 
determine ei înșiși părţile lor prin contract, sau să, se refere 
în această privinţă la judecata unuia din ei, ori a unui terţiu. 

În asemenea caz, determinarea părţilor fiind rezultatul 
voinţei tuturor asociaţilor, s'ar păreă că trebue să fie obli- 
gatorie. : 

Cu toate acestea, art. 1512 permite atacarea regulărei 
părților, când este învederat contrară echităţei. 

Acţiunea, așociaţilor se prescrie, în asemenea, caz, prin 
trecerea de nouăzeci zile pline, adecă libere (textul francez 
zice trei luni) din ziua de când asociatul, care se pretinde 

() Thiry, IV, 131, p. 118; Arntz, IV, 1301; Duranton, XVII, 433; 
Troplong, Socicte, II, 619; Aubry et Rau, IV, $ 381, p. 357 
(ed. a 4-a); Zacharie, Handbuch des franzozischen Civilrechts, 
II, $ 381, p. 466, nota 1. — Vezi însă Baudry et Wabl, So- 
cicte, 259 bis; Guillouard, Idem, 225 bis; P. Pont, Jdem, 
VII, 491; T. Hue, XI, 78; Laurent, XXVI, 299; 'Thaller et 
Pic, Socictes commerciales, |, 59; Cas. fr. D. P. 66. 1. 133; 
Sirey, 67. 1. 207. După aceste din urmă autorităţi, art. 1511 
nefiind aplicabil în specie, miza asociatului va fi, în caz de 
contestaţie, fixată de Judecători. 

(2) T. Huc, XI, 78; P. Pont, op. cit, 492; Baudry et Wanl, 
Idem, 261; Guillouard, Idem, 226; Lyon-Caen et Renault, 
Tr. de droit commercial, II, 52. — Vezi însă C. Nancy, D. 
P. 69. 2. 92; Sirey, 69. 2. 214. 

tului, care a 
„adus atât 
munea sa cât 
și un capital, 

Cazul când 
toţi asociații 

ar fi adus 
munca lor. 

Prescrierea 
acțiunei as0- 

ciaților,
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dăunat, a luat cunoştinţă despre determinarea părţilor, sau când 
a. început a o execută, acest început de executare constituind 
o confirmare sau ratificare din partea sa (art. 1167, 1%). 

Cazul când In caz când asociatul sau terţiul însărcinat cu fixarea 
Pcinată în părților, pentru un motiv său altul, nu-și îndeplineşte mi- 
fixarea părți- SIUNeA Sa, DU există societate, pentrucă, în intenția părţilor, 

e iate aceasta este o condiţie sine gua non a existenţei contractului (1). 
misiunea sa, soluție care eră admisă și la Romani(0). | 

Cu toate că legea lasă asociaţilor facultatea de a se 
determină, prin bună înţălegere, părţile lor respective, totuşi 
ea pune acestei facultăți oarecare margini, pe care ei hu le 
pot întrece. 

Art, 1518. Mai întăiu, nu se poate conveni că unul din asociaţi 

va aveă toate beneficiile (art. 1513 $ 1), asemenea clauză 
fiind contrară însăş esenței şi scopului societăţei, care voeşte 
împărţirea beneficiilor între toţi asociaţii(?). Această, con- 

0) 'Thiry, 1V, 181, p. 119; Duranton,- XVII, 425; Guillouard, 
Socicle, 230; Duvergier, Idem, 245; Troplong, Idem, Il, 625.— 
Contră: Baudry et Wabhl, Societe, 255. Cpr. P. Pont, Idem, 41]. 

(2) „Si coită sit socielas ea his partibus quas Titus arbitratus 
fuerit, si Titius antequam arbitraretur decesserit, nihil agitur; 
nam idipsum. actum est, ne aliter societas sit, quam ut Titius: 
arbitratus sit“. (LL. 15, Dig., Pro socio, 11, 2). 

(2) Romanii numeau o asemenea societate leonină, făcând aluzie 
la fabula leului, care, mergând la. vânătoare cu alte animale, 
a luat el singur toată prada. (Cpr. Pothier, Socicts, IV, 12; 
Planiol, II, 1969). 

La genisse, la chăvre, et leur sur la brebis, 
Avev un fier lion, seigneur du voisinage, 
Firent sociâte, dit-on, au temps jadis, 
Et mirent en commun le gain et le dommage. 
Dans les lacs de la châvre un: serf se trouva pris. 
Vers ses associts aussitât elle envoie. 
Eux venus, le loin par ses ongles compta,. 
Et dit: Nous sommes quatre,ă partager la proie. 
Puis en autant de parts le cerf il depeca; 
Prit pour lui la premitre en qualite de sire. 
„Elle doit ctre ă moi, dit-il; et la raison, 

C'est que je m'appelle lion: 
„A cela Pon n'a rein ă dire. 

" La seconde, par droit, me doit ehoir encor; 
Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. 
Comme le plus.vaillant, je prends la troisitme. 
Si quelqwune de vous touche ă la quatritme,, 

Je Tâtranglerai tout d'abord. 

(La Fontaine, fable 6, livre 1).
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venţie este oprită, chiar dacă asociatul pentru care sar fi 
stipulat toate beneficiile, ar trebui să; sufere toate pagubele, 
pentrucă, ceilalți asociaţi n'ar aveă în asemenea caz niciun 
interes, şi societatea trebue să fie contractată în interesul 
comun (1). | 

S'ar puteă însă, după unii, stipulă că toate beneficiile 
societăței vor aparţine aceluia din asociați care va rămânea 
în viaţă (). 

Apoi, este de asemenea, nulă orice convenţie, prin care Nepartiei- 
Sar stipulă ca unul sau mai mulţi din asociaţi să fie seutiţi rea e be 
de a participă la perderi, deşi soluţia contrară eră admisă unei aseme- 
la Romani (5). , nea clauze. 

Se poate însă conveni că părţile asociaţilor nu vor fi Xefixarea păr- 
fixate în proporţie cu ceeace ei au pus în comun, de exemplu: e esoeraţi 
că acel care a adus mai mult decât alții va aveă o parteţiecumizalor. 
mai mică în beneficii. Cu. toate acestea, dacă clauza care pliditatea 
par atribui unuia din asociaţi decât o parte minimă clauze. 
în beneficii, sau care n'ar pune în sarcina lui decât o parte 
minimă din datorii, ar aveă de scop fraudarea şi înlăturarea 
dispoziţiei proibitive a ast. 1513, se înţălege că asemenea 
clauză ar fi lipsită de efecte juridice. (Thiry, IV, 136). 

Care este efectul stipulărei clauzelor oprite de art. 1513? sancţiunea 
Chestiunea, este controversată în Franţa. După unii, numai Pure 
clauza, din contraci ar fi nulă, nu însă şi societatea, aşa, oprite de 

că repartiţia beneficiilor și a pagubelor va aveă loc după (2 151% 
vegulele statornicite de lege (art. 1511)(%). 

Părerea contrară, după care însăş societatea ar fi nulă, 

() Cpr. L. 29 $ 2, Dig., Pro socio, 11, 2 şi art. 1586 C. Cali- 
maeh (1196 C. austriac), 

(2) Guillouard, Sociţte, 236; Baudry et Wahl, Idem, 271; Thiry, 
IV, 185; Troplong, Socieic, II, 646; C. Rouen, Sirey, 69. 1. 22 
(sub Cas.); Trib. Troyes, D. P. 1901. 2. 47; Sirey, 1901. 2. 254.— 

_Contră: Duvergier, Socitte, 268; Laurent, XXXVI, 288; 1. 
"-Hue, XI, 81. | 

(0) „Ia coiri socielatem posse, ut nullhus partem damni alter 
-sentiat, luerum vero commune sii, Cassius putat“. (L. 29 $ 1, 

ab înitio, Dig., Pro socio, 17, 2). Se 
(£) Delvincourt, III, p. 223, nota 2 (ed. din 1834); Mass6-Verge, 

IV, $ 713, p. 425; Zachari, Handbuch des franzăsischen Civil 
rechts, IL, $ 377, p. 459, text şi nota 4; C. Paris, Sirey, 
1901. 2. 304. 

26537 , 3%
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este însă mult mai juridică, pentrucă unei asemenea con- 
venţii îi lipsesc elementele constitutive ale societăţei. Se va 
aplică deci, în specie, art. 1008 din codul civil(!). „Er nos 
consentimus talem societatem mnullam esse...“ (L. 29 Ş 2, 
Dig., Pro socio, 17, 2). 

Administraţia societăților. 

Art. 1514. — Asociatul însărcinat cu administraţiunea în pu- 
terea unei clauze speciale a contractului de societate, poate să facă. 
şi fără învoirea, celorlalți asociaţi, toate actele ce depind dela ad- 
ministraţiunea sa, întrucât le face fără dol. 

Această facultate nu i se poate revocă în cursul sotietăţei, 
fără o cauză legitimă: dacă însă i s'a acordat aceasta printr'un act 
posterior contractului de societate, atunci se poate revocă ca un 
simplu mandat. (Art. 969, 1520 urm., 1536 urm., 1545 urm., 1552 
C. eiv. Art. 107, 109 C. com. Art. 1856 C. fr)(?). 

Art. 1515. — Când mai mulţi asociaţi sunt însăreinaţi eu ad- 
ministraţiunea, fără ca să fie determinate funcțiunile lor, ori fără ca să 
fie stipulat că unul nu poate să facă niciun act fără celalalt, atunci 
fiecare din ei 'poate face în deosebi toate actele dependinte de această 
administraţiune. (Art. 1517, 1543 C. eiv. Art. 1857 C. fr.)(6). 

Art. 1516. — Dacă s'a stipulat că unul din administratori să 
nu poată face nimic fără celalalt, atunci unul singur nu va putea, 
fără o nouă convenţiune, face nimic în absenţa celuilalt, chiar când 
acesta ar fi în imposibilitate de a luă parte la administraţiune. 
(Art. 1520 C. eiv. Art. 1858 C. fr.)(). 

Art. 1517. — In lipsă de stipulaţiuni speciale în privinţa mo- 
dului de administraţiune, se vor observă următoarele regule: 

10 Se prezumă că asociaţii şi-au dat reciproc facultatea de a 

(1) Thiry, IV, 133; Arntz, IV, 1297; Laurent, XĂVI, 295; Du- 
ranton, XVII, 422; Aubry et Rau, IV $ 377, p. 544, 55, 
text şi nota 9; Colmet de Santerre, VIII, 39 bis IV; Baudry 
et Wahl, Soztit, 288; Guillonard, Jdem, 206; Troplong, Idem, 
II, 662; Duvergier, Idem, 217; P. Pont, Idem, 467; T. Huc, 
XI, 86; Planiol, II, 1971; Lyon-Caen et Renault, op. cit., II, 
48; 'Thaller et Pic, Socicts commerciales, |, 51; Trib. Vervins 
şi Verviers, D. P. 1903. 2. 426 şi Dreptul din 1909, No. 55 
(cu observ. noastră). 

(2) Cpr. Pothier, Societe, IV, 66—69, 71, ete. 
(2) Argument din L. 1 $$ 13 şi 14, Dig., De exereitoria actione, 

14, 1. Cpr. Pothier op. cit., IV, 72. 
(£) Cpr. Pothier, op. cit., IV, 72, 3%.
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administră unul pentru altul. Fapta unuia obligă şi pe ceilalţi, asociaţi, fără ca ei să fi fost întrebaţi; aceştia însă sau unul din ei pot în totdeauna a, se opune la o așă operaţiune, înainte de a fi fost făcută. (Art. 1510, 1515, 1520 urm., 1533 C. civ.); 2 Fiecare asociat poate să se serve de luerurile soeietăţei, în- trucât le întrebuinţează la destinaţiunea lor statornicită prin uz, întrucât nu face daună, societăţei, şi întrucât nu împedică şi pe ceilalți asociaţi în exerciţiul dreptului lor. E 30 Fiecare asociat are dreptul de a obligă pe coasociaţi. să contribue la, cheltuelile necesare pentru păstrarea lucrurilor socie- tăței. (Art. 991, 997, 1551 C. civ.). | 
4 Unul din asociaţi nu poate face nicio inovaţiune asupra, imobilelor societăţei, chiar când ar crede-o avantajoasă ei, dacă ceilalţi asociaţi nu se învoese la aceasta. (Art. 1519, 1536 C. civ. Art. 1859 C. fr)0). 

Art. 1518. — Asociatul ce nu este şi administrator nu poate nici vinde, nici obligă Iuerurile, chiar mobile, ale societăţei. (Art. 1441, 1514, 1517, 10 CO. eiv. Art. 1860 C. fr) (2). 
Art. 1519. — Fiecare asociat poate, fără învoirea asoeiaţilor, să-şi asocieze 0 a treia persoană în privinţa, părţei ce are în so- cietate; nu poate însă, fără învoirea, acestora, a-l asociă și la so- cietate, chiar când ar avea, administraţiunea, ei. (Art. 1517 C. eiv. Art. 1861 C. fr) (2). 

Părţile pot să: reguleze aşa cum înţăleg administraţia 
afacerilor sociale. Ele pot so încredințeze oricui voese şi 
să determine, după bunul lor place, puterile administratorilor, 
creditorii unui asociat neavând nici întrun caz dreptul de 
a se amestecă în administraţia societăţei, sau de a o controlă, 
pentrucă această gestiune este un act eminamente personal 
asoeiaţilor(*). 

In lipsa unor anume stipulaţii în această privință, legea, 
determină ea însăş modurile de administraţie ale societăţei. 

Trebue să distingem deci două cazuri, şi anume: acela. 
în care asociaţii au încredinţat unuia sau mai multora, din ei 

() Cpr. L. L. 12 şi 28, Dig., Cominuni dividundo, 10, 3; Pothier, 
Sociâtă, IV, 83—88, 90, 133, ete. 

() Cpr. L. 68, Dig., Pro socio, 17. 2; L. 28, Dig., Connuni di- 
vidundo, 10, 3; Pothier, op. cit. IV, 89, ete. 

€) L. 19, Dig., Pro socio, 17, 2; L.L, 21, 22 şi 47 $ ultim, Dig., De diversis regulis juris antiqui, 50, 17; Pothier, Socidte, IV, 91, 95; C. Andre. Doniei, capit, 27, $ 4; art. 5, partea III, capit. 14 C. Caragea, ete. 
(*) Baudry et Wahl, Soci, 351, şi autorităţile citate acolo. 

Creditorii nu 
se pot ames- 
tecă în admi- 
nistraiia s0- 

cietăţei,
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Art, 1514, 

Art, 323 
C. penal. 
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administraţia afacerilor sociale, şi acela în care, neexistând 
nicio delegaţie în această privință, legea regulează ea însăş 
această administraţie. 

10 Cazul când asociaţii au delegat administraţia unuia 
sau mai multora din ei. — De câteori unul sau mai mulţi 
din asociaţi au fost însărcinaţi cu administraţia bunurilor so- 
ciale, numai aceștia, administrează acele bunuri (1), puterile 
lor fiind determinate prin actul care i-a rânduit, sau, în lipsa 
unor anume stipulaţii în această privinţă, după principiile 
dela mandatul general (art. 1536, 1537). „Dacă unuia sau 
mai multora din tovarăși, sau încredinţat o cârmuire a 
trebilor tovărăşiei, zice art. 1578 din codul Calimaeh (1190 
C. austriac), se socotesc aceștia ca niște înputerniciţi“ (). 

Incât privește puterile administratorului, ast. 1514 dis- 
tinge între cazul când asociatul a fost însărcinat cu ad- 
ministrația printr'o clauză specială a însuș contractului de 
secietate, și acela, când acest drept i s'a conferit printr'un 
act posterior contractului de societate. În cazut întăiu, dreptul 
de administraţie, nefiind un mandat ordinar, ei fiind con- 
siderat ea o condiţie a însuş contractului, nu poate fi re- 
vocat după voința celorlalți asociaţi; de unde rezultă că 
asociatul însăreinat cu administraţia poate să facă, bine înţăles 
de bună credință şi fără fraudă, toate actele necesare, fără, 

(1) Asociatul administrator reprezintă în mod valid societatea pe 
tot timpul duratei ei. Cas. rom. Bult. 1888, p. 1048 şi Dreptul 
din 1889, No. 6.— S'a decis că nici codul civil, nici acelco- 
mereial nedefinind caracterul legal al actelor de administraţie, 
cari intră în căderea administratorilor societăţilor civile sau 
comerciale, de aici rezultă că judecătorii fondului au toată 
latitudinea spre a vedeă dacă un act este de administraţie sau 
de dispoziţie. Cas. rom. Bult. 1905,:p. 833. 

(2) In asemenea caz, administratorii nu sunt deci decât niște man- 
datari ordinari. De aceea art. 1333 din codul civil otoman dis- 
pune că toate speciile de societăţi implică un mandat. — Aso- 
ciatul administrator, care pune la oparte sau risipește, spre 
paguba coasoeiaţilor săi, bunuri sociale, este deci pasibil de pe- 
deapsa prevăzută de art. 323 C. penal, ca abuzător de încredere. 
(Cpr. art. 110 C. com.) Cas. rom. Bult. 1901, p. 1365. „Care 
tovarăș va ascunde lucrul sau bani ai tovărăşiei, sau furiş se va, 
sluji cu ei spre al său câştig, zice codul Caragea (art. 12, 
partea III, cap. 14), se socotește fur, şi e dator cele ascunse, 
dobânda banilor şi paguba ce dintr'aceasta s'a pricinuit“. .
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nicio opunere din partea coasoeiaţilor săi, el putând fi de- părtat numai pentru o cauză, legitimă, de exemplu: pentru rea, credință, incapacitate, infirmităţi grave, ete. 
In caz însă când dreptul de administraţie a fost conferit unui asociat printi”un act posterior contractului de societate, mandatul poate fi vevocat în specie, ca orice mandat în genere (art. 1514, în fine). 
În eaz când administraţia societăței a fost încredinţată Art. 1515. mai multor asociaţi, fără ca atribuţiile lor să fi fost determi- nate, sau fără ca să se fi stipulat că unul nu poate face niciun act fără ceilalți, atunei fiecare din ei poate face în deosebi toate actele de administraţie (art. 1515). 
In caz când sar fi stipulat că unul din asociaţi să nu Art. 1516. poată face nimic fără ceilalţi, atunci unul singur nu poate face, fără un nou mandat, nimic în absenţa, celorlalți, chiar când acești din urmă ar fi în imposibilitate de a luă parte la administraţie (art. 1516). | 
2 Gazul când asociaţii n'au însărcinat pe nimene cu art. 1517. administraţia. — In asemenea caz, însăș legea regulează, admi- nistrația, societăței, observând însă următoarele regule: Fiecare din asociaţi poate să administreze atât pentru partea, sa, cât şi pentru aceea, a, celorlalţi, fără consimţimântul acestora, căci, în asemenea caz, se presupune că asociaţii și-au dat reei- proc mandat tacit de a administră bunurile sociale unii pentra alţii(%). Fiind însă că toţi asociaţii au aceleași drep- turi şi aceleași puteri, fiecare din ei va puteă să se opue la actul pe care vreă să-l facă celalalt, așa că, la caz de neunire între ei, actul nu va, puteă, în principiu, fi făcut, şi în această luptă între două puteri de opotrivă egale, se va aplică regula: în pari re, potiorem causam esse prohi- bentis constat (2). Această regulă, este înțeleaptă, căci, după 

(1) Opr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1895, No. 37; Cas. rom. Bult, 1891, p. 308; Thiry, IV, 187, p. 123. Aşa, dar, toţi asociaţii au un drept egal de administraţie, când contractul nu dispune nimie în această privinţă. C. Bucureşti, Dreptul din 1889, No. 14, p. 11, | Această regulă nu se aplică însă coproprietarilor în indivi- Comunitate. ziune, după cum vom vedeă înfră, p. 543, când ne vom ocupă pe larg de comunitate. 
€) L. 28, în medic, Dig., Communi dividundo, 10, 3. — Rămâne însă bine. înțăles că asociatul, care sar opune la facerea unui
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cum foarte bine zice un autor (î), așa precum un corp, pus 
între două puteri egale şi contrare, va rămâne nemișcat, 
tot astfel, un aet supus la două voințe egale, însă opuse, 
rămâne, în suspensie. 

Dreptul ce are N'ar trebui însă să credem că voinţa unuia din asociaţi 

majoritatea ap putea în toate cazurile, să nimicească voința celorlalţi, 
absolută a ) - 

asociaţilor. căci aceasta ar putea, uneori, fi dăunător soeietăţei. De aceea 
Controversă.. se zice, în genere, că majoritatea absolută (2), iar nu relativă a 

asociaţilor, va, decide dacă actul trebue, sau nu, să fie făcut (5). 
Acte de dis- Rămâne însă bine înțăles că această regulă nu se aplică 

poziţie. decât actelor de. administraţie, căci dacă este vorba, de acte 
de înstrăinare sau de schimbări ori prefaceri ce s'ar aduce în 
organizarea ori funcționarea societăței, toţi autorii recunosc 
că unanimitatea asociaţilor este de astă dată necesară (*). 

Formarea, ma- In cazurile în cari majoritatea poate, după părerea do- 
joia as minantă, să oblige minoritatea, această majoritate se va formă 

1aul 

Controversă. după numărul glasurilor, iar nu în proporţie cu interesul 
fiecărui asociat, aşa că un asociat nu. va aveă decât un 
singur vot, chiar dacă ar aveă mai multe părţi din beneficii €). 

act de administraţie, fără nicio cauză binecuvântată, va fi pa- 
sibil de daune (art. 998), ceilalţi coasoeiaţi putând chiar cere 
contra, lui, după împrejurări, desfiinţarea, contractului (ana- 
logie din art. 1529). Cpr. Aubry et Rau, IV, $ 382, p. 563. 
564 (ed. a 4-a); Acollas, III, p. 456, 457, nota, 4, ete. 

(5) Duvergier, Socicte, 285, în ine, p. 338. Cpr. Thiry, IV, 137, 
p. 123, 124. 

(2) 'Thiry, IV, 139. Cpr. Duvergier, Societe, 289; F. Herman. 
C. cavil amnott, IV, art. 1859, No. 7.— În caz când nu există 
decât doi asociaţi, majoritatea, fiind imposibilă, se va aplică 

"regula: în pari causa, melior est conditio prohibentis. Cpr. 
Thiry, loco supră cil. 

(5) Duvergier, Socici, 286, pag. 340; Thiry, IV, 137, p. 124; 
Mourlon, III, 901; Aubry et Rau, IV, $ 382, p. 563; Giillouard. 
Socicte, 144; Troplong, Idem, II, 720 urm. ; P. Pont, Jdem. 

„505; Perdea Cours de droit commercial, 1V, 979; Acollas, 
III, 456. — Contră: Laurent, XXVI, 319; Ț. Hue, XI, 93; 

, Baudey et Wahl. Socidte, 318, ete. 
(2) Cpr. T. Huc, XI, 9%; Thiry, IV, 131; Duvergier, op. cit., 

AT; Aubry et Rau, IV, $ 382, p. 563, nota 9, ete. 
(5) Cpr. Thiry, IV, 138; Guillouard, Socitte, 146; Duvergier. 

Idem, 288; "oplonge, 1dem,, 122; p. Pont, Idem, 566; F. Her- 
mann, 9p. cit. 1V, art. 1859, No. 6. — Vezi însă Pardessus, op. 
cit., LV, 9179. Cpr. în acest din urmă sens art. 1112 C. Calimach
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Drepturile cari aparţin fiecărui asociat în privinţa lucrurilor 
ce fac parte din societate (art. 1517—1519). 

> Fiecare asociat poate să se servească de luerurile socie- Art. 1517, 
tăţei, întrucât le întrebuințează, la, destinaţia lor statornicită prin 
uz, întrucât nu aduce nicio daună societăţei, şi întrucât nu 
împedică și pe ceilalți asociaţi de a-şi exercită drepturile lor 
(art. 1517, 290). | 

Unul din asociaţi nu poate însă să aducă inovaţii imo- Art. 1513. 4 
bilelor societăţei, chiar dacă el ar fi administrator, fără con- 
simţimântul celorlalți (axt. 1517, 49). 

Dar fiecare asociat este în drept a obligă pe coasociaţii Art. 1517, 
săi să contribue la cheltuelile necesare pentru păstrarea bu- 
nurilor societăței (art. 1517, 3%), de exemplu: să facă repa- 
raţii la imobilele societăţei. Ceilalţi asociaţi nu pot împediei, 
facerea acestor cheltueli, pentrucă prin aceasta, ei ar păgubi, 
în partea sa, pe asociatul care ar voi să păstreze lucrul 
societăței. (Thiry, IV, 140, p. 125). 

Art. 1518 opreşte pe asociatul, care nu este adminis- Art. 1518. 
trator, de a înstrăină sau de a, obligă lucrurile chiar mobile 
ale societăței; de unde rezultă că unul din asociaţi nu poate 
astăzi să vândă partea sa indiviză 'din lucrurile chiar mo- 
bile ale societăţei, şi dacă, el a contractat o asemenea. vânzare, 
cumpărătorul nu va putea cere lucrul cumpărat de dânsul. 
Vânzarea nu dă, deci, niciun drept actual cumpărătorului. 

a 
[uz

] > 

(833 C. austriac) (în privinţa copărtăşiei), ast. 104 din codul 
principatului Montenegro asupra bunurilor, ete. 

(0) Art. 1517 este literalmente împrumutat dela Pothier (Socidtă,  Origina 
IV, 84 urm.), care dă următorul exemplu: Dacă un imobil art. 1517. 
a fost rezervat printr'o clauză a contractului spre a fi locuit 
de asociaţi, unul din ei nu poate fi împiedicat de către ceilalţi 
de a ocupă o parte din acest imobil, în proporţie cu partea, 
ce i se cuvine în societate. 

() Vezi asupra inovaţiilor oprite, când nu există consimţimântul C. Caragea, 
tuturor asociaţilor, Dalloz, Nouo. C. civil annoit, IV, art. 1859, 
No. 60 urm. „Niciunul din tovarăşi, fără primirea de obşte a 
tovărăşiei, nu poate să prefacă ceva în tovărăşie, iar prefăcând, e 
dator paguba“, zice codul Caragea (art. 8, partea III, capit. 14); 
şi art. următor adaugă: „Fiecare tovarăș volnie este să po- 
prească orice prefacere a tovarăşului său“.
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Rămne însă bine înţăles că vânzarea va fi validă, dacă lucrul 
vândut a căzut în lotul vânzătorului. Prin urmare, rezultatul 
împărțelei va decide, ca la, orice indiviziune în genere, dacă 
terţiul căruia asociatul a înțăles să-i transmită partea, sa, in- 
diviză, a devenit sau nu proprietar (?). 

Această dispoziţie a art. 1518 prezintă analogie cu 
aceea a art. 1441. În adevăr, după cum locatorul nu poate, 
prin vânzarea, lucrului dat cu chirie sau cu arendă, să aducă, 
vreo jignire locatarului sau arendașului, cumpărătorul fiind 
obligat a, respectă contractul de locaţiune sau de arendă, 
dacă el întruneşte condiţiile legei, tot astfel unul din asociaţi 
p'ar puteă, prin vânzarea părței sale indiviză din societate, 
să aducă vreo jignire acestei din urmă, căci dacă ar fi altfel, 
unul din asociaţi ar puteă să oprească mersul societăţei și 
s'o împedice de a realiză scopurile ce ea, își propune. (Lhiry, 
IV, 140, p. 126). 

După cum un asociat mar putea să vândă partea sa, 

cilor consti- indiviză din bunurile sociale, tot astfel el n'ar puteă să 

ipoteceze partea sa din imobilele societăţei, această ipotecă 
pul societăței. fiind deocamdată nulă, rămânând ca ea, să fie validă numai 

dacă imobilul va pică, la împărţeală, în lotul asociatului 

tuite de un 
asociat în tim- 

Drepturile 
asociatului 

administrator, 

Dr, roman. 

care l-a ipotecat (2). 
Ce trebue să decidem în privinţa asociatului adminis- 

trator? EI va pute, vinde lucrurile cari, prin natura lor, 
sunt destinate a fi vândute, precum: mărfurile, căci, în pri- 
vina acestor lucruri, vânzarea se consideră ca un act de 
administraţie. El nu va puteă însă să vândă celelalte lucruri, 

Q) 

€) 

Cpr. 'Phiry, 1V, 140, p. 126; Planiol, II, 1963; Mourlon, III, 
861 şi 903; Baudry et Wabhl, Societe, 831 şi Successions, INI, 
33317 urm.; Guillouară, Socidts, 252; T. Huc, XI, 95; Aubry 
et Rau, IV, $ 381 bis, p. 560; Laurent, XXVI, 328, ete.— 
La Romani, unul din asociaţi puteă, din contra, să vândă 
partea sa, indiviză din lucrurile societăţei, şi vânzarea eră de 
îndată validă, fără a se aştepta rezultatul împărţelei. „Nemo 
ex sociis plus parte sua potest alienare, etsi totorum bonorum 
socii sint“. (L. 68, Pr., Dig., Pro socio, 17, 2). Cpr. Pothier, 
op. citi, LV, 89. Această soluţie, pe care art. 1518 a schim- 
bat-o, eră, juridică, însă contrară scopului societăţilor. Cpr. 
Thiry, IV, 140, p. 126. 
Vezi supră,. p. 459, nota 2, în fine şi infră, p. 5. Cpr. 
Baudry et Wahl, Societe, 331 bis.
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precum : imobilele societăţei sau mobilele cari garnisesc aceste 
imobile. (Thiry, loco cit. 

In fine, axt. 1519 din codul civil dispune că fiecare Art, 1519. 
asociat poate, fără învoirea, coasociaţilor săi, să-şi asocieze 
o a treia persoană în privinţa, părţei ce are în societate; nu 
poate însă, fără învoirea acestora, a asociă pe un terţiu şi 
la societate, chiar când el ar aveă administraţia ei. Soeie- 
tatea fiind, în adevăr, un contract de încredere, este per- 
sonală prin natura sa. De aceea, unul din membrii ei nu 
poate, fără învoirea coasociaţilor săi, să introducă pe o 
persoană străină în societate (). 

Această, regulă sufere însă excepţie în privinţa socie- 
tăţilor pe acţiuni, cari sunt mai mult societăţi de capitaluri 
decât de persoane. In asemenea societăţi, terţiul, care a de- 
venit proprietarul acţiunilor cedate, înlocuește în societate 
pe cedente (?). 

5 

Dar dacă un asociat nu poate să introducă pe un terțiu  Asociarea 
în societate, fără consimţimântiul coasociaţilor săi, el poateunui terţiu la 

artea, asocia- 
SAI , . p toarte bine să asocieze pe un terţiu la partea sa. In asemenea tului. Admisi-   caz, 0 nouă societate se formează între asociat şi terțiul, Pilitate. 

care rămâne străin de societatea primitivă. be aceea, Romanii 
ziceau foarte bine: „Socii meus SOCIus, iteus socius non est; sau 
„Socius mihi esse non potest, quem ego socium esse nolui“ (?) 

(1) Oper. art. 1574 C. Calimaeh (1186 C. austriac), art. 717 C. 

  
civil german, ete. 

(*) Cpr. Thiry, IV, 140, p. 127; Baudry et Wanl, Socicte, 224; 

—
 

Guillouard, Idem, 254; 'Thaller et Pic, Socities commerciales, 
I, 362. — Regula edictată de art. 1519 se aplică însă socie- 
tăților în nume colectiv, societăţilor în comandită simplă şi 
asociaţiilor în participare. Vezi Dalloz, Nouv. Q. câvil annott, 
IV, art. 1861, No. 4 urm. și autorităţile citate acolo. 
Vezi aceste legi citate supră, p. 69, nota 2. „Când un tovarăș, C. Caragea şi 
bezi tovarășii săi, se va întovărăşi şi cu alții, aceia nu se so-  C. Andr. 
cotese tovarăşi cu tovarășii săi“, zice codul Caragea (art. 5,  Poniei. 
partea III, capit. 14). Vezi şi $ 4, capit. 27 din codul lui 
Andr. Doniei, unde se zice: » Tovarășul tovarăşului meu, nu 
este al meu tovarăşi. 

Încât privește natura dreptului acelui asociat (eroupier) la. Natura drep- 
partea asociatului principal, vezi Dalloz, op. şi loco supră ciț., tului acelui 
No. 44 urm; Thaller et Pic, 0p. cit., 367 urm. Asociatul, care eat 
şi-a dat un asociat la partea sa (un croupier), este responsabil P tului. 
către societate de dauna cauzată de acest din urmă. Societatea,
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SECȚIUNEA II 

Despre obligaţiunile asociaţilor către terţiile persoane. 

Art. 1520. — In orice societăţi, afară de acele comereiale, 
asociaţii nu sunt solidari respunzători pentru debitele sociale, şi nici 
poate unul să oblige pe ceilalţi, dacă aceştia nu i-ar fi dat împu- 
ternicire. (Ast. 1041, 1517, 1531, 1537 C. eiv. Art. 106 urm. C. com. 
Art. 1862 0. tr.) (). 

Art. 1521. — Când mai mulţi asociaţi s'au îndatorat către un 
creditor, fiecare rămâne răspunzător către acesta cu o sumă şi parte 
egală, oricare ar fi capitalul, afară numai când anume s'a stipulat, 
că fiecare rămâne răspunzător în proporţiunea, capitalului pus în 
societate. (Art. 1863 C. fr.) (2). 

Art. 1522. — Stipulaţiunea anume rostită că s'a contractat 
o obligaţiune pe sama societăţei, îndatoreşte numai pe asociatul con- 
tractant și nu pe ceilalţi, afară numai când aceştia l-ar fi împu- 
ternicit la aceasta, sau când ar fi rezultat un profit pentru societate. 
(Art. 974, 991, 1520 O. civ. Art. 1864 O. fr) (2). 

Pentru ca, asociaţii să poată fi obligaţi către terţii, se 
cer” două condiţii : 

1” Obligaţia trebue să fi fost contractată, de o persoană 
având calitate pentru aceasta. Asociatul sau asociaţii însăr- 
cinaţi cu administrarea societăţei au calitatea de a obligă 
societatea, în limitele actelor de administraţie. Dacă niciun 
asociat na fost însărcinat în mod special cu administraţia. 
toți asociaţii având dreptul de administraţie (art. 1517), pot 
fi obligaţi unii prin alţii, în limitele de mai sus. Nu este 
pentru aceasta nevoe de un mandat special de a contractă 

poate, în asemenea caz, să acţioneze atât pe noul asociat 
autor al daunei, cât şi asociatul primitiv. 

Şi. vice-versa, asociatul primitiv este responsabil către acela 
pe care și l-a asociat la partea sa,de câștigurile şi perderile 
ce-ar rezultă din faptul coasociaţilor săi. Acest nou asociat nu 
are însă nicio acţiune directă contra asociaţilor asociatului său. 
el putând numai să exercite, conform art. 974 C. eiv., ac- 
țiunea ce aparţine acestui din urmă. Mourlon, III, 904. 

(1) Opr. Pothier, Socicre, 1V, 98, 103, ete. 
(2) Cpr. Pothier, op. cit., IV, 104, 106. 
() Cpr. L. 3 $ 2, Dig., De în rem verso, 15, 3; Pothier, op, 

cit. LV, 98, 101, 105, ete.
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obligaţii, după cum s'a susținut de unii fără cuvânt(!), 
pentrucă dreptul de a administră cuprinde pe acela de a 
obligă, societatea, în limitele actelor de administraţie, fiind 
cu neputinţă de a administră fără a contractă, obligaţii (2). 

2% Obligaţia trebue să fi fost contractată pentru contul 
societăţei, iar nu. în interesul personal al asociatului. Ches- 
tiunea de a se ști dacă acesta a lucrat în interesul său 
propriu, sau în interesul societăţei, este o chestie de fapt de 
atribuţia suverană a instanțelor de fond. La, caz de îndoială, 
asociatul va fi presupus că a lucrat pentru dânsul, iar nu 
pentru societate. (Thiry, IV, 143). 

Se poate întâmplă ca, o obligaţie, contractată în numele Confirm, ae- 
societăţei de către un asociat neavând nicio putere în această tului Tour de 
privință, să oblige pe coasociaţii săi. Aceasta se va întâmplă : puteri şi aet. 
1 când ceilalţi asociaţi au confirmat actul făcut de asociatul de în vea 
lipsit de puteri speciale; şi 2 când actul a folosit societăţei, | 
în care caz creditorul va puteă exercită contra acestei din 
urmă acţiunea de în rem verso, pănă la coneurenţa folosului 
tras de ea (art. 1522)66). 

Oreditorul nu va aveă însă contra societăţei acţiunea Aplie. 
de în rem verso, deși actul ar fi folosit acestei din urmă, id 
atunci când asociatul ar fi lucrat în numele său propriu, 
iar nu în numele societăţei, căci societatea nefiind, în specie, 
parte contractantă, nu poate să existe acţiune contra ei. 
Foloşul pe care, în. specie, îl trage societatea, ea nu-l dato- 
rește. terţiului creditor, ei asociatului. Asoeiatul având însă, în 
specie, o acţiune contra, societăţei, pănă, la, concurenţa, folosului. 
tras de ea, creditorul va, putea exercită această acţiune în 
numele debitorului său, conform art. 974 C. civil (5). 
  

(1) Duranton, XVII, 447, p. 518. 
(2) Lhiry, 1V, 148. 
(9) Phiry, LV, 144; Bandry et Wahl, op. cit., 341. — Incât pri- 

veşte acțiunea de în rem verso, în genere, vezi tom. V al 
Coment. noastre, p. 350 urm. 

(9 Thiry, IV, 145; Baudry et Wabl, Socidte, 334; Guillouard, 
Idem, 265; P. Pont, Idem, 651; Troplong, Jdem, 1, 772; 
Laurent, XXVI, 347; Aubry et Rau, LV, $ 383, p. 564; 
Cas. fr. şi C. Aix, Sirey, 53. 1. 209; D.P.53. 1.47; Sireș, 
55. 2. 246. — Contră: Duvergier, Sociâtd, 404; Daranton, 
XVII, 449; Merlin, Quest. de droit, v? Socidte, $ 2; Cas. fr. 
D. P. 12. 1. 135. Vezi Dalloz, op. cit., IV, art. 1864, No. 20 urm.
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Rămâne acum să vedem cum sunt ţinuţi asociaţii de 
obligaţiile de cari s'a vorbit mai sus. | 

În privinţa obligaţiilor contractate de un asociat, învestit 
eu puteri legale şi în numele societăţei, asociaţii sunt obligaţi 
pentru părţi egale (art 1521), iar nu în mod solidar (art. 1520), 
ca în societățile în nume colectiv (art. 106 C. com.) (4). 
Astfel, dacă presupunem trei asociaţi cu părţi inegale în so- 
cietate, doi având, de exemplu, */, iar celalt 1/.. Acest din 
urmă va plăti o țreime din datoriile comune ca şi ceilalți aso- 
ciaţi, afară de cazul când actul de societate ar fi restrâns obli- 
gaţia, sa la partea, sa, socială, adecă la, a. noua parte (art. 1521). 
Motivul acestei dispoziţii este, după cum ne arată Pothier 
(Societe, IV, 104), că creditorii nu sunt obligați a cunoaşte 
partea, fiecărui asociat, şi chiar dacă ei ar cunoaşte-o, aceasta 
n'ar schimbă întru nimie dispoziţia art. 1521, eare cere o 
restricţie formală prin care să se deroage dela acest text. 

Dar dacă ereditorul urmăreşte pe asociaţi în baza ac- 
țiunei de în rem verso, aceștia nu vor puteă fi obligaţi decât 
în proporţie cu folosul tras de fiecare din ei, pentrucă acest 
folos este baza obligaţiunei lor. (Triry, IV, 146). 

Se poate întâmplă ea unii creditori ai societăței să 
iali cu acei ai CONCure cu creditorii personali ai asoeiaţilor, şi, în asemenea 
asociaţilor. 

'azurile când 
asociații sunt 
inuți în mod 

solidar, 

caz, chestiunea este de a se ști cum se va regulă acest concurs. 
In sistemul care admite personalitatea societăţilor civile, 

chestiunea nu suferă nicio dificultate. In adevăr, creditorii so- 
ciali având de debitor corpul moral, adecă, societatea, au drept 
ga) întregul patrimoniu social, la care creditorii personali ai 
asociaţilor nu au niciun drept. Cei dintăi vor urmări deci, 
eu preferință, bunurile sociale, exeluzând pe cei de al doilea (?). 
Afară de aceasta, fiindeă ereditorii sociali sunt în acelaș 

0) Solidaritatea, poate însă fi stipulată fie prin contractul de so- 
cietate, fie printr'o anume convenţie făcută cu terţi. Baudry 
et Wabhl, Societe, 350. — Ea există chiar de drept în socie- 
tăţile civile, cari au îmbrăcat forma societăţilor comerciale 
(supră, p. 457), din cauza asimilărei acestor societăţi cu acele 
comerciale (art. 236 C. com.). Ea nu există însă în societăţile 
miniere, deşi se recunoaşte acestor societăți caracterul perso- 
nalităței, după cum am văzut supră, p. 459 şi 411, nota 1. 
Opr. Baudry et Wahl, Societe, 349. 

€) Thiry, IV, 147, p. 136; Baudry et Wabhl, op. cit. 353, Cpr. 
Cas. fr. Sirey, 79. 1. 454 (în privinţa societăților comerciale).
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timp şi creditori personali ai asociaţilor (art. 1520 urm.), 
ei vor pute urmări şi bunurile fiecărui asociat, în concu- 
curenţă cu creditorii săi personali. (Thiry, IV, 147, p. 136). 

In sistemul care respinge personalitatea, societăţilor civile, 
şi care, după cum știm, este generalmente admis (vezi supră, 
p. 4598), neexistând corp moral, și toţi asociaţii fiind sin- 
guri debitori pentru partea lor, a datoriilor sociale, sar 
părea, că toţi creditorii fiind creditori personali, au drepturi 
egale și pot să urmărească atât bunurile societăţei cât și 
acele personale ale membrilor ei (*). 

Tot controversată este şi chestiunea, privitoare la, com- 
pensaţie. In sistemul, care admite personalitatea morală a 
societăţilor civile, se decide, în genere, că compensaţia nu 
se poate operă între creanţele sau datoriile societăţei și acele 
cari sunt personale asociaţilor (2). 

(1) Cpr. Laurent, XXVI, 360; Aubry et Rau, IV, Ş 383, p. 566, 
text şi nota 1; Baudry et Wabhl, op. cit., 353 urm. —iVezi 
însă Thiry (IV, 147, p. 136, 137) care, revenind asupra primei 
sale opiniuni, face următoarea, distincţie: In timpu! societăţei, 
ezeditorii sociali pot să urmărească bunurile patrimoniului 
social, exeluzând pe creditorii personali ai asociaţilor (arguni. 
din art. 1518), pe când după încetarea soeietăţei, creditorii per- 
sonali ai asociaţilor pot să concure cu creditorii sociali asupra, 
bunurilor societăţei. Astfel, după acest sistem, creditori socie- 
tăţei pot în totdeauna să coneure cu creditorii personali ai 
asociaţilor asupra bunurilor personale ale debitorului, pe când 
creditorii personali nu pot să concure eu creditorii sociali, 
asupra bunurilor societăţei, decât în urma încetărei ei. Cpr. 
în acest din urmă sens, P. Pont, Socicte, 666; Guillouard, 
Idem, 213, ete. Vezi asupra acestei controverse, Dalloz, Nous. 
C. civil annotă, IV, art. 1863, No. 102 urm. Vezi și art. 1699 
din codul spaniol dela 1889, care are următoarea dispoziţie: 
„Oreditorii societăţei sunt preferaţi, asupra bunurilor sociale, 
creditorilor personali ai fiecărui asociat (los acreedores de la 
sociedad son preferentes &, los acreedores de cada socio sobre 
les bienes sociales), fără prejudiciul acestora de a provocă ur- 
mărirea, prin licitaţie, a părţei debitorului lor din avutul social“. 

() Cpr. Demolombe, XXVIII, 566; Duvergier, Societe, 381 urm., 
Troplong, Jdem, I, 79; Larombitre, Oblig., II, axt. 129]; 
No. 6; P. Pont, Societe, 670; Cas. fr. D. P.54. 1.35; Sirey, 
D4. 1.701; Sirey, 1966. 1. 15 (în privinţa societăţilor comer- 
ciale). Vezi şi tom. VI al Coment. noastre, p. 756, 757. — 
Vezi însă P. Pont, loco cit.; Guillouard, Jdem, 274; Lyon- 
Caen et Renault, Tr. de droit commercial, 1], 116, ete. 
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In sistemu! opus, compensaţia este, din contra, admisă (1). 
În urma încetărei societăţei, compensaţia este admisă 

fără diseuţie(?). 

CAPITOLUL 1V 

Despre diversele moduri după care încetază societatea. 

Art. 1523. — Societatea încetează : 
10 Prin trecerea timpului pentru care a fost contractată (art. 

1524, 1527, 1529 C. eiv.; art. 191 C. com); 
20 Prin desfiinţarea obiectului sau desăvârşirea afacerei (art. 

1525 C. civ.; art. 191 C. com); " 
3% Prin moariea unuia, din asociaţi (art. 1526 C. cir.; art. 193, 

235 C. com.); | 
40 Prin interdicțiunea sau insolvabilitatea unuia din ei (art. 435 

urm.; 1529 C. civ.; art. 191, 193, 234, 695 urm. C. com.); 
50 Prin voinţa exprimată de unul sau mai mulţi asociaţi de a nu 

voi a continuă societatea. (Art. 1527 urm. C. cir, Art. 1865 C. fr.)(5). 

Art. 1524. — Prorogarea, unei societăţi, contraetată pentru un 
timp determinat, nu poate fi probată decât prin aceleaşi mezii (mij- 
loace), prin cari poate fi probat însuş contractul societăzei. (Art. 
1179 C. civ. Art. 96 C. com. Art. 1866 C. fr.)(6). 

Art. 1525. — Când unul din asociaţi a promis de a pune în 
comun proprietatea unui lucru, dacă acesta a perit înainte de a fi 
fost în faptă conferit (adecă adus), societatea încetează în privinţa 
tuturor asociaţilor. 

Asemenea, încetează societatea, în orice caz, prin perderea 
lucrului, când numai folosinţa a fost pusă în comun (5). 

() Laurent, XĂVI, 361; Baudry et Wabl, op. cit., 365; P. 
Pont, op. și loco cit.; T. Hue., XI, 28 şi 103; Boistel, Cours 
de droit commercial, 163 (ed. a 4-a), etc. 

(2) Baudry et Wahl, Socidie, 366; Guillouard, Idem, 274. Vezi 
şi tom. VI al Coment. noastre, p. 757. | 

(6) Cpr. L. 4 $ 1; L. 35; L.52$9; L. 59, Pr.: L.63 $ 10; 
L.. 65 $$ 1, 3, 9, 10 şi 12, Dig., Pro socio, 17, 2, ete.; Pothier, 
Socicte, IV, 138 urm., art. 1598 urm. C. Calimach (1295 urm. 
C. austriac); art. 22, partea III, capit. 14 C. Caragea; art. 9 
şi 10, eapit. 27 C. Andr. Doniei, ete. 

(*) Cpr. Pothier, Socidte, 139. 
(5) Textul fr. adaugă: și când proprietatea lucrului a rămas în 

mâna asociatului, ceeace se înțălege dela sine, aşa că elimi- 
narea acestui membru de frază, din textul nostru nu schimbă 
întru nimic soluţia, codului francez. 

   



  

DESPRE SOCIETATE. — ART. 1523—1598. | SI 

Nu se desface însă societatea prin perderea lucrului a cărui 
proprietate a fost pusă deja în comun. (Art. 644, 971, 1018, 1156, 
1295, 1311, 1423, 1503, 1509, 1529 C. cir. Art. 1867 C. fr.) (). 

Art. 1526. — Dacă sa stipulat că, în caz de moarte a unuia 
din asociaţi, societatea trebue să continuească eu eredele său, sau 
că trebue să continuească numai între asociaţii rămași în viaţă, se 
va urmă întomai. În cazul al doilea, eredele defunctului nu are 
drept decât la împărţirea, societăţei, după starea în care a fost în 
momentul morţei asociatului, participând şi Ja, toate drepturile ul- 
terioare, însă numai întrucât sunt o consecință necesară a opera- 
țiunilor făcute înaintea morţei asociatului căruia succede (iar nu 
care succede, după :cum din eroare dispune textul oficial). (Art, 
1023, 3%, 1559 C. civ. Art. 191, 234 C. com. Art. 1868. fe.) (2). 

Art. 1527. — Desfacerea, societăţei prin voinţa unei părţi ur- 
mează numai atunci când durata ei este nemărginită; ea, se efec- 
tmează prin renunţarea, notificată, tuturor părţilor (5), întrucât se face 
cu bună credinţă și la timp. (Art. 1502, 1523, 50, 1528 C. air. 
Art. 1869 C. f-.)(4). 

Art. 1528. — Renunţarea nu este de bună credinţă, când aso- 
eiatul o face în scop de a-și însuși singur profitul ce asociaţii speră 
a-l dobândi. în comun. 

Este făcută fără timp, când lucrurile nu se mai află în toată în- 
tregimea lor, şi interesul societăţei cere amânarea, desfacerei. (Art, 1527, 
1898 C. civ. Art. 1870 C. t-.)(6). 

Art. 1523, care enumără modurile de stângere ale so- art. 1593. 
cietăţilor civile nu le cuprinde pe toate (6). 

Societatea, încetează de drept: 19 prin expirarea, tim- Expirarea ter- i . . n. 3 4 . menului p. pului pentru care a fost eontractată, când acest termen este care societatea 
fixat prin contract (art. 1523, 19). Dacă contractul este mut a fost con- 
în această privință, legea îl mărginește la viaţa asociaţilor — Paetată- 
(art. 1523, 39), | 

Cu toate că societatea, încetează, prin expirarea terme- Proog. socie 
ale. 

(1) Cpr. Pothier, Socics, 141, 142. 
(2) Cpr. L. L. 35, 52 $ 9 şi L.. 59, Dig,, Pro socio, 17, 2; Pothier, 

op. cil., IV, 144, 145, 146, 155, ete. 
(2) Textul oficial zice din eroare: a tuturor părţilor. | 
(*) „Debet esse facta bona fide ei tempestive“. Cpr. L. 65 $ 3—86, 

Dig., Pro socio, 17, 2; Pothier, Socidte, IV, 149,150, 15. 
(6) Cpr. L. 65, Dig., Pro socio, 17, 2; Pothier, op. cit., IV, „150, 151, ete. | 
(6) Incât priveşte încetarea, societăţilor comerciale, vezi art. 191, 

193, 234, ete. C. eom. Cpr. Thaller et Pie, Sociâits commer- 
ciales, IL, 558 urm.
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nului pentru care a fost contraetată, totuş părţile pot să îm- 
pedice încetarea ei, prorogând-o, bine înțăles înainte de 
expirarea termenului. Această prorogare constituind însă un 
nou contract, trebue să fie constatată în formele cerute pentru 
orice societate în genere (art. 1524). Astfel, prorogarea unei 
societăţi constatată printr'un act autentic, va puteă fi dovedită 
nu numai printr'un act sub semnătură privată, dar încă prin 
jurământul sau mărturisirea părţilor, şi chiar prin martori, 
dacă obiectul societăţei prorogate nu întrece 150 lei, sau dacă 
întrecând această sumă, există un început «de probă serisă (!). 

Cât pentru terţii, ei vor puteă, dovedi prorogarea, ca și 
însuş contractul de societate, prin orice mijloace (?). 

2 Al doilea mod de încetare al societăţei este de- 
săvârșirea afacerei pentru care contractul a fost încheiat 
(art. 1523, 29; „când va luă sfârşit felul neguţitoriei sau 
luerul pentru care sau întovărăşit“, zice codul Caragea 
(art. 22, partea III, capit. 14) ). In asemenea caz, în adevăr, 
societatea este lipsită de cauză. 

3 Al treilea mod de încetare al societăţei, este desfiin- 
țarea, lucrului pentru care societatea a fost contractată; de 
exemplu: mina pentru exploatarea căreia societatea a, fost 
constituită, este epuizată (5). Aceasta, nu este decât aplicarea 
principiului consacrat de ast. 1156, căci, în asemenea caz, 
societatea nu mai are obiect. 

(1) Vezi supră, p. 462. Cpr. Thiry, IV, 148; Mourlon, III, 910; 
Baudry et Wabhl, op. cât., 372; Arntz, IV, 1309, şi toţi au- 
torii. Vom observă, cu această ocazie, că textul nostru (art. 1524) 
este mai bine redactat decât acel francez (art. 1866), căci acest 
text nu dispune, ca acel francez, că prorogarea nu va puteă, 
fi dovedită decât printr”'un act scris învestut cu aceleași forme 
ca și contractul de societate, ci prin aceleaşi mijloace prin 
care poate fi probat orice contract de societate în genere. 

(2) Vezi supră, p. 463. Cpr. Baudry et Wabhl, op. și loco supră 
cit.; Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. commercial, LI, 302. 

(2) „Tovărăzia se dezleagă de sineș, zice art. 1598 din codul Ca- 
limach (1205 C. austriac), dacă treaba începută au luat sfârşit, 
sau dacă; mai mult nu este cu putință să urmeze“. „Item si 
alicujus rei contractia socielas sit, et finis negotio împosilus est, 
finitur societas“. (Instit., De societate, 3, 25, $ 6). 

(4%) T. Huc, XI, 111; Baudry et Wabhl, op. cit., 378. Cpr. L. 63 
$ 10, Dig., Pro socio, 17, 2; art. 22, pastea III, eapit. 14%, 
C. Caragea, ete,
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Evenimentul care ar sustrage fondul social dela, ex-  Sustragerea 
ploatarea:comună, precum ar fi, de exemplu: confiscarea “arat ui soeial 
fondului social (), urmărirea lucrului de către un creditor tarea comună. 
ipotecar, ete. este, în genere, asimilat perderei luerului (2). 

Legea nu vorbeşte decât de perderea, totală a lucrului. Perderea par 
Cât pentru perderea parţială, ea poate numai, după împre- | bată a Ir 
Jurări, să autorize pe judecători a pronunță desfacerea judi- 
ciară a societăţei (art. 1529)(). | | 

Art. 1598 din codul Calimach (1205 C. austriac) pre- Porderea ca- 
vede între modurile de stângere ale societăţei şi perderea bu. art. 
totală a capitalului social, ceeace codul actual n'a admis,  limach. 
desfacerea societăţei putând numai să fie judecătorește pro- 
nunţată în caz de insuficiența capitalului (4. Judecătorii fon- 
dului apreciază în mod suveran dacă perderea, suferită de 
sociețate este destul de însemnată pentru a justifică o disol- 
vare judiciară. (5). 

4 Al patrulea mod de încetare al societăței este per- Perderea to- 
derea totală a lucrului, când numai folosința lui a, fost pusă fală 2 lu- 
în comun (art. 1525, 20. In adevăr, în asemenea caz, aso- Art, 1525, 20, 
ciatul neputând să-și îndeplinească obligaţia sa de a prestă, 
folosinţa lucrului în tot timpul cât ţine societatea, el înce- 
tează de'a fi asociat, ceeace atrage stângerea societăței faţă, 
de terţii. (Vezi supră, p. 489). 

"Dacă, în loc de perderea totală a lucrului promis În fO- Perderea par- losinţă, presupunem numai perderea lui parţială, se va aplică tal a lu 
prin analogie art. 1018 sau art. 14293. (Mourlon, IlI, 914). 

Paragraful întăiu al art. 1525 dispune -că, atunci când art, 1525, 10, unul din asociaţi a promis de a pune în comun proprietatea, 
unui lueru, perderea, acestui lueru, întâmplată înainte de pre- 
darea, lui, atrage încetarea societăţei în privinţa tuturor aso- 
ciaţilor. (Vezi supră, p. 489). | 

În fine, paragraful 3 al acestui text dispune că socie= Art, 1525, 3, 
  

(1) Cpr. L. 63, $ 10, în fine, Dig., Pro socio, 17, 2. 
(2) Cpr. Baudry et Wahl, Socidrc, 379, şi autorităţile citate acolo. 
(2) Cpr. Planiol, II, 1978; Baudry et Wahl, op. cit., 380 şi 462. 
(*) Vezi Baudryet Wabl, Socidie, 380; Thaller et Pie, op. cit., I, 513, 

Cpr. Cas. fr. Sirey, 73. 1. 386. — Vezi însă Cas. fe. D. P. 
74. 1. 61. 

(6) Cas. fr. D. P. 1901. 1..315; Sirey, 1904. 1. 333; Thaller et 
Pic; op. ciţ., 513, p. 757, şi alte autorităţi citate acolo. 

26537 | 33
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tatea nu încetează prin perderea, lucrului a cărui proprietate 
a fost pusă în comun. Această dispoziţie este greu de înțăles, 
căci lucrurile a căror proprietate asociatul a promis, pot fi 
sau lucruri certe şi determinate, sau lucruri nedeterminate. 

Cazul când Dacă este vorba de un lucru nedeterminat, care a perit 

Jueru! promis înainte ca, societatea să fi dobândit proprietatea lui, adecă 
minat. înaintea predărei lui, paragraful întăiu al art. 1525 nu este 

aplicabil, de vreme ce știut este că genus aui quantitas non 
perit (vezi supră, p. 482); în asemenea caz, asociatul va 
trebui să aducă lucruri de aceeaș specie şi calitate. 

Cazul când Dacă, din contra, este vorba de un corp cet şi de- 

Iserul promis terminat, societatea a dobândit proprietatea lui prin simplul 
minat.“ efect al consimţimântului, fără tradiţie (art. 971), şi, în ase- 

menea caz, se va aplică $ 3 al art. 1525, iar nu paragraful 
întăiu. Acest din urmă paragraf nu se va aplică deci decât în 
cazuri foarte rari, adecă numai atunci când, prin excepţie, 
proprietatea corpurilor certe şi determinate nu va fi trans- 
ferată, prin simplul efeet al consimţimântului (*). 

Moartea unuia 5 Al cincilea mod de încetare al societăţei, este moartea, 
n oa, unuia, din asociaţi (art. 1523, 390). Motivul acestei dispoziții 

Art. 1559. este că societatea se contractează în vederea calităţilor per- 
sonale ale asociaţilor (intustu persona)(?). Moartea unui din 

asociaţi aduce deci, în principiu, încetarea, societăţei, chiar 
în privința asociaţilor rămaşi în viaţă (*). | 

- Moștenitorii asociatului decedat sunt însă obligaţi a con- 
tinuă actul început de autorul lor (art. 1559)6). 

() Cpr. Thiry, IV, 148, p. 139. Vezi asupra art. 1525, a cărui 
redacţie lasă de dorit, Baudry et Wahl, Societe, 433 urm. 

(2) Opr. C. Bucureşti, Or. judiciar din 1901, No. 23, p. 182. 
(9) Cpr..Trib. Iaşi (motive), Dreptul din 1909, No. 78. „Sol- 

vitur adhiic socielas etiam morte socii; quia qui societatem 
contrahit, certam personam sibi eligit“. Instit., De societate, 
3, 25, $ 5 şi L. 59, Dig., loco cit.; Pothier, Societe, IV, 145. 

(£) Cpr. Thiry, IV, 148, p. 139 şi toţi autorii. — Această regulă, 
admisă atât în dreptul vechiu francez (vezi Pothier, Societe, 
IV, 146), cât şi în dreptul nostru anterior (art. 22, partea III, 
capit. 14 C. Caragea; art. 1600 C. Calimach, ete), eră, la Ro- 
mani, de ordine publică, aşa că părţile nu puteau, în principiu, 
afară de oarecare excepţii, să deroage dela ea: „Adeb morte 
socii, solvitur societas, ut nec ab initio pacisci possimus, ul heres 
etiam succedat societati“. (Î. 59, Pr., Dig., Pro socio, 11, 2). 

(5) 'Thiry, IV, 148, p. 140; Baudry et Wanhl, Socictt, 406; Mourlon,
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Această cauză de încetare a, societăţilor se aplică şi Păgăd. de so- făgăduinței de societate (+), | cietate, 
Ea se aplică tuturor societăţilor, în genere, chiar Şi acelor Societăţi pe contractate pe un timp limitat (2). timp limitat. 
ia nu se aplică însă societăţilor anonime, cari sunt Societăţi ano- societăţi de capitaluri, iar nu de persoane (9); nici societăţilor ati cooperative (art. 234 0. com.); niei acelor în comandită pe acţiuni (art. 193, 8 C. com.), ete. _ 
Moartea, asociatului, care face să, înceteze societatea, este  Opunerea 1. .. PI e. . . «  mortei asocia- opozabilă terţiilor, fără nieio publicare, şi această, SOluţie sului, terțiilor. este aplicabilă chiar societăţilor comereiale (£), | 
Regula personalităţei legăturei sociale nemai fiind însă Art. 1526. astăzi de ordine publică ca la Romani, se poate stipulă, că societatea va, continuă cu moștenitorii asociatului decedat, sau numai cu asociaţii rămași în viaţă (art. 1526) (5). Această 

  

III, 916; Arntz, IV, 1314, Cpr. L. L. 35 și 40, Dig., Pro socio, 17, 2. — Dacă presupunem însă că asociaţii, ignorând moartea, unuia din ei, au făcut operaţii pentru societate, ienoranţa lor va produce în specie aceleaşi efecte ca și la mandat (art. 1557, 1558), şi operaţiile vor fi valide, iar actele sociale făcute de bună credinţă în condiţiile de mai sus vor obligă pe moş- tenitorii majori sau minori ai asociatului decedat. În virtutea, fieţiunei împrumutată dela, teoria mandatului, societatea va, continuă a-şi aveă ființă chiar în privinţa terţiilor cari, de bună credinţă, ar fi contractat cu ea, în necunoștinţa disol- vărei ei. Troplong, Socizie, II, 901, 903. Cpr. L. 65, $ 10, Dig., Pru socio, 17, 2, unde se zice: „Quod si, întegris om- nibus manentibus, alter decesserit, deinde tunc sequatur res de qua socielatem coierunt, tune eadem distinetione ulemur, qua în mandato : ul si guidem ignota fuerit 'mors alterius, valeat so- cietas: si nota, non valeat“. 
() Baudry e: Wabl, Sociâid, 384; Guillouara, Idem, 295; 7. Huc, XI, 116; C. Paris, D. P. 60. 2. 84. 
(2) Cas. rom. Bult, 1894, p. 1201; Guillouard, op. cit., 295; Aubry et Rau, IV, $ 384, p. 569; Baudry et Wabhl, Socittt, 385, (?) Baudry et Wabl, Socict, 385, în fine; Troplong, Socitic, II, 886; Liyon-Caen, nota în Sirey, 99. 1. 481. 
(*) Baudry et Wahl, Sociziz, 386; Guillouard, Idem, 308; Trop- long, Îdem, II, 904; 'T. Huc, XI, 116, ete. 
€) Mai mult încă, voinţa părților de a continuă societatea cu moştenitorii defunetului, putând să rezulte din condiţiile în cari societatea, a fost formată, s'a decis, cu drept cuvânt, că moartea unuia din asociaţi nu atrage stângerea, societăţei, chiar în lipsa, unei clauze de continuare a ei între asociaţii rămași
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„din urmă stipulaţie - eră singură permisă la Romani, după 

Ce se înţălege 
prin moşte-. 

nitori. 

Cazul când 

cum ne atestă jurisconsultul Paul). 
Prin :moştenitori se înțălege nu numai moștenitorii re- 

gulaţi, dar și acei neregulaţi, și chiar legatarii universali (2). 
Clauza prin care se dispune că societatea va continuă, 

moştenitorii eu. moştenitorii asociatului săvârșit din viaţă, se aplică chiar 
sunt minori. 

Continuarea 

moștenitorilor minori (9), rămănând ca, dacă este .vorba de 
o societate comercială, să se îndeplinească formalităţile edictate 
de art. 13 din codul de comerţ(?). 

Clauza că moștenitorii asociatului decedat vor aveă 
dreptul de a continuă societatea, poate fi invocată atât în 
numele moștenitorilor minori de către reprezentantul lor legal, 

„cât și în contra lor (5). 
Nu se cere în această privință nicio declaraţie, fie 

expresă, fie tacită, din partea moștenitorilor asociatului (6). 
După cum se poate stipulă că societatea va continuă 

societătei cu cu moştenitorii asociatului 'săvârşit din viaţă, tot astfel se 
moştenitorii 
asociatului 
decedat. 

poate stipulă că ea va, continuă numai între asociâţii rămași 

în viață, dacă natura convenţiunei, scopul şi obiectul ce-și 
propun asociaţii, exclud împrejurarea că moartea unuia din 
ei trebue să aducă încetarea, societăţei. Cas fr. D. P..1907. 
1. 43; Pand. Period. 1907. 1. 21; Sirey, 1908. 1. 177 (cu 
nota, lui J. He&mard, profesor la facultatea din Dijon). Cpr. 
Baudry et Wahl, op. cit., 391. Astfel, de exemplu, într'o so- 
cietate formată pentru exploatarea unei moşii printr'un con- 
tract de arendare pe fructe (art. 1466—1469), moartea pro- 
prietarului nu are nicio influenţă asupra contractului. Cpr. 
Troplong, Louage, II, 647 şi Socicte, IL, 883, 884. 

1) L. 65 $ 9, Dig., Pro socio, 17, 2; Instit., De societate, 3, 25, g 
$ 5. Cpr. art. 727 C. civil german. 

(2) Bauary et Wabl, op. cit.. 392 urm. şi autorităţile citate acolo. 
(5) Thiry, IV, 148, p. 139; Baudry et Wabl, op. cit., 394; Laurent, 

XXV, 380; Troplong, Societe, 11, 954; Guillouard, Idem, 298; 
P. Pont, Jdem, 716; Planiol, 11, 1980; Arntz, IV, 1315, în fine; 
“P. Buc, XI, 10 şi 118; Mass6, Dr. commercial. II, 1071; Cas. fr. 
D. P. 85. 1. 441; Sirey, 86. 1. 410; C. Paris, Sirey, 88. 2. 
145; Cas. Roma (Secţii-unite), Sirey, 97. 4. 16. — Contră: 
Duverpier, Socicte, 441; Delangle, Socittăs, II, 650 urm., ete. 

(*) Cas. Roma, decizie citată în nota -precedentă. — Vezi însă 
Baudry et Wabhl, op. cit., 39%, 

(6) Baudry et Wabhl, op. cit., 397. 
(€) Cas. rom. Bult. S-a 11,.1887, p.77 şi Dreptul din 1887, No. 

18, p. 144.
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în viață, stipulaţie care, după cum am văzut supră, p. 516, eră, validă şi la Romani, și care este opozabilă şi moșteni- 
torilor minori (?), 
„În asemenea caz, se va proeede la lichidarea societăței, Art. 1526. pentru a se puteă determină partea asociatului săvârşit din viaţă, atât în fondul social cât şi în beneficiile realizate în 

„momentul morţei sale. Moştenitorul lui va luă această parte, „el fiind însă străin de beneficiile şi pagubele realizate - în urma morței asociatului, afară de cazul când aceste beneficii 
şi pagube ar fi o consecință necesară a operaţiilor făcute 
înaintea, morței asociatului căruia el succede. (art. 1526). 

6” Al șaselea mod de încetare al societăței este inter- interdicţia, dicţia, legală sau judiciară (lex non distinguit) ), falimentul falimentul sau sau insolvabilitatea unuia din asociaţi (art. 1523, 40) (). În tea unuia din adevăr, asociatul, care se găsește în această stare, perde exer- — 2500iatfi. ciţiul drepturilor sale și, în orice caz, nu mai prezintă nicio 
garanţie. 

Legea nu vorbește decât de insolvabilitatea unuia, din Falimentul asociaţi, însă se înţălege că şi falimentul lui va, produce "ia din aso- aceleași efecte (?. Art. 1603 din codul Calimach (1210 ” C. austriac) prevede anume, printre cauzele de încetare a, so- 
cietăţilor, deschiderea concursului de creditori asupra averei 
unuia, din asociaţi (5). 

(1) Baudry et Wabl, op. cit, 404. 
(2) Cpr. Thiry, 1V, 148; Baudry et Wahl, Sociziz, 414; P. Pont, Idem, 122; Guillouară, Idem, 312; T. Hue, XI, 121; Arntz, IV, 1316; Bravard-Vevriăres et Demangeat, Tr. de dr. comm., I, 410, 411 (ed. a 2-a), ete. — Se poate însă conveni că so- cietatea va continuă cu toată interdieţia unuia. din asociaţi. Planiol, II, 1981: Baudry et Wahl, op. cit., 418; Guillouara, Idem, 318; T. Huc, XI, 121, ete. | 
€) Cpr. Cas. rom. Rult., S-a 1, 1875, p. 381 și art. 1603 C. Cali- mach (1210 C. austriac), ete. 
(*) Cpr. Pothier, Sociâr, IV, 148; Thiry, 1V, 148, p. 140; Planiol, II, 1982; Baudry et Wabl, op. cil., 423; Laurent, XXVI, 

386; Guillouard, op. cit., 316; Lyon-Caen et Renault, op. cil., 
II, 323; C. Poitiers, D. P. 94. 2: 13; Sirey, 94. 2. 297, ete.— 
Concordatul ce ar dobândi asociatul falit mar face să, renască 
societatea. .Aubry et: Rau, IV, $ 384, p. 570; Baudry et Wabl, 
Socictt, 432; Guillouard, Jdem, 317; Laurent, XXVI, 388; C. 
Paris, Sirey, 54. 2. 341; D. P; 545.708. Cpr. art. 191, 40 C.'eom. (2) Cpr. L. 65, $ 1, Dig,. Pro socio, 17, 2; art. 1728 C. civ. german.
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Continuarea Părțile pot însă să convie că societatea va continuă, 
goeietătei cu cu toate că unul sau mai mulți din asociaţi ar fi faliţi sau: 
sau insolvabi-insolvabili, asemenea clauză fiind perfect validă (î, fără 
Matea ur însă a puteă dispune că societatea, va continuă cu asociatul 

falit sau insolvabil 2). Asupra acestui punet nu mai încape, 
după părerea noastră, nicio îndoială. | 

Rânduirea, Dar dacă interdicţia legală sau judiciară a unuia din 
unui consiliu i x - A judiciar, so. AS0CIaţi aduce, după cum am văzut, încetarea de drept a. 
ciatului, ete. societăţei, aceeaș soluţie nu este, în genere, admisă în privința, 

Controversă. rânduirei unui consiliu judiciar (£), niei în privința aşezărei 
unuia, din asociaţi într'un stabiliment de alienaţi, conform 
legei din 1894 (*); nici în privinţa absenței chiar deelarate 
a unuia din asociaţi, pentrucă absenţa nu face să se pre- 
zume moartea acestui din urmă (5). Aceste împrejurări pot 
numai, în unele cazuri, să deă loc la desfacerea judiciară a. 
soeietăței (ast. 1529) (6). 

Voința tuturor 7” Al şaptelea mod de încetare al societăţei, aplicabil 
asociaţie. tuturor societăţilor, atât acelor de persoane cât și de capi- 

taluri, este voinţa tuturor asociaţilor (mutuus dissensus). Este, 
în adevăr, evident că asociaţii pot, prin convenţia lor, să: 

facă să înceteze orice societate, chiar dacă ea ar fi con- 
tratată pe un timp limitat (). Pentru aceasta trebue însă 
ca toţi asociaţii să fie de acord, căci majoritatea nu poate 

() Baudry et Wabl, op. cit., 429; T. Huc, XI, 123; Guillouard, 
op. cit., 318: Lyon- -Caen et Renault, Tir. de droit commercial, 
II, 334; Boistel, op. cii., 374: Aubry et Rau, IV, $ 384, p. 
570; Laurent, XXXVI, 391; Vigie, IÎI, 195; Cas. fr. D.P. 
85.1. 441; Sirey, 86. 1. 410. 

(2) Baudry et "WVabl, op. cil., 429, şi autorităţile citate acolo. 
(2) Baudry et. Wahl, Bociztg, 415; P. Pont, Jdem, 723; Guil- 

louard, ldem, 313; Arntz, IV, 1316; Aubry et Rau, IV, 
$ 384, p. 570, nota 9; Laurent, XXXVI, 385. — Contră: 
Thiry, IV, 148, p. 140; Duranton, XVII, 474; Duvergier, 
Socicre, 443 urm.; Lyon-Caen et Renault, 7r. de droit com- 
mercial, Il, 321, ete. 

(%) Baudry et Wabl, 416; Guillouard, 313; T. Huc, XI, 122, ete. 
(6) Baudry et Walbl, op. cit., 413; P. Pont, Idem, 707; Guil- 

Jouard, Idem, 309; Demolombe, II, 144; FF. Hue XI, 120, ete. 
(6) Vezi Baudry et Wahl, Sociele, 413, 415, 416, 463, ete. Vezi 

şi înfră, p. 525. 
(2) Cpr. Pothier, Socidie, LV, 149; Thaller et Pie, Socittes com- 

merciales, ], 561, 5%.
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să impue voinţa ei minorităţei, afară de cazul când ar există Societăţi co- 
o convenţie contrară (!). mereiale, 

În privinţa societăţilor comerciale desființarea lor este 
supusă unor anume forme de publicitate (art. 96, 103, ete. 

CC. eom.). 
Acestea sunt cauzele cari aduce încetarea societăţei de 

drept, de sineş, după cum se exprimă art. 1598 din codul 
Calimach (art. 1205 C. austriac), reprodus supră, p. 512, n. 3. 

Venim acum la cauzele de încetarea ale societăței, cari Cauzele de 
nu operează de drept. Acestea sunt: 1% voința expresă 2 copite cari 
unuia sau mai multor din asociaţi (art. 1523, 50 şi 1527, nu opertază 
1528); şi 2% desființarea societăţei prin justiţie, pentru mo- 19 dept 
tive legitime (art. 1529). 

Incetarea societăței prin voința expresă a unuia sau mai 
multora din asociaţi (art. 1523, 5%, 1527, 1528). 

- Atât dreptul roman (2) cât şi dreptul nostru anterior (£) De. roman şi 
admiteau că, în societăţile contractate pentru un timp deter- dr: vechii. 
minat, asociaţii puteau să se retragă din societate. Disso- 
ciamus renuntiatione, ziceă juriseonsultul Modestin (6. 

Aceasta este foarte important, pentrucă celelalte con- 
tracte nu se desfac decât prin consimţimântul mutual al 
tuturor părţilor (art. 969 $ 2). 

Motivele pentru care s'a admis această excepţie în pri- Motivele 
vinţa societăților sunt, pe deoparte, că discordia şi neîn- 2rt: 18%7- 
țălegerile ar deveni între asociaţi cu atât mai de nesuferit, 

„_() Opr. Troplong, Sociâie, II, 910 urm.; Baudry et Wahl, dem, 
437; Planiol, II, 1984, ete. Vezi şi Cas. fe. Sirey, 99. 1. 481. 

(0) L. 4 $ 1 şi L. 63 $ 10, Dig., Pro socio, 17,2. 
(5) „Dacă nici anume nu s'au hotărit termenul pănă când să ţie C. Calimach tovărăşia, nici din firea trebei nu va fi cu putinţă a se hotărî, şi C. Andr. 

zice art. 1605 din codul Calimaeh (1212 C, austriac), atuncea Donici. 
slobod este fieștecarele din tovarăşi să iasă din tovărăşie, însă 
nu-i este iertat să facă aceasta fără de vreme“. „Lovărăşia se 
strică şi înaintea vadelei, zice codul lui Andr. Donici (capit. 27, 
„$ 9), fiind la mijloc vreo cuviincioasă pricină, cum și prin 
lepădarea, și neprimirea a unuia sau a unora, din cei înto- 
vărășiţi, sau prin moarte“. Incât priveşte vechiul drept francez, 
Vezi Pothier, Societe, IV, 149. . 

(*) L. 4 $ 1, Dig, Pro socio, 17, 2. N i
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eu cât sar prelungi mai mult (î), iar pe de alta, că soluţia 
contrară ar puteă să oblige pe asociați pentru vecie, şi știut 
este că angajamentele perpetue sunt nule în dreptul actual (9). 

Numai societăţile contractate pe un timp nelimitat (%) 
sunt supuse acestui mod de desființare (art. 1527) (4. 

Astfel, sunt, de exemplu: societăţile contractate pe 
vecie (caz care se va întâmplă arareori în practică); acele 

contractate pe un timp mai lung decât viaţa omului, de 
exemplu, pe 99 de ani (6); acele contractate pentru toată viaţa, 
asociaţilor (6); societățile formate” pentru exploatarea unei 

mine, cu toate că orice mină se epuizează cu timpul (), ete. 

Sunt, din contra, considerate ca societăţi pe timp li- 
mitat, acele contractate pe un period fix mai scurt decât | 
viaţa, asociaţilor, şi acele cari, prin natura întreprinderei lor, 
nu pot fi prelungite decât câţiva ani (6), 

(1) Cpr. Guillouard, „Sociţi, 323. 
(2) Opr. Baudry et Wahl, Societe, 438; Lhiry, IV, 148, p. 149. 

Vezi şi 'Thaller et Pic, Sociâits commerciales; |, 564, p. 1 urm. 
(3) Incât priveşte chestiunea de a se şti ce trebue să se înțăleagă 

printr'o societate constituită pe un timp nelimitat, vezi Thaller 
et Pic, Socidtes' commerciales, LI, 565. 

(*) Cpr. Cas. rom. Bult. S-a II, 1877, p. 319; Trib. Ilfov, Dreptul 
din 1886, No. 48, p. 371.— Art. 1527 se aplică şi asociaţiilor 
în participare, contractate pe un timp nelimitat. Baudry et 
Wabhl, op. cii., 444; C. Rennes şi Douai, D. P. 94. 2. 120; 
D. P. 1998. 5. 13. — Această soluţie se aplică societăţilor de fapt 
(Baudry et Wabhl, loco cit.), şi chiar societăţilor comereiale în 
nume colectiv. Trib. Paris, Pand. Period. 1906. 2. 180. Vezi 
Pand. fr., v? Socidte, 6681, şi autorităţile citate acolo. — Ea 
nu se aplică însă, după părerea generală, societăţilor pe ac- 
țiuni. Baudry et Wabhl, op. cit., 448; Guillouard, Idem, 333; 
Pand. fr., vo cât., 2846; T. Huc, XI, 126; Cas. fr. D.P. 
98. 1. 106; Pand. Period. 98. 1. 63; Sirey, 99. 1. 481. — 
Contră: P. Pont, Sociâte, T4l şi nota în Sirey, 61. 1. 113. 

(6) Guillouard, Socicte, 324; Pand. fe., v? Societe, 2837; T. Huc, 
XI, 125. — Contră,: Baudry et Wabhl, op. cit., 440. 

(6) Pand. fr. vO cât., 2838; T. Huc, loco cit.; P. Pont, Socidte, 1317; 
'Troplong, Sociâtă, 967; Guillouard, Idem, 326; Duvergier, 
Jdem, 453; Laurent, XXVI, 395.— Contră: Baudry et Wiahl, 
op. cit., 441; Bravard-Veyridres, op. cit., ], p. 417 urm. (ed. a 2-a). 

(7) Laurent, loco cit.; Baudry et Wabl, op. cit., 442; Pand. fr. 
vO ciţ., 83839; Aubry et Ran, IV, S 584, p. 571; Cas. fr. şi 

| C. Nancy, D. P. 59. 1:24; Sirey, 61. 1.113; D. p. 93. 2. 21. 
(5) Pand. fr., vo cit., 2840 urm.; Guillouard, op. cit., 324.



  

„DESPRE SOCIETATE. — ART. 1523, 5%, 1527, 1528, 521 

Chestiunea de a se şti dacă facultatea de a se -retrage Ordine pu- 
din societate, acordată asociaţilor de art. 1523, 5* şi 1527, este Copii, 
sau nu de ordine publică și dacă, prin nrmare, părţile pot 
renunţă, la, ea, fie.prin contractul de societate, fie prin alt 
act, este controversată (1). 

Pentru ca voința unui asociat să poată produce înce- Condiţiile ee- 
tarea societăţei, art. 1527 cere mai multe condiţii, şi anume: Pet 
10 Buna credință a asociatului care se retrage; 20 Opor- art, 1527. 
tunitatea renunțărei sale, condiţii cari erau cerute atât în 
dreptul roman (2), cât şi în dreptul anterior (5); şi 3 retra- 
gerea. trebue să fie notificată tuturor asociatilor. 

Renunţarea nu este de bună credinţă, când asociatul o Bună ere- 
face în scopul de a-şi însuși singur folosul pe care asociaţii  dintă- 
erau să-l dobândească în comun (art. 1528 $ 1). De exemplu: 
un asociat se retrage pentru a întreprinde pe socoteala sa o 
afacere pe care eră: so întreprindă societatea ($; membrul 
unei societăţi universale se retrage din societate pentru ca 
aceasta din urmă să nu culeagă succesiunea la care cl ur- 
mează a fi chemat (5), ete. | 

Renunţarea este făcută fără timp sau fără de vreme, Renuntarea 
după cum se exprimă art. 1605 din codul Calimaeh (in- intempestivă- 
tempestive), când lucrurile nu se mai află în întregimea lor, 
și interesul societăței cere amânarea desfacerei ei (art. 1528 $2); 

(1) Vezi pentru afirmativă (ordine publică), Aubry et Rau, IV, 
$ 384, p. 571; Mass6-Vergâ, IV, $ 720, p. 450, nota 21; 
Guillouard, Sociţie, 324, 232; 'Troplong, Idem, Il, 978; P. 
Pont, Idem, 742; Planiol, II, 1984; 'Thaller et Pie, op. cit., |, 
566, p. 746 urm.; T. Huc, XI, 126; Laurent, XXVI, 39%; 
C. Lyon, Sirey, 99. 2. 265; D. P. 1900. 2. 187. — Contrâ: 
Baudry et Wabhl, op. cit., 445; Lyon-Caen et Renault, Tr. 
de dr. commercial, II, 328; Demangeat asupra lui Bravard- 
Veyriăres, Dr. de dr. commercial, |, p. 418 urm., nota 2, ete., 
după cari asociaţii pot, în mod valid, să convie că ei nu se vor 
puteă retrage din societate. Această din urmă soluţie, pe care, 
în ceeace ne priveşte, o credem cea mai juridică, eră admisă 
atât la Romani (L. 65 $ 6, Dig., Pro socio, 17,2), cât şi în 
vechiul drept francez. Vezi Pothier, Socictț, IV, 151, în fine. 

(2) L. 14 şi L. 65 Ş 4, Dig., Pro socio, 17, 2. 
(5) Vezi Pothier, Societe, IV, 150; art. 1605 C. Calimaeh (1212 

C. austriac). Acest din urmă text este reprodus supră, p. 519, n.3. 
(*) Cpr. L. 65 $4, Dig., Pro socio, 17, 2; Pothier. Socicte, LV, 150. 
6) L. 65 $ 3, Dig., loco cit.; Pothier, op. şi loco supră cit.
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de exemplu: momentul nu este favorabil pentru vânzarea, 
patrimoniului social, la care are să dei loe desfacerea so- 
cietăței (1); societatea are multe operaţii de făcut, sau are 
speranţe de a realiză beneficii importante, ete. “Toate aceste 
împrejurări se vor apreciă în mod suveran de către instanţele 
de fond. 

S'ar puteă însă, după unii, conveni că o renunțare făcută, 
fără vreme își va puteă, produce efectele sale; aceasta nu 
însemnează a, fi autorizat a comite un dol(?). 

Notificarea Venim acum la ultima condiţie preserisă de art. 1527, 
retragerei. și anume: notificarea, retragerei tuturor asociaţilor (2). 

Formele noti- Legea, nearătând formele acestei notificări, ea poate fi 
ficărei, ” făcută prin portărei, prin serisoare recomandată, și chiar în 

mod verbal, dovada acestei notificări putându-se face prin 
martori, dacă interesul în cauză n'ar întrece suma, de 150 lei (). 

Act unila- Nu este nevoe să se dovedească că notificarea făcută 
Copie a, de asociatul renunţător a fost primită de coasoeiatul său, 

căci nu este vorba, în specie, de un act sinalgmaţie, ci de 
“o voinţă unilaterală, care trebue să fie cunoscută de ceilalți 
coasociaţi (5). 

Cazul când . Dacă renunțarea asociatului n'a fost făcută în condiţiile 
„eunțarea, de mai sus, spre a fi validă, coasociaţii săi au alegerea: 
fost făcută în sau de a o acceptă astfel cum a fost făcută, sau de a invocă 
fommelelegale- omisiunea ce ea cuprinde. In acest din urmă caz, societatea, 

va continuă, și ei vor fi' în drept a împărţi cu asociatul 
renunţător beneficiile realizate de societate în urma, renunţărei 
sale, și a-l face să contribue la pagubele suferite. 

(1) Cpr. L. 65 $ 5, Dig., loco cit.; Pothier, op. cit, .151. 
(2) Baudry et Wabl, op. cit., 449, p. 279 (ed.a 3-a); Arntz, 

IV, 1317, în fine. — Contră: T. Huc, XI, 127, p. 168. 
(5) Notifiearea făcută numai unora din asociaţi ar fi deci nulă. 

Thaller et Pic, op. cit., 1, 568, p. 1750. 
(*) Pand. fr., vo cit., 2864 şi autorităţile citate acolo.— În privinţa 

societăţilor comerciale, dovada notificărei verbale poate însă 
fi făcută, prin orice probe (art. 46 C. com.). Thaller et Pie, 
op. cît., 568, p. 750. — Se decide de unii că această notificare 
este inutilă, dacă ceilalţi asociaţi au luat, prin alte mijloace, 
cunoştinţă de retragerea, coasociatului lor. Baudry et Wahl, 
op. cit., 452, p. 281 (ed. a 3-a). | 

€) Laurent, XXVI, 399; Guillouard, Socidtt, 331; Baudry et 
"Wabhl, Idem, 453; Pand. fr.,'eod. v. 2866. — Contră: P. 
Pont, Socicte, 746; Duranton; XVII, 477. 
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In orice caz, asociatul renunțător nu va puteă să in- Cine poate să 
voace viciile renunţărei sale, spre a reveni asupra ei, pentrucă e viciile 
condiţiile mai sus expuse sunt cerute numai în interesul co- 
asociaţilor renunțătorului. Cu toată neindeplinirea, condiţiilor 
legale, coasociaţii renunţătorului vor puteă deci consideră 
societatea ca desfăcută (1). 

renunţărei. 

Desființarea societăței pentru motive legitime de către 
justiţie (desfacere judiciară). 

Art. 1529. — Desfacerea societăţei făcută pentru un timp de- 
terminat nu se poate cere de unul din asociaţi, înainte de expirarea 
termenului pus, afară numai când există juste motive, cum: în 
cazul când' unul din asociaţi nu-şi îndeplineşte îndatoririle sale; sau 

când o infirmitate de toate zilele îl împedică dela îngrijirea afa- 
cerilor sociale, sau în alte cazuri analoge. 

Apreciaţiunea unor așa motive e lăsată la prudenţa judecă-! 
torilor. (Art. 1020, 1021, 1523, 10, 1527 C. cjv. Art. 1871 C. fr.) 2). 

Când societatea a fost contractată pentru un timp de- 
terminat, fie în mod expres, fie tacitamente prin natura ope- 
raţiilor sale, voinţa unuia: sau mai multora din asociaţi nu 
poate, înaintea expirărei termenului, să aducă încetarea sau 

desființarea, ei. „Qui societatem în tempus coit, eam ante 
tempus renumntiando, socium 4 se, non se a socio liberat“. 6). 

Pentru ca desființarea să poată fi cerută, trebue să existe 
motive legitime, cari se apreciază de instanţele de fond, fără 
a puteă, în această privinţă, fi controlate de către Curtea 
de casaţie (%). 

Art. 1529 citează, exempli gratia, două motive legitime Cazusile pre- 
de desființare a societăţei, şi anume: 1 neîndeplinirea, obli- "ăzte „de lege 
gaţiilor unuia, din asociaţi, ceeace nu este decât aplicarea mata. 
art. 1020, 1021; şi 2 neglijarea afacerilor sociale din cauza 

unei infirmităţi obișnuite. 
  

(1) Cpr. Baudry et Wabhl, op. cit., 454; Guillonard, Idem, 331; 

Thiry, IV, 148, p. 141; Laurent, XXVI, 398; P Pont, op. cil., 
751; 'Thaller et Pie, op. cit., IL, 568. p. 750, 751. 

(2) Cpr. L. L. 14 şi 15, Dig., Pro socio, 17, 2; Pothier, op. cit., 152. 
(5) L. 65 $ 6, ab initio, Dig., Pro socio, 17, 2. 
(&) Cpr. Cas. rom. Bult. S-a II. 1877, p. 383 (motive); Cas. fr. 

Sirey, 97. 1. 8; D. P. 97. 1. 231; D. P. 99. 1. 260; Thaller 
et Pic, op. cit., |, 577, text şi nota 2. Vezi şi supră, p. 5l3.
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In ambele cazuri, precum și în altele de asemenea na- 
tură, societatea, poate fi desființată prin justiţie, după cererea, 
unuia, sau mai multor asociaţi. 

Deoseb. între Există, însă o deosebire importantă între ambele cazuri 
ae azi prevăzute în mod enunţiativ de lege. In adevăr, în cazul 

lege  întăiu, asociatul, care nu-și îndeplinește obligaţiile sale, poate 
fi silit a și le îndeplini, dacă reclamantul nu preferă să ceară, 
desfiinţarea, societăţei şi daune interese; pe când în cazul de 
al doilea, el nu poate cere decât desființarea, societăţei, nu însă 
şi daune-interese (4). 

tgp aa Art. 1529, cuprinzând o dispoziţie generală şi absolută, 
art. 1629. se aplică, în principiu, tuturor societăţilor eu termen, orieare 

ar fi natura lor, 'şi chiar soeietăţilor contractate pe un timp 
nelimitat, în care este exclusă putinţa de desființare prin 
voinţa unuia din asociaţi (2). 

Astfel, acest text se aplică tuturor societăţilor civile şi 
chiar acelor comerciale, de persoane, precum : societăţilor în 
nume colectiv și în comandită. El se aplică și societăţilor 
comerciale de capitaluri, precum: societăţilor anonime. 

EI se aplică societăţilor de asigurare mutuală, asocia- 
„ țiilor în participare, şi chiar făgăduinţilor de societate (3), ete. 

— Alte cazuri - Art. 1529 fiind enunţiativ, iar nu limitativ, după cura în cari socie- . La .. - 4 . . tatea poate fi Aceasta rezultă din înşişi termenii lui (4), motivele cari pot 
desființată. da, loc la, desfiinţarea, judiciară a societăţilor sunt varii şi 

multiple. Astfel, pot fi invocate ca, juste motive de desfiin- 
țare: perderea parţială a fondului sau capitalului social (vezi 
  

(0) Cpr. Thiry, IV, 148, în fine, p. ll; Baudry et Wabhl, So- 
cicte, 4172; P. Pont, Idem, 767, ete. | 

(2) Baudry et Wahl, Socizte, 458. Cpr. Thaller et Pie, op. cit. 576. 
(2) Baudry et Wabhl, op. cit., 459; Dalloz, Nou. C. civil annot, 

IV, art. 1871, No. 6 urm. Vezi în privinţa asociaţiilor în parti- 
cipare, Cas. fr. D. P. 96. 1. 34 (motive), iar în privința, fă- 
găduinţilor din societate, vezi C. Limoges, D. P. 97. 2. 276. 
Cpr. în privinţa asociaţiilor în participare, Toneanu, Tr. de 
drept comercial, 1I, partea l-a, 35, p. 59. In această din 
urmă privință este însă mai exact de a se zice că, în faţa 
faptelor prevăzute de art. 1529, făgăduinţa de societate este 
mai mult nerealizabilă decât desfăcută. 

(4) Cpr. Cas. rom. Bult. S-a II, 1877, p. 383 (motive), care do- 
vedeşte foarte bine acest lucru. Vezi şi Trib. Romanați, Dreptul 
din 1907, No. 34. 

-
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supră. p. 513); micșorarea simţitoare a capitalului, sau absenţa 
de beneficii (1); neînţălegerile grave dintre asociaţi 2); inca- 
pacitatea sau relele purtări ale unui asociat(?); preluările 
exagerate făcute de un asociat asupra fondului social ($; ab- 
sența, sau demenţa unui asociat; internarea lui într'un stabili- 
ment de alienaţi, conform legei din 1894; rânduirea unui 
consiliu judiciar (5), ete., ete. 

De câteori unul sau mai mulţi din asociaţi au comis 
unul sau mai multe din faptele de mai sus, sau altele de . 
asemenea natură, a căror gravitate se apreciază în mod 
suveran de judecătorii fondului, contractul nu este rezolvit de 
drept; coasociaţii săi pot însă, fiecare în parte, să ceară des- 
fiinţare societăţei şi chiar daune-interese (art. 1020, 1021)(). 

() Baudry et Wabl, op. cit., 462; Dalloz, Nouo. 0. civil annotă, 
1V, art. 1871, No. 43—49, | 

(2) Cpr. Trib. Romanați, Dreptul din 1907, No. 34,:p. 274; 
Dalloz op. și loco cit., No. 50 urm.; Baudry et Wabl, op. cil., 
464. Astfel ar fi de exemplu: injuriile adresate de unul din 
asociaţi celuilalt (cpr. C. Rennes, D. P. 94. 2. 87); adulterul 
comis de unul din asociaţi cu femeea celuilalt (Trib. superior 
com. imperiului german, +. Clunet, anul 1880, p. 211); mal- 
tratările suferite de către unul din asociaţi dela celalalt; ne- 
înțălegerea între asociaţi în privinţa unei măsuri importante 
ce urmează a fi luată în interesul asociaţilor, ete. -—- Războiul 
între două ţări, căror aparţin asociaţii, nu poate. însă fi invocat 
ca un motiv de desființare a soeietăţei. C. Statelor-Unire, J. 
Clunet, 1876, p. 204; Baudry et Wabhl, op. și loco cil. 

() Cpr. Troplong, Societe, II, 994. — De exemplu: unul din aso- 
ciaţi compromite creditul societăţei prin faptul că joacă obiș- 
nuit cărţile, sau are alte purtări necorecte. Trib. federal el- 
veţian (17 Oct. 1890), sentință citată în Dalloz, op. ctt., 
IV, ast. 1811, No. 69, pe care n'am putut-o însă eontrolă. 

(4) Cas. fr. Pand. Period. 88. L. 113; Sirey, 88. 1. 152; D.P. 
89. 5. 429; Guillouard, op.cit, 334; Pand. fe., vo cit., 2915. 

(5) Baudry et Wahl, op. cit., 463; Dalloz, op. cît., IV, art. 1471, 
No. 70 urm.; Pana. fr., vo Socicte, 2928 urm.; 'Thaller et 

| Pic, op. cit., 1, 580. Vezi şi supră, p. 5I8. 
(6) Cpr. 'Thaller et Pic, Socidtes commerciales, 1, 578. — Art. 1529 

nefiind decât o aplicare a condiţiei rezolutorii tacite (pact 
comisoriu tacil), se decide, în genere, că judecătorii pot, chiar 
atunci când cauza de reziliere este întemeiată, să acorde asocia- 
tului în: culpă un termen pentru a-şi puteă îndeplini obligaţia 
sa (art. 1021). Cas. fr. D. P. 77. 1. 70; Thaller et Pic, op. cit., 
I, 5178, p. 764. 
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Desființarea 
societăței nu 
poate fi cerută 
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Asociatul eulpabil nu are însă acest drept, pentrucă este 
de principiu că nimene nu poate să invoace în justiţie pro- 

de asociatul pria sa culpă. Apoi, art. 1529 nu este decât aplicarea ae- 
în culpă. 

Neaplie. în 
specie a 
art. 9174. 

Ordine pu- 
blieă. 

Consecinţile - 
desfiinţărei 
societăței. 

ţiunei în rezoluţie, și este de principiu că rezolvirea unui 
contract nu poate fi cerută de partea care nu şi-a îndeplinit 
obligaţiile sale (4). | 

Creditorii asociaţilor nu pot, de asemenea, să ceară 
desfiinţarea, societăţei, în numele debitorului lor, prin apli- 
carea, art. 974, aceasta fiind un drept personal al asocia- 
ților). Am văzut de asemenea, supră, p. 499, că creditorii 
asociaţilor nu se pot amestecă în administraţia, societăţei. 

Acest drept nu aparţine nici creditorilor sociali, în teoria 
care refuză personalitatea societăţilor civile (6). 

Incât priveşte caracterul dreptului de a cere prin jus- 
tiţie desfiinţarea, societăţei, se decide, în genere, că el este 
de ordine publică şi nu poate, în principiu, face obiectul 
unei renunțări anticipate din partea asociaţilor (*). 

Care sunt conseeinţile desfiinţărei şocietăţei? Mai întăiu, 
ştim că asociatul, care a provocat desființarea. soeietăţei, poate 
fi condamnat la daune, prin aplicarea art. 1075. 

() Vezi Baudry et Wabhl, op. cit., 468 şi autorităţile citate 
acolo. Vezi şi tom. VI al Coment. noastre, p. 9%, nota 5. Cpr. 
asupra acestui principiu, Cas. rom. Bult. 1891, p. 766; Bult. 
1907, p. 1080 şi Dreptul din 1907, No. 57. — Dacă cauza de 
desființare s'a, născut în persoana unui asociat, însă fără culpa, 
lui, acesta va puteă, ca și ceilalți asociaţi, cere desfiinţarea 
sovietăţei. Baudry et Wahl, op. c4t., 469. 

() Baudry et Wabhl, 351, 427, 470, ete. Thaler et Pic, op. cit. 
609.— Contră: Luyon-Caen et Renault, Pr. de droit commercial, 
II, 336; Râpert. Sirey, v” Societe civile, 980. — Se decide însă, 
în genere, că în caz de insolvabilitate sau de faliment a unui 
asociat (supră, p. 517), creditorii neplătiţi ai asociatului in- 
solvabil, cari vor constată judecătoreşte starea de insolvabi- 
litate a debitorului lor, sau cari vor provocă falimentul lui, 
sunt admiși a deduce toate conseeinţile cari rezultă din această 
insolvabilitate. Thaller et Pic, op. și loco supră cit., p. 193. 

(5) Baudry et Wabl, op. cit, 471. - 
(*) Baudry et Wahl, op. cit., 467; Thaller et Pie, op. cit., 1, 582; 

Dalloz, op. cit., 1V, art. 1871, No. 92 urm.; T. Hue, XI, 129, 
în fine; P. Pont, op. cit., 1755; Arntz, IV, 1318; Guillouară, 
op. cît., 336; Aubry et Rau, IV, $ 384, p. 571, nota 20;C. 
Lyon, D. P. 95. 1. 188 (sub Cas.). Cpr. L. 14, Dig., Pro 
socio, 17, 2.



DESPRE SOCIETATE. — ART. 1530. 

Al doilea efect al desființărei societăţei este încetarea, 
dreptului de administraţie, pe care art. 1517 îl conferă fie- 
cărui asociat. 

Dacă, societatea a continuat de fapt, asociaţii sunt ţinuţi 
de obligaţiile posterioare desfacerei. societăței, ca şi cum 
aceasta, n'ar fi fost desființată (1). 

Judecătorii pot să ordone punerea sigilelor şi facerea, 
unui inventar, etc. 

In fine, ultimul efect, şi cel mai important din toate, a des- 

fiinţărei societăţei, este lichidarea şi împărţirea fondului social. 

Impărțirea fondului social în urma desființărei societăței. 

Art. 1530. — La împărţirea averei societăţei între asociaţi, se 
aplică regulele relative la împărţirea eredităţei, la forma acestei 
împărțiri şi la obligaţiunile ce rezultă între erezi. (Art. 728 urm,, 
774 urm, 186, 1790 urm., 1737, 30, 1744 QC. eiv. Avt. 212 urm. 
C. com. Art. 1872 C. fr.)(?). 

În urma desființărei societăţei, trebue să se proceadă la Impărțirea 
împărțirea bunurilor sociale şi a beneficiilor realizate (9), Punurilor şi a 

beneficiilor. 

(5) Baudry et Wabhl, op. cit., 474. 
(2) Cpr. Pothier, Socicte, 161 urm.; art. 1607 C. Calimach (1215 
OC. austriae), ete. 
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(2) Şi lucrurile aduse societăţei în plină proprietate de către aso- Lucrurile 
ciaţi se împart între ei. Asociaţii nu le pot deci luă înapoi, aduse în plină 
la încetarea societăţei, afară de cazul când s'ar fi stipulat eon- Proprietate. 
trariul. Cpr. Baudry et Wabhl, Societe, 499; P. Pont, 1dem, 
365; Guillouard, Jdem, 153; Laurent, XXVI, 267, ete. 

Incât priveşte însă lucrurile a căror folosinţă numai a fost uuerurile 
pusă în comun (art. 1509), plina proprietate rămânând aso- aduse numai 
ciatului, acest din urmă le va puteă lua înapoi, la încetarea, în folosință. 
societăţei, afară de cazul iarăş când s'ar fi convenit contrariul. 
Baudry et Wahl, 500; Guillouard, 346. Vezi şi supră, p. 489. 

El nu va puteă însă să-şi iă înapoi lucrurile asupra cărora Lucrurile 
societatea a devenit quasi-uzufructuară, precum sunt acelea asupra cărora 
care se consumă prin întrebuințare (art. 1509, $ 2), căci, după societatea a 
cum ştim, quasi-uzufructul atrage strămutarea proprietăţei revenit auazi- 
lucrurilor asupra cărora el se exercită (art. 526). Vezi autorii ” 
supră citați şi supră, p. 489. 

Dacă asoeiatul n'a pus în comun lucruri mobile sau imobile, Cazul când 
ci numai munca, industria sau numele său, el se va folosi de asociatul a 
ele la încetarea societăţei, întrucât ele n'au aparţinut acestei Pe n 

- 
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între toţi asociaţii, făcându-se, mai înainte de toate, lichi- 
darea societăţei (). 

In ce consistă Lichidarea consistă în plata datoriilor, încasarea, crean- 
lichidarea. ţelor, terminarea operaţiilor începute, ete.; întrun cuvânt, în 

formarea masei: de împărţit. 
„Abic: Masa odată formată, se procede la împărţeala societăţei, 
îi i ”* aplicându-se regulele generale dela împărţeala moștenirilor 

(art. 1530) £), putându- se stipulă, conform art. 728, că aso- 
ciaţii vor rămâneă în indiviziune cel mult cinci ani, în urma 
desfacerei societăţei (5). 

Aplie. Acţiunea în împărţeală poate fi pornită, ca şi în ma- 
art. 974. terie de moștenire, nu numai de către asociaţi, dar și de 

creditorii lor, conform art. 974 C. civil (4). 

din urmă decât pe timpul cât a existat societatea. Baudry et 
Wahl, Socicic, 502, 503; Guillouard, Idem, 196; P. „Pont, 
Idem, 304; Laurent, XXVIL 252, ete. 

() Tribunalul vândueşte, la caz de neroe, persoana însărcinată cu 
lichidarea, care poate fi şi unul din asociaţi. Câteodată, persoana 
însărcinată cu lichidarea este arătată în însuş contractul de 
societate. Cpr. Baudry et Wahl, Socicte, 489.— Incât priveşte 
lichidarea societăţilor comerciale, vezi Gr. Maniu, Dreptul comer- 
cial, ete., L, p. 264 urm., No. 194 urm.; Thaller et Pie, op. cit., 
I, 610 urm., p. 193 urm,, ete. 

(2) Cpr. Trib. Covurlui, Or. judiciar din 1908, No. 57, p. 454.— 
Nu toate regulele dela împărţeala moștenitorilor sunt însă 
aplicabile împărţelei societăţilor, pentrucă dacă există analogie 
între raporturile dintre moștenitori şi acelea, ale coasociaţilor 
între ei, nu există în această, „privință o identitate complectă. 

(2) Baudry et Wabl, Socicre, 481 şi Successions, IL, 2195 (ed. a 2-a); 
P. Pont, Socidi, 178; Guillouard, Jdem, 34); Bravard et 
Demangeat, Tr. de dr. comm., |, p. 415 (ed. a 2-a); 'Thaller 
et Pic, Socitles ommerciales, I, 616. — Contră: Duvergier, 
Socicie, 415 şi 473... 

(&) Baudry et Wabl, op. “cit, 482; Guillouard, Jdem, 342. 
Am văzut însă supră, p. 526, că creditorii 'asociaţilor nu pot, 

în timpul societăței, să ceară desfiinţarea ei, în baza art. 1529. 
Urmărirea de - S'a decis că toate bunurile unui debitor, formând gajul comun 
către creditori “al creditorilor săi, aceşti din urmă pot urmări şi scoate în 

a păârţei, de vânzare creanţa sau partea de folos pe care debitorul lor o 
folos ră ebi- are într'o societate. Această soluţie, care rezultă din termenii 

în societate. generali ai art. 1718 și 1719, nu este contrazisă prin natura 
însăş a dreptului urmărit, deși este ştiut că societatea, este un 
contract care se formează întuitu persone. Spre a nu se jigni 
însă drepturile celorlalţi coasociaţi, creditorul care urmărește 
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Nu numai art. 728, dar şi art. 785 dela titlul moşte- Aplice. 
nirilor ar fi, după unii, aplicabil în materie de societate(!). ant. 185, 

Art. 736, care permite fiecărui copărtaș de a cere partea Apic 
sa în natură din mobile și imobile este de asemenea apli- * 155 
cabil în materie de societate, căci coasociaţii sunt, ca şi moș- 
tenitorii, coproprietari ai lucrurilor cari formează masa de 
împărțit. Nu se va procede deci la licitaţie decât atunci 
când împărțeala în natură va fi eu neputinţă €). 

In caz când unul din asociaţi s'ar fi săvârşit din viaţă, Cazul când 
lăsând moştenitori minori, împărțeala se va face, conform există moze | 
dreptului comun, în formele cerute pentru împărţirea bunu- îi 
rilor minorilor, dacă nu sa stipulat contrariul (?). 

Efectul deelarativ al împărțelei moştenirilor (art. 756) Apiie. 
se aplică împărţelei societăţilor, cu toate consecinţile sale, art. 786. 
aşa. că fiecare asociat este presupus a fi proprietarul exeluziv 
al obiectelor puse în loţul său, din ziua desfacerei sotie- 
tăţei, sau din ziua formărei sale (sau mai bine zis din ziua, 
din care lucrul a fost pus în societate), după cum se va 
admite sau nu se va admite principiul personalităţei soeie- 
tăţilor civile (£). 

  

      

(Mt a a: 

partea de folos ce debitorul său are într'o societate, rămâne E 
străin de această societate, şi nu se poate amestecă în admi- ” 
nistraţia ei, dreptul său mărginindu-se în a cere partea de 
folos ce se cuvine debitorului său, în calitate de asociat, şi 
în a provoeă, după încetarea societăţei, împărțeala, bunurilor 
indivize. Trib. laşi (sentinţă foarte bine motivată, judece. unie 
Gr. Dumitrescu), Dreptul din 1909, No. 78. Cpr. Baudry et 
Wahl, Socicte, 356, p. 227, 228; Guillouară, Jdem, 252 bis, ete. 
Baudry et Wahl, Societe, 483 şi Successions, III, 3267.—Pă- 
rerea, contrară este însă generalmente admisă. Vezi în tom. III, 
partea a II-a (ed. a 2-a), explic. art. 785. Cpr. în sensul nea- i 
plicărei art. 785 C. civ. în materie de societate, T. Hue, IX, 
135, p. 179; Guillouard, Socicte, 350; Laurent, X, 545 şi 
XXXVI, 413, ete. După acest din urmă sistem, admis și de 
jurisprudenţă (Cas. fr. Sirey, 66. 1. 361; D. P. 66. 1. 369), 
creditorii personali ai asociaţilor vor puteă să atace împăr- 
țeala ca, făcută în frauda, drepturilor lor (art. 975), chiar dacă, 
ei n'au intervenit la aceasta împărțeală, ceeace art. 785 nu 
admite în materie de moşteniri. a 

(2) Pana. fr., vo Societe, 3077; Baudry et Wabhl, Idem, 485 şi îi 
toţi autorii. Cpr. Cas. fr. Sirey, 1900. 1. 519. 

(5) Baudry et Wabl, op. cit., 486. 
(&) Cpr. Mourlon, III, 923; Thiry, IV, 150; Baudry et Wahl, 

—
 =
 

—
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Oblig. de ga- 
xanție, 

Regulele dela moştenire fiind, după art. 1530, apli- 
cabile societăţilor, s'a, decis, cu drept cuvânt, că asociatul, 
în caz de evicţiune a bunului pus în lotul său, are ac- 
țiune în garanţie contra celorlalţi asociaţi, de oarece, con- 
form ast. 787 din codul civil, coasoeiaţii sunt, ca şi moşte- 
nitorii, garanți unul către altul, pentru tulburările şi evic- 
țiunile ce derivă dinti”o eauză anterioară împărțelei, fiecare 
în proporţie cu partea sa (1). (Vezi şi art. 1737, 30, care 
iarăș se aplică coasociaţilor) €). 

Neaplie. 
art. 103, 719 

163, ete. 

Regulele dela moștenire, privitoare la raportul dato- 
viilor, se aplică, după părerea generală, şi asociaţilor(?); pe 
când art. 7602 care, în materie de moştenire, dispune că 
fructele lucrurilor supuse raportului nu sunt datorite decât 
din ziua deschiderei suecesiunei, nu poate fi intins la so- 
cietate(*. Nu se poate, de. asemenea, aplică în materie de so- 

cietate nici art. 703, nici art. 712 C. civil, de vremece aceste 
texte. edictând o pedeapsă contra moștenitorilor ce au dat la 
o parte sau ascuns lucruri de ale moştenirei, sunt, ca atare, 
excepționale şi de strietă interpretare (?). 

() 

Socicte, 491 şi Successions, III, 3297, 3388 şi autorităţile ei- 
tate acolo; Bravard-Veyriăres et Demangeat, Tr. de dr. com- 
mercial, LI, p. 416 (ed. a 2-a); Colmet de Santerre, VIII, 68 bis. 
Vezi în tom. III, partea II (ed. 2-a), explic. art. 786 C. civil. 
Trib. Covurlui, Cr. judiciar din 1908, No. 57; Baudry et 
Wabhl, Societe, 496 şi Successions, III, 3433; Guillouard, 
Societe, 351; Liyon-Caen et Renault, op. cit., IL, 425; Bravard- 
Veyriăres et Demangeat, op. cit., ], p. 480; T. Hue, XI, 135. — 
Sentința tribunalului Covurlui susmenţionată mai pune în prin- 
cipin că. despăgubirea, datorită copărtaşului evins, se calcu- 
lează după valoarea ce lucrul aveă în momentul evicţiunei, 
iar nu în momentul împărțelei; însă această chestiune este 
foarte controversată, Vezi autorităţile citate într'un sens şi 
într'altul de Baudry et Wahl, Successions, III, 3418, p. 689, 
notele 8 şi 9 (ed. a 2-a). Vezi şi explic. art. 787 în tom. III, 
partea IL a Coment. noastre (ed. a 2-a). 
Cpr. Bravard-Veyritres et Demangeat, op. cit., L, p. 480. 
Baudry et Wabhl, Socieic, 487 şi Successtons, III, 3011. 
Baudry et Wahl, Societe, 487, în fine şi Successions, III, 
2832, 3011; Goillonard, Sociâte, 349; Pand. fr., v Socitre, 
3091; Acollas, III, p. 464. 
Pand. fr., v0 Societe, 3076; Baudry et Wabhl, Socicte, 487 şi 
Successions, II, 1782; Guillouard, Sociite, 348; P. Pont, 
Idem, 181; Lamrent, XXVI, 413; T. Huc, V, 202 şi XI, 
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„In privinţa contestaţiilor privitoare la împărțeala unei 
societăţi, tribunalul competent este acel al locului unde so- 
cietatea este stabilită sau al sucursalei (art. 62 Pr. civ.)(?). 

Prezidentul tribunalului are competinţa de a însăreină un 
expert cu inventariarea şi lichidarea patrimoniului unei societăţi 
şi de a- stabili socotelile dintre asociaţi (art. 66 Bis Pr. civ.)(). 

Societatea în dreptul internaţional privat 

Condiţia juridică a societăţilor străine în România (6). 

Am văzut supră, p. 46%, că, în privinţa, societăţilor 

constituite în ţară străină, fie chiar între Români, formele 

şi dovedirea, contractului de societate sunt cârmuite, conform 

principiilor generale în materie de contracte, de legea ţărei 

în care contractul a fost încheiat (4), dacă părţile contractante 

435, p. 179; Bravard-Veyritres et Demangeat, În. de dr. 

commercial, L, p. 489 urm. (ed. a 2-a). — Art. 703 este însă, 

fără îndoială, aplicabil asociatului care, în urma morţei €o- 

asociatului său, a cărui moştenitor» el este, şi-a însușit o 

creanță ce făceă parte din moștenire şi s'a folosit de ea, 

după ce a aseuns-o în inventarul şi împărţeala la, care a luat 
parte în suszisa calitate. Cas. fr. D. P. 85. 1. 359. 
Cpr. Bandry et Wahl, Sociâte, 497.— Sa decis de asemenea 
că, în timpul societăţei, tot la, acest tribunal se intentează ae- 
ţiunile relative la afacerile sociale, atât din partea terţiilor cât 
şi a asociaţilor, şi aceasta fie că societatea este comercială sau 
civilă, fie că ea constitue sau nu o persoană morală. C. Bucu- 
reşti, Dreptul din 1889, No. 60. 

(2) Baudry et Wabhl, op. cit., 498. 
(9) Vezi asupra acestei materii, P. Dragomirescu, De la condi- 

tion juridique des socities commerciales ctrangăres en hou- 

manie (teză pentru doctorat, Paris, 1909); C. N. Toneanu, Aso- 

ciațiile în participaţie și societățile civile și străine, p. 106 urm. 

(Galaţi, 1909); N. D. Chireulescu, Situaţiunea juridică în 

—
 C 
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Art. 62 Pr. 
civ. 

Formele şi 
dovedirea 

contractului. 

Aplice. art. 
703. 

Bibliografie. 

România a societăţilor constituite în străinătate, Or. judi- 

ciar din 1904, No. 59; Gr. Maniu, Explicaţiuni teoretice și 

practice asupra codului de comerţ român, L, No. 226 urm. 

p. 297: urm. ete. 
(4) Bandry et Wahl, Societe, 3%; P, Pont, Jdem, 1880; Vincent 

et Pânand, Dictionn. de droit international privt, v” Socictă, 

No. 1; Rolin, Pr. de droit international privt, IL, 1263; T. 

Huc, XI, 140; Pipi, Condition des socictes ctrangeres en 
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nu Sau referit prin convenţia lor la altă lege, ceeace ele 
sunt libere să facă (4). 

Legea locului  - Contractul de societate este cârmuit de lex loci con- 
contractului. tractis, nu numai în privinţa formelor, dar Şi în privinţa, 

efectelor sale, cu această restrieție, aplicabilă tuturot eon- 
tractelor în genere, că o societate, fie chiar comereială, n'ar 
produce niciun efect în țara noastră, când ar fi fost formată, 
în vederea, unui scop ilicit sau imoral. (art. 1492), de exemplu: 
în scopul de a înlesni contrabanda, fie chiar în detrimentul 
unei ţări străine (vezi supră, p. &65); dea exploată o casă de toleranță sau de jocuri la noroc (vezi p. 465); de a pune în comun bunurile viitoare cari ar proveni dintr'o moştenire nedeschisă încă (art. 702, 965 $ 2, 1226), ete. 2). 

Funcționarea O societate civilă, recunoscută ca persoană morală înta'o une, soelotăți țară străină, nu va, ave acest caracter în țara noastră, fără noscută ea & fi formal recunoseută de legiuitorul român, pentrucă per- persoană mo soanele morale sunt o ficţiune şi o ereaţiune a, legei Și, afară, nătate. de cazul unei convenţii internaționale, legea nu-şi exereită puterile sale decât în limitele teritoriului fiecărui Stat (5). 
Vechiul cod S'a decis că, nici sub vechiul cod de comerciu, 0. s0- comercial. eietate străină nu avea existență legală și nu puteă, funeţionă 

în țară, dacă nu eră recunoscută ca atare de către autori- tatea competentă română (%). 
Recunoaşterea O asemenea, recunoaştere se cere în privința tuturor per- futuror per- soanelor morale străine în genere, și autoritatea competentă, soanelor mo- | j , ... A vale în genere. NU poate fi, cu toată controversa ce s'a ridicat în această 

  

France, pag. 154 urm.; Trib. Marseille, J. Clunet, anul 1878, p. 381; C. București, Dreptul din 1883, No. 67, p. 550. — Contră: 'Tribun. consular român din Constantinopol (Dreptul, loco cit., p. 555), sentinţă cu drept cuvânt infirmată de Curtea, din Bucureşti, Dreptul, loco cit. 
Q) T. Huc, i, 159 şi XI, 140. Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1909, 

No. 74 (cu observ. noastră). — Astfel, de cele mai multeori, asociaţii se vor referi la legea ţărei în care societatea îşi va aveă sediul sau seaunul ei. Opr. Brocher, Cours de droit în- ternational privt, Il, p. 229. 
(2) Cpr. Vincent et Pânaud, op. cit, vo Socict, 2, 3 şi 61; -Rolin, 

op. cit., III, 1264; T. Hue, XI, 140; P. Pont, Societe, 1882; Pipi, op. cit. p. 149, şi toţi autorii. 
(9) Cpr. Rolin, op. cit, MII, 1261, p. 281. 
(*) Cas. rom. Bult. S-a 1, 1878, p. 331.
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privință, decât puterea, legiuitoare, iar nu acea executivă (1). 
Această soluţie este, după părerea noastră, singură juridică. 

Prin excepţie dela această regulă, societăţile comerciale Societăţile co- 
merciale. 

Art. 237 urm. 
străine nu sunt supuse acestei recunoașteri din partea le- 
giuitorului român. Ele pot deci funeţionă şi în România, 
însă legea comercială, prin art. 237 urm. din codul com., 
le supune unor anumite formalităţi, de câteori nu este vorba, 
de fapte izolate şi accidentale, ci de operaţiuni permanente 
ce aceste societăți voese a face în ţara noastră, 

Legiuitorul român, zice cu drept cuvânt amicul nostru, Motivele 
art. 237 urm. d-l N. D. Ohireuleseu (9), nu puteă să lase drum liber so- 

cietăţilor străine de a trăi în mod permanent la noi, după 
bunul lor plac; căci eră nedrept, pe deoparte, ca ei să fie 
atât de larg cu societăţile străine, atunci când în privinţa, 
acelor române, este de o severitate excesivă; iar pe de altă 
parte, legiuitorul eră dator să înlăture o concurenţă neîn- 
frânată şi periculoasă a străinilor, de oarece aceasta, ar fi 
zădărmicit tendinţa legitimă de a înfiinţă şi în ţara noastră 
un început de comereiu și de industrie naţională, care să ne 
asigure o independenţă economică faţă, cu celelalte State mai 
bătrâne şi mai bogate, spre a nu fi cu desvârșire robiţi de 
ele pe terenul economie. 

Tot cam în asemenea termeni se exprimă şi Curtea 
noastră de casaţie, print”o deciziune recentă (?). Legiuitorul 
român, zice Înalta Curte, în scopul laudabil de a stimuli 
și înlesni spiritul de asociaţie la naţionali, a întoemit un 
regim sever în ceeace priveşte existența şi funcţionarea, so- 
eietăţilor anonime în România; iar pentru a garantă inte- 
resul naţionalilor ce ar intră în relaţie cu asemenea, socie- 

() Vezi tom. I al Coment. noastre, pag. 265 urm. (ed. 2-a). — 
Chestiunea de a se ști dacă o societate străină este civilă sau 
comereială, se va, decide după legea română, iar nu după acea 

„străină. Toneanu, op. cit., No. 16, p. 110.— Astfel, o societate 
formată în Italia, având de obiect cumpărarea şi vinderea de 
imobile, comercială după codul de comerţ italian (art. 3, 3 
C. com.) va fi, din contra, considerată ca societate civilă la 
noi. Vezi supră, p. 410, nota 2. 

(2) Cr. judiciar ain 1904, No. 59. 
(5) Cas. rom. S-a III, 10 Februarie 1906, decizie citată în nota 

următoare. Vezi şi Tribun. Prahova (motive), Cr. judiciar din 
1908, No. 34, p. 270. 
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tăţi, el a luat numeroase măsuri de precauţiune, cari să 
asigure seriozitatea acelor societăţi, în caz când ele ar voi 
să stabilească, în țară un sediu permanent de afaceri. 

Nu ne vom întinde mai mult asupra formalităţilor ce 
au de îndeplinit societăţile străine spre a putea funeţionă în 
țara noastră, această materie aparţinând dreptului comereial, 
pe care nu ne simţim în stare de a-l comentă, lăsând această, 
sarcină altora mai competinţi. 

Ne vom mărgini a reaminti jurisprudența, cea mai re- 
centă asupra chestiunilor la cari a dat loc funeţionarea so- 
cietăţilor străine în țara noastră. 

Prineipiul necontestat în această materie este că, socie- 
tăţile comerciale străine nu au o existență legală şi nu pot 
funeţionă în mod permanent în țara, noastră, decât îndepli- 
nind condiţiile la, cari sunt supuse prin art. 237 urm. din 
codul comereial (1). 

Incât priveşte însă operaţiile încheiate în străinătate, 
„sa decis că societăţile străine pot stă în judecată în Ro- 
mânia, fără îndeplinirea, dispoziţiilor prevăzute de legea co- 
mereială română (2). 

Prin aplicarea, principiilor de mai sus, Curtea din Bu- 
cureşti a decis de curând că societăţile străine, cari ar voi 
să funcţioneze în România, printr”o reprezentanţă sau cu se- 
diul principal, trebue să obţie autorizarea, guvernului (art. 244 
din codul com.), și să îndeplineaseă și celelalte formalităţi 
cerute de aut. 237 și urm. din codul comereial, căci neîndepli- 
nirea lor imperios cerută de legea română întrun interes 
de ordine publică, atrage pentru societăţile contraveniente, 
pe lângă pedepsele prevăzute de art. 250 din codul comercial, 
în contra persoanelor eare vor face, sub orce titlu, operaţii 

  

(1) Cas. rom. S-a III, Bult. 1906, pag. 388; Dreptul din 1906, 
No. 21 şi Cr. judiciar din acelaș an, No. 19. Vezi și o altă 
decizie tot a Curţei de Cas. S-a III, din 30 Aprilie 1908, Cr. 
judiciar din 1908, No. 59 şi Bult. Caş, 1908, p. 779. Comisia, 
pentru consolidarea terenelor petrolifere din jud. Prahova, 
Or. judiciar din 1907, No. 45, p. 357, ete. 

() Cpr. Cas. rom. Bult. 1892, pag. 632 şi Dreptul din 1892, 
No. 63. Vezi și Cas. rom. Bult. 1902, p. 867 şi Cr. Judi- 
ciar din 1902, No. 74, p, 611 (în privinţa unei societăți de 
asigurare străină, care intrase numai în mod accidental în re- 
laţie cu locuitorii români).
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pe sama unor ustfel de societăţi, și lipsa de acţiune în Jus- 
tiţie înaintea instanțelor judecătorești române (1). 

Această importantă decizie mai pune, cu drept cuvânt, 
în prineipiu că, de câteori este vorba de un simplu act izolat 

şi accidental, de exemplu: de o simplă concesie de teren, 
care nu periclitează întru nimic interesele noastre naționale, 
şi pe care societatea îl poate face fără autorizarea guver- 
nului și fără îndeplinirea formelor cerute de legea comer- 
cială. nu se poate tăgădui unei asemenea societăţi o acţiune 
în justiţie pentru a-şi apără dreptusile sale în contra unei 
uzurpări, căci prin aceasta ea nu tinde a funcţionă în ţară, 

ci numai a-şi apără şi păstră un drept legitim dobândit (). 
S'a, mai decis că, deşi societăţile pe acţiuni, cu sediul 

în străinătate, nu sunt recunoscute ca persoane juridice în 
România şi nu pot funeţionă ca atare, totuşi ele pot fi con- 
siderate ca societăţi de fapt şi ţinute, ca atare, de obliga- 
țiile contractate cu Românii prin administratorii şi prepuşii 
lor; de oarece art. 237 din codul com. se referă numai la 
condițiunile ce trebue să întrunească societăţile străine spre 
a aveă o sucursală şi un centru permanent de operaţii în 
România, iar nu la obligaţiile singulare ce un prepus al 
lor ar contractă în mod întâmplător în ţară €). 

Din puţinele decizii, acele mai recente, pe care le-am 
expus și analizat mai sus, sa putut vedeă că tribunalele 
noastre sunt blânde faţă de străini, interpretând în privinţa 
lor legile noastre restrietive întrun mod cât se poate de larg. 
Numai de ne-ar plăţi și tribunalele străine cu aceeaș monedă. 

ii 

(1) Or. judiciar din 1909, No. 35, p. 274. 
(€) Vezi Or. judiciar, loco cit. Cpr. şi Trib. Ilfov, Dreptul din 

1898, No. 40, p. 346; Trib. Prahova, Cr. judiciar din 1908, 
No. 34. Vezi şi C. N. Toneanu, op. cit., No. 1? şi 18, p. 114. 

(5) Cas. rom. Bult. 1904, p. 718; Cr. judiciar din. 1904, No. 4. 
Cpr. şi Trib. Ialomiţa, Dreptul din 1908, No. 31, p. 251. 

  

  

  

 



APENDICE LA TITLUL SOCIETĂTEI 

Despre comunitate, coproprietate sau indiviziune (communio, 
părtăşie, copărtăşie sau devălmăşie) ('). 

Lacună în Codul actual cuprinde o lacună regretabilă prin faptul 
legea actuală. că, nu se ocupă de comunitate sau indiviziune, de care vor- 

bese atât vechile noastre legiuiri, cât şi unele legiuiri străine). 
Singurele dispoziţii ce avem în această privinţă, în legile 
noastre, sunt acele relative la zidurile comune (art. 590 urm), 
la șanțurile comune (art. 602 urm.), la gardurile comune 
(art. 606, 609) şi la comunitatea unui vas (art. 505 C. com.). 

Imprejuzările Titlul moştenirilor se ocupă, de asemenea, de comuni- 
din cazi poate țate între moștenitori, regulând încetarea, ei prin împărţeală. 
munitatea. Încolo, comunitatea sau indiviziunea care, după cum dispune 

art. 1102 din codul Calimach (825, in fine C. austriac), 
poate să rezulte din întâmplare sau din lege (î); dintr'un act 

Bibliografie. (1) Dintre toţi autorii Bianchi este acela, care interpretă această ” grea materie cu mai multe detalii, aproape 400 pagini. Vezi de 
acest autor, Corso di codice civile italiano. tom. LX, partea III, 
p. 173 urm. (ed. din 1900). Vezi şi Ricci, Corso teorico- 
pratico di diritto civile, V, l urm. (ed. din 1907). 

Dr. vechiu şi  (?) Vezi art. 1—12 C. Caragea, partea, III, capit. 13 (despre dr. străin, obştire sau davalma); art. 472—474, 1101 urm. C. Calimach (361, 825 urm. C. austriac); art. 2175—2186 C. portughez; 
art. 392—406 C. spaniol ; art. 673—684 C, italian ; art. 741—758, 
1008—1011 C. eiv. german; art. 103—109 din codul dela 1888 
asupra bunurilor, al principatului Montenegru, opera saran- 
tului profesor dela Odesa, Bogisic; art. 1060 urm. C. eiv. 
otoman: despre comunitatea bunurilor sau coproprietate (şir- 
keti milk), ete. Vezi în privinţa, acestui din urmă cod, Young, 
Corps de droit ottoman, tom. VI, p. 318 urm. (Oxford, 1906). 
Vezi şi art. 939 urm. din Ante-proiectul de revizuire al lui 
Laurent. 

(2) Din întâmplare; de exemplu, mai multe persoane au găsit în
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de ultimă voință (1) sau, în fine, dintr'un contraet, de exemplu, vinderea-cumpărare (2), ea este trecută sub tăcere, 

537 

* 

„Unde proprietatea tot a aceluiaș lueru sau tot a, aceluiaș C. Calimach drit se cuvine nedespărțit mai multor persoane, acolo se a]-îi C: Caragea, cătuește părtăşie (communio)“, zice axt. 1101 din codul Ca- limach (825, ab initio C. austriac); iar ast. 1, partea, III, capit. 13 din codul Caragea dispune următoarele: „zicem obştire sau davalma, toemala, aceea de pe care doi sau mai mulți stăpâni (ce se chiamă împreună părtaşi sau devălmaşi), stăpânese un lucru de obște“. 
Aşa dar, pe când proprietatea, individuală este cea care aparţine unei singure persoane, “proprietatea comună, este cea, care aparţine în acelaş timp la mai multe persoane (?). 
Starea, de indiviziune, fiind o chestie de fapt, poate fi dovedită prin orice mijloace de probă (%. 
Tipul proprietăței comune sau în codevălmăşie ni-l] 

  

acelaş timp un lucru (art. 523 C. Calimach, 394 C. austriac), ori mai multe lucruri aparţinând la mai mulți proprietari au amestecat din întâmplare şi nu mai pot fi desfăcute şi recu- noscute de proprietarii lor (art. 557 C. Calimach, 415 în medio C. austriac). Cpr. Bianchi, op. cil. IX, partea III, p. 782. Din lege; de exemplu, mai multe persoane sunt instituite legatare a, aceluiaș lucru. 
(5) De exemplu: o moştenire ab intestat se deschide în folosul mai multor persoane. Cpr. Pothier, Socicte, IV, 182. (2) Cumpărarea în comun a unui lucru spre a fi împărţit mai târziu, nu însă spre a, fi exploatat, constitue o comunitate, iar nu 0 societate (cpr. L. 31, Dig., Pro socio, 17, 2); pe când faptul unor moştenitori de a lăsă în comun bunurile moște- nirei spre a fi exploatate constitue, din contra, o societate, iar nu 0 comunitate. Cpr, Baudry et Wabhl, Sociâte, 513, 514, () Aceasta este definiţia pe care o dă art. 2175 din codul por- tughez: „Propriedade singular € a que pertence a uma unica Pessoa; propriedade commum € a que pertence a duas o mais Pessoas simultaneamente“. Iată și definiţia pe care o dă art. 1080 din codul civil otoman, de eare am vorbit pag. 536, nota 2: „Se numeşte coproprietate (şirketi milk) starea unui lucru care - devine comun, adecă care aparţine la mai multe persoane, fie prin unul din modurile de dobândire ale proprietăţei, precum: cumpărarea, donaţiunea, acceptarea unui legat sau unei moş- teniri; fie în urma unei amestecări de bunuri, adecă a unei 

întruniri spontanee sau voluntară de mai multe lucruri, în aşa mod încât este cu neputinţă de a le mai distinge sau deosebi“. (*) Cas. rom. Bult. 1890, p. 283. 

Propriet. ră- 
zăşilor. 

C. portughez 
şi dr. mu- 
zulman. 
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Deosebiri 

COD. CIVIL. — CARTEA II. — TIT. VIII. — APENDICE. — COMUNITATE. 

» înfăţişează la noi răzășii sau noşnenii, cari stăpânese în 
comun, de secole, munţi ş și moşii întregi (1), lueru ce se vede 
şi la alte popoare (*). 

Comunitatea, de care avem să vorbim, nu trebue să 

între comuni- fe confundată cu societatea. In adevăr între societate Şi Co- 
tatea şi s0- 
"cietatea. 

Bibliografie. 

munitate există mai multe deosebiri, din care vom semnală 
numai cele mai principale:. 

1% Societatea este un contract, care nu se poate formă 
decât prin voinţa părţilor, pe când comunitatea, poate să existe 
fără voința comuniștilor, precum este în cazul când o moș- 
tenire se deschide în folosul mai multor persoane. De aceea, 

se şi zice uneori că comunitatea este un quasi-contraet (5). 

Această deosebire nu este însă esenţială, căci se poate în- 
tâmplă ca şi comunitatea să rezulte dintr'o convenţie, când, 
de exemplu: mai multe persoane cumpără în comun un lucru, 
fără a avea intenția de a formă o societate; 

2 Comunitatea este văzută cu defavoare de lege (com- 
mumio est mater rixarum sau discordiarum), ceeace justifică 
art. 728 din codul civil, după care nu se poate suspendă 
diviziunea pe mai mult de cinci ani; pe când societatea poate 
fi stipulată pe un timp mai lung, și chiar pe un timp ne- 
determinat (art. 1527); ” 

3 In caz de moantea unuia din comuniști, comunitatea, 
subzistă între ceilalți şi moștenitorii comunistului săvârșit 
din viaţă; pe când, din contra, societatea fiind contractată 
întuitu persone, (v. supr d, p. 514), se stânge prin moartea unuia 
din asociaţi, dacă nu sa, stipulat contrariul (art. 1526); 

40 De câteori un comunist îşi vinde partea sa din lu- 
erul comun, dobânditorul acestei părți intră în locul vân- 

zătorului; pe când un asociat nu poate, în principiu, să 

(1) Vezi, în această privinţă, o lucrare recentă și remareabilă a 
unui tânăr de valoare, D-i Sebastian Radovici, Moşnenii și 
răzășii (origina și caracterele juridice ale proprietăţei lor, 
tip. ziar. Or. judiciar, 1909). Mai vezi C. Georgeseu-Y raneea, 
Proprietatea devălmașă și obștiile de răzăși, Or. judiciar din 
1908, No. 12 şi 14; D. Brezuleseu, Contribuţii la studiul pro- 
prietăței în devălmăşie a munţilor noștri (Bucureşti, 1905), ete. 

(2) Vezi Bogisic, De la forme dite Inokosna de la famille rurale 
chez les Serbes et les Croates (Paris, 1884). 

(6) Cpr. L. 31, Dig., Pro socio, 17, 2. Vezi şi Pothier, So- 
citite, IV, 184. 

e
 

pa
p 

e
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vândă partea sa, indiviză din lucrurile chiar mobile ale so- 
cietăţei (aut. 1518)(!), nici să se retragă vreodată din so- 
cietate, punând pe altul în locul lui (art. 1519); 

5” Societatea axe de obiect realizarea de beneficii, pe 
când obiectul comunităței este de a menţine, pănă la împăr- 
țeală, lucrul comun în toată integritatea, lui şi de a înlesni 
conservarea, ui; 

6% Fiecare comunist sau codevălmaş poate să, ceară, când 
voeşte, încetarea indiviziunei prin împărțeală (art. 728) (9); 
pe când asociaţii sunt, în principiu, obligaţi a suferi indi- 
viziunea, în tot timpul societăţei, afară de cazurile excepţio- 
nale în cari justiţia, poate pronunță încetarea anticipată a E societăței contractată pe un timp determinat (art. 1529); i 

70 Societatea, încetează prin moartea, interdicţia, fali- îi 
mentul și insolvabilitatea unuia din asociaţi (art. 1523); pe i 
când aceste moduri de stângere ale societăței nu se aplică 
comunităţei ; îi 

80 Societatea, poate să devie o persoană morală, de ai 
câteori este recunoscută prin lege, pe când comunitatea nu 
poate niciodată să aibă acest caracter, ete., ete. (6). 

Venim acum la drepturile. pe cari le au comuniștii Drepturile 

  

    

. : iștilor, sau codevălmaşii. comuniştilor 
Fiecare din ei este în drept a se servi de lucrul comun, Servirea de . ._. .. . xp /4 laerul comun. conform destinaţiei sale și interesului comunităței (*). 

  

() Vezi supră, p. 503. — Se susţine însă că un asociat poate să-şi 
vândă drepturile sale astfel cum le are, rămânând ea cumpă- 
rătorul să nu zădărnicească întru nimie operaţiile societăţei, i 
şi să nu-şi exercite drepturile sale decât în modul cum aso- - a ciatul vânzător le-ar fi exercitat el însuş. Cpr. Guillouard, 
Socidte, 252.— Vezi însă Baudry et Wabhl, Societe, 331. 

() „Toţi părtașii sunt datori, zice codul Caragea (art. 10, partea III, c, Caragea. 
capit. 13), să împartă lucrul cel davalma, când unul va, vreă, | deşi s'au toemit mai înainte să nu se împartă niciodată“. Du (0) Vezi asupra tuturor acestor deosebiri, Pothier, Societe, IV, 2 ” şi 182 urm.; Thiry, IV, 109; Mourlon; III, 862; 'T. Huc, II 
XI, 7 urm.; Baudry et Wahl, Socicte, 508 urm.; Guillouard, E) Idem, 20; Bianchi, op. cit., LX, partea III, No. 68, p. 186 
urm.; Ricei, op. cit, V, No. 2. Cpr. LL. 31, 32, Dig., Pro 
socio, 17, 2; L. 1 $ 2, Dig., Communi dividundo, 10, 3, ete. | (4) Cpr. Pothier, Premier appendice du contrat de societe, IV, pe 207; Aubry et Rau, II, $ 221 ter, p. 590 (ed. a 5-a); Baudry . et Wahl, Socidtâ, 520; Guillouard, Idem, 381 urm.; Cas. fi. iu
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Facerea de 
inovaţii la 

lucrul comun. 

COD. CIVIL, — CARTEA II]. — TIT, VIII. — APENDICE. — COMUNITATE. 

Unul din comunişti nu poate însă să, întrebuinţeze lu- 

erul în aşa mod încât să împedice pe ceilalți de a se folosi 
şi ei de lucrul comum (Î); iar sustragerea frauduloasă a acestui 
lucru, comisă de unul din comuniști, ar constitui un furt. 
(Cas. fr. Sirey, 49. 1. 671). 

Comuniștii nu pot, de asemenea, să pretindă ca uzul 
normal al unuia din ei să mieşoreze drepturile celorlalţi. 

In principiu, niciun comunist nu poate, fără consim- 

ţimântul celorlalţi (2), să facă inovaţii sau modificări cu 
privire la lucrul comun (?), căci comuniştii nu pot să aibă mai 
multe drepturi decât asociaţii (analogie din art. 1517, 49)(%. 

C. Caragea. „Niciun părtaş, zice codul Caragea, nu poate să facă vre-o 

Inchirierea 
sau arendarea 

Ierului 
comun. 

C. german, 
Art. 743, 

prefacere fără învoirea tuturor; -iar de va face, e dator 

paguba ce se va pricinui din această prefacere“ (5), 

In baza acestor principii s'a decis, eu drept cuvânt, că 
unu] din comuniști nu poate, fără consimţimântul expres 
sau tacit al celorlalţi, să închirieze imobilul comun, nici chiar 
în limitele unui act de administraţie (adecă, pe cinci ani) (6). 

D. P. 97. 1. 104; Sirey, 97. 1. 279; D. P. 99. 1. 116. Cpr. 
art. 675 C. italian, art..394 C. spaniol, ete. 

(1) C. Bordeaux, Cr. judiciar din 1907, No. 23, p. 184 (eu observ. 
noastră). Vezi şi autorii citați în nota. precedentă. „Fiecare 
proprietar în indiviziune poate să, întrebuinţeze lucrul comun 
zice art. 743 $ ultim din codul german, însă în aşa mod încât 
să nu jignească dreptul egal al celorlalţi coproprietari (als nicht 
der Mitgebrauch der îibrigen Teilhaber beeintrăchtigt wird“). 

(2) Acest consimţimânt poate fi nu numai expres, dar și tacit. 
Cas. fr. D. P. 99. 1. 116; Sirey, 99. 1. 334. 

(6) De exemplu: un comunist nu poate să facă pe locul comun, 
o privată, ete. Baudry et Wabl, op. cit., 524, în fine, 525, 

„539. — Se decide însă, cu drept cuvânt, că un comunist poate 
să înalțe pământul ogrăzei sau curţei comune, să acopere un 
loe de trecere comun, ete. Baudry et Wabhl, op. cit., 522, în fine. 

(*) Baudry et Walh, Sociâte, 522; Guillouard, Idem, 390; Laurent, 
XĂVI, 438; Demolombe, XI, 447; Cas. fr. Sirey, 96. 1. 86; 
Sirey, 99. 1. 334; Trib.- Ypres (Belgia) şi Iaşi (motive), Cr. 
judiciar din 1907, No. 25 şi Dreptul din 1908, No. 10; Trib. 
Termonde (Belgia), Cr. judiciar din 1907, No. 25, p. 200 
(eu observ. noastră). Vezi tom. III, partea I-a, al Coment. 
noastre, p. 231, nota 2 şi p. 353 (ed. a 2-a). 

(5) Art. î, partea III, cap. 13; Vezi şi art. 1107 C. Calimach 
(828 C. austriac); L. 28, Dig., Communi dividundo, 10, 3, ete. 

(€) Vezi tom. III, partea 1-a, al Coment. noastre, p. 231, nota 2 
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EI nu poate să învoiască pe un terțiu a vână sau a 
pescui pe locul comun (1). 

EI nu poate să preserie contra coproprietarilor săi imo-  Preserierea 
bilul pe care l-a posedat în indiviziune cu ei, cât timp n'a, IMomulsi 
exercitat proprio nomine o posesiune exeluzivă, pentrucă 
altfel posesiunea sa este echivocă (art. 1847, 1853). 
„Pentru ea un proprietar să poată prescrie contra aceluia 
care este asociat proprietăţei sale, ziceă foarte bine cutuma 
Lorenei, trebue să fi posedat în numele său propriu și par- ci 
ticular“. (Cpr. art. 729 C. eivil) ). . E 

Și un asociat poate să preserie contra, coasociaţilor săi, Preserierea 
dacă a făcut acte de folosință manifest exeluzivă (4). între asociaţi, 

Comunistul poate, după cum dispune anume art. 1108 Instrăinarea 
din codul Calimach (829 C. austriace), să-şi înstrăineze partea, părței îndi- 
sa indiviză, s'0 greveze de drepturi reale, precum : un uzufruet 
o servitute, o ipotecă, ete.; însă validitatea acestor drepturi 

  

  

  

  

(ed. a 2-a) şi supră, p. 54 urm. Cpr. Trib. Ilfov, Cr. judiciar ja 
din 1909, No. 80; Cas. rom. Dreptul din 1910, No.1; Baudry Na et Wabhl, Sociâtc, 539, p. 322 (ed. a 3-a); Guillouard, Louage, ea: I, 54 şi Socicie, 391, in fine, ete. a (1) Baudry et Wahl, Sociti, 531; Guillouard, /dem, 382; Cas. ” pin fr, D. P. 77. 1. 237. — Fiecare coproprietar poate însă să Lie facă ca membrii familiei sale şi el singur să fie îngropaţi pe 
locul comun. Baudry et Wahl, op. cit., 527 bis. - 

(2) Guillouard, Prescription, I, 505: Baudry et 'Tissier, Idem, 
290 urm.; Leroux de Bretagne, Idem, 1, 105; Troplong, dem, 
I, 252, 860, 361 şi II], 493, 528; Pand. fe., 0 Prescription, 
1588 şi Propriâit, 315 urm.; Repert. Sirey, v0 Prescription, 
1129 urm.; Laurent, XXXII, 299 urm.; Aubry et Rau, II, 
$ 217, p. 538, text şi nota, 10 (ed. a 5-a); Bianchi, op. cit, 
IX, partea III, p. 975 urm.; Cas. fe. Sirey, 87. 1. 1176; D. 
P. 87. 1. 386; C. Pau, D. P. 91.2. 213; Cas. urm. Bult. 
1905, p. 543; Dreptul din 1905, No. 42 şi Or. judiciar din 
acelaş an, No. 38 (eu observ. noastră), ete. 

(2) Vezi Cas. rom., Cr. judiciar din 1909, No. 56, şi Dreptul 
din acelaş an, No. 62. Schimbarea calităţei posesiunei de co- 
munist în posesiune utilă, zice această decizie, face să înceteze 
starea, de indiviziune, și deci, acțiunea în împărţeala nu mai 
poate fi primită dacă au trecut 30 de ani de când s'a exercitat 
o astfel de posesiune, căei, în acest caz, comunistul a dobândit, 
prin prescripţie, proprietatea întreagă a bunurilor indivize, 

_în contra și în prejudiciul celorlalţi comunişti. pi (*) Dalloz, Nouw. C. civil annoit, IV, art. 2236, No. 105 urm.; bu 
Pand. fr., vo Prescription, 1716, ete. ia    
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Intreţinerea 
lucrului 
comun. 

Atingerile la; 
proprietate. 

Acţ. posesorii. 

- 
Acţ. în re- 
vendicare. 

C. Caragea, 

COD. CIVIL. — CARTEA III. — PIT. VII. — APENDICE. — COMUNITATE. 

va, atârnă de rezultatul împărțelei: dacă imobilul înstrăinat 
în totul sau în parte va cădeă în lotul lui, înstrăinarea va, 
fi validă, ea fiind nulă în cazul contrar (). (V. înfră, p. 547). 

Comunistul poate, de asemenea, să facă cheltueli pentru 

întreținerea lucrului comun, în care caz el are o acţiune 
contra, celorlalţi eoproprietari (0). 

Rămâne însă bine înțăles că cheltuelile făcute în inte- 
resul comun vor fi suferite de fiecare, nu în părţi egale, ci 
în proporţie cu partea respectivă ce fiecare coproprietar are 
în lucrul comun, întrucât numai în această proporţie ehel- 
tuelile făcute folosesc fiecăruia din ei (0). 

EL poate să reprime atingerile la proprietatea, lucrului 
comun aduse de un terțiu, exercitând, de exemplu, acţiunile 
posesorii (*). o 

Acţiunile posesorii pot fi exercitate chiar între comunişti, 
când unul din ei turbură posesiunea celorlalți (6). 

Fiecare coproprietar poate, de asemenea, să revendice 
partea, sa. dela terții detentori, pentru a face să se recu- 
noască dreptul său de coproprietate, nu însă pentru a face 
să se delase o parte materială din lucrul comun, aceasta 
nefiind cu putinţă decât în urma împărţelei (6). 

() Cpr. Baudry et Wabhl, Sociere, 531, 532, 553 şi Successions, 
III, 3337; Aubry et Rau, II, $ 221, p. 580 (ed.a 5-a)şi VI, 
$ 625, p. 561 (ed. a 4-a); Demolombe, XVII, 306, 307; 
Laurent, X, 257 şi 405; T. Hue, V, 439 ete. Cpr. art. 679 
C. italian reprodus înfră, p. 47, nota 2. 

(2) Baudry et Wabl, Societe, 528 şi 541 urm. „Verice cheltuială 
se va, face la lucrul davalma, se împărţeşte davalma“, zice 
codul Caragea (art. 4, partea III. capit, 13). 

(2) Baudry et Wahl, Socidte, 542; Guillouard, Idem, 397. Cpr. | 
art. 393 C. spaniol, art. 614 O. italian, ete. 

(£) Cpr. Baudrw et Wahl, Socicte, 630; Guililouard, Idem, 384, 387; 
Repert. Sirey, +? Action possessoire, 414 urm. şi Indivision, 82. 

(5) Cas. fu. D. P. 82. 1. 208; D. P. 90. 1. 151; Cas. rom. Bult. 
1899, p. 8 şi Bult. 1900, p. 181; Dreptul din 1909, No. 18 
şi Or. Judiciar din acelaş an, No. 5%: Trib. laşi, Dreptul 
din 1908, No. 10 (eu obserr. noastră), precum și alte decizii 
citate în tom. III, partea l-a, al Coment. noastre, p. 232, ad 
notam (ed. a 2-a); Aubry et Rau, II, $ 221 ter, pag. 590 
(ed. a 5-a); Bianchi, op. cit., IX, partea LII, p. 965 şi deci- 
ziile italienești citate de acest autor. — Contră: Hotăvirile 
citate în tom. III al Coment. noastre, loco supră cit. 

(5) Aubry et Rau, II, $ 221, p. 580. Cpr. Ricci, Corso teorico- 

e 
aă 
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Comunistul, care deţine titlurile proprietăţei indivize, 
„este dator a le prezintă, ori de câteori se stabileşte că ceilalți 
comuniști au interes să ceară înfăţişarea lor (1). 

Incât priveşte administraţia lucrului comun, art. 1112 
din codul Calimach (833 C. austriac) dispune că ea, aparţine 
în deobşte tuturor părtaşilor 0). Și acest text adaogă că, în 
privința afacerilor privitoare la administraţia şi folosurile 
capitalului de părtăşie, majoritatea decide, adecă au putere 
glasurile cele mai multe, cari nu se numără aicea după 
numărul persoanelor, ci după analogia câtimei părților (5). 

Astăzi, dacă lucrul comun se găsește în mâna unuia din 
coproprietari, el trebue să se îngrijească de dânsul, fiind res- 
ponsabil de greşălile comise în gestiunea, şi administraţiunea, 
sa (culpa levis în concreto) (*). 

Dacă s'a dat mandat unuia din coproprietari de a ad- 
ministră lucrul comun, acest. mandat nu poate fi revocat 
decât prin consimţimântul iuturor, fiindeă el este dat atât 
în interesul mandantului cât şi al mandatarului. 

In caz când nu s'a dat mandat în privinţa actelor de 
administraţie, nu se poate aplică, în specie, art. 1517, 1% dela 
societate, după care în lipsa unui mandat special, se pre- 
supune că asociaţii și-au conferit reciproc dreptul de a ad- 

_ministră unul pentru altul; căci acest text întemeindu-se 
pe ideea unui mandat tacit, nu poate fi întins la comu- 
nitate, întrucât nu se poate presupune că coproprietarii 
aceluiaş lueru şi-au dat reciproce mandat de a administră 

pratico di diritto civile, V, 11. Vezi şi tom. III, partea 
l-a, al Coment. noastre, p. 232, ad notam (ed. a 2-a). Cu toate 
acestea, Curtea de casaţie a decis, în termeni generali, că fiecare 
din coproprietarii indivizi ai unui imobil având drept și interes 
la, conservarea imobilului, unul dintrînşii poate revendică, în 
timpul indiviziunei, porţiunea din imobilul indiviz ce se află 
uzurpată. Bult. Cas. 1908, p. 649. 

(1) Cas. rom. Dreptul din 1909, No. 30. 
(2) Cpr. art. 744 Ş 1 C. german: „Administraţia lucrului indiviz 

e de competinţa comună a tuturor proprietarilor“, zice acest 
text. Die Verwaltung des gemeinschafilichen Gegenstandes 
steht den Teilhabern gemeinscha,filich zu“. 

(6) Cpr. art. 678 C. italian, asupra căruia vezi Bianchi, op. cit., 
IX, partea III, 78, p. 910 urm.; Ricei, Corso teorico-pratico 
di diritto civile, V, 25 urm. 

(*) Cpr. L. 25 $ 16, Dig., Familie erciscunde, 10, 2. 
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luerul comun, de oarece ei nu au nicio legătură personală, 
precum au asociaţii între ei, ci din contra, sunt adeseori 
în neînțălegeri (?). (Vezi supră, p. 501, nota 1). 

Se decide, de asemenea, că nici aut. 1504, nici art. 1506: 
dela societate nu sunt aplicabile comunităței sau indiviziunei (2). 

Cât pentru chestiunea de a, se şti dacă coproprietarii 
unui imobil pot să se scutească de a contribui la cheltuelile 

Controversă. Ce necesitează acest imobil, abandonând ecoproprietarilor săi 

Art. 1825 

C. civ., 494 
Pr. eiv 

partea, de imobil ce-i aparţine, ea este controversată (£). 
Tot controversată este şi chestiunea de a, se şti dacă 

ereditorii unui comunist pot să urmărească și să vândă 
partea ce debitorul 'lor are într'o avere imobiliară comună. 
Dificultatea provine din interpretarea art. 1825 C. civil şi 
494 Pr. civ., cari oprese pe ereditorii personali ai unui 
comoștenitor sau unui asociat de a urmări şi vinde, înainte 
de împărțeală, partea indiviză ce debitorul lor are în imobilele 
suecesiunei sau societăței, atunci când această parte au este 
neîndoelnic stabilită și lămurită (lichidă), după cum se ex- 
primă $ ultim al art. 494 Pr. eiv. 

Pentru noi. aplicarea acestor texte la orice comunitate 
în genere nu suferă nicio îndoială. In adevăr, în toate ca- 
zurile în care există indiviziune, motivele sunţ aceleaşi, după 
cum foarte bine le-a expus tribunul Lahary. Partea, indiviză 
a unui comoștenitor sau asociat nu poate fi urmărită şi 
vândută înainte de împărțeală, sau licitaţie, pentrucă nu se 
cunoaște întinderea și valoarea, ei. Or, aceasta, este adevărat 
nu numai atunci când indiviziunea rezultă din moştenire 
(art. 1825 C. civil și 494 Proc. civilă) sau din societate 
(art. 494 Pr. civ.)(9, ei din orice împrejurare în genere. 

  

(1) Baudry et Wanl, Sociâte, 539, p. 322; Guillouard, 1dem, 391.— 
Contră: C. Bordeaux, D. P. 45. 4. 482; Sirey, 46. 2. 315.— 
Coproprietarii în indiviziune, neavând mandat de a se repre- 
zintă unii pe alţii, hotărtrile dobândite în favoarea sau în 
contra unuia din ei, nu sunt opozabile celorlalţi. Cas. rom. 
Bult. 1890, p. 283. 

() Baudry et Wahl, op. cit., 544, 545. V. supră, p. 437, t.şin. 1. 
(2) Vezi elementele acestei controverse în Baudry et Wabhl, S$o- 

ciâte, 543 şi în Guillouard, Idem, 398. Cpr. T. Hue, XI, 8, 
care admite descărcarea, comunistului prin abandonarea drep- 
tului său de proprietate. * 

(*) Vezi în privinţa urmărirei averei indivize a unui asociat,
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Prin urmare, art. 1825 C. civil şi 494 Pr. civ. se aplică, 
la toate cazurile de comunitate sau de indiviziune (?). 

Cu toate acestea, chestiunea este controversată în Franţa, Comunitatea 
şi majoritatea autorilor nu mai aplică art. 1825 C. civil și ii ! 
deci, nici art. 494 Pr. civ. de câteori există o comunitate particular. i 
sau indiviziune cu titlu particular, asupra unuia sau mai COntoversă ț 
multor imobile determinate (2). 

In orice caz, art. 1825 C. civil şi 494 Pr. civ., nevor-  Neaplie. 
bind decât de imobile, se decide de unii că creditorii unui 254 1825 C 
comunist pot să urmărească partea indiviză ce acest din Controversă. 
urmă ar aveă înti”'un mobil comun (€). 

  

Cas. rom. Bult. S-a 1, 1875, p. 188 şi C. Iaşi, Dreptul din 
1899, No. 52, p. 428. Această din urmă decizie pune în prin- 
cipiu că dispoziţia art. 494 Pr. civ. se aplică şi creditorilor 
ipotecari ai coasociatului.— n codul fe., unde art. 494 Pr. civ. 
lipseşte, și unde art. 2205 (al nostru 1825) vorbeşte numai 
de indiviziunea care rezultă din moştenire, unii autori consi- 
deră acest text ca excepţional şi nu-l aplică la alte materii, 
de exemplu, la societate. Vezi autorii citați în F. Herman, 
C. civil annoit, Supplemeni, art. 2205, No. 6. 

(1) Cpr. Rauter, Cours de proc. civile, $ 301, p. 345, nota e 
(Strasburg, 1834); Colmet de Santerre, IX, 200 bis II şi III; 
T. Huc, XIV, 241 bis, p. 300; Planiol, II, 197. Vezi şi Trib. 
Putna, Or. judiciar din 1909, No. 60, p. 488 (motive). — 
Este însă de observat că această sentinţă, eare pune foarte 
bine principiul că art. 1825 C. civ. şi 494 Pr. civ. se aplică 
la, orice comunitate în genere, se contrazice apoi în motivele sale. 
Vezi Guillouard, Privil. et hypothegues, IV, 2180; Baudry et 
Loynes, Jdem, Il, 2639; Thâzard, Idem, 385; Aubry et Ran, 
VIII, $ 778, p. 462 urm,, nota 20; P. Pont, Expropr. forcte, 
8 şi 9; Garsonnet, Pr. civile, IV, $ 1325, p. 222 (ed. a 2-a); 
“Glasson, Pr. de proced. civile, II, p. 164; Repert. Sirey, v9 
Saisie immobilire, 109. Cpr. Cas. rom. Bult, 189%, p. 614, 
818 şi Dreptul din 1896, No. 44; C. Craiova, Dreptul din 
1894, No, 59, p. 477, precum şi multe alte decizii citate de 
Christescu, II, la art. 1825. Cpr. şi Trib. Putna, Cr. judiciar din 
1909, No. 60.—Contră: Merlin, Repert., v0 Saisie immobilicre, 
$ 3, No. 2; T. Huc, XIV, 241 bis, p. 300; C. Iaşi, Dreptul 
din 1889, No. 29. Cpr. C. Pau şi Lyon, Sirey, 33. 2. 249 şi 381, 

(2) Vezi Baudry et Wabhl, Socidic, 548, in fine; Guillouară, 
Idem, 394; 'Trib. Ilfov, Dreptul din 1896, No. 33; C. Paris, 
D. P. 89. 2. 263.—Contră: Baudry et Loynes, Privil. et hy- 
potheques, III, 2645; Planiol, II, 197; Glasson, Pr. de pro- 
cedure civile, II, p. 164; 'Trib. Putna (motive), Cr. judiciar 
din 1909, No. 60, p. 488 (motive). 

(i 
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Venim acum la modurile de încetare ale comunităței 
sau codevălmăşiei. 

Incetarea Comunitatea încetează: 19 prin împărțeală (5); 2 prin 
comunităței. cesionarea sau abandonarea ce unul din comuniști ar face 

celorlalţi a părţei sale indivize; 3% prin desființarea, lucrului 
comun; 40 prin preseripţie, în condiţiile mai sus expuse; 
5” și, în fine, prin transformarea ei în societate. 

Moartea, in- Comunitatea nu încetează deci prin moartea, inter- 
terdicția, ete. dieţia, falimentul sau insolvabilitatea unuia, din comuniști, comunistului. A > . 

precum încetează societatea (art. 1523). 
Voința Comunitatea nu încetează, de asemenea, prin voinţa unuia, 

comuniştilor. din comuniști, nici ehiar prin voinţa majorităţei comuniștilor (5). 
Chiar dacă sar admite că majoritatea, ar puteă să 

impue minorităţei actele de administraţie (*), totuşi voinţa 
comuniștilor nu poate să aducă stânperea indiviziunei decât 
prin împărţeală (?). 

Aplie. Art. 728 din codul civil, fiind aplicabil şi comunităţei, 
ci 125 0- comuniştii sau codevălmașii pot oricând cere împărţeala lu- 

nitate,  €rului comun, chiar dacă acest lucru este un brevet de in- 
venţiune (€), afară de mormintele comune şi fondurile gre- 
vate de o servitute de indiviziune, precum sunt: ogrăzile, 
curţile, puţurile, fântânele, vestibulurile comune și locurile 
de trecere comună, ete. (?). 

  

(1) Cpr. Cas. rom. Or. judiciar din 1909, No. 56. 
() Cpr. Baudry et Wabl, Socictg, 549; Goillouard, Idem, 400; 

P. Pont, Idem, 19; Laurent, XXVI, 445, 446, ete. 
() Baudry et Wahl, Socidtd, 549; Guillouard, Idem, loco supră cit.; 

P. Pont, Idem, 80, ete. 
(*) Cpr. art. 1112 C. Calimach (833 C. austriac). 
(2) Cpr. Baudry et Wahl, op. şi loco supră cit. 
(6) Vezi Repert. Sirey, v0 Brevet d'invention, 1103 urm. şi În- 

division, 174. Vezi, în privinţa brevetelor de invenţie, legea 
din 17 lanuar 1906. 

(7) Baudry et Wahl, Soci, 550, şi autorităţile citate acolo. 
Vezi și C. Bucureşti (în privinţa unei ogrăzi comune). „Nu se 
poate admite o ieşire din indiviziune asupra unei curţi co- 
mune, zice foarte bine această din urmă, decizie, căci fiind vorba 
în specie de un lucru afectat ca accesoriu, indispensabil uzului 
comun al imobilelor aparţinând la diferiţi proprietari, este 
cert că un asemenea lucru nu poate fi împărţit, împărţeala 
fiind cu neputinţă. Or. judiciar din 1908, No. 85 (eu nota 
d-lui Stelian Popescu).
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Formele împărţelei sunt acelea dela, titlul moștenirilor (*). 
Art. 785 şi 786, relative la efectul deelarativ al îm- Aptic. în spe- 

părţelei sunt, de asemenea, aplicabile comunităţei; de unde is a at 18 
rezultă că validitatea, înstrăinărilor, ipoteeilor şi altor drepturi 
reale constituite de un comunist, atârnă de rezultatul îm- 
părțelei. Art. 679 din codul italian este expres în această 
privinţă €). 

Acestea sunt pe scurt principiile cari cârmuese materia 
grea şi vastă a comunităţei, pe care legiuitorul actual a, 
uitat s'o reglementeze. 

(1) Cpr. Guillouard, Socici€, 405 urm. — S'a decis de curând (25 
Septembrie 1909), că sentinţa dată asupra unei cereri de eșire 
din indiviziune, nu poate fi considerată ca o incheiere pre- 
mergătoare în sensul art. 323 Pr. civ., care n'ar puteă fi ata- 
cată cu apel decât odată cu fondul, întrucât adevărata hotărtre 
de fond asupra unei cereri de eșire din indiviziune este chiar 
hotărîrea prin care se stabileşte calitatea şi drepturile respec- 
tive ale părților precum şi masa de împărţit, iar nu hotărîrea 
posterioară, care nu face decât să omoloage operaţiunile îm- 
părțelei făcute în executare hotărirei ce ordonă eşirea din in- 
diviziune. Cas. rom. Dreptul din 1909, No. 75. — S'a mai 
decis că hotăririle date de un judecător de ocol, prin care se 
statuază asupra operaţiunilor premergătoare tragerei loturilor 
şi prin care se atribue părţilor loturile căzute la sorţi, pot ti 
atacate cu apel înaintea tribunalului, întrucât nimene nu 
poate fi lipsit de al doilea grad de juridieţie decât în baza 
unui text expres de lege, care în specie nu există: Tribun. 
Bacău, Dreptul din 1908, No. 28 (cu observ. noastră). 

(2) lată, în adevăr, cum se exprimă acest text: „L'effetto dell 
alienazione o dell ipoteca si limita a quella porzione che 
verră a spetiare al partecipante nella divisione“. Vezi asupra 
acestui text, Bianchi, op. cit., LX, partea III, 72, p. 808 urm.; 
Ricci, op. cit., V, 9 urm. Cpr. art. 474, 1106—1108 C. Calimach 
(361, în ne, 828, 829 C. austriac), ete. Vezi şi supră, p. 459, 
nota 2, 504 şi 541, 542.  
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TITLUL IX 

DESPRE MANDAT (). 

Noţiuni generale. 

Cuvântul mandat vine, după unii, dela cuvintele manum 
dare (a dă mâna), pentrucă mandatarul obişnuiă, în vechime, 
a-și pune mâna sa în mâna mandantului, ea semn al ere- 
dinţei sale (*), de câteori cel dintăiu er însăreinat,cu gestiunea, 
unei afaceri (5). Se poate însă ca cuvântul mandat să vie dela, 
mandare, care însemnează a porunei. 

Mandatul este de un folos incontestabil, căci este greu 
ca omul să-și poată întotdeauna face singur toate trebile şi 

  

() Vezi asupra, acestei materii, Domenget, Du mandat, de la 
commission e! de la gestion d'afaires (2 vol.); 'Troplong, Du 

„mandat; Guillouard, Du mandat; Baudry et Wabl, Du mandat 
(ed. a 3-a), ete. 

Codul fr. se ocupă, în urma contractului de societate, despre 
comodat, împrumut, depozit, sechestru şi despre contractele 
aleatorii, și apoi despre mandat. Codul nostru se ocupă de 
mandat imediat după societate, urmând în această privinţă 
ordinea stabilită, de codul italian. 

(2) Darea mânei eră, în adevăr, un simbol al credinței (symbolum 
»  fidei date). Vezi Pothier, Mandat, V, 1. 
(2) Vezi Pothier, op. și loco cil.; P. Pont, Petits contrais, Mandat, 

191; Troplong, Mandat, 3; Guillouard, Mandat, 2; Pand. fr., 
v? Mandai, 6, ete. Iată, în adevăr, ce găsim în această pri- 
vință într'o comedie a lui Plaut (Captivi), actul 2, scena 3, 
v 82: Tyndar spune lui Filoerat, strângându-i mâna: 

„Hec per dexteram tuam, tu dexteră retinens manu, 
Obsecro infidelior mihi ne fias, quam ego sum tibi, 

şi Filocrat îi răspunde: 

[eee ee eee... „Mandavisti satis! 
Satis habes, mandata qua sunt, fata si refero“.
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interesele sale. „Non enim possumus omnia per nos agere, 
ziceă, Cicerone. Idcirco amicitie comparatur, ui commune 
commodum mutuis oficiis gubernetur“ (1). 

Mandatul este un contract de binefacere, căci el se 
întemeiază pe amiciţie. De aceea, el este, în principiu, gratuit 
(art. 1534). „Mandatum, nisi gratuitum, nullum est, nam 
originem ex oljicio atque amiciha truhit“, ziceă, legea. ro- 
mană (2). Vom vedeă însă că, astăzi, mandatul civil nu mai 

este gratuit prin esenţă, ci numai prin natura sa. De aceea 
art. 1534 din codul civil zice că mandatul este gratuit, când 
nu s'a stipulat contrariul. 

Cât pentru mandatul comereial, el nu este niciodată 
presupus a fi gratuit (art. 374 C. com.). În consecinţă, s'a 
decis că persoana, care lucrează la constituirea, şi organizarea 
unei societăţi, chiar dacă ar face parte dintre membrii ei 
fondatori, are drept la o indemnizare din partea, societăţei, 
pentru aceste servicii, de oarece o asemene afacere este co- 
mereială și, în comerţ, mandatul este salariat (*). 

Codul Calimach numeşte mandatul împuternacire (art. 

1347 urm.), iar codul Caragea: vechilet. „ Vechilet zicem fapta 
vechilului, iar vechii este cel ce stă în locul stăpânului la 
vreo treabă“ (art. 1, partea III, capit. 19, C. Caragea) (5). 
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Gratuitatea 
mandatului. 

  

Mandatul 
comercial. 
Art, 3174 

C. eom. 

C. Calimaeh 
şi Caragea. 

Mandatul este convențional, legal şi judiciar. (Vezi Mandatul con- 
infră, p. 512). 

() Cicerone, Pro Roscid (citaţie extrasă din Troplong, op. cit. 
1, în fine). 

(2) 1. 1 Ş$ &, Dig., Mandati, vel contra, 17, l. — Teoria, după 
care mandatul eră prin esența sa gratuit, fusese admisă și în 
vechiul drept francez. Pothier, Mandat, 22. Ea n'a trecut 
însă, în codul Calimaeh (art. 1348, corespunzător cu art. 1004 
din codul austriac și art. 1361 C. Calimach, corespunzător cu 
art. 1013 C. austriac, modificat însă). 

(3) Cas. rom. S-a III, decizia, No. 284 din 27 Octombrie 1909. Vezi 
revista Jurisprudența din 19 Noembrie 1909, No. 35, p. 555. 

(&) Vezi şi codul lui Andr. Donici (eapit. 7, art. 1—3): despre 
vechil. Cuvântul vechil este de origină turcească. In adevăr, 
în eodul civil otoman, mandatul se numeşte vechialet, man- 
dantul, muvechil, iar mandatarul se numeşte vechil (art. 1449). 
Vezi Young, Corps de droit ottoman, VI, p. 315 urm. Tot de 
origină turcească este și cuvântul amanet, căci în codul otoman, 
emamet însemnează depozit (art. 762). Vezi Young, op. cit., VI, 
p. 273 urm. 

venţional, le- 
gal şi judiciar. 

Etimologia, 
cuvântului 

vechil.
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Mandatul convenţional este civil sau comercial (1. 
Mandatul poate fi expres sau tacit (art. 1533). 
El poate fi pur și simplu sau condiţional. 
EI poate fi dat pentru un timp nedeterminat sau limitat (2). 
EI poate fi general sau special (art. 1535, 1536)6€). 
Mandatul poate fi dat unei sau mai multor persoane 
1543) (4). 
Mandatul poate să aibă de obiect fie numai afacerile 

dantului(?), fie acele ale mandantului și ale mandata- poate fi dat. rului ), fie acele ale mandatarului și ale unui terţiu (), fie 
acele ale mandantului şi ale unui terțiu (5), fie, în fine, numai 

C. comereial. 

Mandatul 
post mortem. 

0) 

() 

() 

) 

€) 

  

Vezi în privinţa mandatului comercial, art. 374—391 din 
codul de comerţ. Incât priveşte deosebirile dintre mandat şi co- 
mision, vezi art. 405 urm. C. com. Vezi şi în fra, p. 556, ad notam. 
» Mandatum în diem diferri et sub conditione contrahi po- 
test“. (L. 1 $3, Dig., Mandati, vel contra, 17, 1. Cpr. Pothier, 
Mandat, V, 34. 

Aş puteă chiar dă mandat pentru timpul când nu voiu mai 
fi în viaţă; aceasta se va întâmplă când voiu rândui an exe- 
cutor testamentar (art. 910), sau când voiu încăreină, pe cineva, 
cu facerea monumentului meu funerar. (L. 12 Ş 17, Dig, 
Mandati, vel contra, 17, 1. Vezi infră, p. 621. 
Cpr. art. 1350 C. Calimach (1006 C. austriac). 
Nu se poate însă dă mandat unei persoane de a-şi vinde lu- 
erul său propriu. Domenget, op. cit., |, 65. — Nu se poate, 
de asemenea, dă mandat cuiva de a cumpără un lucru care 
aparţineă de mai înainte mandantului. Domenget, op. cit., 59. 
De exemplu: dau mandat cuiva de a-mi geră interesele, de 
a-mi cumpără o moșie, de a mă garantă într'o anume afacere, 
ete. (Instit., De mandato, 3, 26, $ 1 şi L. 2 $ 1, Dig., Man- 
dati, vel contra, 11, 1). 
De exemplu: te însăreinez a geră o afacere, care este comună 
între noi (Instit., loco cit., $ 2). — Mandatul dat numai în 
interesul mandatarului nu produce nieio acţiune, nimene ne- 
putând fi obligat printr'un sfat, oricât de folositor ar fi. Do- 
menget, op. cit., 71. Cpr. L. 2 $ 6, Dig., Mandati, vel contra, 
17, 1. — Cu toate acestea, la Romani, existau procuratores în 
res suas (epr. L. 4, Cod, De procuratoribus, 2, 13; L. 4, Dig., 
De re judicata, 82, 1, etc.). Vezi asupra acestei chestiuni în 
dreptul actual, Troplong, Mandat, 37; Domenget, Idem, 78. 
De exemplu: te însăreinez a împrumută pe un terțiu cu o 
sumă de bani, ete. (Instit., loco cit., $ 5). 
De exemplu: te însăreinez a cumpără o moșie pentru un terţiu 
şi pentru mine; a mă garantă pe mine şi a garantă în acelaş 
timp pe un terţiu, ete; (Instit., loco cit. $ 4).
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acele ale unui terţiu (1), deşi această din urmă ipoteza este, 
în practică, mult mai rară. 

Nu se poate însă dă mandat numai în interesul exeluziv Simpiu sfat. 
al mandatarului, aceasta fiind un sfat, iar nu un mandat (?). 

In principiu, mandatul poate fi dat pentru orice act 
juridie, afară de excepţiile pe care le vom vedeă mai la vale(?). 

Cuvântul mandat este susceptibil de mai multe înțăle- Diferitele hi 
suri. În rubrica titlului de faţă și în mai multe din dispo- înţălesuri ale j 
ziţiile codului, prin mandat se înțălege contractul intervenit mandat. 
între mandant și mandatar. Într'un alt sens, cuvântul mandat m 
însemnează împuternicirea dată de mandant, mandatarului, i 
şi este astfel sinonim ev cuvântul procură (*). a, 

In fine, înt'un alt sens, prin mandat se mai înțălege  Proeură. i 
actul (instrumentum) care constată împuternicirea. In acest 
caz, envântul mandat este luat iarăş în sensul de procură (5). 

    

(1) De exemplu: te însărcinez a geră afacerile unui terţiu, sau a-l 
garantă; a cumpără o moșie pentru el, etc. (si tibi mandet 
ut Titii negolia geres, vel ut Titii fundum emeres, vel ut pro 
Titio sponderes) (Instit., loco cit., $ 3). Vezi Pacifici-Mazzoni, 
Istituzioni di diritto civile italiano, V, 231, p. 354, 395 
(ed. a 3-a, 1887); Mourlon, III, 1088; Domenget, op. cit. 
10 urm. — Vezi însă Guillouard, Mandat, 11, care nu adinite 
conferirea mandatului numai în interesul excluziv al unui terţiu. 

(2) Cpr. Pothier, Mandat, 15; Guillouară, 1dem, 17, în fine; Do- 
menget, dem, 171. Vezi supră, p. 550, nota 6 şi in/fră, p. 568. 

(5) Cpr. Guillouard, Mandat, 15 şi 59 urm. Astfel, de exemplu, 
un testament şi o căsătorie nu pot fi făcute prin mandatari. 
Cpr. Domenget, op. cil., 68. Vezi înfră, p. 567. . 

(£) Cpr. Thiry, IV, 219. — Cuvântul procură sau înscrisul de  Inţălesul 
imputernicire, după cum îl numesc atât art. 1553 din codul cuvântului 
actual cât şi art. 1349 din codul Calimach (în codul german  P9* 
Vollmacht, axt. 164 urm.), are şi el două înţălesuri. EL însem- 
nează, în adevăr, când împuternicirea dată de mandant, man- 
datarului, când însuş actul care constată această împuternicire. 
Cpr. P. Pont, Mandat, 1797; Pand. fe., v? Mandat, 19, ete. 
Vezi şi înfră, p. 556, nota 3. 

(5) Nu mai vorbim de sensul cuvântului mdndat din procedura, Alte înţălesuri 
penală, unde acest cuvânt însemnează oarecare ordine dateale cuvântului 
de magistratul competent (mandat de înfăţişare, de aducere mandat. 
şi de arest); nici de sensul dat prin legea telegrafo-poştală, 
în care prin mandat se înţălege un titlu nominal pentru plata, 
unei sume de bani; nici de sensul în care câteodată, în materie 
comereială, cuvântul mandat însemnează ordinul de plată dată 
de un creditor debitorului său.



552 CODUL CIVIL. — CARTEA III, — TIT. IX. — MANDATUL, 

Deoseb. între Mandatul salariat nu trebue să fie confundat cu loea- si loa de ţiunea de servicii sau de industrie, de care am vorbit supră, servicii. p, 255 urm.; căti pe când, după doctrină, mandatarul aduce 
se: r'cii, reprezentând pe mandant faţă de terți (1), loca- 
toi: de servicii nu reprezintă, din contra, pe acela pentru 
care el lucrează (2). 

Loeaţiunea Cât pentru chestiunea de a se şti dacă lucrările profe- operelor inte- siunilor liberale, precum ale avocaților, medicilor, inginierilor, Controversă. arhiteeţilor, ete. pot face obiectul unei locaţiuni, sau numai 
al unui mandat, vezi supră, p. 251 urm., unde se arată 
controversa. 

Deoseb. între Mandatul prezintă oarecare analogii cu depozitul, întrucât pi ambele sunt contracte de binefacere, însă deosebirea, prin- 
cipală între aceste două contracte este că depozitul e un con- 
tract real (art. 1593) și nu atrage, cel puţin în mod direct, 
ca mandatul, o obligaţie de a face (6). 

Deoseb. între Mandatul se deosebește, de asemenea, de comodat, întru pa aceasta că comodatarul se foloseşte de lucrurile ce el a îm- 
prumutat în interesul său propriu (art. 1560 urm.), pe când 
mandatarul trebue să facă să fructifice lucrurile ce-i sunt 
încredințate în interesul mandantului (9. 

Intre mandat Mandatul mai trebue încă să fie deosebit de societate, şi gi societate, 
. 

() Cpr. Cas. rom. Bult. 1904, p. 351. Vezi şi Mourlon, III, 1092. (Acest din urmă, autor arată foarte bine deosebirea, ce există între aceste două contraete).— Vezi însă Trib. Neamţ (Or. ju- diciar din 1902, No. 5), care tăgădueşte în motivele sale 
(redactate de fostul nostru elev, d. Ș. Seriban), reprezentarea 
mandantului de către mandatar, mărturisind însă că art. 1545 şi 1546 conţin ideea de reprezentare ; însă aceste texte ar fi, după tribunal, sau o scăpare din vedere a legiuitorului, sau: 0 înriurire a dreptului roman. Vezi infră, p. 556, ad notam. (2) Domenget, Mandat, 32 urm.; Guillonard, [dem, 27 urm.; Pand. 
fr. vo Mandat, 58, şi autorităţile citate acolo. Vezi și supră, p. 249, n. 3 şi 253.— Vezi însă Planiol, II, 2232, după care deo- 
sebirea ar fi următoarea: loeaţiunea de servicii are de obiect 
lucrări, adecă fapte materiale, pe când mandatul are de obiect 
acte juridice. 

() Cpr. Pothier, Depât, V, 9; P. Pont, Depât, 385 şi Mandat, 
831; Pand. fe., vw Depât, 36 urm., 337 urm. şi Mandat, 109; 
Baudry et Wabhl, Mandat, 404 urm. şi Depât, 1013; Domenget, 
Du mandat, 31; Guillouard, Depât, 25, ete. 

(*) Cpr. Baudry et Wahl, Mandat, 403.
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uneori această deosebire poate fi greu de făcut, de exemplu : 
în ipoteza când proprietarul unui lucru însărcinează pe un 
terțiu de a vinde acest lucru pentru un preţ determinat, 
stipulând că, dacă vânzarea se va face cu un preţ mai mare, 
persoana însărcinată cu această vânzare va, păstră, diferenţa, 
de preţ. In principiu, contractul este în specie un mandat 
salariat; el va fi o societate numai atunei când aceasta va fi 
intenția, părţilor (si animo contrahende societatis id actum 
sit, pro socio esse actionem) (1). 

Mandatul prezintă analogie şi cu fidejusiunea, de exemplu: 
în ipoteza, când o persoană, ereditând pe un terţiu pe lângă 
un capitalist, roagă pe acest din urmă a da o sumă de bani 
celui dintăi, aşa că de multeori mandantul pare a fi fideju- 
sorul aceluia pe care îl recomandă, (2). Contractul va, fi când 
un mandat, când o fidejusiune, după intenția părților. Inte- 
resul de a distinge aceste două contracte este beneficiul de dis- 
cuţiune la care numai fidejusorul are drept (art. 1662 urm.)€). 

Mandatul mai trebue să fie deosebit de un simplu sfat 
sau de o recomandare (5), ce cineva ar da într'o afacere 
interesând pe altul, pentrucă un sfat dat de bună credință 
nu obligă, în principiu, pe cel care-l dă); pe când man- 

() Vezi Guillouard, Sociâte, 16 urm.; Baudry et Wahl, Mandat, 
401 urm.; Domenget, Mandat, 29 urm.; Troplong, Societe, ], 
34 urm. Cpr. L. 44, Dig., Pro socio, 11, 2 şi L. 13, Dig, 
De _proscriptis verbis, 19, 5. | 

() „Neque enim multum referre, prosens quis interrogatus fide- 
jubeat, an absens mandet“. (L. 32, în medio, Dig., Mandati, 
vel contra, 17, 1). 

() Cpr. Guillouard, Mandat, 32; Troplong, Idem, 51, 52; P. 
Pont, Idem, 831 şi Cautionnement, 5 urm. ; Pand. fe., 0 Mandat, 
111; Repert. Sirey, cod. vO, 61, 62, ete. 

() Cpr. L. 12 $ 12, Dig., Mandati, vel contra, 17, 1. 
(6) „Consilii non fraudulenti nulla obligatio est. Conterum si 

dolus et calliditas intercessit, de dolo actio competit“. (L. 47, 
Dig., De diversis regulis juris antiqui, 50, 17). Mai vezi L. 2 
$ 6, Dig., Mandati, vel contra, 17, 1 şi Instit., De mandate, 
3, 26, $ 6. — Astfel, dacă m'am mărginit a-ţi recomandă pe 
o persoană, pe eare o credeam solvabilă, spre a o împrumută, 
cu 0 sumă de bani, nu am nicio responsabilitate; pe când 
voiu fi din contra, responsabil, dacă, ţi-am recomandat o per- 
soană pe care o ştiam insolvabilă. Cpr. Mourlon, III, 1089; 
Laurent, XXVII, 360. Vezi şi Troplong, Mandat, 44% urm. 
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datul crează, după cum ştim, în totdeauna obligaţii între 
părți (). (Vezi şi supră, p. 550, nota 6 şi 551). 

Responsab. De aceea se și decide că avocatul nu răspunde de 
avocaţilor. erorile ce ar puteă să comită în consultaţiile date unui client, 

afară de cazul când ar există dol sau fraudă din partea lui. 
„Si advocatus dederit malum consilium, non tenâbu- nisi de 
dolo fecerit“, zice Bartolus asupra L. 10 $ 7, Dig., Mandati, 
vel contra, 17, 1)(). 

„Deşi avocatul nu este la adăpost de orice răspundere 
pentru părerile ce-şi dă și măsurile ce prescrie a se luă, 
zice foarte bine tribunalul civil din Gand $), totuşi trebue 
să admitem față de numeroasele controverse ale doctrinei și 
de multiplele variaţii ale juresprudenţei, că el nu poate fi 
declarat responsabil decât atunci când n'a cunoseut prin- 
cipiile elementare ale dreptului“. 

Deoseb. între Deși unele din regulele dela mandat se aplică gestiunei 
mintittisst de afaceri, totuşi mandatul nu poate fi confundat cu acest 

quasi-contract (£). 

(1) Cpr. Pothier, Mandat, 15 şi 19 urm.; Aubry et Rau, IV, 
$ 410, p. 635; Mourlon, III, 1089; Laurent, XXVII, 357 
urm.; Guillouard, Mandat, 23; P. Pont, dem, 834; 'Troplong, 
Idem, 15 urm.; Ricci, Corso feorico-pratico di diritto civile, 
IX, 67 (ed. din 1907). 

(2) Cpr. Demolombe, XXXI, 556; Laurent, XX, 519; T. Buc, 
VIII, 419; Troplong, Mandat, 16; Domenget, Idem, 10; 
Larombitre, Oblig., V, art. 1382, 1383, No. 15; Giorgio 
Giorgi, Teoria delle obbligazioni, V, 155, ete. Cpr. şi art. 678 
din codul german. — Vezi însă art. 1732 din codul Calimach 
(1300 C. austriac), care face responsabil pe acel iscusit într'un 
meșteșug nu numai de dol, dar şi de greşălile sale, conform L. 
132, Dig. 50, 17, unde se zice: Imperitia culpe adnumeratur. 
Dreptul din 1909, No. 29, p. 232 (eu observ. noastră). Vezi 
asupra, diferitelor cazuri în cari avocatul poate fi declarat 
responsabil, tom. V al Coment. noastre, p. 447 urm. Cpr. art. 28 
din legea pentru organ. corpului de avocaţi dela 12 Martie 
1907, care dispune că avocatul este responsabil de actele sale, 
conform dreptului comun. 

(*) Vezi deosebirile arătate în tom. V al Coment. noastre p. 348 urm., 
asupra cărora epr. Guillouard, Mandat, 33; Domenget, /dem, 
44; Troplong, Jdem, 70 urm.; Râpert. Sirey, v? Mandat, 
63 urm.; Pand. fe., eod. v?, 122 urm. — Stipulaţia făeută în 
folosul unui terţiu, fără mandat din partea, acestuia, constitue 
o gestiune de afaceri. Cas. rom. Bult. 2904, p. 1227. 

—
 e,
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In fine, atât doctrina, cât Și jurisprudența deosebesc Mandatul adevăratul mandatar, care reprezintă pe mandant, în al Pâlenom. cărui nume lucrează, de persoana, interpusă (prâte-nom,, care-și împrumută numele său altuia pentru facerea unuia sau mai multor acte juridice. In adevăr, mandatarul prete- nom lucrează în numele său propriu, ca şi comisionarul (art. 406 C. com.), iar nu în numele mandantului; de unde rezultă că, faţă cu ierţii cu cari contractează, el este de- bitor personal al obligaţiilor contractate, neexistând nicio legătură directă între mandanţ şi terţiile persoane. Per- soana care își împrumută numele său altuia este, deci, un mandatar ascuns sau aparent, după cum îl numeşte Curtea, de apel mixtă din Alexandria (Egipet). (). Intre- buințarea unui asemenea, mandat conţine una din acele si- mulații permise, însă, terţii sunt în drept, de câteori au interes, a face să apară persoana investită în realitate cu dreptul exercitat, (art. 1175), iar persoana, astfel repre- „zentată poate, de asemenea, să se pue în locul mandatarului, ŞI să continue gestiunea începută de acel care Şi-a împru- mutat numele său într'o afacere determinată (2). 
Jurisprudenţa, validează, precum am spus, întrebuinţarea, Fraudarea unui astfel de mandat, însă se înțălege că persoana, care şi-a, es împrumutat numele său, nu face niciun act valid, dacă man- publică. datul ce-i este conferit are de scop fraudarea unei legi de ordine publică (), 

CAPITOLUL 1 

Definiţia, natura şi caracterele mandatului. 
Art. 1532. — Mandatul este un contract în puterea căruia o persoană (*) se obligă, fără plată, a face ceva, pe sama unei alte 

(5) Vezi „J. Olunet, anul 189, p. 651. 
(2) Cas. fr. D. P. 94. 1. 171. 
(5) Vezi tom.. VI al Coment. noastre, p. 599, nota 3. Vezi asupra acestui mandat ascuns sau aparent, Baudry et Wabhl, Mandat, 580 urm.; Troplong, Idem, 43; Guillouard, Idem, 18 urm.; T._ Houe, XII, 4; Planiol, II, 2266 urm.; Pand. fr., vo Mandat, 115 şi 157; Laurent, XXVIII, 76 urm. Mai vezi nota lui R. Beudant în D. P. 93. 1. 369 urm., precum şi o notă ano- nimă în D. P. 99. 1. 297 urm. Vezi şi înfră, p. 609. (*) Această persoană se numește mandatam, — Art. 1532, defi-
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persoane (!) dela care a primit însărcinarea. (Art. 942, 944, 948, 
987 urm., 991, 1038, 1056, 1517, 1533, 1534, 1539, 1540 C. civil. 
Art. 122, 162, 374 urm. C. com. Art. 1737 C. italian) (2). 

Art. 1984 fr., dela care textul nostru s'a, depărtat cu 
drept cuvânt, defineşte mandatul, pe care-l confundă cu 
procura (?): „un act prin care o persoană împuterniceşte pe 

  

6) 

6) 

nind mandatul, zice că mandatarul se obligă a face ceva pe 
sama mandamntului, dela care a primit însărcinarea. Aceasta 
însemnează că mandatarul este un intermediar (nudus mi- 
mister), care se interpune între mandant și terţii, cu cari el 
Iuerează. In dreptul modern, cu deosebire de ceace eră în 
dreptul roman primitiv (vezi înfră, p. 611), mandatarul lu- 
crează în numele mandantului, adecă, reprezintă pe mandant, 
înfățișează persoana acestui din urmă, după cum se exprimă 
art. 1366 C. Calimach (vezi supră, p. 552, n. 1 şi înfra, p. 604). 

Dacă mandatarul a lucrat în numele mandantului, ară- 
tându-şi calitatea de mandatar, ceeace se va întâmplă de cele 
mai multeori, și dacă el n'a depăşit limitele mandatului, 
mandantul este acel obligat faţă de terţii, iar nu mandatarul, 
terţii având o acţiune în contra mandantului, şi mandantul 
în contra terţilor, pentrucă el contractează prin mandatar. 
Qui mandat ipse fecisse videtur. 
Vom vedeă că sunt cazuri excepţionale, în care mandantul 

este obligat prin actele mandatarului, chiar când acesta a 
depăşit limitele mandatului său. (Vezi înfră, p. 605, n. 3). 

Mandatul ordinar se deosebeşte deci de comision, căci, 
deşi între comitent și comisionar există aceleași drepturi şi 
obligaţii ca între mandant şi mandatar (art. 405, $2 C. com.), 
totuși comisionarul este direct obligat către persoana cu care 
a contractat, ca şi cum afacerea ar fi fost a sa, proprie 
(art. 406 C. com.). (Vezi infră, p. 610). 

Din acest punet de vedere, mandatul ordinar se deosebeşte 
şi de mandatul sui generis cunoscut sub numele de prâte-nom. 
(Vezi supră, p. 555). 
Această persoană se numește mandani. Cuvintele mandans, 
mandaior se găsese în izvoarele romane, nu însă şi cuvântul 
mandatarius. Cpr. Windscheia, Lehrbuch des Pandektenrechts, 
II, $ 409, nota 1. -- 
Cpr. L. 1, Pr., Dig., De procuratoribus, 3, 3; L. 1, Pr., Dig., 
Mandati, vel contra, 11, 1; Pothier, Mandat, V, 1 urm. 
Vezi asupra mandatului în dreptul nostru anterior, textele 
citate supră, p. 549, text şi nota 4. 
Procura este, în adevăr, actul (instrumentul) prin care man- 
dantul manifestă voința sa de a fi reprezentat de altul, după 
cum se exprimă art. 1319 din codul portughez. Cpr. Lau-
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alta de a, face ceva pentru mandant și în numele său. Acest contract nu se formează decât prin acceptarea mandatarului€, In loe de această, definiţie care, eu drept cuvânt, este C. italian. criticată de majoritatea autorilor (1), codul nostru dă o qe- Art 1737. finiție mult mai exactă, reproducând art. 1737 din codul italian (2). 
„Prin acceptarea mandatului, zice art. 662 din codul C. german, german, mandatarul se .obligă a se îngriji în mod gratuiț Art: 662, (unent gelilich) pentru mandant, de afacerea cu care acesta, l-a însărcinat“ (). 
Textul nostru zice foarte bine că mandatul este un Mandatul este contract, după cum dispune și art. 1737 din codul italian » contract. (Vezi înfră, nota 2), căci el se formează prin acceptarea, ofertei făcută de mandant. 
Acest contract este consensual și în totdeauna unilateral (4), Contr. con- 

sensual şi uni- 
rent, XXVII, 332; Guillouară, Mandat, 1; P. Pont, Idem, 798; lateral. Aubry et Rau, IV, $ 410, p. 634, nota 2 (ed. a 4-a); Planiol, II, 2231. Art. 1553 din codul nostru numeşte procura: in- scrisul de împuternicire. Vezi supră, p. 551, nota 4. () Vezi însă Rolin, Pr. de droit international privă, INI, 1385, care zice că această, critică nu este tocmai dreaptă. (2) Iată, în adevăr, cum se exprimă acest text: „1! mandato € C. italian, un, contratio, în forza del quale una porsona si obbliga gra- — 'Textul tuitamente, o mediante un Compenso, a compiere un aflare âxt 1137. per conto di un' altra persona da cui ne a avuto Vincarico€. Precum vedem, textul nostru este identic, afară de cuvintele: o medhiante un compenso (sau cu plată), care se văd eliminate, şi această fără nicio rațiune. 

(2) Cpr. art. 1347, 1348 C. Calimach (1002, 1004 C. austriac). C, civil lată şi definiţia mandatului pe care o găsim în codul civil otoman. otoman. „Mandatul (vechialet), zice art. 1449 din acest cod, este un contract prin care o persoană împuterniceşte pe alta a face ceva sau a, o reprezintă, într'o afacere. Mandantul (mu- vechil) este acel care dă mandatul; iar mandatarul (vechil) este acela căruia mandatul este dat. Actul care face obiectul mandatului se numeşte Muvechilune biht, (*) Unii autori zie că acest contract este sinalagmatie imper- Contractele feet (Troplong, Mandat, 11; P. Pont, Idem, 801; Domenget, sinalagmatice Idem, 8; Baudry et Wahl, Idem, 365). Vezi şi D. P. 1909 pperfeeie. 2. 231. Știm însă că teoria contractelor sinalagmatice im- litate, perfecte, admisă de unii autori după Pothier (Oblig., II, 9 şi Mandat, V, 5), este inutilă şi chiar periculoasă, pentrucă contractele aşa zise sinalagmatice imperfecte (eomodatul, de- pozitul, amanetul şi mandatul) sunt acelea cari, în momentul 
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Contract uni- 
lateral. 

Gratuitatea 
este de natura, 

iar nu de 
esența, 

mandatului, 

Stipularea, 

CODUL CIVIL, — CARTEA III. — TIT. IX. —CAPIT. 1.— ART. 1534, 

El este cu titlu gratuit, când este fără, plată, şi eu..titlu 
oneros în caz contrar (art. 1348 C. Calimach, 1004 C. austriac), 
însă tot un contract unilateral rămâne (4). Mandatul, fie chiar 
salariat, nu se transformă niciodată în locaţie de servicii (€). 

Mandatul este gratuit prin natura, iar nu prin esenţa 
sa (?), ca la Romani ($. Aceasta rezultă din art. 1534, care 
se exprimă în termenii următori: 

Art. 1534. — Mandatul este fără plată, când nu s'a stipulat 
contrariul. (Art. 1412, 1512, 1540, 1547 C. civil. Art. 374 $ 2, 
386 C. com. Art. 1986 C. fr.)(5), 

Onorariul mandatarului poate fi stipulat atât în mod 
unui onorariu. expres (art. 1547),- cât şi tacitamente (art. 1348 C. Cali- 

C. Calimach. 
Art. 1361. 

mach, 1004 C. austriac), stipulaţia unui onorariu fiind chiar 
presupusă în materie comereială (art. 374 Ş2 și 386 C. com.). 
„In genere, nimie nu se face fără bani în comerţ, zic foarte 
bine Lyon-Caen et Renault“ (6). 

formărei lor, nu dau loe decât la o obligaţie, însă cari pot mai 
în urmă (e post facto) să deă loc şi la obligaţii din partea, 
celeilalte părţi, în urma unor fapte posterioare contractului. 
Or, aceste contracte sunt unilaterale în momentul formărei lor. 
Vezi Gnillouard, Mandat, 10, 14; Pră, 10 şi Depât, 13. Cpr. 
Planiol, II, 950. Vezi şi tom. V al Coment. noastre, p. Îl, nota 1. 

() Guillouard, Mandat, 14 şi 37; P. Pont, dem, 882.—Contră.: 
Laurent, XXVII, 340; Thiry, IV, 220. Cpr. Trib. Neamţ, Cr. 
judiciar din 1902, No. 5 (eu observ. noastră). 

(2) Thiry, IV, 220. — Contră: Trib. Neamţ, Cr. judiciar, loco 
supră cil. 

(5) Cpr. Trib. Neamţ, Or. judiciar, din 1902, No. 5. 
(4) Vezi supră, p. 549. 
6) Cpr. L. 1L$4 şi L.6, Pr, Dig., Mandati, vel contra, LT, |; 

Instit., De mandate, 3, 26, $ 13; Pothier, Mandat, V, 1,3, 
22 urm., 124, 125. Vezi şi art. 1361 din codul Calimach 
(1013 O. austriac, modificat) care are următoarea cuprindere: 
„Imputerniciţii (mandatarii) nu-au drit să ceară vreo răsplătire 
pentru osteneala lor, nici este iertat a primi dela altul daruri 
prețioase către ocârmuire a trebilor, afară de acei ce au 
primit împuternicirea după, meşteşugul lor, sau după toemală&. 

(5) Traitt de droit commercial, II, 412.— Luerul este aşa, de ade- 
> vărat încât, chiar la Romani, unde am văzut că mandatul 

eră gratuit prin esența sa, mandatarul puteă să, primească 
un onorariu drept recunoştinţă (remunerandi gratia) (L. 6, Pr, 
Dig., Mandati, vel contra, 17, 1). Cpr. Pothier, Mandat,
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Mai mult încă, în privința persoanelor cari trăese din Cazurile în munca lor, precum: avocaţii, medicii arhitecţii, inginerii, Cre onorariul 
| p : (n Pi i ? SI > este presupus. etc., se decide, cu drept cuvânt, că ei au drept la un ono- - rariu pentru serviciile prestate de dânșii, dacă nu s'a stipulat în mod expres gratuiiatea, acestor servicii. 

In lipsa unui onorariu stipulat în mod expres de părți, Aprecierea - : . » ana “a pt  Suverană a 
tribunalele apreciază, şi fixează ele înșile acel onorariu (ana tribunale o. logie din art. 386 C. com.) (*), după cum dispune anume, în privinţa avocaţilor, art. 21 Ş ultim, ab înitio din legea pentru organizarea, corpului de avocaţi dela 12 Marie 1907). Dacă mandatarul a dovedit că şi-a îndeplinit mandatul, proba că onorariul i sa plătit incumbă, mandantului (6). Mandatul salariat nu trebue însă, după cum am văzut supră, p. 552, să fie confundat cu locaţiunea, de servieii. 

Formele mandatului şi dovedirea lui. 
Art. 1533. — Mandatul poate fi expres sau tacit.— Şi priinirea, mandatului poate să fie tacită, şi să rezulte din executarea lui din partea mandatarului. (Art. 944, 987, 991, 1190 urm., 1197, 1203, 1437, 1452, 1517, 1532, 159% C, civil. Art. 394, 395 C. com. Art. 1738 C. italian). 

Legiuitorul nostru, depărtându-se dela textul francez, Reproducerea, a reprodus în art. 1533, art. 1738 din codul italian (5). cod. italian. 
  

V, 23; Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechis, II, $ 409. Acest din urmă autor zice că mandatul este gratuit prin na- tura sa (seiner Natur). 
0) Cpr. Cas. rom. Bult. 1900, p. 36 (în privinţa onorariului cerut de un inginer), precum şi numeroasele autorităţi citate supră, p. 254, nota 3, la care trebue să adăogăm Guillouard, Mandat, 11, în fine şi Domenget, op. cit., 142. Vezi şi art. 1361 C. Calimaeh, citat supră, p. 558, nota 5. ! () Curtea de casaţie a decis de curând că onorariul stipulat în folosul mandatarului poate fi redus, chiar atunci când man- datul a fost în parte executat şi chiar când, fără niciun motiv, mandantul 'a renunțat la executarea lui. Cas. rom. S-a |, dec. No. 368 din 9 Octombrie 1909. Revista Jurisprudenţa, din 19 Noembrie 1909, No. 35, p. 552 urm. Incât priveşte „ reducerea onorariului unui avocat, vezi supră, p. 255 şi 324, nota 2, în fine. 

(2) Cas. rom. Bult. 1906, p. 1083. | (*) Iată în adevăr, cum se exprimă, acest text: „1 mandato DUd C. italian 
Art. 1738,
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Art. 1985 
C. fr. eliminat . 
de legiuitorul dere: 

nostru; 

Mandatul 
tacit. 

Dr. roman şi 
dr. vechiu. 

Admiterea 
mandatului 

tacit în dr. fr. 

Controversă. 

CODUL CIVIL. — CARTEA III. — TIT. IX. —CAPIT. 1.— ART. 1533, 

Art. 1985 din codul francez are următoarea cuprin- 
„Mandatul poate fi dat sau printr”'un act public, sau 

printr'un act sub semnătură privată, şi chiar prin scrisoare. 
EI poate fi dat şi în mod verbal, însă proba testimonială 
nu este admisă decât conform titlului contractelor şi obli- 
gaţiilor convenţionale în genere. Acceptarea mandatului poate 
fi numai tacită, și să rezulte din executarea mandatarului“. 

Acest text a fost, cu drept cuvânt, înlăturat de legiui- 
torul nostru care, precum am spus, a reprodus şi de astă- 
dată art. 1738 din codul italian. 

Posibilitatea mandatului tacit nu suferă deci, după textul 
nostru, nicio îndoială (1). Aceasta rezultă atât din art. 1533 
C. civil cât și din art. 394 C. com., pe când, în Franţa, 
chestiunea mandatului tacit este controversată, din cauză că 
art. 1895 fr. nu vorbeşte decât de acceptarea, nu însă şi 
de conferirea, tacită a mandatului (2). 

Așa dar, Curtea de casaţie, cu drept cuvânt, a decis 
că nu numai acceptarea, dar şi conferirea mandatului poate 
fi tacită, şi că mandatul tacit poate să rezulte din fapte sau 
acte care-l dovedese întrun mod neîndoelnie. Aprecierea în- 
tinderei unui atare mandat, ca şi aceea a mandatului expres (5), 

essere espresso o tacito. Anche lacceitazione pub essere tacita, 
e risultare dall' esecuzione che vi ha dato il mandatario“. 

(1) Aceeaş soluţie eră admisă atât în dreptul roman (L. 6 Ş2; 
LL. 18 şi 53, Dig., Mandati, vel contra, 17, 1; L. 60, Dig., De 
div. regulis juris aniiqui, 50, 17), cât şi în dreptul vechiu 
francez. Pothier, Mandat, 29. Mandatul tacit eră admis şi în 
codul Calimach, pentrucă după art. 1154 din acest eod 
(1863 C. austriac), consimţimântul puteă fi, în regulă generală, 
nu numai expres dar şi tacit, şi textele dela mandat nu fac 
nicio restricţie în această privinţă. 

- (2) Vezi Pand. fr., v* Mandat, 243 urm.— Cu toată discuţia, ce s'a 
ivit în această privinţă în Franța, mandatul tacit este, în genere, 
admis și acolo. Vezi Cas. fr. Sirey şi Pand. Ptriod. 1909. 1, 13 
şi Or. judiciar din 1909, No. 26, p. 208 (eu o observ. de 1. S. 
Codreanu). În acelaş sens, Guillouard, Mandat, 46; Baudry et 
Woabhl, Jdem, 481; Troplong, Idem, 114 urm.; P. Pont, Idem, 845; 
Laurent, XXVII, 378 urm.; Thiry, 1V, 225; Arntz, IV, 1460; 
Colmet de Santerre, V, 349 bis, III şi t. VIII, 202 bis Il.—Contră.: 
Taulier, ZP. raisonnee du C. civil, VI, p. 514 urm. (ed. din 1847); 
C. Metz, D. P. 67. 2. 14; Sirey, 67. 2. 313, ete. 

() Cas. rom. V. revista Jurisprudenţa, 1909, No. 40, p. 630, 631.
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este o chestie de fapt lăsată cu totul la suverana apreciere 
a instanţelor de fond (4). | 

Chestiunea este însă de a, se şti cum se va dovedi acest 
mandat, căci numai dacă existenţa mandatului este probată, 
cei de al treilea pot aveă o acţiune contra mandantului pentru 
obligaţiile contractate de mandatar în limitele puterilor date (2). 
Se decide, în genere, că proba mandatului tacit se poate 
face nu numai prin martori, dar şi prin diferite fapte sau 
prezumpții care să-l indice în mod neindoelnie și neechivoc, 
și aceasta chiar atunci când valoarea, litigiului ar fi mai 
mare de 150 lei). 

Această soluţie este, după părerea, noastră, inadmisibilă. 
In adevăr, mandatul, fie expres, fie tacit, este un contract 
care nu se formează decât prin concursul voinței părţilor, 
şi acest concurs de voințe nu poate fi dovedit decâţ con- 
form dreptului comun, adecă prin mărturisire sau jură- 
mânt (*), sau printr'un act scris, sau prin martori și pre- 
zumțţii, însă numai atunci când există un început de probă 
scrisă, şi această regulă este opozabilă chiar terţilor (5). 

() Cas. rom. Dreptul din 1909, No. 24 (cu observ. noastră). 
Mai vezi Cas. rom. Bult. 1901, p. 957 şi Dreptul din 1901, 
No. 66; Or. judiciar din 1901, No. 57; Trib. Dolj, Pagini 
Juridice din 1908, No. 35; C. Craiova, Pagini juridice din 1909, No. 51. Vezi și alte decizii citate în tom. V al Coment. 
noastre, p. 318, nota 3, la care trebue să adăogăm : 0. Bucu- 
rești şi Craiova, Dreptul din 1901, No. 64 şi din 1908, No. 32; 
Cas. rom. Dreptul din 1906, No. 80; Or. judiciar” din acelaş 
an, No. 66 şi Bult. 1906, p. 1478. Cpr. şi Judec. ocol I Craiova, 
Cr. judiciar din 1906, No. 78 (eu nota d-lui D. D. Stoenescu). 
Vezi şi supră, p. 47, nota 1. 

(2) C. Bucureşti, Dreptul din 1904, No. 22, p. 170. 
(5) Vezi în acest sens, Cas. rom. Bult. S-a 1, 1872, p. 105 şi 111; 

Bult. S-a 1, 1892, p. 889; Bult. S-a II, 1892, p. 1052; Bult. 
1900, p. 36; Bult. 1906, p. 1478; Or. judiciar din: 1906, 
No. 66 şi Dreptul din acelaş an, No. 80 (eu observ. noastră 
în sens contrar); C. București, Dreptul din 1891, No. 18 şi 
din 1902, No. 74; C. Craiova şi Trib. Ilfov, Dreptul din 1908, No. 32 şi 64; Trib. Dolj, Pagini juridice din 1908, No. 35. 
Mai vezi în acelaș sens, Labb6, nota în Sirey, 76. 1. 401; 
Baudry et Wahl, Mandat, 504 şi nota în Sirey, 1901. 1. 25. 

(4) Pand. fe., v Mandat, 364; Baudry et Wahl, Idem, 502. 
() Vezi Repert. Sirey, Mandas, 290 urna., Şi deciziile citate acolo. — 

Vezi însă Duranton, XVIII, 234; Troplong, Mandat, 145. 

26537 - 
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Dovedirea 
mandatului 

tacit. 
Controversă.
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Art. 1191 C. civil este, în adevăr, absolut şi nu admite 
alte derogări decât acele anume statornicite de lege (*). 

Sarcina probei ineumbă, conform dreptului comun, 
acelui care invoacă existenţa mandatului (2). 

Modul de Rămâne însă bine înțăles că această soluţie nu va fi 
dovedire al 3 AL 4 - > la pai a .. x mandatului 2dMisă decât în materie civilă, căci în materie comercială, 
comercial. mandatul fie tacit, fie expres, poate fi stabilit, în toate ca- 

Art.46 C. com. zurile, cu martori și prezumpţii (art. 46 C. com.)(6). 
Cazurile în In privinţa, cheltuelilor casnice și ale gospodăriei, precum 
e ga ȘI pentru întreținerea şi îmbrăcămintea ei şi a copiilor săi, 

up pd . pd * . aveă mandat femeea măritată este presupusă a aveă, mandat tacit dela, 
tacit dela băr- bărbatul său, însă aceasta sub condiţie ca cheltuelile făcute 

ul său. J ! | 
de dânsa să nu fie exagerate (*). 

() Vezi în acest din urmă sens, Cas. rom. Bult. 1897, p. 20; 
C. laşi, Bucureşti şi Trib. Ilfov, Dreptul din 1896, No. 6l 
şi Or. judiciar din acelaş an, No. 28; Dreptul din 1903, 
No. 32; Dreptul din 1908, No. 64, p. 523 şi 528, precum și 
deciziile străine citate de noi în Dreptul din 1906, No. 80, 
„689, nota 4, la care trebue să adăogăm, Cas. fr. Sirey, 

1902. 1. 488. Cpr. și Trib. Versailles, Pand. Period. 8. 2. 
182 (în privința mandatului tacit ce servitorul este presupus 
a aveă dela stăpânul său pentru cumpărarea lucrurilor tre- 
buitoare gospodăriei casnice). Mai vezi Planiol, I], 2242; T. 
Hue, XII, 16; Guillouard, Mandat, 63; Troplong, Jdem, 142; 
P. Pont, Idem, 873; Laurent, XXVII, 454 urm.; Pand. fe, 
v Mandat, 314 urm.; Repert. Sirey, eod. v0, 290 urm,, ete. 

  

Dovedirea. Nu, trebue însă să confundăm dovedirea existenţei manda- 
întinderei „tului cu dovedirea întinderei lui, căci odată mandatul stabilit 
mandatului conform dreptului comun, întinderea lui poate fi dovedită prin 

martori şi prezumpții, de oarece atunci nu mai este vorba de do- 
vedirea, contractului, ci de interpretarea lui, şi această inter- 
pretare este de domeniul suveran al instanţelor de fond. Cpr. 
Cas. rom. Dreptul din 1909, No. 24; Bult. 1907, p. 443 şi Cr. ju- 
diciar din 1907, No. 24; Guillouard, Mandat, 65; Baudry et 
Wahl, JIdem, 560, 561; Pand. fe., v? Mandat, 589 urm.: 
Repert. Sirey, cod. v*, 306 urm. — Sarcina probei incumbă 
aceluia care invoacă mandatul. Baudry et Wabl, op. cit., 
p. 297 (ed. a 3-a). 

(2) Pand. fr., v? Mandat, 412, şi autorităţile citate acolo 
&) Cpr. Troplong, Mandat, 142; Guillouard, Idem, 61; Baudry 

et Wabhl, Idem, 501; Pand. fr., vo Mandat, 408 urm,, ete. 
(*) Vezi OC. Bucureşti şi Craiova, Dreptul din 1885, No. 85 şi 

” din anul 1889, No. 36; Dreptul din anul 1896, No. 34; 
Cr. judiciar din 1903, No. 62. (eu observ.. noastră); Trib.
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Acest mandat nu există însă între concubini. Astfel, Acest mandat femeea nemăritată, care trăeşte în concubinaj cu un bărbat, nt oxisti între nu este presupusă a aveă mandat dela acest din urmă pentru cheltuelile casnice și ale gospodăriei, chiar dacă ea ar fi luaţ faţă, de terţii calitatea, de femee măritată (1). 
O altă categorie de persoane cari sunt, în genere, pre- Cazurile | supuse a aveă mandat tacit sunt servitorii, când cumpără şine servitorii cu buni pe şin proviziile necesare gospodăriei zilnice. Stă- a avea man- pânul nu răspunde însă de cumpărăturile făcute de servitorul ea ob său pe credit, dacă el obişnuiă a cumpără toate cele tre- buitoare cu bani gata. Furnisorii sunt în adevăr, în ase- menea. caz, în culpă că au ereditaţ pe servitor, fără a luă informaţii dela stăpân (2). 

  

Ilfov, Dreptul din 1889, No. 5 şi Or. judiciar din 1906, No. 25; Justiţia de pace şi Trib. Paris, Pand. Piriod. 1906. 2. 113 şi Cr. judiciar din 1908, No. 8. Cpr. Pothier, Tr. de la puissance du mari, VII, 49; Planiol, II, 2241; Pana. fe., Y Mandat, 255 urm., şi Mariage, 5147 urm.; Baudry et Wll, Mandat, 444; Guillouard, Idem, 49, şi Contrat de mariage, II, 866; Raditre et Pont, Contrat de mariage, IL, 792; P. Pont, Mandat, 849; Arntz, INI, 652 şi IV, 1460; Thiry, IV, 225, p. 201; 'T. Huc, IX, 159 şi XII, 13, p. 23. Mai vezi tom. | al Coment. noastre, p. 754, nota 3 (ed. a 2-a); tom. V, p. 320, ad notam, şi tom. VIII, p. 414, text și nota 2. In baza acestui mandat tacit se decide, în genere, că femeea, Inchirierea poate, mai ales în caz de absenţă a bărbatului, să închirieze, de către femee bine înţăles în limitele unui act de administraţie, adecă peă unui imobil cinci ani cel mult, un imobil pentru locuinţa, ei şi a familiei Pa oca sale, rămănând însă ea tribunalele să anuleze contractul, după * ” cererea, bărbatului, în eaz când imobilul închiriat n'ar fi po- trivit cu averea şi condiţia socială a, soţilor. Vezi supră, p. 54, ad notam şi tom. I, loco supră cit. (ed. a 2-a). Cpr. Baudry et Wabhl, Mandat, 486, p. 257 (ed. a 3-a), C) Trib. şi Justiţia, de pace din Paris, D. P. 1904. 2. 239 şi D. P. 1908. 5. 22; Dreptul din 1909, No. 24, p. 192. (2) Cpr. Pothier, 0pl . II, 456; Baudry et Wabhl, Mandat, 481; Guillouard, Jdem, 50; P. Pont, Idem, 850; Domenget, Jdem, 118, 119; Troplong, Idem, 134 şi 603; Planiol, II, 2241; T. Huc, XII, 13; Pana. fr. vo Mandat, 266 urm.; R&pert. Sirey, cod. v, 102 şi Louage d'ouvrage, 1056 urm.; Laurent, XXVII, 390; Trib. Paris, Dreptul din 1886, No. 48 şi 75; Trib. Versailles, Pound. Period. 86. 2. 182. Vezi și tom Val Coment. noastre, p. 320, ad notam. Cpr. art. 1384 C. Calimach (1032 C. austriac).
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Cazurile în Mandatul tacit, pe care am văzut că legea noastră îl 
cari mandatul : ș . : : | A as tacit nu este Adimite în termeni expreși (art. 1533), nu este însă cu pu- 
cu putință. ținţă în cazurile în cari el trebue să fie seris, şi a fortiori, 

autentic. Astfel, mandatul conferit pentru a ipotecă un imobil 
trebue să fie expres și chiar uutentie. (Vezi înfră, p. 365). 

Mandatul Tot astfel, procura, dată spre a pledă în numele man- 
ad lite. dantului (mandatum ad litem) (1), trebue să fie scrisă şi lega- 

lizată (art. 94 Pr. eiv.)€). 
Procurile Dacă procura emană dela o autoritate străină sau dela, 

emanate dela - , Any 7 xx Ri A autorităţile O &utoritate română din străinătate, ea nu va putea servi în 
străine. țară decât după ce va, fi fost tradusă şi legalizată de Minis- 

terul de externe (art. 19 Regul. cons. din 25 Iunie 1880). 
Formele. Mandatul, nefiind supus nici unei forme speciale, poate 

mandatului. fi constituit, ca, orice contract în genere, printr'un act, fie 
autentic, fie sub semnătură privată, prin scrisoare, telegramă, 
Şi chiar în mod verbal, rămânând, în acest din urmă caz, 

L. timbrului. (1) Contractele de mandat sunt supuse taxei de înregistrare de 
Art, 46, 30, 50 bani la suta de lei, când suma onorariilor este de 100 lei 

sau mai mare (art. 46, 2 L. timbrului). Vezi asupra acestui 
text jurisprudenţa, arătată de C. Botez, Legea asupra tazelor 
de timbru si înregistrare, p. 181, 182 (ed. a 3-a, 1908). 

C. Caragea şi (2) Cpr. Baudry et Wabhl, Mandat, 481, în fine. „Vechilul de 
C. Calimach. judecăţi, zice codul Caragea (art. 2, partea III, eapit. 20), să 

se orânduiască cu adeverinţă înserisă. Vechil fără adeverinţă 
înscrisă să nu fie primit la judecata“. — Codul Calimaeh cere, 
în această privinţă, o procură specială (art. 1352, eorespun- 
zător cu art. 1008 din codul austriac), iar ofisul domnese 
din 1840 cere o procură (vechelemea) întărită de locul jude- 
cătorese (autentică). (V. Coleeţ. Pastia, p. 456). S'a decis însă, 
într'o afacere în care am pledat noi înşine, că după legea din 
1839 asupra vechililor, mandatul dat unei persoane de a face 
un lucru, nu de a stă în judecată, eră valabil fără a fi fost 
întărit de autoritate, şi un asemenea mandat puteă fi dat chiar 
unui străin. (Trib. “Putova, Dreptul din 1890, No. 6, p. 47). 

() Cpr. C. Iași şi Cas. rom. Dreptul din 1889, No. 45 şi din 1892, 
No. 18; Bult. 1891, p. 979; Dreptul din 1905, No. 33. — 
Sa decis însă că avocaşii creditului funciar nu au nevoe, 
pentru a reprezintă societatea în justiţie, de o procură legali- 
zată, de către autorităţile competente (art. 94 Pr. civ.), ei putând 
justifică în mod valabil delegaţia, lor printr'un extract de pe 
procesul-verbal. al consiliului de administraţie, legalizat şi 
semnat de prezidentul şi directorul societăţei. C. Iaşi, Dreptul 
din 1897, No. 13, p. 9%.
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ca dreptul comun să se aplice, în materie civilă, în privinţa, admisibilităţei probei testimoniale (*). 
Mandatul, care n'ar f autentic, poate fi dat cu nu- Mandatul mele mandatarului în alb, rămânând ca acest nume să fie adaos în ab pe urmă). (Vezi snfră, p. 606). 
De câteori mandatul este constatat printr'un act sub  Neaplie. semnătură privată, el nu este supus formalităţei dublului 22: 1179. original (art. 1179), pentrucă, după cum știm, mandatul este, în toate eazurile, un contract unilateral (5, 
EA nu este, de asemenea, supus formalităţei bunului şi  Neaplie. aprobat, prevăzută de art. 11804). art, 1180. Am zis că, în principiu, mandatul nu are nevoe de & Cazurile în fi constatat printr'un act autentie. Sunt însă cazuri excep care legea cere ţionale în cari legea. cere o procură aufenţică, Aceste cazuri a entică, sunt determinate de art. 23, 52, 1781, 1788. civil, art. 3 L. pentru autentificarea, actelor, ete. (5). 
Proeura, va mai trebui să fie autentică de câteori mMan-  Instrumea- datarul va luă parte la instrumentarea unui act solemn, tea uni act precum este: ipoteca, donaţiunea, convenţia matrimonială, subrogaţia consimţită de debitor (art. 1107 Ş 2), ete. Mandatul trebue să fie în specie autentic, pentrucă, după cum foarte bine zice Curtea din Lyon (D. P. 92. 1. 218), mandatul 

formând un tot indivizibil cu actul pentru care a fost dat, este supus acelorași condiţii la care este supus însuş actul. - 
Este, deci, firese lucru ea validitatea mandatului să fie 
  

C) Thiry, IV, 225; Repert. Sirey, v” Mandat, 67; Pană. îr., cod. v?, 359 urm.; Baudry et -Wahl, Mandat, 5Ul; P. Pont, 1dem, 812; Guillouard, Idem, 61; Laurent, XĂVII, 454. (2) Baudry et Wabl, 0p. cit. 421 și 478; Guillouard, dem, 39; Troplong, Idem, 103; P. Pont, Idem, 860; Laurent, XXVII, 391; Repert. Sirey, Mandat, 74; Pand. fr., eod. vO, 301 urm. (2) Vezi supră, p. 557, 558. Opr. Baudry et Wabl, Mandat, 417; Guillouard, Jdem, 10,37; Pand. fr.,.v Mandat, 308; Repert. Sirey, cod. v, 20 și 72. C. Grenoble, D. P. 1909. 2. 331 şi Dreptul din 1910, No. 3. — Contră: Laurent, XXVII, 446. (*) Baudry et Wabl, op. cit., 476; Guillouară, Idem, 38; P. Pont, 1dem, 863; Laurent, XXVII, 447; Pand. fr., vo Mandat, 310; Repert. Sirey, eod. v0, 73; Qas. fe. D. P. 61. 1. 366; Sirey, 62. 1. 172, ete. 
(6) Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 457, nota 2; t. VII, p. 144%, nota | şi Tr. nostru în limba, franceză, p. 292, nota 2, Cpr. Râpert. Sirey, v Mandat, T7 urm.
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subordonată formei esenţiale a actului ce el are de obiect. 
Doetrina, şi jurisprudenţa, sunt; unanime în această privinţă (£). 

Donaţiunea, fiind un act solemn (art. 813, 814), de aiei 
rezultă că ea nu va, puteă fi acceptată de către un mandatar 
al donatorului decât dacă -el va, fi învestit tot cu o procură 
autentică, deşi Curtea din București a decis contrariul (2), 
Art. 938 -din codul fi. este expres în această privinţă, însă 
acest text a fost. eliminat. de legea, noastră ca inutil (6). . 

Incât privește renunțarea, la, moștenire, .o procură numai 
legalizată ajunge, însă ea va trebui să fie specială, fiind 
vorba de un act de înstrăinare (art. 1536)... 
„_-„Inecât privește mandatul ce trebue să aibă cineva spre 

a primi o plată, vezi tom. VI al Coment. noastre, p..456 urm. 
S'a decis că mandatul conceput în termeni generali conferă 
mandatarului dreptul de a primi plata (5). 

„Condiţiile cerute pentru existenţa mandatului. 

Condiţiile necesare la existenţa mandatului sunt: 10 un 
obiect licit; 20 consimţimântul părţilor; 30 şi capacitatea, lor. 

1 Obiectul mandatului. 

Obiect posibil : Conform dreptului comun, mandatul trebue să aibă un şi licit. obiect, şi acest obiect trebue să fie posibil și licit. Astfel, 

(1): Cas. rom., 0. Bucureşti, Iași şi Trib. Mehedinţi, Bult. S-a 1, 1888, 
| pag. 721; Bult. 1900, p. 171 şi Dreptul din 1900, No. 22; 

Dreptul din 1894, No. 50 şi 1897, No. 31 şi 74; Cr. judiciar din 
1902, No. 68 (cu observ. noastră); Baudry et Wabl, Mandat, 

- 464 urm.; P. Pont, Idem, 1, 865; Baudry et Loynes, Priwil. 
et huypothiques, II, 1413, cari se referă 'la părerea noastră; 
Planiol, II, 2243, ete. Vezi tom. LI al Coment. noastre, p. 219 
şi 761, nota 1 (ed. a 2-a); tom. VI, p. 6ll urm.; tom. VII, 

- _p. 128, text şi nota 5, şi tom, VIII, p. 41 urm. 
(2) Dreptul din 1887, No. 52 şi din 1888, No. 22. 
(5) Vezi în acest sens, singurul juridic, deciziile citate în tom. VI 

al Coment. noastre, p. 457, nota 2; p. 612 nota 2 şi tom. VIII, 
p. 42, nota 2. Vezi şi Tr. nostru în limba franceză, p. 292, n. 2. 

(*) Vezi tom. VI suscitat, p. 457, nota 2. Cpr. art. 1353 C. Ca- 
limach (1008 C. austriac). Vezi şi înfră, p. 579. 

„€) Oas. rom. Bult. S-a 1, 1883, p. 263. Cpr. L. 12, Pr., Dig, 
De solutionibus, 46, 3.
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n'aş puteă să-ţi dau mandat de a cumpără otravă spre a 
otrăvi un om; de a, introduce în țară mărfuri oprite; de a 
participă la: jocuri sau rămăşaguri pentru care legea nu 
conferă nicio acţiune; de a, cumpără pentru mine: bunuri pe 
care le administrez şi pe care, ca atare, nu le pot cumpără nici 
direet, nici prin persoane interpuse (art. 1308 C: civ.), ete. (4). 

„ Întrun cuvânt, mandatul poate să aibă de obiect orice 
act juridic licit. Astfel, aș putei să însăreinez pe un terțiu. 
eu publicarea operelor mele după moartea mea, (9) 

Numai actul care urmează a fi făcut de acum înainte 
(negotium gerendum), poate face obiectul unui mandat, nu 
însă şi actul făcut (negotium gestum). i 

Astfel, mandatul n'ar putea, să aibă de obiect un îm- 
prumut, câre ar':fi fost realizat mai înaințe (6). 

Mandatul nu poate să aibă de obiect decât actele juri- 
dice, cari pot fi făcute prin -mandatari. Astfel, n'aș putea 
dă cuiva mandat de a-mi face testamentul, de a se căsători 
sau despărți în numele meu. (art. 61, 225, 246, 276)(4). ete. 

__ Și prestarea jurământului se face tot în persoană, de 
către partea căreia jurământul a fost deferit (art. 245 Pr. civ,). 5 
Acceptarea jurământului poate însă fi făcută prin mandatar. 

(0, Cpr. Pand. fr., + Mandat, 147 şi 170 urm.; Baudry et Wahl, "Mandat, 444 urm.; Guillouară, Idem, 15, 58 şi 136; Thiry, IV, 223 'şi 136; Laurent, XXVII, 402, ete. Cpr. L. 6 $ 3, Dig., Mandati, vel: contra, 17, 1; unde se zice: „Rei turpis „nullum mandatum est, et ided hac actione-non digelur“. Legea 22 $ 6, Dig.,. loco cit, exprimă aceeaş idee când zice: „Qui 
adem sacram spoliandam, hominem vulnerandum, occidendum, mandatum suscipial, nâhil mandati judicio consequi potest, propter turpitudinem mandati“. 

(2) C. Paris, Sirey, 50. 2. 695. | - . | () Pothier, Mandat, 6; Troplong, Idem, 29; Guillouard, Idem, 60; Baudry et Wabl, Idem, 444; P. Pont, Jdem, 809; 'Thiry, IV, 223. Cpr. L. 12 $ 14, Dig., Manda, vel contra, 17, 1, unde se zice: „Si post creditam Pecuniam mandavero credi- tori credendam, nullum esse mandatum rectissime Papi- 
nianus ai“. 
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(*) Vezi supră, p. 551, nota 8. — Căsătoria prin proeurațiune Căsătoria prin nu mai este admisibilă astăzi faţă cu textul art. 61, modi- procurăţie. ficat, după propunerea noastră, prin legea din 1906, care cere Inadmisibili- prezenţa soților în persoană. Inainte de modificarea, acestui text, chestiunea eră supusă diseuţiunei. Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 40, nota 3 şi p. 51, nota 2 

tate.
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„Deferirea Și deferirea, jurământului poate aveă, loc prin man- 
Primântulhi. gaţar în baza unei procuri speciale ('), soluţie admisă şi prin 

art. 1352 din codul Calimach (1008 C. austriac). 
Actul juridic care face obiectul mandatului trebue, în 

principiu, să fie de așa natură încât să fie susceptibil de a 
fi executat de însuș mandantul; şi aceasta ca o consecinţă 
a principiului că acel care face un aet prin mandatar e 
presupus a-l face însuş. Qui mandat ipse fecisse videtur(?). 

Simplu sfat. In fine, ştim că, pentru ca mandatul să fie cu pu- 
tință, se cere ca, actul să nu fie numai în interesul manda- 
tarului, precum ar fi, de exemplu, în cazul când aş zice că 
capitalul d-tale să-l dai cu dobândă, iar nu să-l întrebuinţezi 
la cumpărarea de imobile, sau wice-versa. Aceasta, mar fi un 
mandat, ci un simplu sfat. (Vezi supră, p. 551). 

20 Consimţimântulfpărţilor. 

Contract con- Mandatul fiind un contract consensual, cere neapărat 
esa: consimțimântul părţilor. Am văzut însă că acest consim- 

ţimânt poate fi dat atât în mod expres cât şi tacit (art. 1533), 
ca în toate contractele, afară de acele solemne(?). 

Art, 953 urm. Conform dreptului comun, acest consimțimânt trebue 
să fie liber, adecă să nu fie dat din eroare, să nu fie smuls 
prin violență și să nu fie surprins prin dol (art. 953 urm.). 

Eroarea Eroarea asupra persoanei mandatarului, de câteori va 
soanei ap. Puteă fi dovedită, va aduce nulitatea, mandatului, pentrucă, 
datarului. în asemenea maferie, întuitus persone joacă un rol con- 

siderabil (*). 

Deferirea ju- (1) Cas. rom. Bult. S-a 1, 1877, p. 50. Cpr. Domenget, Mandat, 
rământului. 177.—Un mandatar general n'ar puteă deferi jurământul, cu 
Controversă. toată, părerea contrară a lui Pothier (Mandat, 156) şi a lui 

Troplong (Idem, 294), cari se întemeiază pe L. 17, $3, Dig., 
De jurejurando, 12, 2, chiar dacă el ar fi lipsit de ajte 
mijloace de probaţie, pentrucă jurământul implicând oarecum 
o tranzacţie (speciem transactionis), este un act de înstrăinare, 
şi ca atare, cere o procură specială. Vezi, în această privinţă, 
infră, pag. 579, text şi nota 2. 

(2) Opr. Pothier, Mandat, 10; Thiry, IV, 223; Pand. fe, x 
Mandat, 163. 

(2) Vezi supră, p. 25. 
(*) Pand. fe., v Mandat, 145.
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3* Capacitatea părţilor, ' 

Pentru ca mandatul să poată avea loc, se cere ea 
mandantul să fie capabil de a face însuş actul juridie pentru 
care însărcinează pe altul. 

Capacitatea necesară spre a puteă da un mandat se determină după matura actului care face obieeţul mandatului. 
Asttel, dacă este vorba de un act de administraţie, este 
suficient ca mandanțul să aibă capacitatea de a administră. 
Un minor emaneipat, o persoană pusă sub consiliu judiciar, o femee măritată separată de bunuri au, deci, capacitatea, de a dă un mandat pentru acte de administraţie. Dacă este vorba, din contra, de unaect de dispoziţie, mandantul trebue să fie capabil de a înstrăină (1). 

Validitatea, aetelor mandatarului atârnă de capacitatea, 
ce mandantul avei în ziua conferirei mandatului, iar nu 
de aceea ce el avei în momentul facerei actului (2). 

Nulitatea, mandatului dat de către un incapabil este o 
nulitate relativă, care nu poate fi opusă decât de însuș in- 
capabilul (art. 952). 

Mandatul poate să emane dela o societate care con- 
stitue o persoană morală, In privinţa, societăţilor cari nu au 
acest earaeter, mandatul nu poate să emane decât dela asociaţi. 

Nu este însă nevoe ca mandatarul să aibă capacitatea 
de a face pe socoteala lui actul juridie eu care este însăr- einat de către mandant. lată, în adevăr, cum se exprimă 
art. 1538 din codul civil. . 

Art. 1538. — Femeile (2) şi minorii emancipaţi pot fi aleşi mandatari; mandantul nu are însă o acţiune contra mandatarului minor gecât după regulele generale relative la obligaţiile minorilor; 

(€) Cpr. Thiry, IV, 224; Guillouard, Mandat, 55; Baudry et W abil, Jdem, 4il urm.; P. Pont, Idem, 91; Laurent, XXVII, 395 urm.; Pand. fr., vw Mandat, 208 urm.—S'a decis că acel care este incapabil de a dobândi nu poate să, dei, mandat de 
a dobândi în numele lui. Trib. Paris, Pand. Period. 92. 2. 49, (2) Baudry et Wabhl, Mandat, 415; Guillouard, Jdem, 55; P. Pont, dem, 962; Pand. fe., yo Mandat, 207; Dalloz, Nour. 
C. civil annott, IV, art. 1990, No. 38 urm. 

(9) Şi trebue adaos: măritate, căci femeile nemăritate nu sunt lovite de incapacitate. Vezi infră, p. 571. 
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COD, CIVIL, — CARTEA III. —PIT. IX, —CAPIT. I.— ART. 1538. 

iar în contra femeei măritate fără autorizarea bărbatului, decât 
după regulele stabilite la titlul despre contractul de căsătorie și 
drepturile respective ale soţilor. (Art. 199, 201, 427, 913—915, 
1157, 1164, 1223 urm..C. eiv. Art. 1990 C. fr)(!), 

Mandatul poate fi dat unei persoane incapabile de a 
se obligă (art. 1538) (2). . 

Astfel, o femee măritată, un: minor emaneipat, o per- 
soană pusă sub consiliu judiciar, şi chiar un minor neeman- 
cipat şi un interzis, după părerea unanimă a autorilor, deși 
legea -nu vorbeşte de acești din urmă incapabili, din cauza 
rarităței cazurilor. în cari ei vor fi rânduiţi mandatari, pot 
fi învestiţi cu puterile unui mandat (2). 

Motivele acestei dispoziţii care, la prima vedere, pare 
extraordinară, sunt, după cum le-a expus foarte bine tri- 
bunul 'Tarrible, că, în ceeace priveşte - raporturile dintre 
terţii şi mandatari, incapacitatea  mandatarului nu are nicio 
importanţă, de vremece terţii nu pot propune această inca- 
pacitate (art. 952); ea poate să jignească -numai pe man- 
dant, care este în culpă că şi-a încredințat interesele sale 
unui incapabil, oi 

Dar dacă, persoanele incapabile pot fi rânduite man- 
datari, aceste persoane nu contractează însă o obligaţie validă, 
și mandantul nu are acţiune contra lor. decât după regulele 
generale relative la, obligaţiile contractate de: incapabili. 

0) 

(9) 

49) 

Opr. L. 3 Ş$ 11; L: L. 4 şi 28, Dig., De minoribus, 4. 4 
Mai vezi. L. 2, Pr., Dig., De diversis regulis Juris antiqui 
50, 17 şi Harmenopol, Lib. 1, tit. 13, De mulieribus, ab 
initio; Pothier, Tr. de la puissance du mari, 49 şi Oblig., II, 507. 
La această regulă se face însă excepţie în privinţa executo- 
rilor testamentari (art. 913—915). Motivele acestei derogări 
sunt următoarele: în privinţa mandatului ordinar, mandantul 
sufere însuş consecinţile alegerei sale, și posibilitatea, de a 
„revocă, mandatul îi procură mijlocul de a înlătură dauua ce 
ar puteă suferi prin faptul că şi-a încredinţat interesele sale 
unei persoane care nu răspunde de gestiunea sa; pe când, în 
ceeace priveşte pe executorul testamentar, consecinţa unei rele 
alegeri nu se sufere de mandant, care nu mai există, ei de 
moştenitorii lui, cari nu au niei mijlocul de a retrage pu- 
terile mandatarului. lată pentru ce legea este de astădată mai 
aspră şi cere ca executorul testamentar să fie capabil de a se 
obligă. Cpr. -Demolombe, XXII, 24; Guillouard, Mandat, 57. 
Vezi Pand. fr., v Mandat, 224, şi autorităţile citate acolo.



DESPRE MANDAT. — ART. 1535, 1538, | 571 

Aşa dar, în privinţa, raporturilor dintre mandatar şi Raporturile mandant, acest din: urmă, este obligat către acel de al doilea, dintre, man- ca și cum mandatarul ar fi capabil; pe când mandatarul mandatar. incapabil nu este obligat faţă de mandant, el putând în totdeauna să invoace incapacitatea sa, când va fi urmărit de mandant (art. 952). 'Tot ce se. va, puteă cere dela dânsul este numai să restitue ceeace i-a folosit (art. 1164) (%. Intwun cuvânt, raporturile dintre mandatar și mandant sunt câr- muite de principiile ordinare ale incapacităţei. Când, deei, 0 persoană își alege un mandatar incapabil, el o face pe riscul şi pericolul său. DR 
Incât priveşte raporturile . dintre terţii și mandant, Raporturile, acesta, este obligat către ei, ca și cum mandatarul a fi fost dintre terți și capabil. Terţii nu au, în adevăr, a se ocupă de capacitatea ' mandatarului, ci numai de puterile ce-i conferă mandatul: Dacă mandantul şi-a dat interesele în mâna unui incapabil Și a unui om inexperient, aceasta, îl priveşte: pe dânsul. 
Art. 1538 vorbeşte de femei, ' bine înţăles măritate, căci numai ele sunţ ineapabile. (Vezi supră, p. 569, nota 3). 
Femeea măritată nu poate, deci, să primească un mandat Autoriz. ne- fără autorizarea bărbatului sau a justiţiei, după cum o spune Cosa „remeei anume art. 1745 $ 2 din codul italian (2). Dacă ea nu se - conformă acestei : dispoziţiuni şi, fără această, autorizare, pri- meşte și execută mandatul, efectele . juridice ale acestui 

mandat vor fi acele mai Sus expuse. 

Diversele specii de mandat. 

Mandatul special şi general. 

Art. 1535. — Mandatul este special pentru o afacere, sau pentru oarecare anume afaceri, ori este general pentru toate afa- cerile mandantului. (Art. 1536 urm. C. civ. Art, 118, 162, 375, 395, 494, 523, 692 C. com.: Art. 1987 C. fr.) 6). 

„(1) Vezi Pand. fe., v Mandat, 227, şi toţi autorii, 
(2) Dacă însuş bărbatul îi dă mandat, ceeace este cu putință, atunci autorizarea sa, este tacită, | 
(6) Cpr. L. 1 $ 1, Dig. De procuratoribus, 3, 3; Pothier, 

Mandat, 123, 144.
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Ari. 1536. — Mandatul conceput în termeni generali cu- 
prinde numai actele de administraţiune. (Art. 1988 C. f..). 

Când e vorba de înstrăinare, ipotecare, sau de facerea unor acte ce trec peste administraţiunea ordinară, mandatul trebue să fie special. (Art. 362, 427, 1268 urm. C. civil. Art. 375 C. com. 
Art. 1741 $ 2 C. italian) (). 

Art. 1537. — Mandatarul nu poate face nimie afară din |i- mitele mandatului său; facultatea de a face 0 tranzacţiune cu- 
prinde pe aceea de a face un compromis (2). (Art. 987, 1545, 
1704 urm. O. civ. Art. 339 urm,, 342 urm. Pr. civ. Art. 1989 C, fr. €). 

Mandatul este, după cum am văzut supră, p. B49, con- 
vențional, legal şi judiciar. 

Mandatul Mandatul este convențional când rezultă din convenţia, 
i pa sau contractul părţilor; el este legal când rezultă din lege, 

dieiar. Şi Judiciar când rezultă dinti'o rânduire a Justiţiei. 

0) Cpr. L. 5, Pr. şi L. 41, Dig, Mandati, vel contra, 17, 1; 
L. 60 şi 63; Dig., De procuratoribus, 3, 3; L. 16, Cod, De 
procuratoribus, 2, 13; Pothier, Oblig., IL, 513 şi Mandat, 
V, 148 urm. 

Deoseb. de Este de observat că art. 1998 Ş 2 din codul fe. dispune că, C. fr... Repro- „dacă este vorba de a înstrăină sau de a ipotecă, sau de un cerea 2 alt aci de proprietate, mandatul trebue să. fie expres“. In loe 
iri LS de a traduce acest text întoemai, art. 1536 $ 2 din codul 

Greșală de 
traducere. 

nostru se exprimă în modul următor: „Când e vorba de în- 
străinare, ipotecare, sau de facerea unor acte ce tree peste 
administrațiunea ordinară, mandatul trebue să fie special“. 
Acest text care, după cum vedem, să depărtează întrucâtva, 
dela textul francez, reproduce în parte art. 1741 $ 2 din 
codul italian, înlocuind cuvântul expres prin special. lată, 
în adevăr, cum se exprimă acest din urmă text: „Quando si 
tratii di alienare, ipotecare, o fare altri atti che eccedono la 
ordinaria amministrazione, îl mnandato debb' essere espresso“. 
Cuvântul special, care se vede în textul nostru este 0 remi- 
niscență a art. 1352 din codul Calimach. Vezi acest text 
citat înfră, p. 579. 

(2) Este de observat că atât textul corespunzător francez (art. 1989) 
cât şi acel italian (art. 1742) zic că facultatea de a face 0 
tranzacţie nu cuprinde pe aceea de a face un compromis, pe 
când în textul nostru se vede eliminat particula nu, probabil 
dintr'o eroare a, eopistului. O asemenea eroare se mai vede 
şi în art. 1570 dela comodat, în care iarăş lipseşte particula 
nu din textul oficial. Vezi înfră explie. acestui text. 

6) L. 5, Pr. şi L. 41, Dig, Mandati, vel contra, 17, 1; Instit., 
De mandato, 3, 26, $ 8; Pothier, Oblig., II, 513, etc.
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Astfel, tutorul, tatăl administrator legal al bunurilor 'Tutorul, Tatăi copiilor săi minori, bărbatul, în privința  averei dotale a administrator femeei sale, ete., sunt mandatari legali. (Cpr. art. 1387 C. Calimach). Mandatul legal nu. conferă, în genere, decât dreptul de a face acte de administraţie. 
Sechestrul judiciar, reprezentantul acelor presupuşi ab- senți, curatorul moştenirei vacante, administratorul provizor rânduit alienaţilor, conform legei din 1894, sau persoanelor a căror interdicţie este cerută, ete., sunt mandatari judieiari sau judecătorești (?), 
Din punctul de vedere al întinderei puterilor manda- tarului, mandatul este special sau general. 
Mandatul este special, când are de obiect numai una, sau mai multe afaceri determinate ale mandantului (art. 1535); de exemplu: te însărcinez eu apărarea unui proces al meu, sau a tuturor proceselor mele (mandat ad htem). Mandatul este în cazul de față special, în sensul art. 1535, pentrucă este relativ numai la procesele mele, nu însă și la cele- lalte afaceri. 
Acest sens al cuvântului special nu trebue însă să fie confundat cu sensul pe care acelaș cuvânt îl are în art. 1536 în fine, unde prin mandat special se înțălege un mandat dat anume pentru o afacere determinată, (€). 
Mandatul poate să fie special din două punete de vedere, ceeace poate da loc la confuzie; de aceea credem că legiui- torul nostru n'a fost toemai ferieit când a înlocuit cuvântul expres din art. 1988 fe. prin acel de special (art. 1536 $ 2, an fine, C. român). Cu toate acestea, Planiol (II, 2237) zice că un mandat special, dat în termeni expreşi, este necesar pentru a înstrăină, ipotecă, ete. 
Mandatul este general când are de obiect toate afacerile mandantului (art. 1535): de exemplu: te însăreinez să-mi administrezi toate bunurile mele. 
Din acest punct de vedere, distincţia, între mandatul special şi general nu are nicio însemnătate juridică. 
Incât priveşte întinderea, puterilor mandatarului, regula 

(1) Cpr. Guillouard, Mandat, 69. 
(2) S'a decis că, şi în asemenea, caz, mandatul poate fi tazit (art. 1533), Cas. rom. .Bult. S-a, I, 1873, p. 39, ultimul con- siderent. | 

  

legal, ete. 

Sechestrul 
judiciar, ete. 

Mandatul 
special. 

Mandatul 
general.
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fundamentală este scrisă în art. 1537. » Mandatarul nu poate 
face nimic afară din limitele mandatului său (). 

Aşă dar, fie mandatul general, fie special, mandatarul 
nu are alte puteri decât acele ce-i sunt conferite prin mandat. 

Mandatarul neputând face nimie afară din limitele man- 
datului său, trebue, în principiu, să facă afacerea, ce-i este în- 
credinţată întoemai după modul arătat prin mandat (art. 1539), 
fără a pute întrebuinţă alt mod echivalent, chiar dacă ar fi 
mai avantagios (2). 

Se admit însă echivalente în îndeplinirea, mandatului, 
mai eu samă atunci când modurile de executare arătate în 
mandat nu sunt imperative (8). 

Dar dacă uneori se admit echipolente în executarea 
mandatului, asemenea echipolente nu sunt admise în privinţa 
obiectului mandatului. Astfel, dacă te-am însărcinat să-mi 
cumperi boi, nu voiu fi obligat dacă, în loe de boi, mi-ai 
cumpărat cai (4, ete. 

Mandatul Prin aplicarea principiului că mandatarul nu poate eși 
gat pentru o din limitele mandatului, art. 1537, partea finală, dispune 
cuprinde pe Că mandatul dat pentru a face o tranzacţie, adecă de a în- 
pacea dea Jătură sau de a termină o contestaţie prin înțălegerea cu ad- 

promis.  Versarul mandantului, nu conferă pe acela, de a face un com- 
promis, adecă de a supune arbitrilor deciderea contestaţie 
(art. 339 urm. Pr. civ.). 

Este adevărat că cuvântul nu lipseşte din ant, 1537, 
ca, şi din art. 1570 dela comodat, însă aceasta nu poate fi 
decât o eroare a, copistului; căci, cu toată soluţia, contrară 
dată de tribunalul Îlfov (5), nu eră nici un motiv de a, se 
  

0) „Diligentes fines mandat custodienti suni, nam Qui excessit, 
aliud guid facere videtur“. (L. 5, Pr., Dig., Mandati, vel 
contra, 17, 1). 

(2) Guillouard, Mandat, 73, şi deciziile citate de acest autor. 
(2) Guillouard, op. cit., 74; Domenget, Mandat, I, 214. 
(*) Troplong, Mandat, 314; Domenget, Idem, 215. 
(5) Dreptul din 1883, No. 65. Vezi şi Nacu, III, 414, No. 21, 

- care zice că textul art. 1537, așa cum este redactat, nu ne 
permite de a admite soluţia legei franceze. Eroare foarte mare 
după noi, căci dacă este de principiu că judecătorul nu poate 
să modifice un text existent, totuş el este în drept a modifică 
greșelile materiale ce ar cuprinde un text de lege. Asupra 
acestui punct toți autorii sunt de acord. Vezi tom. I al Coment.
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modifică, textul francez (în care cuvântul nu figurează), de oarece terminarea unei contestaţii prin propria judecată a mandatarului sau prin aceea a arbitrilor sunt două lucruri deosebite, pe care mandatarul n'a putut să le confundă, fără a eşi din limitele mandatului său. 

„Considerând, zice Curtea din Bucureşti (1) că, deşi după legis- laţia noastră, facultatea de a face o tranzacţie cuprinde pe acea de a face un compromis (Curtea iă textul art. 1537 tale quale, fără, a observă că din el lipseşte din eroare cuvântul nu ), totuş raţiunea se refuză a admite o asimilare complectă între ambele aceste acte, căci prin tranzacţie se cunoaște mai dinainte ce sacrificii îşi impune cineva, pe când supunându-se unui arbitraj, se referă la o decizie necunoscută, fără a-și da samă de întinderea sacrificiilor ce-şi impune“. 

Tot cam în asemenea termeni se exprimă şi Curtea. din 
Focșani (): 

„Considerând, zice această decizie, că deşi art. 1537 dispune că facultatea de a transige cuprinde şi pe acea de a face un com- promis (aceeaş observaţie ca şi la decizia de mai sus a Curţei din București), totuş rezultatul cert şi prevăzut al tranzacţiei pune mare distanță între acest act şi compromisul, al cărui rezultat incert, ca în toate hotărtrile, ar puteă angajă foarte grave interese, cari au trebuinţă de o protecţie specială, ete.t. 

Aşa dar, rămâne pentru noi cert, eu toată lacuna ce 

  

noastre, p. 74 (ed. 2-a). O altă greşală materială, datorită probabil tot copistului, se găseşte în art. 1536, care vorbeşte de înstrăinare ipotecară, pe când, de sigur, textul a voit să, zică: când e vorba de înstrăinare, ipotecare, ete. Şi această greşală, trebue să fie îndreptată de judecător. A fară, de acestea, mai sunt şi alte texte cari cuprind erori materiale. Vezi de exemplu, art. 468, 1031; art. 1056, care zice: creditorul, în loc de debitorul solidar; art. 1566, din care lipsese mai multe eu- vinte (vezi infră explic. acestui text); art. 1570 C. civil, ete. Acest din urmă text dispune că comodatarul poale să reţie lucrul sub cuvânt de compensație pentru creanţa ce are contra comodantului, pe când, desigur, textul trebue cetit în modul „ următor: comodatarul nu poate să reție, ete. În privinţa art. 1570, d-l Nacu (III, p. 436) face, de astă dată, să figureze în text cuvântul nu care, în manuscrisul original şi în cele mai multe ediţii ale codului, lipsește. Curioasă logică! 
-() Dreptul din 1884, No. 28, p. 218, col. l-a, - €) Dreptul din 1885, No. 10, p.. 80, col. 1-a. 
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Perimare. 
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cuprinde art. 1537 din codul nostru, că mandatul conferit 
pentru a face o tranzacţie nu conferă pe acela de a face 
un compromis, după cum mandatul de a face un compromis 
nu conferă pe acela de a face o tranzacţie. 

Alte exemple: Mandatul de a vinde nu cuprinde pe 
acela de a face un schimb, nici de a primi preţul (); man- 
datul de a încasă o ereanţă nu cuprinde pe acela de a urmări 
în justiţie pe debitor, nici de a cedă ereanţa, nici de a transige 
asupra ei, nici de a remite debitorului datoria, nici de a 
dispune de banii primiţi, ete.; mandatul de a luă o inscripţie 
ipotecară nu cuprinde, în genere, pe acela de a o reînoi; 
mandatul ad litem de a pledă nu cuprinde, în genere, pe acela 
de a face o tranzacţie, de a face opoziţie, apel, recurs, ete. 
(aceste acte necesitând o procură specială) (2); mandatul de a 

pledă, într'o afacere nu cuprinde pe acela de a renunță la 
un cap de cerere a reclamaţiei (?); nici pe acela de a cere 
perimarea unui apel, recurs, ete. (î); nici pe acela dea primi 
citaţiile(5); mandatul de a vinde un imobil nu cuprinde pe 

acela de a-l ipotecă, şi vice-versa; mandatul de a înstrăină 
nu cuprinde pe acela de a face să figureze în actul de în- 
străinare o clauză care ar impune mandantului vânzător alte 
obligaţii decât acele legale; mandatul de a închiriă sau arendă 
un imobil nu cuprinde, în genere, pe acela de a încasă chiria, 

sau arenda; mandatul de a îneasă veniturile nu cuprinde 
pe acela, de a primi capitalul ($); mandatul de a reprezentă, pe 
mandant în urmărirea averei debitorilor săi nu poate servi 

() Trib. com. St.-Petersburg, ./. Clunet, anul 1881, p. 188. 
(2) Cpr. Cas. om. Bult. S-a I-a, 1886, p. 481. — Sa decis însă 

că o procură generală, prin care un avoeat este împuternicit 
a se prezentă la toate instanţele judecătoreşti în procese, a 
face acţiuni şi apeluri, îl împuterniceşte implicit a face şi 
recurs în casaţie. Cas. rom. Bult. S-a I, 1875, p. 233. — Vezi 
însă Cas. fr. Sirey, 93. 1. 260. 

(5) C. Iaşi, Dreptul din 1886, No. 53. 
(+) C. Iaşi, Dreptul din 1883, No. 21.— Un mandat general de 

administrare ajunge însă pentru a cere perimarea, cererea de 
-_perimare a unei judecăţi fiind un act de administraţie. Cas. 

rom. Bult. 1894, p. 1198; 
(5) Cas. rom. Bult. S-a civ., 1869, p. 542. 
(6) Cpr. Thiry, 1V, 226, în fine; Baudry et Wabhl, Mandat, 

546 urm.; Guillouard, dem, 97; P. Pont, Idem, 940 urm., ete.
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pentru urmărirea, îndreptată în contra mandantului de către 
creditorii săi (Î), ete. 

N'ar trebui însă să mergem prea departe cu aplicarea 
acestui principiu, căci mandatarul poate să facă actele cari 
sunt o consecință necesară a mandatului, aceste acte fiind 
implicit cuprinse în puterile conferite mandatarului. 

Astfel, mandatarul însăreinat cu cumpărarea unui lucru 
poate să-l și primească (*); mandatul care împuterniceşte pe 
un avocat a fixă preţul dela care are să înceapă o licitaţie, 
îl împuternicește prin aceasta însuş a licită în numele man- 
dantului €); mandatul dat pentru primirea unui capital asi- 
gurat cu ipotecă, cuprinde pe acela, de a cere ștergerea in- 
seripţiei ipotecare (*), ete., ete. 

O altă consecinţă a principiului că mandatarul nu poate Art. 1536 $ 1. 
face nimie afară din limitele mandatului său se găseşte în 
art. 1536 $ 1: „Mandatul conceput în termeni general, 
cuprinde numai actele de administraţie“. 

Mandatul conceput în termeni generali, de care vor- Mandatul 
beşte acest text, nu este, după cum sar păreă, mandatul “nepuîn 
general, de care vorbeşte art. 1535, căci mandatul conceput — generali. 
în termena generali este acela prin care se conferă manda- 
tarului dreptul de a face, în afacerea, sau în afacerile ce-i 
sunt. încredințate, toț ce poate fi folositor mandantului, sau 
tot ce acesta ar putea, face el însuș; aşa că un mandat 
special prin natura sa poate, ca şi un mandat general, să 
fie conceput în termeni generali; de exemplu: te însăreinez, 
a geră cutare afacere şi a face în această privință tot 
ce interesul meu va cere. Aceasta, este un mandat conceput 
în termeni generali care, la prima vedere, ar păreă să con- 
fere dreptul de a face atât acte de administraţie cât şi acte 
de înstrăinare. 

Cu toate acestea, procurele concepute în termeni ge- 

(1) Cas. rom. Bult. 1896, p. 722. 
(2) Baudry et Wabhl, op. cit., 556; Cas. austr. (Viena), J. Clunet, 

anul 1876, p. 52. 
(2) Cas. rom. Bult. S-a II, 1879, p. 669. — Mandatul prin care 

se împuterniceşte pe un avocat a luă numai parte la licitaţie, 
nu împuterniceşte însă pe acest din urmă a licită în numele 
mandantului. Cas. rom. Bult. 1903, pag. 924 şi Or. judiciar 
din 1904, No. 40. 

(*) Planiol, II, 2238; Nacu, III, p. 414, No. 22. 

26537 37
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Necesitatea 
unui mandat 
special pentru 

actele de 
înstrăinare. 

COD. CIVIL. — CARTEA III.— TIT, 1X.— CAPIT. 1.— ART. 1535—1537, 

nerali, dând loe la multe dificultăţi în dreptul vechiu 
francez (), codul actual a voit să le tae din rădăcină, şi 
de aceea art. 1536 dispune că mandatul conceput în ter- 
meni generali, adecă vagi şi cari nu precizează actele ce 
mandantul a, înțăles a fi făcute, nu cuprinde decât actele 
de administraţie ?), şi că un mandat special după textul 
nostru (2), expres după textul francez şi acel italian, este 
neapărat pentru a putei, vinde, ipotecă şi face alte acte de 
dispoziţie totală sau parţială, precum ar fi, de exemplu: 
constituirea unei servituţi, unui uzufruct, ete. 

Oricum ar fi, este necontestat că nu vei puteă vinde 
sau ipotecă, moșia mea, nici face în privința ei alte acte de 
dispoziţie, dacă în mandatul ce ţi-am dat nu ţi-am conferit 
anume dreptul de a o vinde, de a o ipotecă, ete.; căci 
ceeace a voit legiuitorul este ca mandatarul să nu poată 
înstrăină averea mandantului decât atunci când acesta a. în- 
țăles să permită înstrăinarea. 

Pentru aceasta, procura trebue să fie specială, adecă 
să prevadă anume vânzarea, ipoteca, ete. (£). 

  

() Vezi Pothier, Mandat, 144 urm.; Troplong, dem, 276; Guil- louard, dem, 76: P. Pont, Idem, 896; Thiry, 1V, 226, p. 202; Planiol, II, 2237, ete. 
(2) Astfel, când din termenii unui mandat conferit de soţie so- țului său, se vede că acest mandat este referitor numai la, actele de administraţie, mandatarul nu poate transmite prin gir o cambie care eră proprietatea soţiei, întrucât girul con- stitue o înstrăinare ce soţul nu o puteă face fără un mandat special. 'Trib. Ilfov, Or. judiciar din 1905, No. 74. (2) S'a zis că cuvântul expres, care figurează în textul francez (1988), este mai restrâns decât acel special, care figurează în textul nostru (1536, sn fine), întrucât se poate întâmplă ca un mandat special în sensul art. 1535 să nu fie expres în sensul art. 1536, precum ar f, de exemplu, mandatul de a administră moşiile ce mandantul ar aveă în cutare judeţ; acesta ar fi un mandat special în sensul art. 1535, n'ar fi însă expres pentru înstrăinare. Vezi D. Tăzlăuanu, Dreptul din 1901, No. 56, p. 670, col. 1-a. 

(*) S'a decis că mandatul prin care cineva este împuternicit să contracteze un împrumut în numele şi pentru mandant, nu încetează, de a fi un mandat special, chiar dacă în el nu se arată numele creditorului şi cifra, împrumutului, căci legea necerând aceste condiţii pentru existența, mandatului special, este suficient arătarea actului pe eare mandatarul poate să-l
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Sunt însă înstrăinări cari se consideră ca, acte de ad- Instrăinările 
ministraţie. Astfel este, de exemplu, vânzarea unei recolte “ps, e eta 
şi a unor lucruri supuse stricăciunei. Se înțălege că actele de adminis- 
de asemenea natură vor puteă fi făcute de un mandatar în- te 
vestit cu un mandat conceput În termeni generali (!). 

Cuvântul special care, în textul nostru, înlocueşte eu- C. Calimach. 
vântul expres, ce se vede în textul corespunzător francez, î2t 135% 
este împrumutat dela art. 1352 din codul Calimach (1008 
C. austriac). Iată, în adevăr, cum se exprimă acest text. 

„Următoarele trebi cer o specială împuternicire, adecă: când, 
în numele altuia, are a se înstrăină lucrul cu plată, sau a se în- 
cheiă împrumutare cu bani sau alte lucruri, ori a se primi bani 
sau alte lucruri în locul lor, san a se porni judecăţi, ori a se dă 
sau a se primi jurământ (2), sau a se face învoiri“. 

- Din cele mai sus expuse rezultă că se poate dă un 
mandat general pentru actele de dispoziţie, destul este ca, 
acest mandat să fie special, adecă să arate anume actele de 
dispoziţie ce mandantul a înțăles să permită. 

Legea mai cere încă o procură specială şi în alte ca-  Procură 
zuri, de exemplu: în cazurile prevăzute de art. 23, 52, 362 specială. 
1206 C. civil, ete.(?). 

Renunţarea la o moştenire nu poate, de asemenea, fi Renunţarea la 
făcută decât tot în baza unei procuri speciale, fiindeă ea, * ottenire: 
are de obiect un act de înstrăinare (art. 1536). Art. 1353 
din codul Calimaeh (1008 C. austriac) este expres în această, 
privinţă. (Vezi supră. p. 566). 

facă. Cas. rom. Bult. 1903, pag. 924 şi Or. judiciar din 
1903, No. 26. 

(1) Pothier, Mandat, V, 159; Mourlon, III, 1095, în fine; Baudry 
et Wabhl, Mandat, 523; Guillouară, Jdem, 79 şi 83; P. Pont, 
Idem, 927; Laurent, XXVII, 425. — Vezi însă Laurent, 
XXVII, 419. 

(2) In privinţa jurământului decizoriu, se cere şi astăzi un mandat 
special, întrucât acest jurământ cuprinde o tranzacţie (jusju- 
randum est species transactionis). Cas. rom. S-a I, decizia 
No. 253 din 1871 (nepublieată). Cpr. şi Cas. rom. S-a I, Bult. 
1877, p. 49, ete. Vezi supră, p. 568, text şi nota |. 

(2) Cpr. Cas. rom. Bult. S-a 1, 1879, p. 763; Bult. S-a I, 1880, 
p. 42; Bult. S-a 1, 1886, p.517 (în privinţa mărturisirei ju- 

"diciare). Incât priveşte eazurile în care se cere un mandat au- 
tentie, vezi supră, p. 565.
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Excepţie dela Se admite însă, în genere, o excepţie dela principiul 
regula de mai de mai sus, după care, pentru actele de înstrăinare, iman- sus în pri- : , . vința femeei datul poate fi general, deși chestiunea este controversată. măritate, : ni 1 : Controver:ă, Astfel, femeea măritată nu poate dă nici bărbatului 

său, nici unui terțiu, un mandat general de a contractă orice 
împrumuturi sau orice înstrăinări ce mandatarul va crede 
de cuviință, cu privire la averea ei parafernală. La un 
asemenea mandat general se opune, în adevăr, principiul 
specialităţei autorizărei maritale, înscris în art. 206 din codul 
civil; căci, după acest text, orice autorizare generală, stipu- 

"Iată chiar prin contraetul de căsătorie, nu este validă decât 
pentru administrarea bunurilor parafernale ale femeei. 

Motivul Motivul acestei dispoziţii este lesne de priceput: legea, 
o a a voit ca femeea să fie apărată, și incapacitatea ei să fie 

| complectată. pentru fiecare act în parte. Or, o asemenea, au- 
torizare, pe care bărbatul ar da-o femeei, fie în mod expres, 
fie în mod tacit, departe de a fi exercițiul puterei tutelare 
ce bărbatul este chemat a exercită în timpul căsătoriei, în 
interesul femeei sale, ar fi, din contra, o abdicare a acestei 
puteri și o consacrare pentru femee a dreptului nemărginit 
de a face ce voește (!). 

| Cu toate acestea, atât Curtea din Galaţi (decizie ne- 
publicată) cât şi Curtea de casaţie (*), au decis contrariul, şi 
această, stranie soluţie, care calcă în mod vădit art. 206 din 

(1) Vezi în acest sens, Guillouard, Mandat, 16 bis; P. Pont, Idem, 
906 urm.; Laurent, XXVII, 396 şi 412 urm.; Aubry et Rau, 
IV, $ 412, p. 641 şi V, $ 472, p. 154, text şi nota 67; De- 
molombe, IV, 210; Pand. fe., Mariage, 2079 urm.; Râpert. 
Sirey, v Autoris. de femme marite, 594; Cas. fr. Sirey, 40. 
1. 201 (eu un însemnat raportal lui Troplong); D. P.53. 1. 

Angajament 75; Sirey, 53. 1. 145 şi 512, ete. — Sa decis însă, cu drept 
teatral. cuvânt, că autorizarea, dată de bărbat femeei de a contractă, 

orice angajament teatral îi va conveni, fiind mărginită la pro- 
fesiunea, de artistă dramatică, pe care o exercită femeea, nu 
prezintă caracterul de generalitate proibit de lege. Cas. fr. D. 
P. 1908. 1. 25. Vezi în privinţa angajamentelor teatrale în 
genere, contractate de o femee măritată, tom. | al Coment. 
noastre, p. 752, text şi nota 2 (ed. a 2-a), tom. VIII, p. 391, 
392, text şi nota 5, ete. 

(2) Cas. rom. Bult. 1903, p. 41 urm.; Or. Judiciar din 1903, 
No. 26 şi Dreptul din 1903, No, 16. Vezi şi C. din Chambery, 
Sirey, 61. 2. 282. -
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codul civil, relativ la complectarea capacităţei femeei măritate, 
este apărată de amicul nostru, d. D. Tăzlăuanu (). 

Atât Curtea, de casaţie cât și distinsul magistrat, astăzi 
prim-prezident al Curţei: din Galaţi, zie că, în specie, man- 
datul trebue să fie valid, pentrucă este special în sensul 
art. 1536, de vremece printr'ânsul se conferă dreptul la o 
anumită afacere, care depăşeşte limitele unei administraţiuni 
ordinare. | 

lată cum Aubry et Rau combat acest argument, care 
s'a invocat şi în Franţa: 

„In zadar s'ar pretinde că un atare mandat ar fi un mandat 
special în sensul art. 1987. Aceasta este adevărat, însă altceva este 
specialitatea mandatului, şi altceva specialitatea autorizărei neapă- 
rată, femeei spre a puteă conferi un mandat. Cu toate că deciziile 
ce invocăm în sprijinul părerei noastre se întemeiază mai ales pe 
art. 1981 (al nostru 1535), şi pe regulele dela mandat, totuşi după 
părerea, noastră, nu aceste regule, ci acele privitoare la autorizare 
trebue să ne servească de călăuză spre a decide chestiunea“ (2). 

Tot atât de categorie este şi Laurent: 

Nu este vorba, în specie, de a se şti dacă mandatul este expres 
(sau special), aceasta nesuferind nicio îndoială, ei chestiunea este 
de a se şti dacă femeea este capabilă de a dă un atare mandat, 
căci este vorba, îm specie de o chestie de capacitate. Or, ea nu este 
capabilă de a face un act juridic, decât fiind autorizată de bărbat, 
şi această autorizare trebue să fie specială în sensul art. 206 din 
codul civil“ (3). 

Argumentele acestor autori pot fi invocate cu aceeaş 
putere și la noi, căci simpla împrejurare că sa înseris în 
art. 1536 din codul nostru cuvântul special, în loe de eapres, 
care se vede în textul francez, nu aduce nicio modificare 
principiilor cari cârmuese specialitatea, autorizărei maritale. 

Soluţia ce apărăm din toată convingerea este conformă 
interesului bine înţăles al femeei și al familiei. Cine nu vede, 
în adevăr, pericolul validităţei unui atare mandat? 

Dar, se va. spune, poate, că autorizarea, bărbatului este, 
în cazul de faţă, specială, fiindcă el autoriză pe femee la 

" (1) Dreptul din. 1901, No. 56. Vezi în acelaş sens, Valette, Cours 
de C. civil, tom. | (singurul apărut), p. 345, 346. 

(2) Aubry et Rau, V, $ 472, p. 154, nota 67 (ed. 4-a). 
(6) Laurenţ, XXVII, 413. ” 
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fiecare act, execntându-și mandatul. La aceasta vom răs- 
punde, mai întăiu, că bărbatul nu apare în fiecare act ca 
bărbat, ci ca mandatar. Și apoi, chiar dacă autorizarea, 
bărbatului ar fi specială, consimţimântul femeei nu este 
special, pentrucă el este dat printrun mandat, care din capul 
locului este general. Consecința, fatală este, deci, că bărbatul 
nu are în specie un mandat valid și, prin urmare, toate 
înstrăinările făcute de dânsul sunt nule. Aceasta, este rigoarea 
principiilor. 

CAPITOLUL II 

Despre îndatoririle mandatarului. 

Mandatarul are mai multe obligaţii față de mandant. EI 
trebue să-și execute mandatul (art. 1539), aducând în îndepli- 
nirea lui îngrijirea unui bun părinte de familie (art. 1540) (5). 
In fine, el trebue să deă socoteală de gestiunea, sa (art. 1541). 

Executarea mandatului. 

Art. 1539. — Mandatarul este îndatorit a execută mandatul 
atât timp cât este însăreinat (2), și este răspunzător de daunele-in- 
terese ce ar puteă derivă din cauza neîndeplinirei lui. 

Este asemenea îndatorit a termină afacerea începută la moartea, 
mandantului, dacă din întârziere ar puteă urmă, pericol. (Art. 970, 
988, 990, 1075, 1084, 1286, 1552, 1556, 1559 C. cir. Art. 316, 
381 C. com. Art. 1991 C. fr.)(2). | 

„QC. Caragea şi (1) „Vechilul e dator, zice codul Caragea (art. 5 partea III, 
C. Calimaeh. eapit. 19), să pue în lucrare treaba vechiletului său de pe 

toemală, de pe cugetul stăpânului, și fără vicleșug“. Tot cam 
în asemenea termeni se exprimă şi art. 1356 din codul Ca- 
limaeh (1009 C. austriac). „Imputernicitul este dator să ocâr- 
muiască treaba încredinţată lui cu sârguință şi cu credinţă, după 
a sa făgăduință şi după împuternicirea ce au primit-o, şi să 
deă, încredințătorului tot câștigul ee au luat din acea treabă“. 

(2) Cuvintele „atât timp cât mandatarul este însărcinat“ fac aluzie 
la dreptul ce aparţine mandantului de a revocă mandatul, şi 
însuş mandatarului de a renunţă la el. Vezi infră, p. 612 urm., 
explic. art. 1552. | 

6) Cpr. L.5 $ 1; L. 8 $ 10; L. 22 Ş11; L. 27 $ 2, Dig,
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Mandatarul nu este obligat a acceptă mandatul ce i Indeplinirea 
se conferă de altul; odată însă mandatul acceptat, el trebue mi 
să-l îndeplinească, făcând chiar actele cari sunt o dependință 
necesară a, afacerei ce face obiectul mandatului (1). „Sicut 
autem liberum est, mandatum non suscipere, îta susceptum 
consumari oporiet“, zice L. 22 $ 11, Dig., Mandat, vel 
contra, 17, 1; şi L. 5 81, Dig., cod. tit. adaogă: „Bisi 
susceptum non împleverii, tenetur“. 

Dacă, cu toată acceptarea mandatului. mandatarul Se Renunţarea la 
convinge că afacerea cu care s'a însărcinat este peste pu- indeplinirea 
terile lui, el poate, fără nicio răspundere, să renunțe de 
bună credinţă la îndeplinirea mandatului, înştiinţând la timp 
despre acesta pe mandant (art. 1556 $ 1). „Si vero intel- 
lgit explere se id, officinum non posse, îdipsum, cum primum 
poterit, debet mamdatori nuntiare, ut îs, si velit, alterius 
opera utatur“ (). Mandatarul va fi însă responsabil, dacă a 
neglijat de a preveni la timp pe mandant. „Quod si cm posset 
numntiare, cessaverit, guanti mamdatoris intersit, tenebitur. Si 
aliqua ex causa non poterii nuntiare, securus erit(2)*. 

Chiar atunei când luerurile nu sunt întregi, sunt anume 
motive pentru care mandatarul poate să renunţe la îndepli- 
nirea mandatului, şi aceasta: 10 când el este împedicat din 
cauză de boală sau printr'un alt caz de forță majoră?) ) 

Mandati, vel contra, 11, 1; Pothier, Mandat, V, 31, 38, 107, 
ll şi 121; art. 5 și 20 partea III, capit. 19 C. Caragea; 
art. 1356 C. Calimaeh (1009 C. austriac), ete. | 
L. 21 $ 2, Dig., Mandat, vel contra, 17, Î. — Judecătorii fon- 
dului apreciază în mod suveran dacă mandatul a fost sau nu 
executat în condiţiile prevăzute prin contract. Cas. fr. D. P. 1902. 
1. 188; Baudry et Wabhl, Mandat, 669. Judecătorii fondului 
decid de asemenea, în mod suveran, dacă culpa mandatarului a 
adus sau nu o daună mandantului. Baudry et Wabhl, loco cit. 
Cas. fr. Sirey, 86. 1. 303. 

(2) L. 27 $ 2, în fine, Dig., loco cit. 
() Opr. L. L. 23, 25, Dig., loco cit. De exemplu: te-am însărcinat 

să-mi enmperi cutare casă, care a fost distrusă prin foc 
înainte de executarea mandatului. Cpr. Troplong, Mandat, 
355 urm.; Domenget, Idem, 233 urm.— Dacă forța majoră s'a 
întâmplat în urma executărei mandatului, ea împedicând numai 
predarea lucrului care face obiectul mandatului, perderea acestui 
lucru este în sarcina mandantului (art. 1156). Sarcina probei 
cazului fortuit ineumbă mandatarului care-l iinvoacă, căci 

( 

—
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C. Caragea. 

Responsabi- 
litatea man- 
datarului, 
Art, 1539. 

'Terminarea, 
afacerei în- 

cepute. 
Art. 1539 $ 2. 
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2” când au survenit afaceri personale grave, pe care el nu 
le-ar putea neglijă, fără a suteri o daună, considerabilă; căci, prin executarea unui mandat, nimene nu poate fi presupus 
că a renunțat la, propriile sale afaceri (1); 3% când a survenit o inimiciție sau dușmănie capitală între mandant Şi mandatar, în 
urma acceptărei mandatului (2); 40 şi în fine, când, în urma, 
aceeptărei mandatului, afacerile mandatarului nu mai sunt 
în starea înfloritoare în care erau înainte (ob inanes rei 
actiones) (2). 

„Are voe vechilul, după ce va primi şi se va, face vechil, zice codul Caragea (art. 15, partea III, capit. 19), să se lepede ori pănă a nu începe treaba, sau și în lucrare fiind, din cuviincioasă pricină şi zătieneală;: adecă, de se va bol- năvi, sau se va orândui în slujbă politicească, şi nu are 
vreme; sau din alta a sa întâmplare ce într'adevăr îl ză- tienește, și altele asemenea. 

În caz de neexecutarea mandatului, mandatarul nu răs- punde, după art. 1539, decât de daunele ce ar puted, derivă, din cauza neîndeplinirei lui. Deci, dacă neexecutarea man- 
datului n'a adus nicio daună mandantului, mandatarul nu va răspunde. De exemplu: mandatarul a neglijat de a urmări niște debitori ai mandantului, însă acești debitori erau in- 
solvabili; sau mandatarul a neglijat de a luă ori reînoi o inscripţie ipotecară, însă se stabilește în fapt că această, inscripţie n'ar fi adus niciun folos mandantului (5), etc. 

Cu toate că mandatul încetează prin moartea mandan- tului (art. 1552 $ ultim), totuş art 1539 $ 2 dispune că 
mandatarul este obligat a termină afacerea începută, dacă 
din cauza întârzierei ar urmă vreun pericol oarecare (*); de 

  

aceasta, este o excepție, și orice excepţie trebue să fie pro- bată de acel care o invoacă. Cpr. Troplong, Mandat, 372. (1) Cpr. Pothier, Mandat, 42; Troplong, Îdem, 341, ete. 
(2) L. 23, Dig, loco cit, Cpr. Pothier, op. cit. 40; Thiry, 1V, 

232, p. 212. 
(5) L. 24, Dig., loco cit. — » Nam iniquum, est damnosum cuique 

esse officium suum“. (L. 7, în medio, Dig., Testamenta guem- admodum aperiantur, 29, 3). Acelaş lucru se mai spune încă 
odată în IL. 63 $ 5, Dig., De furtis, 41, 2. 

(5) Cpr. Cas. rom. Bult. 1894, p. 672. 
(*) „Qui s'entremet doit achever, et qui commence et ne parfait, 

sa peine perd“, zicea Loysel. Opr. Arntz, 1V, 1472. „Când
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unde rezultă că, dacă nu există pericol în întârziere, man- 
datarul va trebui să se abţie, când mandantul a. încetaţ 
din viaţă (1). 

Legea, prevede cazul când e vorba de a continuă ges- tiunea. începută, însă aceeaș soluţie se aplică, de bună samă, chiar în caz când executarea nu eră, începută în momentul morţei mandantului (2). 

Responsabilitatea mandatarului. 

Art. 1540. — Mandatarul este răspunzător nu numai de dol, dar încă şi de culpa comisă în executarea mandatului. 
Pentru culpă, când mandatul este fără plată, răspunderea se aplică cu mai puţină rigurozitate, decât în caz contrar. (Art. 989, 990, 1080, 1038, 1058, 1534 C. civ. Art. 393 C. pen. Art. 506 O. com. Art. 1992 C. fe.) (5). 

Mandatarul răspunde nu numai de dol, dar şi de gre- şălile sale, fie în commitiendo, fie în omittendo (?), comise în 
gestiunea sa (5); ceeace însemnează că el răspunde, conform 

  

vechilul știind moartea nu va conteni, atunci orice pagubă se va pricinui din orice pricină, zice codul Caragea (art. 20, partea, III, capit. 19), este dator a o răspunde, căci de conteneă, nu 0 cerea poate moștenitorul“. Vezi și art. 1372 C. Calimach (1022 C. austriac). Opr. art. 672 C. german. 
(1) Cpr. Pothier, Mandat, 107; Troplong, 383; Domenget, 1d., 246. (2) Gauillonard, Mandat, 234; Baudry et Wahl, Idem, 855, ete. €) Cpr. L. 13, Cod, Mandati, vel contra, 4, 35, unde se zice: »4 procuratore dolum ei omnem culpam, non etiaan împrovisum casum prestandum esse, juris aucioritate manifeste declaratur“. Mai vezi L. 11, Cod, loco cii.; L. 83 $ 10, Dig., eod. tit; L. 23, Dig., 50, 17, ete.; Pothier, Mandat, 46—50, ete. (*) Pothier, Mandat, 47; Baudry et Wahl, Idem, 595; Guillouară, 1dem, 104. Cpr. 'Trib. Paris, D. P. 1909. 5. 25, col. l-a; Cas. rom. Bult. 1895, p. 13; Bult. 1896, p. 608. | (5) Mandatarul răspunde şi de executarea tardivă a mandatului, întârzierea putând fi câteodată tot atât de dăunătoare man- 

dantului, ea și neexecutarea mandatului. Guillouară, Mandat, 105; Baudry et Wahl, Iden, 601; P. Pont, Idem, 995; Cas. fr. D. P. 54. 1.26; Sirey, 54. 1. 701. Mandatarul nu răspunde însă de prejudiciul adus mandantului prin executarea manda- tului. Astfel, un avocat n'ar fi responsabil de perderea actelor pe care el le-ar fi depus la grefa unui tribunal sau unei Curți. Cpr. Baudry et Wabl, Mamdat, 613, text şi nota 6. 

Responsab, 
mandatarului 

salariat,
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Responsab, 
mandatarului 
nesalariat. 

Motivul 
deoseb. res- 

ponsab. man- 
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art. 1080 C. civil, de culpa lews în abstracto, adecă de 
greşălile ce n'ar comite un bun părinte de familie(?). 

Această regulă se aplică însă numai mandatarului sa- 
lariat, căci mandatarul nesalariat având o răspundere mai 
mică decât acel salariat (art. 1540 $ 2), acest din urmă va, 
răspunde numai de culpa Jevis în concreto, neavând deci 
nicio răspundere, de câteori el a îngrijit de afacerile man- 
dantului ca de ale sale proprii, chiar dacă un alt mandatar 
ar fi fost mai diligent decât dânsul (2). 

Motivul acestei deosebiri între ambii mandatari este că, 
acel care nu primeşte nicio plată aduce un serviciu man- 

datar. salariat dantului, pe când mandatarul salariat, având în vedere nu 
şi nesalariat. 

Culpa man- 
dantului sau 4 
cazul fortuit,. 

Dovedirea 
culpei. 

numai interesele mandantului, dar mai ales ale sale proprii, 
trebue să fie tratat cu mai multă rigoare și asprime decât 
acel nesalariat (£). 

Mandatarul, fie el salariat sau nesalariat, nu răspunde 
ă de neexecutarea sau întârzierea, provenită din culpa 

mandantului sau dintr'un caz fortuit ($. 

() Dolul sau culpa mandatarului pot fi dovedite prin martori 
şi prezum pţii. Baudry et Wahl, Mandat, 664 şi deciziile citate 
acolo. — Se decide însă, în genere, că mandantul nu are de 
dovedit culpa mandatarului, acest din urmă fiind presupus în 
culpă. Baudry et Wabhl, op. cit., 660; Domenget, Mandat, 269. 

Executarea mandatului trebue să fie dovedită de mandatar, 
şi aceasta conform dreptului comun (art. 1191 urm.). Baudry 
et Wabhl, op. cit., 662. — Dovada că mandatarul a primit 
ceva pentru: mandant poate însă totdeauna fi făcută prin mar- 
tori şi prezumpții, oricare ar fi valoarea lucrului primit, fiind- 
că mandantul a fost în imposibilitate de a-și procură o do- 
vadă scrisă despre aceasta. Baudry et Wabhl, op. cit., 665. 

() Vezi tom. VI al Coment. noastre, 320, 321, şi autorităţile 
citate acolo, la care trebue să adăogăm, Baudry et Wabl, 
Mandat, 593 urm.; Guillouard, Idem, 103 urm.; Thiry, IV, 
221, ete.; iar încât priveşte teoria culpelor în genere, vezi 
acelaș tom, p. 306 urm. 

(5) Incât priveşte responsabilitatea mandatarului în materie co- 
mercială (art. 374 urm. C. com.), vezi tom. VI al Coment. 
noastre p. 321. 

(*) Pothier, Mandat, 50; Bauary et Wahl, Mandat, 596 urm.; 
Guillouard, /dem, 101. Cpr. L. 18, Cod, Mandati, vel contra, 
4, 85, citată supră, p. 585, nota 3. — Prin excepţie, mandatarul 
va răspunde de cazul fortuit când acesta a fost provocat prin 
culpa lui (supră, p. 485, nota 4), sau când el a luat cazurile



. 
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Mandatarul nu are nicio răspundere dacă el a scăpat Neaplic. în luerul său propriu, atunci când puteă, sacrificându-l, să scape „see lucrul mandantului. Dispoziţia excepţională a art. 1566, apli- Controversă. cabilă în materie de comodat, nu poate fi aplicată la mandat, după cum vom vedei că nu poate fi aplicată nici la depozit. Această soluţie raţională, în adevăr, în materie de comodat, unde comodatarul primeşte un serviciu gratuit (art. 1561), nu poate fi aplicată unei persoane ca mandatarul sau depo- zitarul, cari, în genere, prestează un serviciu gratuit (). In fine, mandatarul nu poate să compenseze foloasele Neadmiterea, ce el ar fi adus mandantului prin executarea parţială a, Cgaonsației. mandatului, cu daunele ce el i-ar datori pentru prejudiciul cauzat de dânsul (analogie din art. 1508) (2). 
După Pothier (Mandat, 50, în fine), se poate conveni Scutirea man- că mandatarul nu va răspunde de greșălele sale ușoare. ai le Asemenea, clauză ar fi validă și astăzi, afară de cazul, bine - “Hitate înțăles, când el ar fi scutit de culpa lata şi de dol (). 

Darea socotelelor. 

Art. 1541. — Mandatarul este dator, oricând i se va cere (), a da samă mandantului de lucrările sale, şi de a-i remite tot aceea 

  

fortuite asupra, lui. Pothier, Mandat, 50; Guillouard, Mandat, 110; Baudry et Wabl, dem, 641; Domenget, idem, 266. — De câteori mandatarul a, luat cazurile fortuite asupra, lui, aceasta se înţălege, în genere, numai de cazurile fortuite ordinare (analogie din art. 1461). Intârzierea adusă de mandatar în executarea man- datului fiind o culpă din partea lui, îl face responsabil de cazul fortuit, în marginile mai sus expuse. Domenget op., ciţ., 265. () Baudry et Wahl, Mandat, 606; Guillouard, Jdem, 107.—Unii aplică însă în toate cazurile art. 1566 mandatului salariat (P. Pont, Mandat, 998), iar alții, în caz numai când lucrul man- datarului este inferior în valoare acelui a mandantului (Trop- long, dem, 409), ete. 
() Pothier, Mandat, 52; Guillouard, Jdem, 108; Baudry et Wabl, dem, 646; 'Thiry, 1V, 221, p. 204; Aubry et Rau, IV, $ 413, p. 643; Duranton, XVIII, 244. — Contră: P. Pont, Mandat, 999; Troplong, Jdem, 403, 433. Vezi şi supră p. 485. () Vezi asupra acestei chestiuni supră, p. 115 şi 327; tom. V, p. 501, 502; tom. VI, p. 308, nota 3 şi p. 381; tom VIII, p. 1107, ete, 
(*) Cuvintele „oricând i se va cere“ nu există în textul fe., şi
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ce ar fi primit în puterea mandatului, chiar când ceeace ar fi 
primit nu Sar fi cuvenit mandantului. (Art. 110, 343, 415, 726, 
916 $ ultim, 992, 1544 C. civ. Art, 520 Pr. civ. Art. 13 C. pen. 
Art. 378 C. com. Art. 1993 C. fr.)(). 

Oblig. de a dă In principiu, orice mandatar: legal, convenţional sau 
socoteli. judiciar (), trebue să explice și să justifice gestiunea sa, dând 

socoteli mandantului sau moștenitorilor săi, de câteori i se 
cere. „Fm bona fide procurator rationem. reddere debet“, 
zice L. 46 Ş 4, Dig., De procuratoribus et defensoribus, 3, 3. 

Scutirea Această obligaţie, impusă oricărui administrator al unei 
mandatarului averi străine, nu este de esența mandatului, după cum este 

cotelilor, de esența tutelei (5); de unde rezultă că mandantul poate să 
scutească pe mandatar de darea socotelilor. Fiind însă că, 
prin această scutire, mandatarul primeşte o liberalitate, man- 
dantul trebue să aibă capacitatea de a face o liberalitate, 
iar mandatarul aceea de a o primi(?). 

Scutirea de a întrebuință formele legale în darea soco- 
telilor, nefiind însă o liberalitate, nu cere nicio capacitate 

specială (5). 
„__Aete Mandatarul va trebui să prezinte acte justificative, dacă 
Justifieative. * 

mandantul o cere. 
Restituirea EL trebue să restitue toate lucrurile sau sumele primite 
lucrurilor. A . . . A 3 . în virtutea mandatului, chiar când ele nu sar fi cuvenit 

mandantului, pentrucă această chestie nu-l privește pe dânsul. 
In adevăr, chestiunea de a se şti dacă mandantul are drept 
la cutare lucru sau la cutare sumă de bani, se va dezbate 
între mandant şi acel care le-a plătit. 

In capitolul cheltuelilor, mandatarul va face să figureze 

C. Calimach. : sunt adaose de legiuitorul nostru, după art. 1360 din codul 
Art. 1360, Calimach (1012 C. austriac). Iată cum se exprimă acest din 

urmă text: „Imputernicitul este dator să întoarcă încredinţă- 
torului acea de dânsul pricinuită pagubă, şi să dea socoteală 
pentru treaba încredinţată lui, ori și când o va cere acela“. 

() Cpr. L. 10 $ 8; L. 20, Pr. Dig. Mandati, vel contra, L1, L; 
Pothier, Mandai, 51, 52, 58, 59, ete. 

(2) Textul fr. zice anume: Tout mandaitaire (orice mandatar), 
ete. Cpr. Baudry et Wabl, Mandat, 670; Guillouard, Idem, 132. 

(5) Vezi tom. II al Coment. noastre, p. 786 (ed. a 2-a). 
(£) Cpr. Baudry et Wabhl, Mandat, 673; Guillouard, Idem, 133; 

P. Pont, dem, 1003; Laurent, XXVII, 496; T. Huc, XII, 46; 
Arntz, IV, 1474, ete. 

(6) Baudry et Wabl, Mandat, 6174; Guillouard, Idem, 133.
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tot ce el a cheltuit cu ocazia, executărei mandatului (art. 1547). Socoteala astfel stabilită, cheltuelile se scad din sumele primite, şi dacă există vre-o rămășiță, ea se restitue mandan- tului (art. 1541). 
Această compensație nu are însă loe decât între sumele primite și cheltuite. 
In privința, corpurilor certe şi determinate, pe care man- Restit. corpu- datarul le-a, primit, compensaţia ne mai fiind cu putinţă Tine certe şi (art. 1145, 1147), el trebue să le restitue în toate cazurile, Dreptul de însă i se acordă, în genere, un drept de retenţie, după, retenție. cum dispun anume unele legiuiri străine (?), pentru a-i asi- gură restituirea sumelor cheltuite de: dânsul (analogie din art. 1619 şi 1694)). - 

„Această soluţie este, după părerea, noastră, inadmisibilă, pentrucă dreptul de retenţie fiind o garanție specială, nu poate fi admis decât în cazurile anume statornicite prin lege (€). Se decide însă, în genere, că mandatarul nu poate să reţie lucrurile ce i-au fost încredințate în afară de mandat (4), Mandatarul nu poate, de asemenea, după unii, să exercite dreptul de retenţie în privinţa onorarului său, pentrucă această datorie nu este relativă la lucrurile cari fac, obiectul 
mandatului (5). 

Mandatarul nu are însă niciun privilegiu asupra lu- Privilegiul erului care făceă, obiectul mandatului, el având numai un a aralui, privilegiu asupra lucrului, pentru cheltuelile făcute cu ocazia, conservărei lui (art. 1730, 40). 

() Vezi, de exemplu, art. 1849 C. olandez; art. 1349 C. por- tughez; art. 1739 C. spaniol, ete. 
C) Thiry, IV, 227, p. 205; Guillouară, Mandat, 180 şi Dr. de râtention, 85; Glasson, Droit de retention, p. 150 urm.; Baudry et Wabhl, Mandat, 763; C. Dijon, D.P. 87. 2. 166; Pand. Piriod. 81. 2. 260; Sirey, 88. 2. 82, ete. 6) Vezi supră, p. 206, nota 1. Cpr. C. Paris, D. P. 93. 2. 228. Vezi asupra dreptului de retenţie, în genere, Şt. Seriban, Cr. ju- diciar din 1909, No. 30 şi tom. III, partea |, al Coment. noastre, p. 283, nota 1 (ed. a 2-a), precum și trimeterile făcute acolo. (*) Baudry et Wabl, Mandat, 765. 
(€) Baudry et Wanl, op. cil., 1767; Nicolas, Droit de rtten- tion, 283. — Contră.: Guillouard, Droit de retention, 89. So- luţia acestui din urmă autor este formal admisă, în privinţa, mandatului comercial, prin art. 387 din codul de comerţ.
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Imerurile de Mandatarul trebue să deă sama de valoarea lucrurilor 
are manda- ce a, primit şi pe care le-a lăsat să piară sau să se deterioreze 

deă sama. din culpa lui. 
El trebue să dea, sama de valoarea lucrurilor ce trebuii 

să primească şi pe care a neglijat de a le primi. 
EI trebue să deă sama de fructele percepute şi de acele 

pe care a neglijat de a le percepe. 
Plata Dacă el a întrebuințat în propriul său folos sume pri- 

dobânzilor mite pentru mandant, el datorește dobânda lor legală din 
momentul de când le-a întrebuințat (1), căci aceasta constitue 
un dol, sau cel puţin o culpă gravă din partea lui. Fiind 
însă că buna credință este în totdeauna presupusă, man- 
dantul va trebui să dovedească întrebuințarea lor de către 
mandatar, dacă acest din urmă tăgădueşte faptul întrebuin- 
țărei. lată, în adevăr, cum se exprimă, în această privinţă, 
art. 1544 din codul civil. 

Art. 1544. — Mandatarul e dator a plăti dobânzi pentru su- 
mele întrebuințate în folosul său, din ziua întrebuințărei lor; iar 
dobânzile sumelor rămase, din ziua când î s'a cerut acele sume (2). 
(Art. 1079, 1088, 1550 C. civ. Art. 380, 388 CO. com. Art. 1996 
C. fr) ). 

Cazurile când Dacă, în loc de a întrebuință banii în propriul său 
se aplică folos, mandatarul i-a lăsat neproduetivi, art. 1544 nu mai 
art. 1088. . . . + A 

este aplicabil, şi el nu va datori dobânda lor, conform drep- 
tului comun, decât dela cererea în judecată (art. 1088)(%). 

Neaplie. Dobânzile datorite de mandatar, conform art. 1544, nu 

axt. 1901. se preseriu prin cinei ani (art. 1907), ei prin 30 de ani, 

Derogare dela (1) Aceasta constitue o derogare dela art. 1088, după care daunele- 
art. 1088, interese (în specie dobânzile legale) sunt datorite din ziua cererei 

în judecată. 
Aceeaş soluţie se aplică dobânzilor şi chiar capitalurilor 

primite de mandatar pentru mandant. Pothier, Mandat, V, 56; 
Baudry et Wabhl, Idem, 684; Guillouard, /dem, 140; Troplong, 
ldem, 499; P. Pont, Jdem, 1052. 

(2) Textul fr. şi acel italian (art. 1750) zic: din ziua punerei 
în întăraiere. 

(5) Cpr. L. 10 $ 3, Dig., Mandati, vel contra, 17, 1; Pothier, 
Mandat, V, 56. 

(*) Baudry et Wabhl, Mandat, 688.— Vezi însă Guillouard, Idem, 
care aplică în specie, prin analogie, art. 399 dela tutelă. 
Opr. şi P. Pont, Mandat, 1042.
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pentrucă ele nu sunt exigibile, după cum sunt acele cărora, se aplică dispoziţia art. 1907 (1). 
Aceste dobânzi nu se vor preserie prin cinei ani, decâţ din ziua, încetărei mandatului (2). 
Acţiunea mandantului pentru darea, socotelelor se pre- serie tot prin treizeci de ani, conform dreptului comun. Punctul de plecare al prescripţiei este ziua, încetărei man- datului (). Nieio preseripție nu poate să împedice pe man- dant de a revendică, dela mandatar: imobilele deţinute de acest din urmă în contul mandatarului, pentrucă el le deţine cu titlu precar (art. 1847) (%. 
Incât priveşte sumele eu care mandatarul a rămas dator din socoteli mandantului, textul nostru dispune că el datorește „procentele mandantului din ziua când au, fost cerute, se în- țălege prin judecată, după cum se exprimă art. 1088. Textul nostru părăseşte deci, de astădată, textul francez, reîntor- cându-se la art. 1088. Această sehimbare de text nu sufere, după noi, nicio îndoială, căci a cere o sumă de bani nu 

591 

Prescrierea. 
acţ. p. darea 
socotelilor. 

Deoseb. de 
redacţie de 

C. fr. în pri- 
vinţa părței 

finale a 
art. 1544. 

însemnează a o cere prin somaţie (art. 1079), ei print”o acțiune; de unde rezultă că numai partea, întăi a art. 1544 constitue o derogare dela dreptul comun, adecă dela art. 1088, nu însă şi partea a doua, care se reîntoarce, din contra, la acest din urmă text. 
Așa, fiind lucrurile, se înțălege că partea întăi a art. 1544, fiind excepţională, nu se va aplică la, gestiunea, de afaceri; pe când partea a doua a textului se va aplică, din contra, acestui quasi-contract, fiindcă ea este o aplicare a prinei- piilor generale, adecă a art. 1088 (5). 
Cât pentru cazul în care mandatarul ar fi rămas dator cu o sumă de bani mandantului, am văzut că, după textul nostru (art. 1544), el datorește dobânda legală a acestei sume 

(1) Baudry et Wabl, Mandat, 689; Troplong, Prescription, II, 1028; Leroux de Bretagne, dem, II, 1250; Baudry et Tis- sier, Prescription, 193; Guillouară, Mandat, 143; 'P. Pont, Idem, 1044. — Contra: Laurent, XXXII, 455. (2) Baudry et Wahl, Guillouard, loco SUpră, cit. (2) Baudry et Wahl, Mandat, 695; P. Pont, Idem, 1014; Guil- louard, Idem, 148; Laurent, XXVII, 524. () P. Pont, Guillouard, loco cit.; Baudry et Wabl, op. cit., 696. (6) Vezi tom. V al Coment. noastre, p. 834. 

Aplicarea 
art. 1544 la 
gestiunea de 

afaceri. 

Aplicarea, 
art. 1088.
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din ziua cererei în judecată, conform art. 1088, iar după 

textul francez şi acel italian, din ziua punerei în întârziere 
printi'o somaţie extra-judiciară. 

Cazul când există mai mulţi mandatari. 

Lipsa de solidaritate între ei. 

Art. 1543. — Când printrun act sau constituit mai mulți 

mandatari sau procuratori, nu există solidaritate între dânșii, afară 

numai când anume sa stipulat. (Art. 918, 1003, 1041, 1515, 1551, 

1555, 1571 C. civ. Art. 42, 889 C. com. Art. 1995 C. fr.)(). 

C. Calimach. Art. 1359 din codul Calimach (1011 C. austriac) dis- 

„Amt. 135% pune că: „dacă tot odată sau încredințat o treabă la. mai 

mulţi împuterniciţi, este neapărata, luerarea tuturor împreună 

pentru ca să aibă putere treaba, afară dacă numai s'au 

dat la unul sau la mai mulţi din ei împuternicire înseris 

ca numai ei singuri să ocârmuiască acea, treabă“. 

Codul actual. Codul actual, prevăzând cazul când printr'acelaş act şi 

Art. 19%. pentru aceea afacere, sar fi rânduit mai mulţi mandatari, 

dispune că nu există solidaritate între ei (2), afară de cazul 

când ar fi fost anume stipulată. Această dispoziţie este con- 

formă, art. 1041, după care, în materie civilă (), solidaritatea 

nu se presupune, ci trebue să fie stipulată în mod expres. 

Dr. roman și La Romani, solidaritatea există, din contra, între man- 
+ . . + „e . 7 

vechiul drept dațari (4); şi, deși Justinian a abrogat-o prin Novela 99, 

(4) Cpr. L. 59 $3 şi L. 60 $ 2, Dig., Mandati, vel contra 

1, 1; Novella 99, capit. 1; Pothier, Mandat, 63. 

Ast. 1571. (2) Cu toate acestea, art. 1571 dispune că dacă mai multe per- 

| soane au luat împreună cu împrumut acelaș lucru, ele sunt 

solidar responsabile către comondat. Vezi justificarea acestei 

dispoziţii în Guillouard, Mandat, 112, p. 430 (ed. a 2-a). 

Art, 42 şi 393 (5) In obligaţiile comereiale, codebitorii sunt, din contra, ţinuţi 
C. com, solidariceşte, afară de cazul când sar fi stipulat contrariul 

(art. 42 C. com.); de unde rezultă că, în materie comercială, 

solidaritatea există de drept între mandatari. (Cpr. art. 393 
C. com.). Guillouard, Mandat, 116; P. Pont, dem, 1034; 

Baudry et Wabhl, Jdem, 657; Lyon-Caen et Renault, Zr. de 

droit commereial, Il, 511, ete. Vezi şi înfră, p. 59. 

() L. 60 $2, Dig., Mandati, vel contra, 11, 1. Contorm: art. 401 

C. federal al obligaţiilor (Elveţia). -- Contră: Art. 181 C. 
olandez; art. 1749 C. italian, ete.
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totuşi unii autori, precum Domat, Pothier (Mandat, V, 63) 
o admiteau în vechiul drept francez ca rezultând din natura 
lucrurilor. 

Legiuitorul actual n'a mai admis această soluție, fie Justificarea 
mandatul salariat sau nesalariat, pentru motivul că manda- sutiei dreb- 
tarii netrăgând, în genere, niciun folos din mandat, ci adu- 
când, din contra, un serviciu mandantului, ar fi fost nedrept. 
de a-i declară solidari. Cu toate acestea, art. 918 proclamă, 
solidaritatea între execuiorii testamentari, din cauză că ei, 
nefiind numiţi de moştenitori, ci de autorul lor, sunt impuşi 
acestora, şi solidaritatea acestor mandatari su generis con- 
stitue o garanţie mai mult pentru moştenitori. 

Din textul menţionat al art. 1543 rezultă că, dacă, Distineţiile 
mandatul nu este executat, sau este rău executat, mandantul at d 

nu va puteă, să-și exercite acţiunea în daune pentru tot tul actual. 
numai contra unuia din mandatari, și că el va trebui, din 
contra, să-și dividă acţiunea sa contra fiecăruia din ei. Cu 
toate acestea, oarecare distincţii se impun. 

Astfel, dacă unul din mandatari nu putea să lucreze 
fără ceilalți, acela care, prin refuzul său, de a cooperă la 

executarea mandatului, ar fi cauzat daune mandantului, va, 
răspunde singur de aceste daune. | 

Dacă mandatarii aveau dreptul de a lucră unul fără 
altul, daunele, în caz de neexecutarea mandatului, se vor 

divide contra eomandatarilor, conform art. 1543. 
In fine, dacă funcțiunile fiecărui mandatar au fost îm- 

părţite şi determinate, fiecare din ei va fi mărginit în limitele 
arătate prin contract, şi va, fi responsabil numai în această 

limită. (Thiry, IV, 228). 
Dacă mai mulţi mandatari au fost constituiți pentru Cazul când 

acecaș afacere, prin acte deosebite, eu declaraţia că mandatul mai mut 
posterior nu revoacă pe cele anterioare, fiecare mandatar fost constituiți 
va fi obligat pentru tot; căci, în asemenea caz, există atâtea prin. acte 

mandate deosebite câţi şi mandatari; fiecare este însăreinat, ” 

cu afacerea pentru tot, şi este responsabil de neexecutarea 
sau de reaua executare a mandatului. Aceasta, nu este însă 

o solidaritate, căci nu există nicio relaţie între mandatari; 

ei nu se reprezintă, în adevăr, unii pe alţii, după cum se 

reprezintă, debitorii solidari (art. 1056). Art. 1045 şi 1046 

nu se aplică deci în specie (Thiry, IV, loco cil.). 

26537 | 38
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Stipul. soli- Dar dacă comandatarii nu sunt în principiu solidari, 
daritătei. solidaritatea există din contra, între ei, când ea a fost anume 

prevăzută prin contractul de mandat, adecă în mod expres 
(art. 1041), fără ca să fie însă nevoe de expresii saera- 
mentale (4). 

Art, 1003. Ea există, de asemenea, când dauna adusă mandantului 
este rezultatul culpei și fraudei sau dolului tuturor manda- 
tarilor, pentrucă, în asemenea, caz, fiecare a luat parte la 
culpa celuilalt (2). (Cpr. art. 1003). 

Mandatul In fine, solidaritatea există de drept între mandatarii 
comercial. comerciali. (Vezi supră, p. 592, nota 3). 

Solidaritatea între mandanţi. 

Art. 1551.—Când mai multe persoane, pentru o afacere comună, 
au numit un mandatar, fiecare din ele este răspunzătoare solidar. 
pentru toate efectele mandatului. (Art. 1003, 1039 urm., 1062, 1543, 
1547, 1548, 1671 C. civ. Art. 389, 393 C. com. Art. 2002 C. fr.) (2). 

| Am văzut că solidaritatea nu există între mandatari, 
dacă n'a fost stipulată în mod expres (art. 1041 şi 1548), 

Solidaritatea, există însă între comandanţi, de câteori 
mandatul este conferit prin acelaș act (*, pentru.o afacere 
comună şi are acelaş obiect pentru toţi mandanţii. 

Și aceasta este adevărat atât în privința mandatului 
salariat cât şi a acelui nesalariat(5). 

Sochestru Principiul solidarităţei, consacrat de art. 1551, nu este 
judiciar. 

(2) Guillouarăd, Mandat, 115; Baudry et Wabhl, Idem, 657; Laurent, 
XXVII, 469. — Solidaritatea stipulată între mandatari produce 
toate efectele unei solidarităţi perfecte. Guillouard, op. cit., 115; 
Baudry et Wabhl, Jdem, 658. 

(2) Bauary et Wahl, Mandat, 651, în fine; Guillouard, dem, 114. 
(5) Cpr. L. 59 $ 3, Dig., Mandat, vel contra, 17, 1; L.5 ŞI, 

Dig., Quod jussu, 15, 4; Pothier, Mandat, V, 82. 
Cazul când  (%) Dacă mandatul este constituit prin acte deosebite, solidaritatea 
mandatul 2 nu există între mandanţi, cu toată comunitatea lor de interes, 

fost constituit fiindcă, în asemenea caz, mandatarii sunt străini unii de alţii. 
Deosebite Baudry et Wabhl, Mandat, 760; Guillouard, Idem, 179; P. Pont, 

Idem, 1125; Laurent, XXVIII, 35; Rodidre, De la solidarite, 
217, ete. — Vezi însă Cas. fr. Sirey, 34. 1. 713. 

(5) Baudry et Wabhl, Mandat, 157; P. Pont, Idem, 112%; Guil- 
louard, Jdem, 171, ete.
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însă aplicabil în materie de sechestru judiciar, căci respon- 
sabilitatea reglementată de acest text prevede ipoteza unui 
mandat convenţional, şi nu poate fi aplicată prin analogie la 
mandatul judiciar, pentru care legea n'a declarat responsa- 
bilitatea, solidară a mandanţilor (*). 

Această solidaritate între comandanţi îşi aveă ființă atât Dr. roman 
în dreptul roman cât şi în vechiul drept francez(?). și dr. vechiu. 

Ea se întinde la toate efectele mandatului, chiar la plata 
onorarului, întrucât legea, nu distinge (5), şi durează atât timp 
cât ţine şi acţiunea; așa că unul din mandanţi nu s'ar putea, 
sustrage dela acţiunea mandatarului, întemeindu-se pe împre- 
jurarea că întâizierea în exerciţiul acţiunei a lăsat celorlalţi 
mandanţi timpul de a deveni insolvabili (?). 

Solidaritatea, pe care legea o prevede anume între co- Neaplie. soli- 
mandanţi, intemeindu-se pe favoarea datorită contractului de dritătei la 
mandat şi fiind în specie excepţională, se aplică numai legal. 

mandatului convenţional, nu însă și acelui legal, așa că dacă 
mai mulţi minori au bunuri indivize administrate de acelaș 

tutor, ei nu vor fi debitori solidari ai acestui tutor, manda- 
tarul lor legal (6). | 

Această soluţie rezultă din împrejurarea că solidaritate 

() Trib. Ilfov, Dreptul din 1900, No. 9, p. 10. 
(2) Vezi supră, p. 94, nota 3. 
(2) Thiry, IV, 230, în fine; Mourlon, III, 1106 bis, ete. 

Se decide de unii că şi arbitrii au o acţiune solidară pentru Solidaritatea 
plata onorarului lor, sub cuvânt că ei ar fi mandatari. Guillouard, dintre arbitri. 
Mandat, 111 şi Cas. fr. Sirey, 31. 1. 28. — Vezi însă Baudry COntroversă. 
et Wahl, Mandat, 383 şi 758, după care arbitrii n'ar fi man- 
datari. Dovada că arbitrii nu sunt decât niște mandatari ai 
părţilor cari i-au ales, este că şi străinii, cari nu pot fi jude- 
cători, pot fi aleşi arbitri (art. 341 Pr. civ.). Ei trebue însă 
să fie capabili (art. 341 Pr. eiv.), pe când mandatarii pot fi 
incapabili (art. 1538 C. civ.). — Vezi însă art. 370 Pr. eiv., 
care pare a asimilă pe arbitri judecătorilor. Vezi în această 
privinţă, Judecăt. ocol. Vaslui, Or. judiciar din 1901, No. 36 
(cu observ. noastră). 

Şi experţii se consideră, în genere, ca mandatari. Vezi Experții. 
Guillouard, loco cit.—Contră: Baudry et Wabhl, op. cit., 383.— Controversă. 
Vezi însă acelaş autor, op. cii., 158. 

(&) Baudry et Wabhl, op. cit., 761. 
(6) Planiol, II, 2250; Baudry et Wabhl, Manda:, 759; Guillouară, 

Idem, 118; P. Pont, Idem, 1129; Laurent, XXĂVIII, 41; 
„  Roditre, De la solidarite, 220, ete.
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fiind, în specie, întemeiată pe intenţia părţilor, mandatarul 

C. Calimaeh. 
Art. 1858. 

Dreptul de 
substituire. 

- C. german. 
Art. 664, 

legal nu este ales de ele. Solidaritatea aplicată mandatarilor 
legali ar fi, în adevăr, excesivă, pentrucă păxţile n'ar puteă 
s'o înlăture. În fine, în favoarea acestei soluţii se mai poate 
încă invocă, înșiși termenii art. 1551, care vorbeşte de un 
mandatar numit (în textul fr. constituit), referindu-se, prin 
urmare, numai la mandatul convenţional. 

Dreptul mandatarului de a-şi substitui altă persoană 
în executarea mandatului. 

Art. 1542. — Mandatarul este răspunzător pentru acela pe 
care l-a substituit în gestiunea sa: 

10 Când nu i s'a eonces facultatea de a-și substitui pe cineva; 
2 Când i s'a conces o așa facultate fără arătarea persoanei, 

şi cea aleasă de dânsul eră cunoscută de incapabilă şi insolvabilă. 
În toate cazurile, mandantul poate să intenteze direct acţiunea, 

contra persoanei ce mandatarul şi-a substituit. (Art. 1000, 1488 
C. civ. Art. 381, 423 C. com. Art. 1994 C. fr)(). 

Art. 1358 din codul Calimach (1010 C. austriac) dis- 
pune că: „Dacă împuternicitul (mandatarul), fără nevoe, va 
însăreină pe un al treilea cu treaba încredințată lui, atunci 
el singur rămâne răspunzător pentru ispravă; iar dacă lui 
anume i sa ierta în scrisoarea. împuternicirei orânduirea 
altuia în locul său, sau dacă din împrejurări se face nea- 
părată, orânduirea, altuia, atunci rămâne el răspunzător pentru 
greşala în dovedita, rea alegere a persoanei“ (2). 

Deși mandatul se întemeiază, pe încrederea, personală ce 
mandantul acordă mandatarului, totuşi nu mai încape în- 

() Cpr. L. 8 $ 3, Dig., Mandat, vel contra, 11, |; L. 21 $ 3 
şi L. 28, Dig, De negotiis gestis, 3, 5; L.2$Ş1, Dig., Si 
mensor falsum modum dizerit, Ll, 6; L. 4, Cod, eod. tit., 
2, 19; Pothier, Mandat, 99, ete. 

() Cpr. art. 664 din codul civil german, care zice că „la caz de 
îndoială, mandatarul nu poate să transmită unui terţiu execu- 
tarea mandatului: „Der Beauftragte darf im Zei fel die Aus- 
fiihrung des Auftrags nicht einem Dritten iibertragen“. Şi 
acelaş text, în paragraful final, adaogă că, la eaz de îndoială, 
dreptul la executarea mandatului nu este transmisibil: „Der 
Anspruch auf Ausfiihrung des 4ufirags îst îm Zeifel nicht 
iibertragbar“.
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doială că, în dreptul actual, mandatarul poate substitui pe 
altul în locul său, chiar dacă mandatul nu-i conferă această 
facultate. Dreptul mandatarului, fie chiar a unui avocat (!), 
de a substitui pe a sa răspundere, pe altul în locul său, 
rezultă pentru noi virtual din axt. 1542, 19, care declară că 
mandatarul este responsabil pentru acela pe care l-a sub- 
stituit în gestiunea sa. Actele persoanei substituite vor fi 
deci valide faţă de mandant, rămânând acestui din urmă 
recurs contra mandatarului, în caz de culpă. 

„Văzând, zice foarte bine Curtea din laşi, înaintea, căreia am 
susținut noi înșine această teorie, că art. 1542 din codul civil declară 
că mandatarul este responsabil pentru substituitul său, când nui 
s'a, acordat expres facultatea de a substitui pe cineva; de unde rezultă 
în mod virtual că mandatarul poate, în toate eazurile, să substitue 
pe altul în locul său; că această substituție este valabilă mai rezultă, 
şi din faptul că legea, prin acel text, face pe mandatar responsabil 
pentru substituitul său, şi chiar conferă mandantului o acţiune directă, 
contra substituitului, ceeace însemnează că acest din urmă obligă 
pe mandant; deci, că substituirea este validă; că dreptul manda- 
tarului de a substitui pe altul în locul său, şi când mandatul ar 
fi mut asupra acestui punet, rezultă şi din desbaterile urmate înaintea, 
Consiliului de Stat francez (vezi Loer€, Legislation civile, XV, 
p. 223, No. 7; Fenet, XIV, p. 572—575), soluţie eare eră admisă 
şi în dreptul roman (LL. 8 $ 3, Dig., Mandat, vel contra, 11, 1), ete.“ (2). 

Art. 1542 aduce însă o excepţie principiului că manda- 
tarul răspunde de substituitul său, atunci când mandatul îi 

() În Franţa se decide însă că un avocat nu poate substitui pe 
altul în locul lui, fără învoirea clientului său. Baudry et 
Wahl, 571; Garsonnet, Pr. civile, ], $ 103. Această soluţie 
este, în genere, respinsă în. dreptul nostru, cu toată părerea 
contrară a d-lui Nacu (III, p. 419, No. 31), eare prin nimic nu 
este justificată. Vezi C: lași, considerente reproduse mai sus. 

() Dreptul din 1886, No. 31, p. 239; C. Caen, Râpert. Dalloz, 
v0 Arbitrage, 198, nota 2. In acelaş sens, Guillouard, Mandat, 
120; P. Pont, Idem, 1016; Baudry et Wabhl, Jdem, 569; 
Aubry et Rau, IV, $ 413, p. 645, text şi nota 14; Planiol, 
II, 2246; Lament, XXVII, 482 urm.; Thiry, IV, 229; Pand. 
fr., v0 Mandat, 931. 939 urm., 967 urm., ete. Vezi şi supră, 
p. 814, nota 5 şi tom. VI al Coment. noastre, p. 464, text 

„şi nota 3. — Vezi însă Troplong, Mandat, 446; Domenget, 
Idem, 312 urm.; Cons. de Stat din Franţa, D.P. 91. 3. "71. 
Vezi şi Pothier, Mandat, V, 90 urm. (în privinţa vechiului 
drept francez). 

59
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Cazul când 
mandatul 

opreşte sub- 
stituirea,. 

Efectele 
substituirei. 

Raporturile 
dintre man- 
dant şi sub- 

stituit, 

Art. 1542 
$ ultim. 

CODUL CIVIL. — CARTEA III. —TIT. IX.—CAPIT. II. — ART, 1542, 

dă dreptul de a substitui pe altul în locul său (!). In acest caz 
mandatarul nu are nicio răspundere, atunci când procura 
arată pe terţiul care urmează a fi substituit (2). 

Dacă terțiul nu este arătat în procură, mandatarul este 
responsabil numai atunci când a ales o persoană cunoseută 
incapabilă şi insolvabilă. 

In caz când contractul ar opri orice substituire, man- 
datarul, care ar fi substituit pe altul în locul său, a întrecut 
limitele mandatului. Ca, atare, el va, răspunde de orice culpă 
comisă de către substituit, şi chiar de cazurile fortuite în- 
tâmplate, iar mandantul nu va fi obligat către terţii prin 
actele substituitului decât atunci când le-ar fi ratificat (£). 

Venim acum la, efectele substituirei. 
Incât priveşte raporturile dintre mandatar: și substi- 

tuitul său, substituirea constitue un nou mandat, care pro- 
duce toate efectele mandatului în genere. 

Incât priveşte raporturile dintre mandant și substituit, 
în cazurile în care mandatarul răspunde de gestiunea sub- 
stituitului, sar păreă că mandantul nu trebue să aibă ac- 
țiune decât în contra mandatarului, rămânând ca acest din 
urmă să exercite recursul său contra substituitului. Dacă 
acest sistem ar fi fost consacrat de lege, mandantul n'ar 
fi avut acţiune contra substituitului decât în calitatea sa de 
creditor al mandatarului, în baza art. 974. 

Cu toate acestea, art. 1542 $ ultim dispune că, în toate 
cazurile, prin urmare, chiar atunei când mandatarul nu răs- 

() Autorizarea de substituire poate fi expresă sau tacită. Incât 
priveşte autorizarea, expresă, ea, va, fi conferită prin însuş con- 
tractul de mandat. Cât pentru autorizarea tacită, ea va, aveă 
loc atunci când mandatul va aveă, de obiect acte pe care man- 
datarul nu le poate face însuş, sau care necesitează adjuneţiunea 
unuia sau mai multor auxiliari. Cpr. Troplong, Mandat, 461; 
Boileuz, Comment. sur le C. Napoleon, VI, p. 592 (ed. a 6-a). 

(2) Se decide însă eu drept cuvânt că, chiar în acest caz, man- 
datarul este responsabil pentru lipsă de supraveghere, fiindcă 
substituirea nu-i ridică calitatea de mandatar şi, ca atare, el 
trebue să vegheze ca mandatul să fie adus la îndeplinire. 
Guillouard, Mandat, 121; Baudry et Wahl, Idem, 574, în fine; 
P. Pont, Jdem, 1020; Laurent, XXVII, 488, 489; Cas. fr. 
Sirey, 72. 1. 207; D. P. 72. 1. 411; D. P. 61. 1. 49%, ete. 

$) Thiry, IV, 229, în fine; Mourlon, III, 109%; Guillouard, 
Mamdai, 125; P. Pont, Idem, 1023; Baudry et Wahl, Idem, 577.
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punde de actele substituitului său, mandantul are o acţiune 

directă şi în numele său propriu contra substituitului, ca şi 

cum acesta ar fi mandatarul său. Produsul acestei acţiuni 

îi va, aparine deci exeluziv, chiar dacă mandatarul său ar 

fi falit, ceeace n'ar fi avut loc, dacă mandantul n'ar fi 

avut decât acţiunea, indirectă sau oblică prevăzută de art. 974; 
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căci, în acest caz, produsul acestei acţiuni ar fi fost Îm- 

părțit între mandant şi ceilalţi ereditori ai mandatarului (*). 

Cât pentru substituit, el nu are, după noi, o acţiune di- 

rectă contra mandantului (argument a contrario din art. 1542 

Ş ultim), el putând numai să exercite, în numele mandatarului, 

acţiunea oblică prevăzută de art. 974. Aceste principii ni 

se par elementare, cu toată părerea, contrară a autorilor (2). 

Legea cuprinde în această privință o lacună, căci nu 

vedem motivul pentru care nu s'a acordat şi substituitului 

o acţiune directă contra mandantului, cu atât mai mult cu 

cât substituitul ar puteă uneori să opue compensaţia man- 

dantului, atunci când acesta l-ar acţionă în mod direct (8). 

Care sunt efectele substituirei faţă de terţii ce au tratat 

cu substituitul? Faţă de mandant, terţii vor fi trataţi ca și 

cum ar fi avut raporturi directe cu însuș mandatarul; ceeace 

însemnează că ei vor aveă pe mandant de debitor şi vor fi 

debitorii lui, ca şi cum substituirea n'ar fi avut loc. 

Faţă de mandatar, autor al substituirei, personalitatea, 

sa dispare, şi terţii nu vor puteă, în genere, să plătească în 

mânile lui banii ce datorese, pentrucă el a renunţat la mandat 

în folosul terţiului substituit ($. 

(2) Mourlon, III, 1098, în fine; Thiry, IV, 229, p. 207. Vezi și 

supră, p. 314, 315, nota 5. 
(2) Autorii, izbiţi de nedreptatea ce se face substituitului, îi 

acordă o acţiune directă contra mandantului. Vezi Guillouard, 

Mandat, 128; Baudry et Wahl, dem, 587; Aubry et Rau, 

1V, $ 413, p. 647. Nu vedem însă pe ce se întemeiază această 

Acţiunea 
substituitului. * 

Critica legei. 

Efectele sub- 
stituirei faţă 
de terţii cari 
au tratat cu 
substituitul. 

părere, căci art. 1542 $ ultim vorbeşte numai de acțiunea . 

directă a mandantului, şi reciprocitatea nu este, în genere, 

suficientă spre a constitui o acţiune. Autorii de mai sus fac 

deci legea în loe de a o interpretă şi de a o aplică. 

(5) Vezi în privinţa compensaţiei, Baudry et Wahl, op. cât. 58|; 

Guillouard, Mandat, 127. . 

(%) Cpr. Guillouard, Mandat, 130; P. Pont, Idem, 1028, 1029; 

Laurent, XXVII, 494.



600 COD. CIVIL. — CARTEA III. —PIT. IX. — CAPET. III. — ARP. 1547—1550. 

CAPITOLUL II 

Despre obligaţiunile mandantului. 

Mandantul poate să aibă obligaţii către mandatar şi 
„către terţii cu cari mandatarul a contractat. 

Obligaţiile mandantului față de mandatar. 

Art. 1547. — Mandantul trebue să desdauneze pe mandatar de antieipaţiunile şi spesele făcute pentru îndeplinirea mandatului, şi să-i plătească onorariul, dacă i s'a promis. (Art. 991, 1190, 1534, 1540, 1548, 1550 urm. C. civ. Art. 3174, 385, 386. C. com. 
Art. 1999 $1 C. f..). 

Art. 1548.-—Când nu se poate impută mandatarului nicio culpă, mandantul nu poate să se scutească de asemenea, dezdaunare şi plată, chiar când afacerea, nu a reuşit, nici să reducă suma cheltuelilor sau a anticipaţiunilor, pe cuvânt că ar fi putut fi mai mică. (Art. 1547 C. civ. şi textele citate la art. precedent. Art. 1999 $ 2 C. fr.) (4). 
Art. 1549. — Mandantul trebue, asemenea, să dezdauneze pe mandatar de perderile suferite eu ocaziunea îndeplinirei însărcină- rilor sale, dacă nu i se poate impută, nicio culpă. (Art. 991, 1510, 1540, 1618 C. civ. Art. 2000 C. fr.) €). 
Art. 1550. — Mandantul trebue să plătească mandatarului do- bânda sumelor anticipate, socâtită din ziua plăţilor probate. (Art. 1088, 1090, 1544, 1589 C. civ. Art. 387 C. com. Art. 2001 C. fr.) $). 

Restit, chel- Mandantul trebue să restitue mandatarului anticipa- gelilor jieat țiunile (avansurile) (5 și cheltuelile făcute pentru executarea 
mandatului (5). 

() Legiuitorul nostru a împărţit art. 1999 din codul francez, făcând din ele două texte deosebite (art. 1547 şi 1548). Cpr. asupra, acestor texte, L. 10 $$ 9, 10 şi 11; L. 27 $ 4; L.56 $4, 
Dig., Mandati, vel contra, 1, 1; L. L. 4 şi 20 Cod, eod. tit. 4, 35; Pothier, Mandat, V, 53, 67, 74, 78, '79, 82, ete, (2) Cpr. L. 26 $86, Dig., Mandat, vel contra, 17,1; L.63 $5, 
Dig., De furtis, 41, 2; Pothier, Mandat, V, 15, 16. () Cpr. L. 19 $ 4, Dig., De negoliis gestis, 3, 5; L. 18, Coa, cod. tit., 2, 19; L. 37, Dig., De usuris et fructibus, 22, 1, ete. (*) Prin anticipaţiuni (avances), se înțălege orice cheltueli pe care mandatarul le-a. făcut din averea sa pentru executarea 
mandâtului, de exemplu: cheltuelile de drum, ete. Cpr. Pothier, 
Mandat, V, 53. 

(?) Cpr. art. 1362 C. Calimaeh (1014 C. austriac), precum şi 
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» EL trebue, de asemenea, să-i plătească onorariul stipulat, 
sau acel pe care îl va apreciă justiţia, în caz când mandatul 
n'ar fi gratuit. (Vezi supră, p. 559)(), | 

Deci, dacă ţi-am dat mandat să-mi cumperi un imobil, 
vei putei să-mi ceri preţul spre a-l plăti vânzătorului, fără 
a fi nevoit a-l plăti din banii d-tale, pentrucă acţiunea ce 
ai în contra mea (actio mandati contraria,) izvorăşte din 
însăș obligaţia ce ţi-am impus (?). 

Mandantul trebue să restitue mandatarului nu numai 
cheltuelile necesare, dar şi acele utile făcute de dânsul . cu 
ocazia îndeplinirei mandatului (3), şi aceasta chiar dacă afacerea 
n'a izbutit, de câteori neisbânda nu se datorește -culpei 
mandatarului. 

Art. 1548 adaogă că mandantul nu poate să ceară redu- 
cerea, sumelor cheltuelilor sau avansurilor făcute de mandatar, 
sub cuvânt că ar fi putut fi mai miei. 

Aceasta, se aplică însă numai atunci când mandatarul 
n'a comis nieio culpă și n'a depăşit limitele mandatului. 

Mandantul va puteă însă cere reducerea eheltuelilor, de 
câteori mandatarul ar fi depăşit marginile mandatului, sau 
în lipsă de margini hotărite, ar fi făcut cheltueli exagerate, 
pentrucă în asemenea caz el este în culpă. 

Mandantul mai este încă obligat a plăti mandatarului 
dobânda legală a, sumelor anticipate şi cheltuite de dânsul (*); 

art. 9 C. Caragea (partea III, eapit. 19). — Mandatarul poate 
să reţie avansurile sale din capitalurile ce deţine pentru man- 
dant, opunând acestui din urmă compensaţia. Baudry et Wahl, 
Mandat, 116. PR 

() Incât priveşte posibilitatea de a se reduce onorariul unui avocat, 
vezi supră, p. 255. 

€) „Si mandatu meo fundum emeris, utrum, cim dederis pretium, 
ageres mecum mandati, an et antegquam des, ne necesse habeas 
res tuas vendere? Ei recte dicitur, in hoc esse mandati, actionem, 
ut suscipiam obligationem, que adoversus te venditori, competi: 
nam et ego tecum agere possum, ut prostes mîhi adversus 
venditorem emti aciones“. (L. 45, Pr, Dig., Mandati, vel 
contra, 17, 1). 
Numai cheltuelile inutiles et superflues, după expresia lui —

 (d 
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Plata 
onorarului. 

Cheltuelile 
utile. 

Cazul când 
mandantul 
poate cere 
reducerea 

cheltuelilor. 

Plata 
dobânzei 

Art. 1550. 

Domat, rămân în sarcina mandatarului. Cpr. Guillouard, - 
Mandat, 155. 
Cpr. art. 9 C. Caragea (partea III, capit. 19).— Mandatarul poate 
să reţie dobânda ce-i este datorită din capitalurile ce el pri- 

(3 

—
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Prescrierea 
dobânzei. 

Controversă. 

Aplicarea 
art. 1550 

gestiunei de 
afaceri. 

Art. 1549. 

Justificarea 
şi origina 
art. 1549. 

Dr. roman. 

COD. CIVIL. — CARTEA III. — IP. IX. — CAPIT. III. — ART, 1547—1530. 

şi această dobândă, va curge din ziua plăţilor probate, adecă 
din ziua când se va stabili de mandatar că ele au fost făcute, 
iar nu din ziua, cererei în judecată, după cum preserie dreptul 
comun (art. 1088), căci mandatarul nu trebue să sufere o 
perdere din cauza, liberalităţei sale. Mandantul nu datorește 
însă dobânda dobânzilor (?). 

In privinţa prescripţiei acestei dobânzi, vom aplică regula 
pe care am expus-o supră, p. 590, 591, cu privire la dobânzile 
datorite de mandatar; ceeace însemnează că atât timp cât 
socotelele nu sunt definitiv date, se va aplică preseripţia de 
treizeci de ani, iar nu aceea de cinci ani, prevăzută de 
art. 1907 (2). 

Cât pentru chestiunea de a se şti dacă art. 1550 este 
aplicabil gestiunei de afaceri, ea, este controversată (2). 

După art. 1549, mandantul mai trebue să despăgu- 
bească pe mandatar de pagubele suferite cu ocazia executărei 
mandatului, dacă nicio culpă nu-i este imputabilă. 

Această dispoziţie, împrumutată dela Domat, este foarte 
echitabilă. In adevăr, mandatarul, chiar salariat, aducând 
un serviciu mandantului, n'ar fi drept ca el să sufere per- 
derile ocazionate cu îndeplinirea mandatului său, atunci când 
nicio culpă nu-i poate fi imputată. | 

Cu toate acestea, la Romani, unde mandatul eră prin 
esență gratuit, iar nu numai prin natura sa ca astăzi, şi 
unde, prin urmare, caracterul de serviciu făcut de mandatar 
mandantului eră mai accentuat, mandantul nu eră obligat 
a despăgubi pe mandatar decât de perderile cari proveneau 
în mod, direct şi imediat din executarea mandatului, iar nu 
de acele întâmplate numai cu ocazia executărei lui: „Non 
Omma que impensurus non fuit, mandator imputabit, 
veluti quod spoliatus sit a latronibus, aut naufragio res 
amaserit, vel languore suo suorumque adprehensus, qucedam 

meşte în socoteala mandantului. Baudry et Wabl, Mandat, 
717; Guillouard, Idem, 159; Laurent, XXVIII, 21, ete. 

() Baudry et Wahl, Mandat, 713. , 
() Guillouard, Mandat, 158.—Contră: Bandry et Wabl, Idem, 715. 
() Vezi tom. V al Coment. noastre, p. 333, text şi nota 2. Cpr. 

art. 1144 din codul italian, eare dispune că gerantul are drept 
la dobânda, cheltuelelor necesare şi utile din ziua facerei acestor 
cheltueli (dal giorno în cui furono fatte). 
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erogaverit; nam hc magis casibus quam mamdato 'impu- 
tari oportei“ (!). - 

Guillouard observă, cu drept cuvânt, că această soluţie 
este cu atât mai inexplicabilă cu cât, în materie de societate, 
unde contractul este interesat pe de o parte și pe de alta, legea 
declară că perderea suferită în aceste împrejurări de către 
unul din asociaţi, de exemplu, acea rezultând dintwun furt, 
ete., privește pe societate: „Dicit Iulianus damnum esse 
commune“ (2). 

Codul actual a respins, eu drept cuvânt, soluţia ro- Justifie. solu- 
mană, și după cum art. 1510 dispune că asociatul aretiei mită de 
contra societăței o acţiune pentru pagubele suferite cu ocazia, 
gestiunei afacerilor sociale (*), tot astfel art. 1549 pune toate 
perderile suferite de mandatar, în timpul gestiunei sale, în 
sarcina mandantului, fără a distinge dacă executarea man- 
datului este cauza sau numai ocaziunea pagubei (5). Aceasta 
este o consecință a principiului cunoscut că ar fi nedrept ca, 
serviciul cuiva să-i aducă o daună. /niguum est damnosum 
esse cuique officium suum (5). 

Ca, exemple de pagube pentru care mandantul va trebui Exemple de 
să despăgubească pe mandatar, se citează: furtul comis în P8nbe pocare 
dauna, mandatarului în cursul unei călătorii făcută cu ocazia trebue să des- 
executărei mandatului; un naufragiu întâmplat în aceleași Pisubeaseă pe 
împrejurări; un accident întâmplat cu ocazia diriguirei unor 
lucrări în contul mandantului, ete. (6). In toate aceste cazuri, 
mandatarul va puteă, zice, cu drept cuvânt, că el n'ar fi 
suferit daune dacă n'ar fi primit mandatul: „Justissime 
enim procuratorem allegare, non fuisse se id damnum pas- 
surum, si id mandatum non suscepisset“ (7). 

„Pentru ca, perderea fortuită să fie în sarcina mandan- 
tului, art. 1549 cere însă ca mandatarul să nu fie în culpă; 

() L. 26 $ 6, Dig., Mandati, vel contra, 17, 1. 
(2) L. 52 $ 4, Dig., Pro socio, 17, 2. 
(9) Vezi supră, p. 491 urm. 
(*) Cpr. Alex. Degre, Dreptul din 1884, No. 30, p. 238. 
(6) L. 7, în medio, Dig., Quemadmodum testamenta aperiantur, 

29, 3. Vezi şi L. 63 $ 5, în medio, Dig., De furtis, 47,2. 
(6) Guillouard, Mandat, 174; Baudry et Wabl, Idem, 720; Al. 

Degre, loco supră cit.; C. Paris, D. P. 53. 2. 75. 
() L. 63 $ 5, în medio, Dig., De furiis, 41. 2.
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Cazul când 
mandantul 
tratează cu 

terţii în nu- 
mele man- 
dantului. 

C. Calimah. 
Art. 1366, 

136i, 

CODUL CIVIL. — CARTEA III.— TIT. [X. — CAPIT. II]. — ART, 1546. 

așa că tribunalele vor decide chestiunea în fapt, condamnând 
pe mandant la despăgubiri numai atunci când paguba su- 
ferită de mandatar va fi rezultatul unui caz fortuit, iar nu 
a unei culpe a sale. 

Obligaţiile mandantului față de terţii. 

Art. 1546.— Mandantul este îndatorat a, îndeplini obligaţiile 
contractate de către mandatar, în limitele puterilor date. 

Nu este îndatorat pentru tot aceea ce mandatarul ar fi făcut 
afară din limitele puterilor sale, afară numai când a, ratificat expres 
sau tacit. (Art. 991, 1190, 1167, 1537, 1545 C. civ. Art, 382, 
393, 402 C. com. Art. 1998 C. fr)(). 

Mandatarul care tratează cu terţii, în limitele manda- 
tului său, poate să trateze în două feluri: îm numele măn- 
damtului, ceeace se va, întâmplă de cele mai multeori, şi în 
numele său propriu. 

Dacă mandatarul tratează în numele mandantului, şi 
în limitele mandatului, și uneori afară chiar din aceste 
limite (*), el obligă pe acest din urmă faţă, de terţii, ca şi 
cum acesta ar fi tratat el însuș. Qui mandat ipse fecisse wi- 
detur. „Ineât împuternieitul (mandatarul), în puterea împu- 
ternicirei, înfățișează pe persoana, încredințătorului (man- 
dantului său), zice art. 1366 din codul Calimaeh (1017 C. 
austriac), întruatâta poate să câştige printr'ânsul drituri, 
şi să-l însărcineze cu îndatoriri; așa dar, dacă acesta, în 
hotarele vederatei sale împuterniciri (în limitele mandatului), 
au făcut toemală cu un al treilea, atunci driturile şi înda- 

  

0) Cpr. L. 12 $ 1, Dig., Ratum rem haberi, ete., 46, 8; L.. 152 
$ 2, Dig., De diversis regulis juris antiqui, 50, 17; Pothier, 
Mandat, V, 617, 68, 80—82, 87—93, 95, 97, 99, ete. 

(2) Un act se consideră ca făcut în limitele mandatului, în pri- 
vinţa, terţiilor, când el intră în termenii procurei, chiar dacă 
mandatarul ar fi depăşit limitele ei, din cauza unor împre- 
jurări necunoscute terţiilor. Astfel, dacă te-am însărcinat să 
împrumuţi 0 sumă de bani pentru mine, și d-ta ai împru- 
mutat-o mai întăi dela A şi apoi dela B, sunt obligat şi 
către al doilea împrumutător, cu toate că mandatarul a de- 
păşit limitele mandatului, căci sunt în culpă de a fi ales un 
mandatar necredincios. Pothier, Mandat, V, 89; Arntz, IV, 
1481; Cas. fr. D. P. 79. 1. 164. 
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toririle, întemeiate pe această toemală, nu se cuvin lui, ci 
încredinţătorului său, şi acelui al treilea“. Și art. 1367 din 
acelaș cod (1017, în fine C. austriac) adaogă: „Acea împu- 
ternicitului dată în taină împuternicire nu are influenţă către 
driturile ce au câștigat un al treilea prin aceasta“. 

Din cele mai sus expuse rezultă că, în asemenea, caz, 
mandantul trebue să execute față de terţii obligaţiile con- 
traetate de mandatar, și că actele făcute de acest din urmă 
sunt dobândite îpso jure pentru mandant. Prin urmare, 
mandantul va, puteă fi acţionat direct de către terții, pe când 
asemenea acțiune nu va puteă fi exercitată contra manda- 
tarului. Pe de altă parte, mandantul va, puteă, să acţioneze 
direet pe terţii cu cari mandatarul a contractat, pe când 
mandatarul nu are această, acţiune în contra lor. 

Mandantul este obligat prin mărturisirile făcute de man- Mărturisirea 
datar, întrucât acesta aveă dreptul de a face atari mărtu- m de 
risiri. De asemenea, condamnările pronunţate contra mandata-  opozabilă 
rului, în această calitate, pot fi executate contra mandantului. Pandentului. 

Mandantul, lucrând el însuș prin intermediarul man- Opunerea“ 
datarului, actele sub semnătură privată făcute de acest din mandantului 
urmă, fac credinţă despre data lor, faţă de mandant, care făcute de 
poate însă să dovedească falşitatea datei, conform art. 1198. mandatar. 

De asemenea, contra-inserisul semnat de mandatar este Contra- 
opozabil mandantului, ete. (1). | insera, 

Dacă însă mandatarul a depășit limitele mandatului (2), Cazurile când 
mandantul nu este, în principiu, obligat pentru actele cari mandatarul 
întree aceste limite, căci pentru aceste acte nu există mandaţ. limitele man- 
„Qui outre-passe sa charge chet en disaveu“, zicea, Loysel (9).  datului. 

La caz de contesiaţie, terţii vor dovedi că mandatarul 
n'a depășit limitele mandatului (art. 1546 $ 2)4%. 

(1) Cpr. Baudry et Wabhl, Mandat, 772 urm.; Guillouard, dem, 
184 urm.; 'Thiry, IV, 231, ete. 

(2) Un act depăşeşte limitele mandatului, când este contrar seco- 
pului ce și-a propus mandantul, en toate că mandatarul eră 
în drept a, face asemenea, acte. Astfel, dacă mandatarul, care 
are dreptul de a ipotecă toate imobilele mandantului, constitue 
o ipotecă în folosul creditorilor săi personali asupra bunu- 
rilor mandantului, această ipotecă va fi nulă şi neavenită faţă, 
de acest din urmă. Arntz, IV, 1482, în fine. 

(9) Opr. Arntz, IV, 1482. 
(*) Prin excepţie mandantul este obligat prin actele mandata-
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Apreciere * Chestiunea de a se şti dacă mandatarul a lucrat sau 
de fapt, | A - d lui hestie d nu în limitele mandatului, este o chestie de fapt de suve- 

rana apreciere a instanțelor de fond (*). ” 
Cazul când Dacă, puterile mandatarului au fost lăsate în alb în 
mandatul procură, ceeace ştim că se poate, de câteori procura nu este 

în alb. autentică (vezi supră, p. 565), mandantul este obligat către 
terții de bună credinţă prin toate actele mandatarului, chiar 
atunci când acesta ar fi depăşit limitele mandatului, pentrucă 
în asemenea caz, mandatul fiind în alb, terţii nu pot să 
cunoască scopul lui (2). 

Responsab, ' Mandantul este, de asemenea, responsabil, în baza 
IAR art. 1000 din codul civil, de delictul, de exemplu, un furt, 
mandatarujui. comis în prejudiciul unui terţiu de către mandatar, în cursul 

rului, cari întrec limitele mandatului, dacă terţii au putut să 
creadă că aceste acte intrau în puterile conferite mandata- 
rului, căci, în asemenea caz, mandantul este în culpă că n'a 
luminat pe terţii asupra întinderei mandatului. Baudry et 
Wahl, Mandat, 780; Guillouard, Idem, 186. ” 

Aceeaş soluţie este admisibilă în cazurile când mandatul 
primitiv ar fi fost modifieat, restrâns sau chiar revocat, fără ca 
terţii să fi putut cunoaște modificările aduse sau revocarea 
tacită a mandatului. Guillouard, Mandai, 186, în fine; Baudry 
et Wabl, /dem, 781; P. Pont, Idem, 1163; Cas. fr. D. PB. 
19. 1. 164; Sirey, 79. 1. 29%, 

Actul mandatarului, care a depăşit limitele mandatului, nu 
mai obligă însă pe mandant, îndată ce terţii au cunoscut mo- 
dificările sau revocarea mandatului. Baudry et Wabhl, op. şi 
loco cit.; Guillouard, Idem, 187. 

In fine, mandantul va mai fi obligat prin actele mandata- 
rului, cu toate că el ar fi depășit limitele mandatului, atunci 
când se va dovedi că modul de executare întrebuințat de man- 
datar este cel mai avantagios pentru mandant, sau că este 
singurul mod pe care împrejurările îl permiteau. Guillouard, 
op. cit., 202. „Nu se consideră mandatul ca depăşit, zice 
art.: 1715 din codul spaniol, când lucrul a fost îndeplinit 
într'un mod mai avantagios pentru mandant decât acel arătat 
de dânsul (si el mandato fuese complido mâs ventajosa para 
el mandanie que la senalada por €ste). Cpr. art. 395 C. fe- 
deral al obligaţiilor din Elveţia, ete. 

(1) Cas. fr. Pand. Period. 88. 1, 264. 
() Baudry et Wabhl, Mandat, 782; Guillouară, Idem, 191; De- 

molombe, XXIX, 362; Cas. fr. D. P. 91. 1. 464.— Această 
regulă sufere însă excepţie în caz când semnătura în alb ar 
fi fost sustrasă dela mandant. Vezi autorii supră citați. 
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executărei mandatului; căci, deși prin acest act el a de- 
pășit limitele mandatului, totuşi mandantul este în culpă că 
şi-a pus încrederea sa într'un om care n'o. merită, (0. 

A. fortiori, deci, mandantul este responsabil de conse- 
cinţile quasi-delietelor comise de mandatar, lucrând în limi- 
tele mandatului său €). 

Am văzut că, afară de unele excepţii, care justifică, 
regula, generală, actele făcute de mandatar peste limitele 
mandatului său nu obligă, în principiu, pe mandant faţă, 
de terţii. Pentru ca ele să-l oblige, mandantul trebue să le 
fi confirmat sau ratificat în mod expres ori tacit, zice art. 1546 
în partea sa finală. „Ratihabitio mandato comparatur, sau 
equiparatur“ (?). 

Ratificarea poate fi expresă sau tacită. 
Ratificarea tacită rezultă, din orice act, apreciat în mod 

suveran de judecătorii fondului (+), prin care mandantul în- 
țălege a aprobă ceeace a fost făcut peste limitele manda- 
tului; de exemplu: executarea actului, menţionarea, lui întrun 
alt act făcut de mandant, ete. 

Ratificarea tacită poate chiar să rezulte din tăcerea 
mandantului; de exemplu: o casă de comerţ este înştiințată 
că reprezentantul său a făcut o operaţie, şi această casă nu 
face nicio obieeţiune (5), ete. 

Ratificarea expresă este validă, deși nu întruneşte con- 
diţiile cerute de art. 1190 (6), destul este ca ea să fi fost 

() Baudry et Wabl, Mandat, 782; Guillouară, Idem, 190; Lau- 
rent, XXVIII, 54; Sourdat, Tr. gen. de la responsabilii, 
II, 888, p. 135 (ed. a 5-a, 1902). — Comtră: C. Orl&ans, 
Sirey, 98. 2. 28; Pand. Period. 98. 2. 50. 

(2) C. Lyon, D. P. 1909. 2. 176.—In consecință, această decizie 
pune în principiu că mandantul poate fi condamnat, împreună 
en mandatarul, solidar la daune şi cheltueli, 

() L. 12 $ 4, Dig., De solutionibus et liberationibus, 46, 3. 
(*) Cas. fr. D. P. 93. 1. 352; Sirey, 96. 1. 115, 
(5) Baudry et Wabhl, op. cit., 785, şi deciziile citate acolo; Cas. 

fr. D. P. 72. 1. 441]. — Vezi însă Gaillouard, Mandat, 197; 
Laurent, XXVIII, 71. e 

(6) Baudry et Wahl, Mandat, 184; Guillouard, Idem, 197; P. 
Pont, Idem, 1071; Domenget, dem, 417; Laurent, XXVIII, 
65 urm.; T. Huc, XII, 88; Aubry et Rau, 1V, $ 337, p. 261, 

607 

Ratificarea 
mandantului. 

Ratificarea 
tacită. 

Ratificarea 
expresă. 

nota &; Duranton, XIII, 265; Larombitre, Obhg., IV, art. 1338, 
No. 3; C. Pau, Sire, 93. 2. 125.
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Efectele 
ratificărei, 
Raporturile 
dintre man- 

dant şi man- 
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Efectele 
ratificărei 

în privinţa 
terțiilor. 
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făcută în cunoştinţă de cauză, adecă ca mandantul să fi 
știut că actul depășește limitele puterilor conferite manda- 
tarului; căci, altfel, ar există eroare asupra obiectului (€). 

Dacă, mandatul este nul pentru vicii de formă, aceste 
vicii vor pute fi confirmate de mandant (2). 

Astfel, dacă mandatul conferit pentru constituirea, unei 
ipoteci sau altui act solemn, nu eră autentic, ratificarea, 
expresă sau tacită nu-şi va produce efectele sale, decât sub 
condiţia de a fi făcută sub forma autentică (2). 

Ratificarea nu cere concursul terţiului eu care actul 
a fost încheiat ($), Şi nici chiar prezența mandantului (5). 

Ratificarea, fie expresă, fie tacită are, după părerea 
generală, efect retroactiv, în ceeace priveşte raporturile dintre 
mandant şi mandatar, pănă în ziua în care actul a fost 
făcut, fiindcă confirmarea echivalează cu mandatul. Rati- 
habitio mandato cequiparatur (*); de unde rezultă că man- 
datarul, în privința actelor ratificate, are drept, conform 
art. 1550, la dobânda sumelor anticipate de dânsul, din 
ziua plăţilor probate (). 

În privinţa terţilor, ratificarea nu are însă efect retro- 
activ; ceeace însemnează că ea nu poate să vatăme drep- 
turile dobândite de terții ex intervallo, adecă între data 
aetului încheiat de mandatar şi aceea, a ratificărei, și aceasta 
pentru motivul că actul făcut fără mandat este făcut de 
o persoană lipsită de orice drepturi (8). 

(1) Vezi autorii citați în nota precedentă. 
(2) Baudry et Wabhl, Mandat, 786, 793; Guillouară, Idem, 201, ete. 
(2) Baudry et Wahl, op. cit., 786. 
(*) Baudry et Wabl, Mandat, 787; Guillouard, Idem, 200; T. Hue, 

XII, 91. 
(5) Baudry et Wabl, op. cit., 788. 
(6) Baudry et Wabhl, Mandat, 789; Guillouard, Idem, 198; P. Pont, 

Idem, 1075; 'Troplong, Idem, 617, 618; Mourlon, III, 1101.— 
Contră: Laurent, XXVIII, 74; T. Hue, XII, 91, p. 118. 

(1) Baudry et Wabhl, op. cit., 789, în fine; Guillouara, Idem, 198, ete. 
(9) Baudry et Wabhl, Mandat, 790; Guillouard, Idem, 199; Trop- 

long, Îdem, 620; P. Pont, Idem, 1075; Aubry et Rau, IV, 
$ 455, p. 651; TP. Huc, XII, 71, p. 119; C. Riom, Sirey, 
51. 2. 698; D. P. 52. 2. 222. — Vezi însă Cas. fr. D.P. 
59. 1. 419; Sirey, 59. 1. 801. - 

Cât pentru chestiunea de a se şti dacă ratificarea trebue 
să fie transerisă spre a deveni opozabilă terţiilor cari vor 
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Ratificarea sau confirmarea poate să emane atât dela, Batifie. moș- 
mandant cât şi dela moştenitorii săi (1), tenitorilor, 

Aceeaş soluţie este admisă și în privinţa gestiunei de Gestiunea 
afaceri (2); şi ratificarea gestiunei de către proprietar echi- de afaceri. 
valează eu un mandat, după cum dispun anume mai multe 
legislații străine 6). „Si quis ratum habuerit quod gestum est, 
obstringitur mandati actione“ (*). 

Ne-a mai rămas, spre a compleetă comentariul art. 1546, Cazurile când 
să examinăm cazul destul de rar, în care mandatarul n'a Pndatarul 
lucrat în numele mandantului, ca de obiceiu, ci în numele numele său 
său propriu, luând caracterul unui prâte-nom (supră, p. 555). Popii 
Faţă de mandant, situaţia mandatarului rămâne aceeaş, şi 
obligaţiile cari izvorăsc din mandat nu vor fi, în genere, 
schimbate prin întrebuinţarea acestei forme. Mandatarul lu- 
cerând, în adevăr, în specie, din ordinul mandantului, trebue 
să aibă contra acestui din urmă drepturile ce rezultă din 
mandat (5). | 

Faţă însă de terţii, cu cari mandatarul a tratat în nu- 
- mele său propriu, mandantul nu este obligat, ci numai man- 
datarul, aşa că nicio acţiune directă nu poate fi exercitată 
de terţii contra mandantului, nici de mandant contra ter- 
iilor (6). Această, soluţie care, în dreptul nostru, rezultă, din 
principiile generale privitoare la natura mandatului, este con- 
sacrată în termeni expreşi prin art. 1744 din codul italian (). 

trată mai în urmă cu mandantul, vezi Mourlon, Tr. de la 
transcription, IL, No, 19, p. 60 (ed. din 1862). 

() Baudry et Wabl, op. cit., 793 bis. 
(2) Cas. rom. Bult. 1904, consid. dela p. 1229 şi 1231. 
(5) Vezi de exemplu, art. 1892 C. spaniol; art. 474 C. federal 

al obligaţiilor, ete. Vezi tom. V al Coment. noastre, p. 344. 
(*) L. 60, Dig. De diversis regulis juris antigui, 50, 17. 
() Guillouard, Mandat, 204; P. Pont, dem, 1079; Baudry et 

Wabhl, Idem, 890 urm.; Laurent, XXVIII, 76, ete. 
(€) Guillouard, Mandat, 204; Baudry et Wabhl, Jdem, 893 urm.— 

Terţii vor puteă însă să exereite contra mandantului, în nu- 
mele mandatarului, acţiunea indirectă sau oblică prevăzută 
de art. 974 C. civ. Baudry et Wabhl, op. cât., 899, in fine. 

() lată cum se exprimă acest text: „Quando îl mandatario C. itatian. 
agisce în suo nome,'il mandante non ha azione contro coloro Art. 1144. 
coi quali îl mandatario ha contrattato, ne î medesimi V'hanno 
cpniro îl mandante. În tal caso, perd îl mandatario & diret- 
tamente obbligato verso la persona con, cui ha, contratiato, come 

26537 39
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Drepturile mandantului față de terţii. 

Drepturile mandantului față de terţii derivă din aceleași 
principii ea şi obligaţiile sale. 

Dacă mandatarul n'a, depăşit limitele mandatului, ac- 
iunile ce izvorăse din contractul încheiat între mandatar și 
terții pot fi exercitate atât de mandant contra, terţiilor, cât 
și de aceștia, contra mandantului, fiindeă el a intervenit în 
aceste contracte prin intermediarul mandatarului. Qui mandat 
apse fecisse videtur. (Vezi supră, p. 556, ad notum). 

_ Deosebirea Și într'aceasta, mandatul se deosebeşte de comision, căci 
Pune mandat comisionarul lucrează în numele său propriu, iar nu în nu- 

mele mandantului. De aceea art. 406 din codul de comerţ 
dispune că comitentul nu are acţiune contra, persoanelor cu 
care a contractat comisionarul, și nici acestea nu au vreo 
acţiune contra comitentului. (Vezi supră, p. 556, ad notam). 

Mandatar Dacă mandatarul a contractat în numele său propriu, 
Pretenom. fără, a-și arătă calitatea sa, drepturile mandantului se vor 

regulă conform principiilor mai sus expuse în materie de 
mandat prâte-nom. (Vezi supră, p. 555). 

Cazul când Dacă mandatarul a depășit limitele mandatului, terţii 
ee pot, cât timp mandantul n'a ratificat actul, să refuze de 
tele manda- a-l execută. Îi pot chiar să ceară anularea actului, spre a 

bhi- înlătură ratificarea, posterioară din partea mandantului, 
scutindu-se astfel de urmările convenției încheiate cu un 
mandatar, care a făcut un act pe care nu aveă dreptul 
să-l facă (?). | 

Drepturile şi obligaţiile mandatarului faţă de terţii. 

Mandatarul, reprezentând pe mandant în actele pe care 
le face în limitele puterilor sale, nu este personal obligat 
către terţii; de unde rezultă că, în privinţa acestor acte, el 

se laffare fosse suo proprio“. Vezi asupra acestui text, Ricci, 
- Corso teorico-practico di diritto civile, IX, 174, p. 125 urm., 
“ed. din 1907). 

() Baudryet Wabhl, Mandat, 799; Guillouard, Jdem, 195; Laurent, 
XXVII, 434. — Vezi însă C. Paris, D. P. 53. 2. 78. 
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nu poate acţionă direct pe terţii, nici terţii nu-l pot acţionă, 
pe dânsul (î). 

Mandatarul este însă responsabil, conform dreptului 
comun (art. 998, 999) de delictele sau quasi-delietele comise 
de dânsul chiar din ordinul mandantului. Această respon- 
sabilitate nu exclude pe aceea a mandantului, care, după 
cum am văzut supră, p. 606, 607, poate și el fi responsabil 
către terți, pentrucă şi-a pus încrederea sa întrun om ne- 
gligent; dar nici responsabilitatea mandatarului nu exelude 
pe aceea a mandantului (2). 

El nu răspunde însă către terţii de urmările executărei 
«contractului, fiindcă toate actele lui sunt presupuse a fi 
opera mandantului. Astfel, mandatarul însărcinat de a cedă 
o creanţă, nu răspunde, față de cesionar, de solvabilitatea 
debitorului (?). 

Dar mandatarul care, după cum am văzut, nu obligă 
în principiu, pe mandant către terţii, de câteori el a depăşit 
limitele mandatului (art. 1546 $ 2), se obligă el personal? 
La această întrebare răspunde art. 1545. 

Art. 1545. — Mandatarul care a dat părţei cu care a contractat 
în asemenea calitate, o îndestulă notiță (+), de puterile primite, nu 
este ţinut a garantă aceea ce a făcut afară din marginile manda- 
tului, afară numai când sa obligat pe sine însuş în numele său. 
(Art. 1537, 1546 C. eiv. Art. 384 C. com. Art. 1997 C. fr.). 

Art. 1545 determină raporturile dintre mandatar şi 
terţii cu cari el a contractat. Știm că, în dreptul modern, 
mandatarul este un simplu intermediar (nudus minister) (vezi 
supră, p. 556, ad notam), ceeace din capul locului nu eră la 
Romani, unde el contractă în numele său propriu şi se obligă 

_personal către terţii, fără ca aceştia să aibă vreo acţiune contra 
mandantului, care nici nu făceă parte de contract (5). 

(1) Pothier, Mandat, 87; Baudry et Wabhl, Mandat, 800; Guillouard, 
Idem, 206; Troplong, Idem, 516; Laurent, XXVIII, 43, ete. 

() Cpr. Baudry et Wabhl, op. cit., 802; Guillouard, Idem, 210; 
Laurent, XX, 449; Sourdat,, Pr. de la responsabilite, II, 908; 
Cas. fr. D. P. 90. 1. 151 şi 241; Sirey, 90. 1. 241; Sirey, 
91. 1. 126, ete. 

(2) Baudry et Wabhl, op. cit., 803, şi autorităţile citate acolo. 
(*) Legea a voit să zică: cunoștință. 
(6) Vezi Troplong, Mandat, 41 şi 511. Cpr. Girard, Manuel de 

droil romain, p. 669 urm. (ed. a 4-a, 1906). 
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Actele pe care, în calitate de intermediar, mandatarul 
le face cu terţii, nu-l obligă pe dânsul; şi aceasta, este ade- 
vărat chiar dacă el a întrecut limitele mandatului, de câteori 
terţii au avut o cunoștință suficientă de puterile ce-i conferea 
mandatul. Pentru ca mandatarul să fie personal obligat către 
terți, el trebue să se fi obligat însuș, în numele său. Aceasta 
este sensul art. 1545. 

Astfel dar, mandatarul care a depășit limitele manda- 
tului, nu este obligat către terţii decât în două cazuri, şi 
anume: 10 când a contractat personal în numele său, sau a, 
luat asupra sa, faptul mandantului, care refuză de a ratifică. 
actul; 2 când n'a dat terţiilor eu cari a contractat o eu- 
noștință suficientă de puterile sale ('), independent dacă el 
eră sau nu de bună credință; aşa că terții au fost induşi 
în eroare asupra puterilor conferite prin mandat. 

Terţii sunt aceia căror incumbă sarcina dea dovedi 
că mandatarul nu le-a dat o cunoștință suficientă de pu- 
terile sale (2). 

CAPITOLUL 1V 

Despre diferitele moduri după care mandatul încetează. 

Art. 1552 arată în mod incomplect cauzele de încetare 
ale mandatului. După textul menţionat, cauzele de încetare 
ale mandatului ar fi: revocarea din partea mandantului; 
renunțarea mandatarului; şi în fine, moartea, interdicţia, in- 
solvabilitatea sau falimentul mandantului ori a mandatarului. 

Art. 1552. — Mandatul se stânge: 
1? prin revocaţiunea mandatarului (art. 1514, 1553 urm. C. civ, Art. 94 $ 2 Pr. civ. Art. 399 C. com.); 

  

() Pentru a dă o cunoştinţă suficientă de puterile sale, manda- 
tarul nu are, în genere, altceva de făcut decât a arătă textul 
procurei sale. Cas. fr. şi C. Douai, Sirey, 94. 1. 389; D.P. 
97. 2. 319; T. Huc, XII, 76, p. 101. — 'Terţii pot deci cere 
procura ea, s'o vadă. Domenget, Mandat, 378. 

(2) Baudry et Wabl, Mandat, 805; Guillouard, Idem, 209; Lau- rent, XXVIII, 47. — Vezi însă Anbry et Rau, IV, $ 415, 
p. 651, nota 11, după cari chestiunea va fi decisă în fapt de 
Judecători, după împrejurări. Vezi în acest din urmă sens şi 
Domenget, Mandat, 316. 
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2 prin renunțarea mandatarului la mandat (art. 1556 C. cir. 
Art. 391 C. com.); 

3% prin moartea, interdieţiunea, nesolvabilitatea şi falimentul 
ori a mandantului, ori a mandatarului. (Art. 448, 988, 1539, 1557, 
1559 C. civil. Art. 390, 391 C. com. Art. 2003 C: fr)(). 

10 Revocarea mandatului. 

Art. 1553. — Mandantul poate, când voeşte, revocă mandatul 
şi constrânge, la caz, pe mandatar de a-i remite inserisul de îm- 
puternicire. (Art. 1514, 1555 C. eiv. Art. 2004 C. fr)(2). 

Art. 94 $ 2 Pr. civ. — Retragerea procurei mandatarului nu 
se poate opune părţei protivnice decât dela data încunoştiințărei 
prin portărei a retragerei procurei. 

Revocarea, mandatului este o regulă tradiţională, „Ea- 
tinctum est mandatum finita voluntate“, zice legea, 12 $ 16, 
Dig., Mandat, vel contra, 17, 1; iar axt. 1370 din C. Ca- 
limaeh (1020 C. austriac) are următoarea, cuprindere: „Lm- 
puternicitorul (mandantul) are voe să iă înapoi, după a sa 
plăcere, acea de dânsul dată împuternicire; se îndatoreşte 
însă a întoarce împuternicitului (mandatarului) nu numai 
eheltuelile ce el pănă atunci au făcut, şi pe lângă acea 
pagubă ce poate au suferit, ci şi să deă acestuia partea, din 
răsplătirea analogisită cu ostenelile sale“ (?), 

Această regulă a revocabilităței se justifică prin ideea 
că mandatul se întemeiază pe încrederea, pe care mandantul 

„o are în mandatarul ales de dânsul. 
Mandantul poate, deci, oricând să-și revoace mandatul, 

cu toate că ele presupus a perseveră în prima sa voinţă, (). 
Termenii art. 1553 fiind generali, orice mandat, fie el 

() Cpr. L. 12 $ 16; L. 22 $ 11; L. 26 Pr, Dig, Mandati, vel 
contra, 17, 1; + 15, Cod, eod. tit., 4, 35; Pothier, Mandat, 
V, 41,100 —105, 111—118; 120—122 şi Oblig,, II, 81, 510, 
511, 525, ete. 

(2) Cpr. L. 12 $ 16, Mandati, vel contra, 17, 1; Pothier, Mandat, 
V, 113 urm. 

(2) Cpr. art. 671 din codul german, care dispune că mandatul 
poate oricând fi revocat de mandant. „Der Aufirag kann von 
dem Auftraggeber jederzeit widerrufen“. 

_(%) Mandans presumitur în eadem voluntate perseverare, ziceă, 
Casaregis. Cpr. Troplong, Mandat, 110. - 

613 

C. Calimach. 
Art. 1370.



614 

Revocarea 
mandatului 

salariat. 

Revocarea 
nu poate fi 
făcută din 
răntate. 

Cazul câna 
mandantul 
sa obligat 

a nu revocă 
mandatul. 

CODUL CIVIL. — CARTEA III. — TIT, IX. — CAPIT. IV, — ART. 1553. 

gratuit sau salariat, poate fi revocat, în lipsa unei clauze 
contrare. (Cas. rom. Cr. judiciar din 1910, No. 8). 

Prin excepţie însă, mandatul dat în interesul comun al 
mandantului și al mandatarvului, nu poate fi revocat numai de 
mandant (1); nici acel dat în interesul mandatarului şi al unui 
terţiu (2); nici acel dat în interesul mandantului şi al unui terţiu. 

Mandatul salariat poate fi revocat în mod arbitrar, 
şi mandatarul nu are drept, în asemenea caz, la onorariul 
său, chiar dacă revocarea ar fi fost făcută fără niciun motiv 
legitim ; însă el va avea, drept, în asemenea, caz, la, daune, 
dacă revocarea, este intempestivă şi abuzivă (9). | 

Mandantul poate însă să-și rezerve dreptul de a revocă 
mandatul chiar salariat, când va voi (6), 

În orice caz, mandatarul, chiar salariat, nu are drept 
la, nicio despăgubire, dacă revocarea are drept cauză o 
culpă a sa (6). | 

Cu toate că mandantul și-a rezervat dreptul de a revocă 
mandatul când va voi, totuşi se decide, în genere, că revo- 
carea nu poate să aibă loc numai în scop de a seaduceo 
dauriă mandatarului (6). Mahtiis non est indulgendum. (L. 38, 
în medio, Dig., De rei vindicatione, 6, 1). 

Mandatul nu poate fi revocat fără daune, dacă man- 
dantul s'a obligat a nu-l revocă. Nicio daună nu se dato- 
reşte însă, cu toată existenţa, unei clauze contrare, în caz 
când revocarea, este rezultatul relei credințe a mandatarului. 
Daunele datorite unui mandatar revocat pot fi fixate mai 
dinainte de părţi, şi judecătorii, în asemenea caz, nu le pot, 
în genere, reduce (). 

(1) Judecătorii fondului apreciază în mod suveran dacă mandatul 
este dat în interesul comun al mandantului şi al mandata- 
rului: Cas. fr. D. P. 91. 1. 197; Sirey, 91. 1. 221. 

(2) Acest mandat poate însă fi revocat pentru o cauză legitimă de 
către tribunale. Baudry et Wahl, Mandat, 811, şi deciziile citate. 

() Cpr. Cas. rom. Bult. 1908, p. 1907 şi Cr. judiciar din 
- 1909, No. 76. 

(*) Baudry et Wahl, op. cit., 814, şi autoritățile citate acolo. 
() Baudry et Wabhl, op. cit., 813. 
(6) Cpr. C. Besangon, D. P. 89. 2. 14; Sirey, 90. 2. 226; Baudry 

et Wabhl, op. cil., 815. | 
") Baudry et Wabhl, op. cit., 816; Guillouard, Jdem, 225; Cas. belg. 

Sirey, 89. 4. 22; Dreptul din 1909, No. 79, p. 632 (cu nota $. R.). 
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In fine, revocarea unui mandatar salariat, pentru orice 
motive ar interveni, nu dă loc la nicio despăgubire, în caz 
de existenţa unei clauze exprese în această privință, această . 
clauză fiind perfect validă (4). 

Orice mandat este, după cum am văzut, în principiu, Validitatea 

revoeabil. Se poate însă stipulă că mandatul nu va puteă, felu de ne 
vevocat, asemenea clauză fiind validă după părerea generală ). 

Rev ocarea, poate, de asemenea, fi supusă unei condiţii, 
după cum se poate decide că mandatul poate fi irevocabil 
numai un timp oarecare (5). 

Revocarea nu poate să emane decât dela mandant. 
Dacă există mai mulți mandanţi cu interese necomune, Cazul când 

fiecare va, putea să revoace mandatul în ceea ce-l priveşte. există mai 
Dacă numai unul din mandanţi a revocat mandatul, în ceea danţi. 
ce-l privește, mandatul celorlalți rămâne valid. 

Mandatul conferit de mai mulţi mandanţi întrun interes 
comun, nu poate însă fi revocat decât prin eonsimţimântul 
tuturor. 

De asemenea, mandatul conferit în interesul mandantului 
şi ai unui terţiu, nu poate fi revocat; decât cu consimţimântul 
acestui terțiu. 

In privinţa capacităţei necesare pentru revocarea, unui .Capacitatea 
mandat, ea. este acea cerută pentru conferirea lui. necesară. 

Femeea măritată, care a dat mandat bărbatului: său Reyoc. man- 

pentru exerciţiul unei acţiuni relative la drepturile sale, va tiu 
avea, deci, după unii, nevoe de autorizarea justiţiei pentru bărbatului. 
revocarea, acestui mandat (*). 

Revocarea poate fi atât expresă cât și tacită). . Formele 
. Yevocăre, 

„() Guillouard, Mandat, 225; Bandry et Wabl, Jdem, 817; Cas. fr. 
Sirey, 91. 1. 529; D. P. 92. 1. 406, ete. 

(2) Baudry et Wahl, Mandat, 818; Guillouara, Idem, 217; 
Cas. delg. (decizie supră cit., p. 614, nota 7). — Contră: Lau- 

, rent, XXVIII, 105; C. Paris, D. P. 93. 2. 308. 
(5) Baudry et Wakl, loco cit... p. 437 (ed. a 3-a). 

„4%) Baudry et Wahl, op. cit., 822. — Contră: Demolombe, IV, 
186; C. Caen, Sirey, Recueil gentral (seria l-a, 1791—1830), 

„tom. VII, partea a 2-a, p. 407, 
(5) Cpr. Cas. rom. Bult. 1008, p. 1147; Cas. fr. D. P. 74.1. 3; 

Pathier,. Mandat, 114; Baudey et Wabl, Jdem, 828; Guil- 
" louard, Îdem, 218; P. Pont, 1dem, -1161; “Laurent, XXVII, 

101; Colmet de Santerre, VIII, 230;  Planiol, TI, 2258. 
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Aducerea Fie revocarea expresă, sau tacită, ea, trebue să fie adusă nestiut la cunoștința mandatarului (art. 1554, 1555), căci altfel, ae- mandatarului, ţele făcute de acest din urmă, în necunoștința revocărei, ar 
fi valide (axt. 1557)(). (Cpr. şi art. 94 $ 2 Pr. civ.). Aducerea Mai mult încă, chiar dacă revocarea a fost adusă la cunoş- rerocărei 1 tința mandatarului, actele făcuțe de bună credință cu dânsul terţilor. — de către terţii, în necunoștința revocărei, sunt valide şi obligă 
pe mandant, rămânând acestuia din urmă recurs contra, mam- 
datarului (art. 1554, 1557). Este, deci, prudent de a aduce 
revocarea mandatului la cunoștința terţilor. 

evocarea expresă poate fi făcută în orice formă €), şi | adusă la cunoştinţa mandatarului prin orice mijloace. ea | Nu e nevoe ca revocarea să fie notificată mandatarului 
portărei, prin portărei, cu toate că aceasta ar fi cel mai bun mijloc, 

fiind suficient ca ea să-i fie adusă la cunoştinţă prin orice 
mijloace, de exemplu: o serisoare recomandată, ete. (€). In 
orice caz, o simplă publicaţie în gazete n'ar fi suficientă. 

Mandantul este acela, care trebue să dovedească, că, revo- 
carea a fost adusă la cunoştinţa mandatarului (£), 

Cazul când Se poate întâmplă ca, mandatarul, în necunoştința revo- aer cărei, să facă acte de gestiune pe care mandantul nu le mai de gestiune în voește. De exemplu: după ce te-am însăreinat să-mi cumperi ea O casă, îţi seriu ca să nu o mai cumperi, pentrucă mi-am mandatului. luat de samă. D-ta ai apucat însă a o cumpără. Cumpă- 
rătura va trebui să fie ratificată de mine, pentrucă nu ai 
avut cunoștință de revocarea mandatului, şi serviciile ce-mi 
prestezi nu trebue să devie pentru d-ta o cauză de perdere (5). 

  

(1) S'a decis că şi funeţionarii Statului fiind consideraţi ca man- 
datarii lui, li se aplică principiile dela mandat, aşa că func= 
țiunea, lor, ca și mandatul, nu încetează prin revocare, decât 
după ce actul de revocare a parvenit la cunoştinţa lor. Cas. 
rom. Bult. S-a I, 1888, p. 327. Această decizie pune în prin- 
cipiu că funcţionarii sunt consideraţi ca mandatari ai Regelui; 
eră mai bine zis: ai Naţiunei, căci toate puterile Statului 
emană dela Națiune (art. 31 Const.). 

() Art. 399 C. com. dispune însă că revocarea mandatului expres trebue să fie făcută în aceleaşi forme în care a fost dat. 
(5) Baudry et Wabhl, Mandat, 825; Guillouard, /dem, 220; P. Pont, 

Idem, 1162; Troplong, Idem, 187. 
"(*) Baudry et Wabhl, loco cit.; Guillouard, loco cit.; Trib. Lyon, 

Pand, Pâriod. 90. 2. 83; Cas. fr. D. P. 74. 1. 38, 
(6) Epr. Troplong, Mandat, 710, p. 656. 
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»Ne damno adficiatur îs qui suscipit mandatum“ (1). Revo- 
carea mandatului fiind, în specie, necunoscută de mandatar, 
nu se poate face acestuia o culpă că n'a ghicit schimbarea, 
de voinţă a mandantului: » Îgnoscendum est enim ei, si non 
divinavit“ (2). 

Am zis că revocarea mandatului poate fi nu numai 
expresă, dar și tacită, conform teoriei lui Pothier. Art. 1555 
cuprinde un caz de revocare tacită. Iată, în adevăr, cum se 
exprimă acest text: 

Art. 1555.— Numirea unui nou mandatar pentru aceeaş afacere, 
cuprinde în sine revocaţiunea mandatului dat celui dintăiu, din ziua în 
care i sa notificat. (Art. 922, 1202, 1554 C. civ. Art. 2006 C. fr.) €), 

In cazul prevăzut de acest text, care cuprinde un exemplu 
de revocare tacită (£), primul mandat este revocat, chiar dacă, 
noul mandat nu este acceptat de al doilea mandatar, pentrucă 
aceasta a fost, după toate probabilitățile, voința mandantului (5). 

Mandatul se mai consideră încă ea revocat, când man- 
dantul face însuş actul pentru care însărcinase pe altul (6). 
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Deși, în regulă generală, rânduirea unui al doilea man- Cazui cână 
datar revoacă primul mandat, totuşi se poate ea, din împre- 
jurări, să rezulte contrariul. Astfel se decide, în genere, că, 
mandatul nu este revocat, dacă ambii mandatari pot lueră 
împreună. Prin aplicarea acestui principiu, s'a decis că primul 
mandat nu este revocat când, întrun proces, pe lângă un 
avocat, partea, interesată mai adaugă încă pe altul (). 

(1) L. 15, în fine, Dig, Mandati, vel contră, 17, 1. 
(2) L. 29 $ 2, în medio, Dig., loco cit. 
(5) Cpr. L. 31 $ 2, Dig., De procuratoribus, 3, 3, unde se zice: 

„Fum qui dedii diversis. temporibus procuratores duos, pos- 
teriorem dando, priorem prohibuisse videri“. Vezi şi Pothier, 
Mandat, V, 114—116. 

(*) Acest caz fiind prevăzut de lege exempli gratia, se înţălege că 
- Judecătorii: vor: puteă -deduce revocarea şi din alte îm prejurări, 

cari vor tace a se presupune schimbarea de voinţă din partea 
mandantului. Pothier, Mandat, 118 urm.; P. Pont, Idem, 1161. 

(9) Pothier, Mandat, 114; Guillouară, Idem, 219: Bandrv et Wabhl, 
Idem, 823; P. Pont, Idem, 116]; Laurent, XXVIII, 102, ete. 

(6) Baudry et Wahl, op. cit.; 824, în fine. 
(*) Cas. rom. Bult. S-a L, 1874, p. 24. Cpr. Cas. fr. Sirey, 95. 1. 493; 

Arntz, IV, 1483; Guillouară, Mandat, 219. —Vezi însă Baudry 
et Wabl, Mandat, 824. 

ambii manda- 
tari pot lueră 

împreună.
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Revocarea mandatului poate fi numai parţială, dacă 
noul mandat: nu se aplică decât la o parte de ceeace eră 
cuprins în primul mandat. Astfel, dacă după ce am dat un 
mandat. general lui A de a administră toate bunurile mele, 
am dat mai târziu mandat lui B de a închiriă casa mea, 
mandatul lui A nu va fi revocat decât pentru casă, el sub- 
zistând pentru celelalte bunuri. Cu alte cuvinte, un mandat 
special nu revoacă un mandat general decât pro parte (î). 

2 Renunțarea la mandat. 

Art. 1552 $ 2 dispune că mandatul se stânge prin 
renunțarea mandatarului la mandat; iar art. 1556 se exprimă 
în termenii următori: 

Art. 1556. — Mandatarul poate renunţă la mandat, notificând 
mandantului renunţarea sa. 

În așa caz, mandatarul rămâne către mandant răspunzător 
de daune, dacă renunţarea sa le cășunează, afară numai când el se 
află în neputinţă de a-şi continuă mandatul fără o daună însemnă- 
toare. (Art. 969, 987 urm., 1081 urm., 1552 C. civ. Art. 391, 399 
C. com. Art. 2007 C. fr.) (2). 

Mandatul fiind 'în genere gratuit, nu trebue să fie o 
sarcină prea grea, pentru acela care prestează un serviciu; 
de aceea mandatarul poate să renunţe la mandatul său, chiar 
dacă acest mandat nu este gratuit(?). Mandatarul trebue însă, 
să notifice renunţarea sa mandantului, pentru ca acesta. să 
poată, la caz de trebuinţă, să rânduească un alt mandatar. 

Renunţarea la mandat din partea mandatarului este 
tradițională: „Și împuternicitul' (mandatarul), zice art. 1372 
din codul Calimach (1021 C. austriac), poate să se lepede 
de primita împuternicire“ (). | 

(1) Guillouard, Mandat, 219; Baudry et Wahl, Idem, 826, ete. 
„) Opr. L. 22 Ş 1]; L. L. 23, 24, 25, 27 $2, Dig, Mandati, el 

contra, 17, 1; Pothier, Mandat, 39, 40, 42 —44, ete.; art. 1372 
C. Calimach (1021 C. austriace); art. 15—17 C. Caragea, partea 

"III, capit. 19, ete. “ 
() Baudry st Wabl, Mandat, 829; Goillouard, Idem, 2217; Pand. 

fr... v* Mandat, 1479; 'Thiry, IV, 232, p. 212. — Contră: 
- Laurent, XXVII, .107. 

(*) Cpr. art. 15—17, partea III, capit. 19 din codul. Caragea. 
Vezi şi supră, 583, 584. e a 
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Renunţarea mandatarului poate fi făcută sub orice formă, Renunţarea 
destul este ca ea, să fie expresă(?), și ca mandantul să aibă e ae 
cunoștință de ea. Nu se cere, în specie, o notificare în formă(?). 

Notificarea, ce legea, voește a se face mandantului este 
inutilă, de câteori mandatarul este în imposibilitate de a o 
face, de exemplu: în caz de boală grea, ete. (*). 

Precum am văzut, mandatarul poate să renunţe la orice 
mandat, chiar la acel salariat, pentrucă legea nu distinge. 

El nu poate însă să renunţe la mandatul care este con- Mandatul 1 
pia : . : : , . vâş . . care manda- diţia, unui contract sinalgmatie, precum: vânzarea, locaţiunea, 2 i Doate 

societatea, ete., pentrucă, în asemenea caz, mandatul n'a fost să renunțe, 
acceptat în scopul de a aduce un serviciu mandantului, ci 
în sehimbul unor prestații făcute sau promise lui de către 
mandant (+). 

Mandatarul poate să-și interzică dreptul de a renunță la, Interzicerea 
mandat (*), aceasta, rezultând cu suficienţă din clauza că man- dreptului de a 
datul se va stânge la .o epocă determinată sau numai la mandat. 
moartea mandatarului (6). | 

0) Nu se admite deci, în specie, o renunțare tacită, după cum se 
admite o revocare tacită din partea mandantului (supra, p. 615, 
617 urm.). Aceasta rezultă din faptul că renunțarea trebue 
să fie notificată mandantului. T. Huc, XII, 126, p. 157. 

() Baudry et Wahl, Mandat, 828; Guillouard, Jdem, 228. 
(2) Pothier, Mandat, V, 43; Baudry et Wahl, 828; Guillouară, 

'Idem, 228. | 
“*) Baudry et Wabl, Mandat, 829; Guiltouard, Idem, 227; Aubry 
„et Rau, IV, $ 416, p. 653, 654. — Asemenea mandat este ire- 

vocabil din partea mandantului. Guillouard, loco cit.; Baudry et 
Wabhl, op. cât, 810. Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1905, No. '33. 

() Art. 671 $ ultim din codul german dispune, în această pri- C. german. 
vinţă, că atunci când există motive grave. mandatarul poate Art. 67! 
să denunțe mandatul, chiar când ar fi -renunţat mai dinainte $ ultim. 
la acest drept (wenn er auf das Kiindigungsrecht verzichtet hat“. 

(6) Baudry et Wabl, op. cit., 829; Pand. fr. vw Mandat, 1481. — 
Este deci validă convenţia prin care sar dispune încetarea 
mandatului la moartea mandantului sau mandatarului. Baudry 
et Wahl, Mandat, 849. — De aceea, unii decid că un medie 
ar puteă, în mod valid, să-şi pue serviciile sale la dispoziţia 
unei persoane -sau unei familii pentru tot timpul cât aceştia 
vor trăi. lată cum se raţionează în acest sistem: dacă con- 
venţia se consideră ca un mandat, mandatarul poate să renunţe 
la dreptul de-a denunță mandatul; dacă această convebţie se 
“consideră ca, o locaţie de servicii (vezi supră, p. 253), art. I4TI, 

—
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Cazurile când Art. 1556, după ce pune principiul că mandatarul poate aria poate renunţă la mandat, adaogă că. la caz de renunțare, 
la mandat, el datorește daune, afară de cazul când sar află în im po- firă a datori sibilitate de a-și continuă mandatul fâră o daună însemnaţă. 

deranjare ușoară și momentană a afacerilor mandatarului 
nu-l autoriză deci a renunţă la mandat (1). 

Intre cauzele de renunțare, care fac ca mandatarul să 
nu datorească daune, sunt: o boală gravă (2), o schimbare 
de domiciliu sau de profesiune, şi alte împrejurări cari se 
apreciază în mod suveran de instanţele de fond (5). 

Dreptul Se poate în mod valid stipulă că mandatarul, care va 
mandatarului renunţă, la, mandat, va aveă, drept la o despăgubire (*) la o despă- * 

gubire. 

3 Moartea mandantului sau mandatarului. 

Mandatul încetează prin moartea, fie a mandantului, fie 
a mandatarului (5), din cauza ideei de snturius persone, care 
domină întreaga materie a mandatului. »„Homs mort na 
porteur de lettres“, ziceă Loysel (0). 

„Dr. roman Această soluţie eră admisă atât în dreptul roman cât și 
și de. anterior. ş,, dreptul anterior. „Morte Quogue ejus cui mandatum est, si 

25 întegro adhuc mandato decesserit, solvitur mandatum: (). 

după care nimene nu-și poate pune în serviciul altuia luerările 
sale decât pe un timp mărginit, se referă la munca servitorilor 
propriu zişi. F. Herman, C. cil annote, II, art. 1128, No. 13; 
Cas. fr. Sirey, 39. 1. 663. — Vezi însă Baudry et Wabl, 
Mandat, 849. Vezi şi supră, p. 251, nota 2, 

(2) Cpr. Domenget, Mandat, 645. . 
(2) Cpr. L.:23, Dig... Mandati, vel contra, 17, 1. 
() Cpr. Baudry et Wanl, Mandat, 830; Guillouara, Idem, 229; 

Domenget, Idem, 646 urm. 
„ (6) Baudry et Wabl, op. cit., 931. 

Mandatul dat (5) Dacă mandatul. a fost dat de o societate sau deo altă colee- de o societate, tivitate, disolvarea ei sau încetarea afacerilor sale echivalează 
cu moartea mandantului. Baudry et Wabhl, Mandat, 834; 
Guillouard, Idem, 231; P. Pont, dem, 1137; Troplong, Idem, 
741, 7438, ete. „Imputernicirile cele date sau primite de către o obştime, zice art. 1374 din codul Calimach (1023 C. ans- 
triae),. încutează îndată după desfacerea acestei obştimi“. 

(6) Cpr. Arntz, IV, 1485. 
() L. 27 $ 3, Mandat, vel contra, 17.. |. Această lege e pri- 

vitoare la moartea mandatarului. Cât pentru moartea man- 
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„»Loate vechileturile după moartea stăpânului sau a 0. Caragea vechilului contenese şi se stric“, zice codul Caragea (art. 18, 9, calimagh. partea III, capit. 19); iar art. 1373 din codul Calimach 
(1022 C. austriac) dispune, de asemenea, că: „după regulă, 
încetează, împuternicirea, prin moartea încredințătorului sau Ni a împuternieitului“ (1). Se poate însă, după acest din urmă 
cod, întinde mandatul (împuternicirea) și după moartea man- 
dantului (), soluţie pe care atât doctrina cât și jurisprudenţa, 
o admit şi astăzi (5), " 

Se poate deci, în mod valid, conveni că executarea, Validitatea mandatului nu va, începe decât în urma morței mandantului Poe 
(mandatum post mortem mandamtis) (*). Astfel aş putea să-ţi Controversă, 
dau mandat de a ridică un monument pe mormântul meu); 
de a-mi plăti datoriile după moartea mea, (6); de a-mi pu- 
blică operile postume; de a remite unui terţiu, în urma, 
morței mele, un lueru pe care l-am depus la d-ta (7), ete. 

  

dantului, L. 15, Cod, eod. tit., 4, 35, dispune: „Mandatum re 
integro, domini morte finitur“. 

(1) Cpr. Pothier, Mandat; 101 urm. — Art. 673 din codul german C. german. nu vorbeşte decât de moartea mandatarului (durch den Tod art. 673. des Beauftragten). Cpr. art. 1022 C. austriace (1373 C. Calimach). (2) Această dispoziţie este împrumutată dela art. 1022 C. austriae, 
Cpr. Trib. Îlfov, Cr. judiciar din 1894, No. 33, consid. dela pag. 264. Vezi şi Mattei, I paragraf, del codice civile aus- triaco avvicinati dalle legge romane, francesi, ete., IV, p. 321. lată cum se exprimă acest autor: „iSe îl mandato deve essere eseguito dopo la morte del mandanie, la morte di questo non 
lo estingue“, ete. Astfel ar fi, de exemplu, cazul în care te-aş fi însărcinat a cumpără o moşie, după moartea mea, pentru moş- 
tenitorii mei. „Si mandaui tibi ut, posi mortem meam, he- redibus meis emeres fundumk. (L.: 13, Dig., Mandati, vel 
contra, 17, 1). | 

(2) Cpr. Planiol, II, 2262; Baudry et Wabhl, Manda, 838, ete. (*) Pothier, Mandat, 108; Domenget, Idem, 80; Baudry et Wabl, 
dem, loco cit.; 'Troplong, Idem, 128; Guillouară, dem, 232; Thiry, IV, 232, p. 213; Mourlon, III, 1109. Pand. fr., vo 
Mandat, 1499.— Contră: Laurent, XXVIII, 88; Ricci, Corso 
teorico-pratico di diritto civile, IX, 97, p. 176. Vezi supră, p. 550, nota 2 şi infră explie. art. 1609. 

(5) Cpr. L. 12 $ 17; L. L. 13 şi 27 $ 1, Mandat, vel contra, 
17, 1; Pothier, Mandat, 108, ete. Vezi supra, p. 550, nota 2. (6) Cas. belg. D. P. 89. 2. 39. 

() Baudry et Wahl, Mandat, 838 şi Depât, 1148 urm.; Guil- 
louard, Depât, 91; P. Pont, Idem, 482;. C. Grenoble, D. P.
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Toate aceste mandate sunt perfect valide, deşi au fost con- 
testate, căci validitatea mandatului post mortem mandantis 
rezultă din posibilitatea de a rândui unul sau mai mulți 
executori testamentari (art. 910 urm.). 

Nestângerea Se poate, de asemenea, conveni că moartea mandan- 
ia tului sau mandatarului nu va aduce încetarea, mandatului, 
Validitatea fiindcă încetarea, mandatului prin moartea părţilor se înte- 
mei alee meiază pe voința lor. Această convenţie poate fi atât ex- 
"presă cât şi tacită (1). | 

Judecătorii fondului decid în mod suveran dacă această 
convenţie își are sau nu ființă (2). 

Incetarea Mandatul sui generis, dat sub forma unui prâte-nom, 
pi încetează prin aceleași cauze ca şi mandatul ordinar. E în- 

cetează deci prin moartea mandantului, şi terţii cari con- 
tractează cu mandatarul prâle-nom, după ce au luat cu- 
„noștință de moartea mandantului, nu pot opune actele făcute 
de dânşii moștenitorilor acestui din urmă (*). - 

Cazul unui Dacă mai mulţi au dat un mandat divizibil la mai 
mandat divi- multe persoane, moartea uneia din mandaţi face să înceteze 

mandatul numai pentru partea sa, (£). 
Cazul unui Dacă mandatul este indivizibil, moartea unuia din man- 
mandat indi- ganţi face să înceteze mandatul pentru tot. 
Cazul când Dacă există mai mulţi mandatari şi unul din ei moare, 
există mai moştenitorii săi nu-l înloeuese, ei mandatul subzistă în privinţa mulți man- 

datari, celorlalţi mandatari, de câteori fiecare din ei ave puterea de a 
lucră în deosebi. Dacă toți mandatarii nu puteau să lucreze 
decât împreună, moartea unuia din ei stânge mandatul (5). 

1900. 2. 19. — Contră: T. Buc, XI, 245; Laurent, XXVII, 
118; Aubry et Rau, IV, $ 403, p. 624, nota 13 şi $ 416, 
p. 654; Cas. fr. Pand. Ptriod. 1902. 1. 504 şi Dreptul din 
1903, No. 12, p. 108. Vezi înfră, explie. art. 1609. 

(1) Baudry et Wabhl, 837, şi autorităţile citate acolo; Rieei, op. cit., 
IX, 97; Laurent, XXVIII, 85. — In privinţa dreptului roman, 
vezi Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechis, |, $ 411, n. 5. 

(2) Cas. belg. D. P. 89. 2. 39. 
(5) Baudry et Wabhl, Mandat, 906; Guillouard, Idem, 18 şi 235.— 

Contră,: Troplong, Mandat, 43 şi 738. Cpr. Laurent, XX VIII, 87. 
(*) Baudry et Wahl, Mandat, 825; Guillouard, 1dem, 231; P. 

Pont, 1dem, 1138. 
(6); Pothier, Mandat, V, 102; Baudry et Wabhl, Idem, 835; Guil- 

louard, Jdem, 240. 
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Moartea mandantului nu aduce încetarea de drept a Moartea 
“mandatului. Ca, şi revocarea, deşi legea n'o spune anume, Mandantului. 
moartea mandantului nu este opozabilă mandatarului şi ter- 
iilor decât atunci când ea este cunoscută de ei (!). 

Îndată însă ce moartea mandantului a ajuns, prin orice 
împrejurare, la cunoştinţa mandatarului sau a terţiilor cari 
contractează cu dânsul, mandatul este stâns. Am văzut însă 
că, cu toate acestea, mandatarul este obligat a termină, afa- 
cerea începută la moartea mandantului, dacă din întârziere 
ar urmă un pericol pentru moștenitorii mandantului (periculum 
în mora) (art. 1539 Ş 2). (Vezi supră, p. 584, 585). 

De asemenea, în caz de moartea mandatarului, înaințe Ait. 1559. 
de executarea mandatului, moştenitorii acestuia, au şi ei oare- 
care obligaţii față de mandant, cari rezultă din art. 1559. 
lată, în adevăr, cum se exprimă acest text: 

Art. 1559. — In caz de moarte a mandatarului, erezii lui 
trebue să înștiinţeze pe mandant și, pănă atunci, să îngrijească de 
ceeace împrejurările reclamă pentru interesele acestuia. (Art. 369, 653, 
987 C. eiv. Art. 391 C. com. Art. 2010 C. fr.)(?). 

Două sunt, în caz de moartea, mandatarului, obligaţiile oblig. mote- 
„moștenitorilor lui: 1” să aducă moartea la cunoștință man- nitorilor man- 
dantului; 2" să facă actele urgente, pe care împrejurările 
le reclamă. 

Pentru ca aceste obligaţii să poată dă loc la o sanc- 
țiune contra moștenitorilor mandatarului, se cer însă mai 
multe condiţii: 

10 ca moștenitorii să cunoască pe mandant şi să aibă 
cunoștință de mandat; 

2" ea ei să știe unde mandantul își are domiciliul sau 
reşedinţa sa; | 

3 ca ei să fie capabili de a se obligă prin acceptarea 
unui mandat. | 

Deci, dacă moștenitorii mandatarului sunt minori, sau 
loviți de altă incapacitate, nu li se poate face o culpă că 
n'au continuat mandatul (£). 

() Baudry et Wahl, Mandat, 83%; Guillouard, . dem, 236 ; 
Laurent, XXVIII, 81. 

(2) Argument din L.. 40, Dig.., Pro socio, 17, 2; Pothier, Mandat, 101. 
(5) Gouillouard, Mandat, 239; Troplong, Idem, 835 urm.; Baudry 

et Wabl, Idem, 836, ete. -
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Se susţine însă de unii că această răspundere incumbă, 
tutorului moștenitorilor minori sau interzişi, sub propria sa 
responsabilitate (*). 

interdicţia sau schimbarea altfel a stărei şi capacităţei 
mandantului sau mandatarului. 

Interdieţia Art. 1552 $ 3 dispune că mandatul încetează prin 
mandantilvi interdicţia mandantului sau mandatarului, se înțălege atât 

alui. interdicţia legală cât și acea judiciară (lex non distinguit). 
Alte cauze de Această soluţie trebue să fie întinsă la orice schimbare 
capacitate. a stărei şi capacităței mandantului sau mandatarului, motivele 

fiind aceleași şi întrun caz şi în altul £). 
Consiliu judi- Astfel, mandatul încetează când mandatarul este o femee 

“ian ei care se căsătorește, sau când mandantul ori mandatarul este 
pus sub consiliu judiciar (£). | 

Starea de, [iste vorba, bine înțăles, în specie, de schimbările de drept 
măr a în starea şi capacitatea mandantului sau mandatarului, nu 
sau manda- însă de schimbările de fapt. Astfel, mandatul nu încetează, prin 

tarului. demenţa sau smintirea mandantului ori mandatarului, chiar 
| dacă ea ar fi notorie, dacă nu s'a provocat interdicţia lor (%). 

Rămâne însă bine înţăles că terţii, cari sau folosit în 
mod fraudulos de demența mandatarului, nu vor putea să 
invoace față de mandant actele făcute de dânşii (5). 

Falimentul sau insolvabilitatea mandantului ori mandatarului. 

Insolvabilitatea şi falimentul (£) mandantului sau man- 
datarului aduce, de asemenea, încetarea mandatului legal sau 

() Bandry et Yah], loco cit.— Vezi însă Cas. fr. Sirey, 95. 1. 112. 
(2) Cpr. Pothier, Mandat, V, 111; Baudry et Wahl, dem, 839; 

Goillouard, /dem, 241; Planiol, II, 2563. — Vezi însă Lau- 
rent, XXVIII, 91. 

(6) Guillouard, loco et.; Baudry et Wabhl, loco cit.; Troplong, 
Mandat, 744 urm.; Duranton, XVIII, 285 urm., ete. 

() Baudry et Wahl, Mandat, 840; Guillouard, Idem, 242; C. Aix, 
D. P. 90. 2. 156. — Internarea mandantului sau mandatarului 
într'o casă de alienaţi, conform legei din 1894, aduce insă 
încetarea mandatului. Cpr. Planiol, ÎI, 2263. 

(5) Baudry et Wabhl, loco cit. 
(6) Textul fr. nu vorbeşte de faliment, ci numai de insolvabilitate,
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convenţional. „Când se va publică concurs de creditori a, înere- C. Calimaeb. 
dințătorului, atuncea toate trebile cari le va fi primit împu- Art, 1815, 
ternicitul după aceasta, în numele aceluia, nu au nicio putere 
legiuită, zice art. 1375 din codul Calimaeh (1024 C. aus- 
triac). Asemenea publicare a concursului creditorilor asupra 
averei împuternicitului, desfiinţează împuternicirea dată lui“. 

Doctrina şi jurisprudența admit însă o excepție dela Cazurile când 
acest principiu în caz când mandatul nu are de scop numai fimentul su 
interesul mandantului, ei este condiţia unui contract sina- tatea nu aduc 
lagmatie încheiat între falit sau insolvabil și un terțiu, sau „Are. 
însuș mandatarul. In asemenea caz, falimentul sau insolva- 
bilitatea, pe care aiurea, legea o numește deconfitură (art. 1025), 
nu aduce încetarea mandatului, pentrucă în specie mandatul 
face parte din contractul principal, care este menţinut (*). 

Incetarea mandatului, care rezultă din aceste împre- Persoanele 

jurări, nu poate fi invocată de persoana lovită de această €4€ Po! în 
decădere, ci numai de cocontractantul său (€). mandatului. 

Persoana a cărei mandat încetează prin împrejurările de 
mai sus nu datorește daune celeilalte părţi (2). 

Imposibilitatea de a execută mandatul. 

Ca toate contractele, mandatul încetează prin cazurile 
fortuite sau de forță majoră, cari fac executarea lui cu 
neputinţă; de exemplu: imobilul al cărui administraţie făceă 
obiectul mandatului, a perit prin incendiu, sau altfel, ete. (£). 

însă doctrina şi jurisprudenţa întind la faliment ceeace legea 
zice despre insolvabilitate. Cpr. Planiol, [I, 2263; Baudry et 
Wahl, Mandat, 841, ete. Textul nostru vorbeşte şi de faliment, 
ca şi art. 1757 din codul italian. Codul german nu vorbeşte 
nici de insolvabilitate, nici de faliment. — Insolvabilitatea cere 
două condiţii: 10 ca pasivul să covârşească activul; 20 ca, debi- 
torul să fie în încetare de plăţi din această cauză. C. Galaţi, 
Dreptul din 1900, No. 5. 

(1) Baudry et Wabl, Mandat, 843; Guillouard, Idem, 244; P. 
Pont, Jdem, 1141; Laurent, XXVIII, 95. — Contră: C. Douai, 
Sirey, 48. 2. 33; D. P. 48.2. 9%. 

(2) Baudry et Wabhl, op. cit., 844; Guillouard, Idem, 244; P. 
Pont, Idem, 1149; Cas. fr. D. P. 47. 1. 329; Sirey, 48. 1. 33. 

() O. Amiens, D. P. 92. 2. 305; Baudry et Wabl, op. cit., 845. 
(*) Baudry et Wahl, 846, şi autorităţile citate acolo. 

26537 40
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- | Terminarea afacerei. 

Mandatul încetează prin terminarea afacerei pentru care 
a fost dat; prin împlinirea termenului sau condiţiei la care 
el eră supus, ete. (4). 

Absența mandantului sau mandatarului. 

Absența mandantului sau mandatarului, nefiind asi- 
milată cu moartea sa, nu aduce încetarea mandatului, Absența 
mandantului poate însă fi o cauză legitimă de renunțare 
din partea mandatarului (2). 

Efectele încetărei mandatului. 

Restituirea După art. 1553, mandantul poate cere mandatarului procurei de revocat procura, ce-i dăduse, pentru ca el să nu se mai datar. “poată servi de ea faţă de terţii. 
Procura poate fi cerută înapoi nu numai la caz de 

revocarea mandatului, ci și în celelalte cazuri în cari el 
încetează (2). , 

Restituirea Mandantul mai poate cere dela mandatar toate titlurile ceorlalie cari constată executarea mandatului, de exemplu: hotărîrile 
pronunțate de justiţie, dacă este vorba de un mandat ad 
htem, ete. 

Nulitatea In urma încetărei mandatului prin orice cauză ar fi, al iute mandatarul nu mai are calitatea de a face acte în socoteala, e mandatar 
în urma în- mandantului, afară, de excepția prevăzută de art. 1539 $ 2, 
cetei man- de care am vorbit supră, p. 584, 585 şi 623. In adevăr, manda- 

"tarul neavând alte puteri decât acele cari rezultă din mandat, 
de câteori mandatul nu mai există, mandatarul nu mai poate 
  

(5) Baudry et Wahl, op. cit., 848, şi autorităţile citate acolo. (2) Cpr. Baudry et Wahl, Mandat, 847; Guillouard, dem, 237; 
Laurent, XXVIII, 82, ete. 

C. german (9) „In urma expirărei puterilor sale, zice art. 175 din codul german, Art, 175. reprezentatul trebue să. restitue mandantului titlul procura- țiunei, el neputând s'o reţie. „Bin Zuriickbehaltungsrecht steht nicht au“. ;
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obligă pe mandant. Actele făcute de mandatar, în -urma 
încetărei mandatului, sunt deci nule (). 

Atât Romanii cât şi Pothier admiteau însă o excepţie . Excepţie dela, acest principiu pentru cazul când mandatarul, neavând dela acest 
cunoștință de moartea mandantului, a contractat cu terți, 
cari şi ei erau de bună credință. In asemenea caz, actele 
făcute de mandatar obligau pe mandant, pentrucă altfel 
mandatarul, care aduce un serviciu mandantului, ar fi su- 
ferit de o eroare ce nu-i eră imputabilă. „... Aliogui justa 
et probabilis ignorantia tibi damnum afferret“ (?), 

Această excepţie admisă, în dreptul vechiu, numai în Art 1551 
caz de încetarea mandatului prin moartea mandantului, a * ” 
fost generalizată de art. 1557, 1558 şi aplicată la toate 
cazurile de încetare ale mandatului. Iată, în adevăr, cum se 
exprimă aceste texte: 

Art. 1557. — E valid aceea ce face mandatarul, în numele mandantului, atât timp cât nu cunoaşte moartea lui, sau existenţa, uneia din cauzele ce desființează mandatul. (Art. 1552, 1558 C. eiv. 
Art. 2008 C. fr.)(). 

Art. 1558. — In cazurile arătate de art. precedent, sunt valide 
contractările mandatarului cu cei de al treilea, cari sunt de bună, 
credință. (Art. 1554, 1557, 1898 C. civ. Art. 2009 C. fr.), 

Aceste dispoziţii fiind generale, se aplică la, orice specie Generalitatea 
de mandat, chiar la mandatul ad litem (*), şi la orice cauză gispoziţiilor 
de revocare în genere. 

Ele nu se aplică însă în cazul când mandatarul nu Gaz când 
apucase încă a acceptă mandatul, în momentul morței man- mendatul n'a 5 fost încă dantului ( ), 

acceptat. 
  

(1) Guillouard, Mandat, 211; Baudry et Wabl, Idem, 853. 
() Instit., De mandate, 3, 27, $ 10. Cpr. L. 26, Pr. şi 58, Pr. 

Dig., Mandati, vel contra, 11, 1. Vezi şi Pothier, Mandat, V, 106. Aceasta eră şi teoria lui Domat (, 15, S-a IV, No. 6). 
„Când vechilul, după moartea stăpânului, neștiind adevărat c. Caragea. de moartea sa, lucrează, neîncetat, zice codul Caragea (art. 19, 

partea III, capit. 19), este dator moștenitorul să primească 
câte de pe poruncă pănă atunci au lucrat, dimpreună şi chel- tuelile cele cuviincioase“. Cpr. art. 1377 C. Calimach (1026 
C. austriac). 

""(0) Vezi textele citate în notă precedentă, o 
i (%) Cas. fr. D. P. 75. 1. 104; Guillouard, Mandat, 211. 

(5) Baudry et Wabl, Mandat, 496 şi 801. - |
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Societate. Ştim, de asemenea, că art. 1557, 1558 se aplică con- 
tractului de societate. (Vezi supră, p. 515, ad notamj. Mandatarul Art. 1558, referindu-se la arţ, 1557, care cere ca man- "dea a de datarul să fi tratat în necunoștinţa, încetărei mandatului, bună credinţă. sar păreă că şi mandatarul trebue să fie de bună credinţă. 
Se decide însă, în genere, că din combinarea art. 1558, 
cu art. 1554 vezultă că contractele (1) încheiate de terții de bună credință vor fi respectate, chiar dacă mandatarul ar fi cunoscut cauza încetărei mandatului; şi motivele ce se in- voacă în această privință» sunt că mandantul este în culpă de a fi încredințat puterile sale unei persoane, care a abuzat 
de ele, pe când terţii n'au comis nicio culpă, de vremece n'au, 
cunoscut eauza, încetărei mandatului (2). 

Recursul Mandatarul, care a lucrat în cunoștință de cauză, va, mande i, puteă însă, fi acţionat de către mandant, și chiar de terţi; 
induși în eroare, eari vor aveă recurs în contra lui, în caz * când mandantul sau moștenitorii săi ar fi insolvabili 0 Dovedirea Mandatarul -şi terţii sunt aceia cari vor trebui, după anti unii, să dovedeaseă buna lor credință, adecă că n'au cu- 

Controversă. noscut încetarea mandatului (6. | Neaplic. în De câteori va fi vorba de a se ști dacă actul emanat: Becie a dela, mandatar este anterior sau posterior încetărei manda- tului, data aparentă a actului este opozabilă mandantului, și el va trebui să dovedească anti-datarea, dlui, prin toate, mijloacele de probă; căci, după cum ştim, mandantul nu. 

  

(1) Art. 1557, 1558 validează, nu numai contractele, ci şi toate actele petrecute între mandatar şi terţii de bună credinţă, cari au ignorat cauza, încetărei mandatului. Astfel, e validă comu-: nicarea unei hotăriri făcută, mandatarului, în urma încetărei mandatului, când părţile n'au avut cunoştinţă despre aceasta, C. Bucureşti şi Cas. rom. Dreptul din 1881, No. 68 şi Bult. „S-a IL, 1882, p. 424 | 2) Guillouard, Mandat, 212; P. Pont, Idem, 1179; Baudry et Wahl, dem, 868;. Laurent, XXVIII, 110; Aubry et Rau, „IV, $ 416, p. 655. 
() Guillouard, loco eiţ. — Contră: Baudry et Wabhl, op. cit., 868, în fine. | 
(*) Guillouard, op. cil., 212 bis; Laurent, XXVII, 113. — Contră: P. Pont, Mandat, 1180; Cas. rom. şi C. Bucureşti, decizii citate supră, nota 1. — Oricui ar incumbă sarcina probei, toate mijloacele sunt admisibile în această privinţă. Vezi P. Pont, op. şi loco supră cit.
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poate, în privința actelor făcute de mandatar, fi considerat 
ca un terţiu, în sensul art. 1182(). 

Despre competinţă în materie de mandat. 

Competinţa, ratione materia, în privinţa mandatului, este 
supusă dreptului comun. Ea aparţine deci judecătorului de 
ocol şi tribunalului de prima instanță, fiecăruia în limitele 
competinţei sale. | 

Dacă, mandatul este comereial, competința aparţine tri- 
bunalului de comerţ, îndată ce suma întrece compeținţa ju- . 
decătorului de ocol. Mandatul dat pentru acte de comerţ 
este comercial: Astfel, de exemplu, mandatul dat pentru ad- . 
ministrarea unui fond de comerţ este un mandat comereial $). 

„ Mandatul de a pledă, dat unui avocat, este totdeauna 
un mandat civil din partea lui, pentrucă avocatul nu face 
niciodată, acte de comerţ (?). 

Incât priveşte competința ratione persona, se vor aplică 
iarăş regulele dreptului comun. În principiu, cauza va fi, 
deci, introdusă la domiciliul pârttului (art. 58 Pr. civ.). 
„În materie comereială, se va aplică art. 897 C. com. 

Mandatul în dreptul internaţional privat. 

In prineipiu, mandatul este supus, din punctul de. ve- 
dere al dreptului internaţional privat, regulelor la care sunt 
supuse toate contractele în genere. Nu avem deci mult de 
insistat în această privință. Este destul să arătăm aplicările 
principale pe care doctrina şi jurisprudența, le fae acestui 
contract. 
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Competinţa 
ratione 
materie. 

Mandatul 
comercial. 

Mandatul 
ad litem. 

Competinţa 
ratione 
peron. 

Art. 897 
C. com. 

Mai întăiu de toate, nu încape îndoială că străinii pot Dr. străinilor 
fi mandanţi şi mandatari în ţara, noastră, aceasta fiind exerei- 
ţiul unui drept civil (art. 11 Constit. şi art. 11 C. civil)(%, 

de'a fi man- 
danţi şi man- 

„datari. 

i- 0) Guillouară, op. cit., 213; Troplong, Mandat, 763; Aubry et 
Rau, IV, $ 416, p. 655, nota 17. 

"() Trib. Ilfov, Cr. judiciar din 1910, No. 3, p. 22. 
(2) Cpr. C. Gand (motive), Sirey, 98. 4. 31; Baudry et Wabl,. 

Mandat, 815. ! 
" (4) Cpr. Vineent et PEnaud, Dictionn. de droit international prive, 

Mandat, No. 1; Râpert. Sirey, eod. v, 1435; Mass€, Droit



630 COD. CIVIL. — CARTEA II. — TIT. IX. — DREPT INTERNAȚIONAL, 
Aplie. regulei. .*. Apoi, este de asemenea, netăgăduit că, în privinţa for» docue mogit melor sale, acest contract e cârmuit de regula, Jocus regut privinta  acfum, inscrisă în arţ. 2 $ ultim din codul civil; ceeace în- formelor. semnează că, spre a fi valid, mandatul va trebui să intru- nească condiţiile de formă cerute de legea, ţărei în care el a intervenit (*). 
Art, 1178, “Dacă este însă vorba, de constituirea, în ţara noastră a 178%. unei ipoteci sau altui act solemn, mandatul intervenit în țară străină va trebui să fie autentificat, după formele legei țărei „+... ÎN are procura a fost dată (art. 1773, 1789). Regulele . În. privinţa, regulelor de fond la, care este supus man- de fond care datul, se aplică, în genere, legea la care părţile s'au referit mandatul. în mod explicit. sau implicit. In lipsa arătărei voinţei lor, Controversă, se. va aplică legea țărei în care părţile au contraetat (lex loci contractus), pentrucă ele sunt presupuse a o cunoaşte mai bine şi a fi avut-o în vedere. In orice caz, ele pot mai lesne să se informeze asupra ei, decât asupra legei locului în care mandatul urmează a, fi executaţ 0 

    

„+ comm. dans ses rapporis avec le droil des gens, 1,505, p. 398, (ed. a.2-a); T. Hue, XII, 153, ete. — Străinii pot chiar fi ar- PS biti (art. B41 Pr, civ.), deși aceștia sunt întrucâtva "asimi- i laţi judecătorilor prin art. 370 Pr. eiv. 0) Cpr. T. Hue, XII, 153, şi toţi autorii. (2) Vezi tom. I al Coment, noastre, p. 219, text şi nota, 2 (ed. 2-a). Cpr. Vincent et Pânaud, op. şi vo cil, No. 3. "-0) Guillouard, Mandat, . 3&; Aubry et Rau, ], $ 31, pag. 163, îi. text şi nota 63 (ed. 5-a); Demolombe, I, 105; Vincent et P& „7 naud;:0p. şi :v0 cit., No. 4 şi:6; Râpert. Sirey,:v0 Mandat, 1437 urm.; Laurent, Droit civil international, VII, 452; ']. Huc, XII, 154. — Contră: Tribun. superior Colmar (Sirey, 98, 4, 9), care aplică legea, ţărei în care contractul urmează a, fi executat, | 
“Formarea |: ,. Chestiunea este însă controversată în caz când mandantul contraetiilui, - “Și mandatarul, găsindu-se în țări deosebite, contractul se for- Edi". mează prin corespondenţă. Dacă se admite că contractul format; ceea "prin corespondenţă este perfect îndată ce a fost acceptat, fără „Necesitatea, vre-unei notificări. în această, privinţă, se va aplică legea în vigoare la locul acceptărei. Dacă, din contra, se admite .necesitatea -unei „notificări a .acceptărei, se va aplică legea locului în care s'a, făcut pferta şi acceptarea a fost no- tificată. T. Huc, VII, 382 şi XII, 154. Cpr. Bauâry et Wabhl, Mandat, 500. (ed, a, 3-a). Vezi în privinţa contraetelor formate „Prin corespondenţă, tom. V al Coment.. noastre, pag. 38 urm.
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Când părţile au aceeaş naţionalitate, unii autori propun 
însă a se aplică legea lor personală, în loc de legea con- 
tractului, dacă ele n'au manifestat o intenţie contrară (?). 

In fine, alţii decid că, chiar în caz când părţile aparţin 
la naţionalităţi deosebite, împrejurările cauzei pot să auto- 
rize pe judecători a aplică legea personală a mandantului, 
gi chiar aceea a domiciliului său (2). 

Un autor merge şi mai departe. El aplică în toate ca- 
zurile legea mandantului, fără ca judecătorii să poată decide 
care a fost intenţia părţilor (€). ; 

Această soluţie este, după părerea noastră, inadmisibilă: 
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Cazul când 
părţile au 
aceeaş na- 
ționalitate. 

1% pentrucă judecătorii au necontestat. în asemenea materie, ? 2 

dreptul de a cercetă şi de a apreciă la care lege părţile au 
înțăles să supue contractul lor; şi 2 pentrucă, în cele mai 
multe cazuri, 'ei vor găsi în împrejurările cauzei elemente 
suficiente spre a-și formă convingerea, lor. 

Soluţia cea mai bună, la caz de îndoială, este deci de 
a interpretă tăcerea părţilor în sensul că ele au înțăles -a 
se reteri la legea țărei în. care au contractat. A da, în ase- 
inenea -caz, preponderență legei mandantului, însemnează, în 
adevăr, a rupe fără nicio cauză binecuvântată echilibrul dintre 
părţile contractante, ceeace nimie nu ne autoriză a face (*). 

Chestiunea de a se şti în -ce condiții mandatarul poate 
să exercite dreptul de retenţie asupra lucrului mandantului 
(âdmiţând că el ar aveă asemenea, drept, ceeace, după pă- 
ierea. noastră, este foarte îndoelnic) (5), este supusă legei țărei 

-() Despagnet, Pr. de droit international privt, 303 (ed. 3-a); 
„Weiss, Tr. 'lement. de droit--international 'prive, pag. 629 

(ed. 2-a); Baudry et Wahl, Mandat, 697 şi 7170. 
(2) Vezi autorii şi deciziile citate în Râpert. Sirey, vo Mandat, 

1436, la cari trebue să adăogăm, Rolin, Pr. de droit inter- 
national priv, III, 1390. Cpr. Trib. Leipzig, J. Clunet, 1874, 
p. 81; Trib. Hamburg, J. Chunet, 1891, p. 572. — Contră: 
Baudry et Wabhl, op. cii., 697. | Dia 

"() Vezi Boisson, Conflit de lois en ce Qui concerne la substance 
-  des-obligations, p. 216. 

(*) Cpr. Râpert. Sirey, vo Mandat, 1440. 
(9) Zicem că chestiunea privitoare. la, dreptul de retenţie este în- 

doelnică, pentrucă, după o teorie foarte acreditată, pe care o 
aprobăm, dreptul de retenţie este un drept excepţional, care 

;- nu există decât în cazurile anume statornicite de lege. Or, niciun 
text nu-l conferă mandatarului. Vezi asupra acestei chestiuni 

Preptul 
de retenţie, 

Dreptul 
de retenţie. 
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în care mandatul a fost dat, iar nu acelei a locului unde 
mandatul urmează a fi executat. 

Obligarea Chestiunea, de a se şti în ce margini actele mandatarului mandatarului o. , x i . de către Obligă pe mandant, se regulează tot după legea locului con 
mandat. tractului. Unii aplică însă şi aci legea, naţională a părţilor, Controversă. _A . li A când ele au aceeaș naţionalitate (4). 

Ratificarea Retroactivitatea, ratificărei de către mandant a actelor 
din partea. făcute de inandatar în afară de limitele mandatului, „are de mandantului. , . N 

consecință că convenţia se formează la locul unde a tratat 
mandatarul; de unde rezultă că, dacă acest loe este situat 
în altă țară decât aceea în care s'a, produs ratificarea, efec- 

„tele contractului vor fi determinate de legea primei ţări, iar 
nu de aceea a celei de a doua(?). 

Mandatul In fine, încât priveşte mandatul sui generis cunoscut 
erctonon. sub numele de“ prâte-nom (*), legea care cârmueşte condiţiile 

şi efectele contractului, în privința raporturilor dintre man- 
dant și mandatar cu terţii, este aceea a, locului în care man- 
datarul prâte-nom a contractat (%). 

„Obiectul Tot după legea în care contractul a fost încheiat se 
leit al man- determină şi chestiunea de a se ști dacă mandatul are sau 

nu un obiect licit(5). “ 

foarte controversată, tom. III, partea I, al Coment. noastre, 
p. 280 urm. (ed. 2-a). Vezi și Cas. rom. Cr. judiciar din 1908, 
No. 69 şi Bult. anul 1908, pag. 1078 urm. Această decizie pune 
în prineipiu: 10 că judecătorii pot acordă, dreptul de retenţie 
de câteori ei îl găsese necesar, pentru motive de echitate; 
2 că dreptul de retenţie poate fi invocat pentru prima oară 
în apel; 3% că dreptul de retenţie poate aveă loc şi în pri- 
vința pământurilor rurale date clăcașilor prin legea din 1864. 
In fine, Curtea, de casaţie a mai decis de enrând că dreptul 
de retenţie aparţine şi posesorului de rea credință. Vezi Dreptul 
din 1910, No. 9 şi Cr. judiciar din acelaș an, No. 8. Mai 
vezi asupra dreptului de retenţie, Corneliu Botez, Pagini ju- 
ridice din 15 Ianuarie 1910, No. 56. 

(*) Vezi Baudry et Wabl, Mandat, 794 urm. 
C) Baudry et Wabhl, op. cit., 79%, şi autorităţile citate acolo. 

Cpr. Vincent et Pânaud, op. şi vO cit, No. 14; Repert. Sirey, 
vo Mandat, 1445, ete, 

(6) Vezi în privinţa mandatului prete-nom, supră, p. 555, 622, ete. 
(*) Baudry et Wabhl, op. cit., 908. | 
(9) Vezi Baudry et Wahl, op. cil., 460, care citează în acest 

sens 0 decizie a trib. regional din Carlsruhe, cu data din 11 
lanuarie 1893, pe care n'am putut-o însă controlă.
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Soluţia va fi însă cu totul alta atunci când mandatul 
este ilicit în ţara în care se execută pentru motive de ordine 
publică. Astfel, mandatul dat spre a jucă la bursă este nul, cu 
toate că este dat într'o ţară în care acest joc este admis, şi 
nu permite mandatarului de a cere diferenţele cari provin 
din acest joc, dacă asemenea mandat este declarat nelicit de 
legea. ţărei în care el se execută (î). 

() Baudry et Wabl, op. cst., 460; Tribun. superior imperiului 
german (Beichsgerichi), J. Clumet, 1886, p. 609, ete. Cpr. 
Cas. rom. Bult. 1899, p. 1349. | 

     



  

TITLUL. X 

DESPRE COMODAT. 

Inainte de a vorbi despre comodat, vom spune câteva 
cuvinte despre împrumut în genere. 

Despre împrumut în genere. — Consideraţii generale. 

Imprumutul este, în termeni generali, un contract prin 
care se dă unei persoane, numită împrumutat, un lueru 
pe care acest din urmă trebue să-l restitue. 

Comodat Dacă împrumutatul trebue să restitue chiar luerul primit, 
ŞI mutuum. 47 3pso îndividuo, de care el a avut numai dreptul de 

a se folosi, împrumutul constitue un comodat (1); dacă el 
sa obligat a restitui un alt lucru decât acel împrumutat, 
însă în aceeaş specie, cantitate și calitate (lucruri fungibile), 
contractul este un împrumut simplu, pe care Romanii îl 
numeau mutuum (*). (Vezi înfră, p. 666). 

„Imprumutul Cât pentru împrumutul de bani, el este o varietate a 
de bani. acestui din urmă contract. 

Din cele mai sus expuse ușor se poate vedeă tă îm- 

Comodat. (1) Cuvântul commodatunm este o seurtare a cuvintelor commodum 
datum (avantaj sau folos dat), ceeace s'ar fi putut zice și în 
privinţa celorlalte contracte gratuite. 

Mutuum. (2) Cuvântul mutuum (mutui datio) vine de acolo că lucrul îm- 
prumutat devine al tău din al meu ce eră: „Appellata est 
autem mutui datio ab eo, quod de meo tuum fit“. (L. 2 $ 2, 
Dig., De rebus creditis, 12, 1). Vezi și Instit., Gaius, III, 90, 
în fine, unde se zice: „Unde etiam mutuum appellatum est, 

“i: guia. quod “ita; tibi 'a *me: Aatum-est- ex meo tuum fit“ Mai vezi 
“ Înstiti Justinian, NIL, "14. Quibud” modis re: conirahitur obli- 

gatio, Pr., în fine, ete. i. îi i Sa
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prumutul simplu, pe care codul francez îl numeşte îm- 
prumut de consumaţie(*), transferă împrumutatului proprie- 
tatea lucrului, pe când comodatul nu-i transferă decât pose- 
siunea. precară a lucrului împrumutat (art. 1853), proprietatea 
acestui lucru rămânând a comodantului (art. 1562) 2). 

Imprumutul simplu are, în adevăr, de obiect lucruri Iaprumutui 
fungibile, veriretbare Sache, după cum se exprimă art. 607 Simple: 
din: codul german, adecă lucruri pe care părţile le-au consi-  fungibile. 
derat mai mult în specie decât în individualitatea lor, guorum 
una, alterius vice fungitur; iar comodatul are, din contra, 
de .obieet lucruri nefungibile, unverbrauchbare Sache, după 
cum. se, exprimă art. 971 din codul austriac (£). 

„„ Prebue “să considerăm ca fungibile “lucrurile 'cari se Lucrurile 
consumă în mod natural, prin desfiinţarea lor, precum : vinul, fungibile. 
olpiul,: giânele, lemnele de foc, ete., şi: acele. cari se consumă 
în mod, cil prin întrebuințare, adecă cari. sunt menite. a 
eși din mâna împrumutatului,. precum banii, ete..: SE, 

„_ Hântia este şi 'ea consumtibilă în acest sens, că odată Hârtia. 
ce ai seris pe ea nu mai poate servi(*). . Ş 

(1): !Textul fancez numeşte acest -împrumut, împrumut de con= Inexactitate 
„ sumaţie, .pentrucă acel care:se împrumută este în drept a con- de text în co- 
“sumă, lucrul împrumutat (art.. 1874 C. fr.; vezi şi art. 1894 din (Ul francez. 

„acelaş cod). Aceste texte, din care ar păreă să rezulte că '60- 
= modatul are de obiect: lucruri consumplibile, iar împrumutul 

"* simplu lucruri neconsumptibile, sunt cu drept cuvânt criticate 
de autori. În adevăr, se poate foarte bine. întâmplă ca, prin 
voinţa părţilor, împrumutul unor lueruri consumptibile să, fie 
in comodat, iar acel.al unor lueruri neconsumptibile să fie 
un mutuum. Formula legei trebue deci să fie cu totul altă; 
şi anume: „Comodatul are de obiect lucruri 'nefingibile, iar' 
împrumutul simplu (mutuum) are de obiect lucruri fungibile. 

; Legea, franceză, vorbeşte de lueruti : consumptibile, -pentruică 
confundă aceste lucruri eu acele -fungibile.. Cpr. Baudry et 

: Wabl, Pr&t, 601, p. 362 (ed. a 8-a); Guillouard, Jdem,: 80; 
„:P. Pont, Idem, 1, 11, 389,:ete. Această -confuzie se face uneori 

şi de legiuitorul nostru. Vezi în privinţa, 'deosebirei - dintre 
lucrurile comsumptibile și acele fungibile, tom. III,:partea I, 
-al-Coment. noastre, p..128, ad notam (ed. a 2-a); tom. VIII, 
p. 192, nota 3, ete. Vezi şi înfră, p. 666.. . 

(2) Deci, dacă comodantul nu rămâne proprietarul: lucrului îm- 
_ prumutat, nu există, comodat, ei. un alt; contract. - 

(8). Codul - Calimach (art. 1310) vorbeşte de lucruri neckeltuitoare. 
„"(*) Pothier, Prât de consomption, V, 24; Laurent, XXVI, 491, ete.



636 

Deoseb. între 
împrumut şi 

comodat. 

C. CIV. — CARTEA III. — TIT. X. — IMPRUMUT. — CONSID. GENERALE. 

Intre împrumutul simplu sau mutu şi comodat, există 
mai multe deosebiri, din eare vom semnală cele mai de 
ecăpitenie: 

1 Imprumutui simplu are de obiect lucruri fungibile, 
pe când comodatul are de obiect lucruri nefungibile; 

2 În împrumutul simplu, împrumutatul, devenind pro- 
prietarul lucrurilor primite de dânsul, trebue să, restitue lu- 
cruri de aceeaș specie, cantitate și calitate. EI fiind debitorul 
unei cantităţi, riscul și pericolul lucrurilor împrumutate îl 
privesc pe dânsul; pe când, în materie de comodat, împru- 
mutătorul rămânând proprietarul lucrului (art. 1562), îm- 
prumutatul trebue să-l restitue în individualitatea sa, în specie; 
riscul şi pericolul luerului dat în comodat privese deci pe 
împrumutător. | 

3 Imprumutul simplu fiind gratuit namai prin natura 
sa, împrumutătorul poate stipulă o remuneiaţie pentru ser- 
viciile ce el aduce împrumutatului (de exemplu, dobânda 
banilor împrumutaţi). Comodatul fiind, din contra, prin esenţă 
gratuit (art. 1561), de câteori împrumutătorul va stipulă o 
prestație oarecare în schimbul serviciilor aduse împrumu- 
tatului, contractul va deveni o locaţiune de lucruri (); iar 
dacă remuneraţia va fi stipulată în folosul acestui din urmă, 
contractul va deveni o locaţie de lucrări (2). 

4 Comodantul, la caz de o nevoe neprevăzută, poate 
să obție restituirea, lucrului împrumutat înaintea, termenului 
stipulat (art. 1573), pe când în materie de împrumut simplu, 
împrumutătorul nu este în drept a cere lucrul (art. 1581), din 
cauză că împrumutatul având facultatea de a-l desfiinţă, de 
cele mai multeori lucrul va fi fost consumat sau înstrăinat, 

  

(1) „Alioqui mercede înterveniente, locatus tibi usus rei videtur“. 
(Instit. 3, 14, $ 2, în fine). Cpr. Planiol, II, 2054. 

„? (2). De asemenea, dacă ţi-am împrumutat o păreche de boi pe 
timp de opt zile, sub condiţie ea şi d-ta, la rândul d-tale, 
să-mi faci mai târziu acelaş serviciu, contractul nefiind gratuit, 
nu este un comodat, ci un contract nenumit. Cpr. Pothier, 
Pră ă usage, V, 3, p. 4. Vezi şi L. 17 $ 3, Dig., De prescriptie 
verbis, 19, 5, unde se zice: „Si căm unum bovem haberem, et 

-... vieinus unum, placuerit inter nos ut per denos dies ego ci et 
îlle mihi bovem cominodarenus, ut opus faceret, et apud al- 
ierum bos periii, commodati non competit actio, quia non fuit 
gratuitum commodatum, verum prooscriptis verbis agendum est“.
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ceeace ar. împedică restituirea lui, ete. (1). Asupra acestui 
punet nu mai încape nicio îndoială. Vezi înfră, p. 679. 

Aceste considerații generale asupra împrumutului odată 
expuse, trecem acum la comodat. 

CAPITOLUL 1 

Despre natura (şi caracterele) comodatului. 

Art. 1560. — Comodatul este un contract prin care cineva; 
împrumută altuia un lucru, spre a se servi de dânsul, cu îndatorire 
de a-l înapoiă. (Art. 944, 1100 urm., 1561 urm., 1570 C. cir. 
Art. 1875 0. f)(2). ” 

Art. 1561. — Comodatul este esenţial gratuit. (Art. 946, 1411, 
1569, 1587 C. eiv. Art. 1876 C. fr.) 6). 

Art.. 1562. —- Imprumutătorul rămâne proprietar al luerului 
dat împrumut. (Art. 1564 urm., 1567, 1577 C, civ. Art. 1877C. fr.) (4), 

_Art. 1563. — Obligaţiunile ce se: formează în puterea como- 
datului trec la erezii comodantului şi ai comodatarului. 
"Dacă însă împrumutarea să făcut în-privința (6) numai a 

comodatarului și numai persoanei lui, erezii nu pot să continue a se 
folosi. de lucrul împrumutat. (Art. 1560. C. civ. Art. 1879 C. fr.) (6). 

Comodatul este un contract, prin care o persoană (co- 
modantul) remite unei alte persoane (comodatarul), în mod “modatulni 
giatuit, un lueru oarecare, fie mobil sau imobil, pentru ca 

po - 

() :Vezi asupra tuturor acestor deosebiri, Baudry et Wabhl, Pret 
"602; Guillouard, Idem, &; Laurent, XXVI, 452, ete. 

-£) Cpr. L.1$ 2; L.3 $ 4 şi 1. 4, Dig., Commodati, vel contra, 
„13, 6; Pothier, Prât â usage,:V, Pr., 2, 4, 6, 23, 24, 29, 

81, 36, 87, ete. 
„6) L. 5 $2, Dig., loco cut., şi Instit. $ 2 in fine, Quibus modis re 

contrahitur obligatio, 3, 14, Pothier, op. cit., 3, 5.şi Oblig., LI, 6. 
4%) Cpr: L. 2, Pr. şi L. 8, Dig., De rebus creditis, Di; LL. 

8 şi 9, Dig., Commodati, vel contra, 13, 6, unde se zice: „Rei 
commodate ei possessionem ei proprietatem retinemus. Nemo 
enim commodando, rem :facit ejus cui commodat“. Vezi şi 
Pothier, Prât ă usage, V, 4. 

(5) Adecă în considerația. - ” 
"(6) Cpr.. L. 3 $3 şi L. 17 $ 2, Dig., Commodati, vel contra, 13, 6; 
8, Cod, De commodato, &, 23; Pothier, op. cit., 27, 32, 

65, 66, ete. a 
1 
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această persoană să se servească de el, sub condiţia de a-l 
restitui în individualitatea sa, la, timpul convenit. 

Imprumutătorul (comodantul) nu poate, în principiu, 
să ceară, restituirea lucrului înaintea expirărei termenului 
acordat comodatarului în mod expres sau tacit. 

Comodatul se deosebeşte deci de precariu, în care 
împrumutătorul poate oricând să-şi ia lucrul înapoi (1). 

CQomodatul este un contract unilateral (art. 944), care 
dă loc la obligaţii numai din partea, împrumutatului (obli- 
gaţia de a conservă lucrul şi de a-l restitui la expirarea, 
contractului) (); de unde rezultă, după cum vom vedeă infră, 
p. 646, că actul care-l constată nu este supus la formali- 
tatea dublului exemplar cerută de art. 1179. 

  

0) Opr. Baudry et Wabl, op. cit., 604, 682.. Precariul este o 
convenţie prin care cineva împrumută altuia, la cererea sa, 
un lucru spre a se servi de el, cât timp va voi împrumută- 
torul, cu îndatorirea de a-l restitui când acest din urmă 
va voi (ad nutum). „Precarium est guod precibus petenti 
utendum conceditur, tamdiu gquamdiu îs qui concessit patitur“. 
(DL. 1, Pr., Dig., De precario, 43, 26). Cpr. Pothier, Pre, 
86 urm. „Dacă nici termenul, nici scopul întrebuinţărei nu 
vor fi hotărîte, zice art. 1814 din codul Calimach (974 C. aus- 
triac), atuncea nu se alcătueşte adevărată toemală, ci rugă- 
minte (precarium), adecă poate dătătorul san comodantul să 
ceară întoarcerea lui oricând va voi“. 

Acest contract ar putei, după unii, fi stipulat şi astăzi, ca 
o varietate a comodatului, întrucât între comodat şi precariu 
mai există și alte deosebiri decât acea mai sus semnalată. Astfel, 
spre deosebire de comodatar, care este un detentor precar: al lu- 
erului (art. 1853), precaristul are, din contra, posesiunea juridică 
a lucrului, chiar atunci când contractul nu-i conferă decât deten- 
țiunea lui. Cpr. Baudry et Wabl, Prâ, 682 urm.; Guillouard, 
1dem, 21; 'Troplong, Idem, 28; P. Pont, Jdem, 115; Colmet 
de Santerre, VIII, 75 bis; Laurent, XXVI, 456; Aubry et 

. Rau, 1V,.$ 391, p. 594, 595, text şi nota 5, ete. 
(2) Gaillouard, Pret, 10; Baudry et Wahl, 1dem, 605; Planiol, 
„11, 2057; T. Huc, XI, 156; Arntz, 1V, 1333. — Unii văa 

însă pe nedrept în acest contract, un contract sinalagmatic 
imperfect. (epr. Pothier, Prât, 7; P. Pont, Idem, |, 28; Vigie, 
III, 1015; Larombitre, Oblig.. 1, art. 1102 urm., No. 2; 
Aubry et Rau, IV, $ 341, p. 469, nota 2, ed. a.B-a). Această 
soluţie. este. inadmisibilă, pentrucă, după cum știm (v. supră, 
p: 557, nota 4), această diviziune a, contractelor este necunos- 
cută în dreptul actual.
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Comodatul aparţine, în genere, familiei contractelor gra- 
tuite sau de binefacere (art. 946) (?), căci, după art. 1561, el 
este gratuit prin esența sa (2). 

De câteori s'a stipulat o remuneraţie nu mai avem deci 
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Contr. cu 
titlu gratuit. 

un comodat ci un alt contract, de exemplu: o loeaţiune, un 
contract nenumit, ete. (6). | 

Comodatul nu trebue însă să fie confundat cu dona- 
țiunea: 10 fiindcă, în privinţa, comodatului, nu se. cer for- 
mele solemne necesare existenței donaţiunei (art. 813). 2" Apoi, 
comodatul nu este numai decât, ca donaţiunea, un contract. 
inspirat prin voinţa de a face o liberalitate. Se poate, în 
adevăr, întâmplă ca comodatul să aibă de seop interesul 
comodantului (si sua duntaxat causa commodanvit), precum 
ar fi, de exemplu, în ipoteza prevăzută de Ulpian prin L. 
5 $ 10, Dig., Commodati, vel contra, 13, 6, în care mirele 
ar împrumută logodnicei sale giuvaere sau haine, pentru ca; 
aceasta din urmă să între cu mai multă pompă în casa lui (4). 

Comodatul se apropie întrucâtva de uzufruet, pentrucă 
comodatarul se folosește, ca, şi uzufruetuarul, de lucrul ce 
aparține altuia; însă. comodatarul are un drept personal 
asupra lucrului, pe când uzufructuarul are din contra un 
drept real. Apoi, uzufructul poate fi constituit cu titlu oneros, 
pe când comodatul este, prin esența sa gratuit (art. 1561). 
In fine, uzufructuarul poate să închirieze sau să cedeze dreptul 
său altuia, pe când comodatarul nu are, din contra, acest drept. 

Remiterea unui lucru altuia. spre a-l încercă înainte de 
a-l cumpără nu este de asemenea un comodat, ci o vân- 
zare pe încercate (5). 
  

(1) Cpr. Bufnoir, Propritit et contrat, p. 458. 
(2) Cpr. Pothier, Prâ, 3 şi L. 5 $ 2, Dig, Commodati, vel 

„contra, 18, 6. Vezi şi supră, p. 636. | 
„() Vezi Rolin Pr. de droit international priv, III, 1341, 

p. 368 (ed. din 1897). i | 
() „Vel si sua duntazat causa commodavit, sponse forte su, 

vel uzori quo honestius culta ad se deduceretur (L. 5 $ 10, 
Dig., Commodati, vel contra, 13, 6). Mai vezi în Baudry et 
Wahl, op. cit., 607, şi alte exemple în care comodatul poate 

„__ să-aibă de scop interesul comodantului. | N 
„() Cpr. Pothier, Prâ ă usage, V, 97; Baudry et Wabhl, op. cil., 

609. — Vezi în Guillouard, Prâ/, 14, care vede în remiterea 
lucrului spre încercare, un depozit sau. un contract nenumit. 

Deoseb. între 
comodat şi 
donaţiunea. 

Deoseb. între 
comodat şi 
uzufruet, 

Vânzare 
pe încercate.
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Deoseb, între Comodatul prezintă analogii cu locaţiunea lucrărilor, 
a e însă între aceste două contracte există această deosebire ca- . 
erărilor.  pitală că locaţiunea este un contract eu titlu oneros, pe când: 

comodatul este, din contra, un contract gratuit. 
Găzduirea Contractul prin care un stăpân se obligă a găzdui pe 

unui ser itor servitorul sau lucrătorul său nu este deci un comodat, fiindcă. 
el nu lucrează într'un spirit de liberalitate, ci înțălege a 
plăti serviciile ce-i prestează acești oameni (0. 

Rezerva, De asemenea, nu constitue un comodat, ei o locaţiune,. 
dreptului de a rezerva, dreptului de a vână, de a pescui, sau de a exercită un 
vână, de a N , “ , Îi . 
pescui, ete. alt atribut al proprietăţei, lăsată vânzătorului unui imobil (2). 
Mandat. Am văzut, de asemenea, p. 552, că comodatul se deo-: 

sebeşte de mandat. 
Depozit. El se deosebeşte şi de depozit, după cum vom vedea. 

când ne vom ocupă de acest din urmă contract. 
Contract real. La Romani și în dreptul vechiu (?), comodatul eră un 

contract real, întrucât el.nu se formă decât prin tradiţia 
lucrului împrumutat. 

Existenţa, Realitatea comodatului, ca şi acea a împrumutului. 
contractelor simplu, a depozitului (art. 1593 $ 2) și a amanetului (art. 1685). 
reale în drep- ) A .. . . EI: tul actual. se admite, cu drept cuvânt, de majoritatea autorilor şi astăzi (*). 
Controversă. Ciu tţoate acestea chestiunea. este controversată, şi unii autori: 

au contestat existența contractelor reale în dreptul actual, 

() Baudry et Wabl, Louage, II, 1635. 
(2) Cpr. Baudry et Wabl, Prâ, 611. Vezi şi supră, p. 33, 37 

şi 38, unde am văzut că dreptul de a vână şi de a pescui 
poate face obiectul unei locaţiuni. 

C. Calimach. (5) „Comodatul, zice art. 1310 din codul Calimach (971 C. austriac), 
Art, 1810, este o realnică toemală prin care cineva, fără plată, din bună 

1311. plecare, şi pentru hotărită întrebuințare, încredinţează altuia 
un lueru necheltuitor pănă la un hotărît termen“; şi art. 1311 
din acelaş cod (971, în fine C. austriac) adaogă: „loemala 
în care se făgădueşte altuia un lucru pentru întrebuințare, 
însă fără a fi trădat, este îndatoritoare, dar încă nn este 
toemala comodatului“. Cpr. Pothier, Prât d usage, V, 6; 
Planiol, IL, 2048, nota 1. . 

(*) Vezi Baudry et Barde, Oblig., 1, 23; Baudry et Wabhl, Pr&, 
595 şi 613; Guillouard, Jdem, 8; 'Troplong, dem, 6; P. Pont, 
ldem, 12, 17; T. Hue, XI, 156; Planiol, II, 2048; Arntz, 
IV, 1333; Thiry, IV, 154; Mourlon, III, 930; Dalloz, Nouv, 
C. civil annott, IV, art. 1875, No. 8. Cpr. Trib. Bacău, 
Dreptul din 1899, No. 13, ete.
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cel puţin în sensul strict al dreptului roman, unde eon- 
tractul se formă re de câteori tradiţia lucrului, obiect al 
contractului, făceă să se nască legătura juridică, şi unde 
făgăduinţa de a face un contract re (un mutuum, un co- 
modat, un amanet și un depozit) nu constitueă decât un 
pact neobligator prin el însuş. Astăzi, din contra, când 
convenția legal făcută între părţi este o lege pentru ele 
(art. 969)(î), şi când făgăduinţa de comodat, de mutuum, 
de amanet şi de depozit este validă și poate fi executată 
manu militari, sau se rezolvă în daune, comodatul n'ar mai fi 

păstrat vechiul său caracter de realitate, ci ar fi devenit con- 
sensual din real ce eră, iar obligaţiile ce izvorăse din con- 
tract ar puteă fi aduse la îndeplinire, fără a se dovedi tradiţia 
luerului; şi în acest sens se mai face, în privinţa comodatului, 
următorul raționament: Este adevărat că împrumutatul nu 
este obligat la restituirea lucrului, decât atunci când a fost 
trădat, însă aceasta ar proveni din împrejurarea că obligaţia, 
sa de restituire nu este decât o consecinţă a obligaţiei pre- 
dărei lucrului din partea împrumutătorului; și împrumu- 
tatul nu este obligat a-și îndeplini obligaţia de restituire 
decât atunci când împrumutătorui şi-a îndeplinit pe acea de 
predare. Aceasta nu provine însă din împrejurarea că eon- 
tractul s'ar formă re; în adevăr, în dreptul actual, contractele 
fiind eonsensuale, nicio deosebire nu mai există între co- 
modat și făgăduinţa de comodat, ambele producând ace- 
leaşi efecte (2). 

Credem, după matură reflexie, că această soluţie este 
inadmisibilă. In adevăr, împrumutatul, depositarul și eredi- 
torul amanetar fiind obligaţi a restitui lucrul, o asemenea, 
obligaţie nu poate să existe, dacă ei nu l-au primit. Cum 
sar puteă oare ca comodatarul să se servească de lucrul 
împrumutat și să fie obligat a-l restitui, fără a-l aveă la 
dispoziţia sa? Obligaţia de restituire, pe care o impune legea, 

() Cpr. Cas. rom. Cr. judiciar din 1909, No, 74, p. 596. 
(2) Vezi în acest sens, Vigi6, Cours Element. de droit civil fran- 

cais, LI, 1061 şi III, 11015 (în privinţa comodatului), 1050 (în 
privinţa depoziiului), 1200 (în privinţa amanetului), ete. Cpr. 
Duvergier, Prât, 25, 26 şi 383. Vezi şi Combeseure, Eiste-t-il 
des contracis rcels en droit francais ? Revue critigue, anul 
1893, p. 484 urm. 

26537 1 
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implică” deci primirea sau trădarea lucrului, adecă realitatea, 
contractului. Este adevărat că contractul există, prin efectul 
consimțimântului, independent de tradiţia ' lucrului, însă 
aceasta nu este un contract real, ci o convenţie dând naştere 
la formarea contractului real, eare nu va există decât atunei 
când convenţia va fi executată. Astfel, pot în mod valid 
să mă oblig a te împrumută cu un lucru sau cu o sumă 
de bani, a primi în depozit un lueru al d-tale, ete.; însă 
împrumutul sau depozitul nu va există decât atunei când 
îţi voiu dă lucrul sau banii, ori când îţi voiu primi lucrul 
în depozit. Prin urmare, contractele reale există şi astăzi, 
Pe lângă consimţimânt, ele au nevoe şi de tradiţia lucrului. 
Acestea sunt: comodatul, împrumutul simplu (mutuum), de- 
pozitul şi amanetul; și la aceste contracte reale trebue să 

Darul manual. adăogăm : darul manual, care nu devine perfect decât prin 
tradiţia, lucrului dăruit (*), 

Rentă viageră. Constituirea unei rente pentru o sumă de bani, încă 
este un contract real, care nu există decât în urma văr- 
sărei banilor () 

Fărăduința Din împrejurarea, că, după părerea, generală, comodatul 
de a A ea este un contract real, care nu se formează decât prin tradiţia; 

lucru. lucrului, s'a tras concluzia că făgăduinţa de a împrumută, 
un lucru cu titlu de comodat, nu valorează ca împrumut şi 
că riseurile lucrului împrumutat nu  privese pe coniodatar 
decât în urma tradărei luerului în mânile acestuia, (5). 

Cu toate că făgăduinţa, unui comodat nu valorează ea 
împrumut, totuşi ea nu este în totul lipsită de efecte pănă 
la predarea lucrului (4). 

Care sunt efectele unei făgăduințe de comodat? 

(0) Cpr. Trib. Roman, Dreptul din 1902, No. 74; C. Bucureşti, 
Dreptul, 1909, No. 31. Vezi și Cas. rom., care zice că daru- 
rile manuale sunt valide prin simplul fap! al tradiţiei. Cr. 
judiciar din 1903, No. 4i şi Bult. 1903, p. 642. 

(2) C. Paris, D. P. 1902. 2. 373; Planiol, II, 2091, în fine, ete. 
() Cpr. Laurent, XXVI, 453, 454. — Contră: Baudry et Wabl, 

Prăâ, 613. | 
(*) Cpr. Planiol, II, p. 652, nota 1 Ned. a 4-a). Vezi şi autorii 

citați în Dalloz, Nouv. Q. cv. annott, IV, art. 1875, No. 17.— 
La Romani, făgăduinţa de împrumut (paclum de mutuando) 
eră, din contra, nulă din cauza realităţei contractului: (L. 68, 

. Dig., De verborum obligationibus, 45. 1). 
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Chestiunea e controversată. După unii, această făgă- Bfeetele tă- ij 
duință s'ar preface în totdeauna în daune, fără a se putea EăMintei de 
constrânge pe făgăduitor la predarea lucrului promis. După Controversă. i 
alţii, însă, tribunalele ar puteă, de câteori aceasta este cu a 
putinţă, să ordone urmărirea lucrului şi remiterea, lui como- i 
datarului, de câteori ar fi vorba de un corp cert şi deter- 
minat, care sar găsi în mânile autorului făgăduinţei (1), 

In privinţa consimţimântului părţilor şi a viciilor de  Consimţ. , 
consimţimânt se vor aplică regulele dreptului comun. părţilor. fă 

Incât privește capacitatea, părţilor, vom vorbi mai întăiu Capacitatea 
de capacitatea, împrumutătorului, şi apoi de aceea a impru-  Părtilor- 
mutatului. 

In privința împrumutătorului, este destul spre a constitui 
un comodat, ca el să aibă capacitatea de a administră (2). 

Astfel, individul pus sub consiliu judiciar, minorul individul pus 
emancipat, femeea, separată de bunuri, ete., pot jucă rolul m poesia 
de comodanţi. 

Vutorul poate, de asemenea, să împrumute, cu titlu  Tutorul. 
de comodat, lucrurile minorului sau interzisului, după cum 
şi bărbatul poate să împrumute altuia bunurile femeei, pe 
care le administrează (*). 

Uzufructuârul poate să deă în comodat lucrul supus Uzurruetua- 
uzufruetului, după cum şi locatarul poate să deă luerul "UL locate 
închiriat, chiar proprietarului, afară de cazul când sar fi ” 
stipulat contrariul. 

Aceeaș soluţie este admisă în privința creditorului Creditorul 
amanetar (5), | | amanetar. 

În privinţa capacităţei acelui împrumutat, este de ase- Capacitatea 
menea suficient ca el să aibă capacitatea de a administră. imprumuta- 

tului. 

  

(1) P. Pont, Pre, 13; Laurent, XXVI, 454; Demolombe, XĂIV, 
400. Cpr. C. Colmar, D. P. 46. 2. 219; Sirey, 47. 2. 47. 2. 
117. — Contrăâ: Durant., XVII, 487. — Vezi art. 1254 C. Ca- 
limaeh (936 C. austriac); art. 610 C. german, ete. 

(2) Baudry et Wahl Prâ, 615; P. Pont, Jdem, 55, 56; Trop- 
long, Jdem, 55 urm.; Duranton, XVII, 510 urm.; Aubry et Rau, 
IV, $ 391, p. 595. — Contră: Guillouard, Prâ, 20; Duvergier, 
Idem, 465 urm.; Laurent, XXVI, 458; T. Hue, SI, 154. 

(2) Baudry et Wabhl, op. și loco cit. Toate aceste chestiuni sunt 
însă controversate. Vezi autorii citați în nota, 2. 

(4) Cpr. Pothier, Prât d usage, V, 19; Bandry et Wabl, Idem, 
615 urm,, ete.
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Femeea se- Astfel, femeea, separată de bunuri, minorul emaneipat, 
parată de bu-: Tea una 34 buri, minorul INdividul pus sub consiliu judiciar, etc., pot să împrumute 
emancipat, un lucru cu titlul de comodat (1). 
Arett5o Comodatul contractat de un incapabil este nul, însă 

numai ineapabilul poate să invoace nulitatea (art. 952). 
Responsabi- Dacă, în momentul restituirei, lucrul se găseşte dete- 

Jitatea incapa” rioraf, sau distrus prin culpa sa, incapabilul nu va avea 
"nicio obligaţie, afară de aceea, care ar rezultă din culpa lata, 

sau din dol, pentrucă este de principiu că incapabilul nu 
se obligă prin culpele sale uşoare (?). 

Lucrurile Toate lucrurile nefungibile, cari sunt în comerţ, pot 
care pot face face obiectul unui comodat. Art. 1878 din codul francez este 
obiectul unui 

comodat. expres în această privinţă, însă acest text a fost eliminat de 
legiuitorul nostru: 1% pentrucă este inutil faţă de art. 963; 
şi 2 pentrucă vorbeşte: de lucruri neconsumplibile, ceeace 
ştim că nu este exact, căci trebuiă zis nefungibile, în loe 
de neconsumptibile (?). 

Comodatul Nu numai mobilele, dar şi imobilele pot face obiectul 
unui imobil. unui comodat. Astfel, aş puteă, să-ţi împrumut pivniţa mea 

ca să pui într'însa mărfuri, vinuri, ete. ; aș puteă, de asemenea, 
să-ţi împrumut o odae sau un apartament ete. (*). 

Comodatul Se poate, de asemenea, constitui un comodat asupra 
lucrului 
altuia. 

(1) Baudry et Wabl, Prâ, 618; Guillouard, Idem, 18, etc. 
(2) Baudry et Wahl, Prâ, 618 bis; Guillouard, dem, 18 în fine; 

Troplong, Idem, 49 urm.; Duvergier, Idem, 37 urm.; Laurent, 
XX VI, 459; Mourlon, Il, 936, ete. 

() Vezi supră, p. 635, nota 1. — Ştim însă că, prin excepţie, lu- 
erurile consumptibile ca şi acele fungibile pot, după voinţa păr- 
ților, face obiectul unui comodat. Cpr. Pothier, Prât ă usage, 
V, 17; Baudry et Wabhl, Jdem, 601, p. 362, 363 (ed.a 3-a); 
Guillouard, /dem, 80, ete. Astfel ar fi, de exemplu, împru- 
mutul făcut ad pompam et ostentalionem; de pildă: un comer- 
ciant împrumută grâne spre a fi expuse în prăvălia sa (epr. 
L. 3 $6 şi L. 4, Dig., Commodati, vel contra, 13, 6); o 
persoană împrumută titluri la purtător spre a fi depuse ca 
garanţie şi a fi apoi restituite în natură, ete. Cpr. Pothier, 
op. cîl., 17; Baudry et Wabl, dem, 601; Guillouard, dem, 3; 
T. Hue, XI, 155; Arntz, 1V, 1335. Vezi înfră, p. 670. 

(*) Cpr. Pothier, op. cit., 19; Baudry et Wabhl, Idem, 619; Guil- 
louard, Idem, 15; P. Pont, Idem, 38; Aubry et Rau, IV, $ 
391, p. 594; Thiry, IV, 156; T. Hue, XI, 155; Arntz, IV, 
1835; Bufnoir, Propridi€ et contrat, p. 228, ete.



DESPRE COMODAT. — ART. 1560—1563. 645 

lucrului altuia. Proprietarul lucrului poate, ce e drept, să-l 
revendice dela acela, care l-a împrumutat; însă cât timp el 
nu intervine, contractul îşi produce toate efectele sale între 
părţile contractante (î). „Commodare possumus etiam alienam 
rem, Quam possidemus, tametsi scientes alienam possidemus* (*). 

Insuș furul poate, în mod valid, să deă altuia în comodat Comodatul 
lucrul furat(?); însă se va aplică în specie comodatarului Sti, furat: 
art. 1610, care obligă pe depozitar, dacă cunoaşte pe pro- art. 1610. 
prietarul obiectului furat, să-i denunțe depozitul, cu somaţia 
de a-l reclamă într'un termen determinat (£). 

Imobilul dotal încă poate face obiectul unui comodat (5). nob. dotal. 
Aceeaş soluţie este admisibilă în privinţa numelui pa- Nume. 

troniimie (£). patronimic. 
Nu pot însă fi împrumutate lucrurile menite la săvâr-  Luerurile 

şirea, unei crime sau unui delict, precum: arme, scări, ete. ().: me e Le 
In orice caz, împrumutătorul, care a cunoscut scopul crime. 

imoral al împrumutului, poate, după părerea generală, să 
ceară restituirea obiectului împrumutat (8). 

In fine, nu se poate ca cineva să ia cu titlu de comodat Comodarea 
9% lucrului său lucrul său propriu. Commodatum rei su esse non potest(*). propriu. 

  

Q) Mourlon, III, 935; Baudry et Wahl, Prâ, 620, 621; Guil- 
louara, ldem. 17, ete. Vezi înfră, p. 655. 

(2) L. 15, Dig. Commodati, vel contra, 13, 6. 
(6) „ta ut si “fur, vel prado commodaverit, habet <ommodati 

actionemt. UD. 17, Pr., Dig, loco cit.). 
(*) Baudry et Wal, Prâ, 621; Guillouard, Jdem, 17 şi 50; 

Davergier, dem, 34 şi 89; 7, Hue, XI, 155, ete. 
() Baudry et Wabl, Prâ, 624; Guillouard, 1dem, 16; T. Huc, 

XI, 155. 
(5) Baudry et Wabl, Pret, 627 şi Louage, ], 115. Vezi în pri- 

vința numelui persoanelor, tom. ] al Com. noastre, p. 249 urm. 
(ed. a 2-a). — Sa decis, de curând, că numele patronimie eonsti- 
tuind un drept impreseriptibil și inalienabil, nu poate fi schimbat, 
modificat sau adăogat decât conform preseripţiilor legei asupra 
numelui din 1895, şi numai pentru o cauză binecuvântată. 
Astfel, simpla imprejurare că ar există numeroase persoane 
cu acelaş nume, nu îndreptățește pe o persoană a-și schimbă 
numele spre a se deosebi de ceilalți. C. Bucureşti, Cr. judiciar 
-din 1909, No. 73, p. 591. 

(*) Baudry et Wahl, Prâ, 628; Guillouard, dem, 16. 
(8) Baudry et Wahi, op. cit., 629; Guillouară, Idem, 16; P. Pont, 

Idem, 43; Duvergier, Idem, 32. — Contră: 'Troplong, Prăt, 34, 
(9) Cpr. Pothier, Prât d usage, V, 19; Baudry et Wabl, Idem, 623. 
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Dovedirea Dovada. comodatului se va face conform prineipiilor 
comodatului. generale; acest contract nu va puteă, deci fi dovedit prin 

martori şi prezumţii, de câteori valoarea, obiectului împru- 
mutat este mai mare de 150 lei). 

Neaplicarea |. Comodatul fiind un contract unilateral, nu este supus 
„arte 1119, formalităţei dublului original prevăzut de art. 1179 C. civil €). 

Art. 1563 Ş 1. Conform prineipiilor geneiale în materie de convenții, 
obligaţiile cari se formează prin comodat trec la moştenitorii 
împrumutătorului şi ai împrumutatului. Regula generală a 
transmisibilităţei drepturilor active și pasive se aplică deci 
şi în specie (?). 

Cazurile când Cu toate acestea, dacă comodatul s'a făcut numai în la e - . . . . . . . .. rală este in Consideraţia comodatarului şi a persoanei lui, moştenitorii 
plicabilă. lui nu pot să continue a se folosi de luerul împrumutat 

Art 156352. (art. 1568 $ 2). Astfel, dacă am împrumutat unui savant 
| | un manuscris sau o carte spre a-i servi la o lucrare știin- 

țifică, moștenitorul său, care are cu totul altă profesie, nu 
se va folosi de acest împrumut (5. La caz de îndoială, se 
va aplică regula, generală a transmisibilităţei la moștenitori. 
Acesta, este sensul art. 1563. 

Neaplie. Comodatul nu este însă opozabil dobânditorului imo- 
at 1441. pilului împrumutat, pentrucă art. 1441 nu se aplică aci (5). 

(1) Bauary et Wabhl, Prâ, 630; Guillouard, Idem, 22; Troplong, 
Idem, 58 urm.; P. Pont, Idem, 30; Duvergier, dem, 51 urm.; 

„Aubry. et Rau, 1V, $ 391, in fine, p. 595. 
(2) Baudry et Wabhl, Pre, 631; Guillouard, Idem, 10 şi 22; P. 

Pont, Idem, 27, 28. Vezi şi supră, p. 638. 
(*) Dispoziţia contrară ar fi fost mult mai logică, pentrucă co- 

modatul este unul din acele contracte care au în vedere per- 
soana comodatarului (intuitus persona). De aceea, art. 599 
din codul japonez dispune că comodatul încetează prin moartea 
comodatarului. După art. 605 $ ultim din codul german, în 
caz de moartea comodatarului, stângerea împrumutului este 
lăsată la facultatea comodantului. „Der Verleiher kann die 
Leihe hkiindigen -wenm der Entleiher stirbt“. La noi, como- 
datul se va stânge prin moartea comodatarului numai când 
aceasta a fost anume prevăzut prin convenție, sau când ar re- 
zultă din împrejurările cauzei. Baudry et Wabl, op. cit., 678; 
T. Hue, XI, 156. 

„ (%) Cpr. Pothier, Prâ 4 usage, V, 27; Arntz, IV, 1336; 7. 
, Huc, XI, 156, ete. 
(6) Planiol, nota în D. P. 93. 1. 161. — Contră: Baudry et



DESPRE COMODAT. — ART. 1564 $ 1. 

CAPITOLUL II 

Despre obligaţiunile comodatarului. 

Comodatarul are trei obligaţii principale: 1% acea de a 
se îngriji de lucru și de a răspunde de perderea sau dete- 
riorarea lui; 20 acea, de a se servi de lucru numai la tre- 
buinţa determinată prin natura lui sau prin convenţie; 
3 şi, în fine, acea de a restitui lucrul, obligaţia de res- 
tituire fiind de esenţa contractului, căei altfel n'ar mai există 
un comodat, ci o donaţiune (dar manual) (). 

10 Responsabilitatea comodatarului. 

Art. 1564, partea 1-a. — Comodatarul este dator să îngri- 
Jeaseă ea un bun proprietar de conservarea lucrului împrumutat, 
(Art. 1080, 1429 C. civ. Art. 1880, ab initio C. f-)(). 

Comodatarul nu mai este ţinut astăzi de culpa levis- 
sima, conform teoriei lui Pothier (Pre usage, V, 48), 
ci numai de culpa levis în abstracto, conform art. 1080, -a, 
cărui aplicare se găseşte în art. 1564). 

Ca, orice debitor, în genere, comodatarul nu trebue să 
repare decât urmările imediate ale culpei sale. 

Coniorm dreptului comun, comodatarul nu răspunde 
de perderile și deteriorările pricinuite prin caz fortuit sau 
forţă majoră. 

Wahl, Prât, 679, care întemeiază părerea contrară pe dreptul 
de retenţie al comodatarului, drept care, după părerea noastră, 

-este inadmisibil. 
(1) Cpr. Cas. fr. D. P. 77. 1. 280; Mourlon, III, 932. 
(2) Cpr. L. 5 $$ 2 şi 5, Dig., Commodati, vel contra, 13,6; L. 

1 $ 4, Dig., De obligationibus et actionibus, 44, 1; Pothier, 
Pret & usage, V, 48 urm. 

Codul german nu se ocupă de responsabilitatea, comodata- 
rului, ci numai de acea a comodantului. Acest din urmă nu 
răspunde, după art. 599, decât de dol şi de negligenţă gravă 
(nur Vorsate und grobe Pahrlăssigheit). 

(9) Cpr. Baudry et Wabhl, Prâ&, 633, precum şi alte autorităţi 
citate în tom. VI al Coment. noastre, p. 322, nota 1. 
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Culpa leuis 
an abstracto. 

Caz fortuit 
sau forţă 
majoră, 

C. german. 
Art, 599.
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Art. 1156, Ca, orice debitor, comodatarul trebue să dovedească, 
cazul fortuit ce invoacă (art 1156). 

Incendiul. Incendiul nefiind prin el însuș un caz fortuit(!), după 
cum pare a fi fost considerat la Romani prin legea 5 $ 4, 
Dig., Commodati, vel contra, 13, 6, comodatarul va trebui 
să dovedească cauza, fortuită care l-a provocat (2). 

Exemple Ca exemple de cazuri fortuite putem cită: bătrâneţele, 
fortuite. boala, furtul, ete. (?), revoluția sau răscoalele ţărăneşti (*). 

Deteriorările Deteriorările suferite din cauza întrebuinţărei regulate 
suferite din a lucrului, nu se consideră ca o culpă, ei ca rezultând cauza întrebu- 
inţărei regu- dinti'un caz fortuit; de aceea, art. 1568 scuteste e COMo- Y g , ? ) 3 E latea lucrului. daţar de orice răspundere în această privinţă. lată, în adevăr, 

cum se exprimă acest text: 

Art. 1568. — Dacă lucrul se deteriorează cu ocaziunea în- 
trebuinţărei pentru care s'a dat cu împrumutare, şi fără culpă 
din partea comodatarului, acesta nu e răspunzător. (Art. 998, 
1102 C. civ. Art. 1884 C. fr.)(5). 

Prin excepţie, comodatarul răspunde de cazurile fortuite 
când le-a luat asupra lui, fie în mod expres, fie în mod tacit. 

Proeluirea Preţeluirea lucrului împrumutat, făcută de părți în mo- 
nr mentul împrumutului, se consideră ca, atrăgând o convenţie 

tacită că comodatarul răspunde de cazurile fortuite. Iată, 
în adevăr, cum se exprimă, în această privinţă, art. 1567: 

Art. 1567. — Dacă lucrul s'a prețuit când s'a împrumutat, 
atunei, pentru perderea, lui, căşunată chiar prin caz fortuit, rămâne 
răspunzător comodatarul, întrucât nu s'a stipulat contrariul. (Art. 969, 
1245, 1509, 1562 C. cir. Art. 1883 C. fe.) (6). 

Seopul Preţeluirea de care vorbeşte acest text n'a putut să 
t i i. . A . . A bre aibă decât două scopuri: 1% sau părţile au înţăles a, deter- 

mină mai dinainte suma ce va, trebui să plătească comoda- 

(1) Cas. belg. Sirey, 91. 4 31. 
() Vezi Baudry et Wabhl, Pret, 936 şi Louage, LI, 972 urm. 

Vezi şi supră, p. 169 urm. 
() Cpr. L. 5 Ş 4, Dig, Commodati, vel contra, 13, 6. 
(*) Vezi supră, p. 90, nota 1; 234, nota 4. etc. 
(6) Cpr. L. 10, Pr. şi L. 23, Dig., Commodati, vel contra, 13, 6; 

Pothier, Prâ ă usage, V, 38, 39, 55, 69, 70 şi Oblig., LI, 7, ete. 
() Opr. L. 1 $ 1, Dig., De aostimatoria, 19, 3; L. 5$83, Dig., 

Commodati, vel contra, 13, 6; Pothier, Prâtă usage, V, 6L urm.
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tarul în caz când luerul a perit prin culpa sa; 2% sau părţile 
au înțăles să pue lucrul în riscul comodatarului. În acest 
din urmă caz, clauza care cuprinde preţeluirea însemnează, 
că comodatarul va plăti valoarea fixată de părţi, în caz 
când luerul va peri prin culpa lui, sau chiar prin caz for- 
tuit. Legea interpretă prețeluirea părţilor în acest sens, în 
caz când ele nu sau explicat asupra ei. Preţeluirea nu face 
însă în specie vânzare, ca în cazul art. 1945. 

Această soluţie este împrumutată dela legea 5 $ 3, Die., 
Commodati, vel contra, 13, 6, unde se zice: „Er si forte 
res estimata, sit, omne periculum prastandum est ab eo, qui 
cestimationem se prestaturum recepit“ (!). 

Ar fi fost însă mai bine ca legea să fi considerat pre- 
ţeluirea părţilor ca având de scop fixarea daunelor interese 
datorite în caz de perderea lucrului prin culpa como: 
datarului (2). 

Un alt caz, în care comodatarul răspunde de perderile 
sau deteriorările cauzate prin -caz fortuit, este acela în care 
cazul fortuit este rezultatul unei culpe comise de dânsul, 
fără care lucrul n'ar fi perit sau nu sar fi deteriorat. 
Art. 1565 și 1566 sunt o consecință a acestui principiu. 

Art. 1566, care în codul nostru este rău redactat, are 
următoarea cuprindere: | 

Art. 1566. — Dacă lucrul împrumutat piere printr'un caz 
fortuit, dela care comodatarul l-ar fi putut sustrage, subrogându-i un 
lueru al său, (sau) (5) dacă el neputând scăpă (decât) (4) unul din 
două lucruri, a preferit pe al său, atunei este răspunzător de per- 
derea celuilalt. (Art. 1082, 1083, 1156 C. fr. Art. 1882 C. fr) 6). 

Prima obligaţie, care rezultă pentru comodatar din 

() L. 1 $ 1, Dig., De cestimatoria (actione), 19, 2, zice de ase- 
menea: „Aestimatio autem periculum facit ejus qui suscepit, 
aul igitur îpsam rem debebit incorruptam reddere, aul asti- 
mationem de qua convenit“. | 

(2) Cpr. Baudry et Wabl, Pră, 639; Guillouard, Idem, 42; 
Troplong, Idem, 121; Laurent, XXVI, 475, ete. - 

(, *) Cuvintele „sau“ şi „decât“, puse între parenteze, cari lip- 
sese din textul nostru, trebuesc adaose, căci altfel textul este 
de neînțăles. _ 

6) Cpr. L. 5 $ 4, Dig., Commodati, vel contra, 13,6; L.1, 
Cod, De commodato, &, 23; Pothier, Prât ă usage,. V, 40, 
53, 56, ete. - i 
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art. 1566, este de a garantă păstrarea luerului împrumutat 
prin întrebuințarea lucrului său propriu; dacă comodatarul nu 
face aceasta, și lucrul străin piere prin caz fortuit, el este în 
culpă, pentrucă împrumutul nu are de scop de a-i permite 
să salveze lucrul său prin întrebuințarea lucrului străin. Se 
decide însă, eu toate acestea, că comodatarul nu are nicio 
răspundere, dacă el întrebuințează în mod alternativ, când 
luerul său propriu, când luerul străin (), 

Aceeaș lipsă de răspundere există atunci când como- 
datarul a prevenit pe comodant că împrumutul are tocmai 
de scop de a-l seuti să întrebuințeze lucrul său propriu, 
sau atunci când a fost autorizat a, întrebuinţă,  exeluziv 
acest lucru (2). 

___ A doua obligaţie pe care art. 1566 o impune como- 
datarului este de a dă, la caz de pericol, mai multă în- 
grijire lucrului străin decât lucrului său propriu. În adevăr, 
presupunând că lucrul împrumutat se găseă în pericol îm- 
preună cu alte lucruri ale comodatarului, art. 1566 face pe 
acest din urmă responsabil, obligându-l a plăti valoarea 
lucrului împrumutat, dacă el n'a sacrificat luexul său spre 
a scăpă pe al comodantului. | 

Se poate însă întâmplă ca lucrul comodatarului să fie 
mai scump decât acel împrumutat şi, în asemenea caz, 
comodatarul scăpând lucrul cel mai scump, a făcut ceeace 
trebuiă să facă orice bun proprietar; şi cu toate acestea, 
legea îl face responsabil, impunându-i în acest eaz special, 
o diligență mai mare decât aceea a unui bun proprietar 
(art. 1080 $ 1). Comodatul având, în adevăr, de scop inte- 
resul exeluziv al comodatarului, legea, impune acestuia o 
diligență excepţională, pentru conservarea lucrului împru- 
mutat (?), soluţie care era admisă atât de Pothier (Pret ă, 

(0) Baudry et Wabhl, Pră, 640; Guillouard Jdem, 37; Colmet 
de Santerre, VIII, 82 bis II şi III, ete. 

() Vezi Baudry et Wabl, op. cit., 640, şi autorităţile citate 
acolo. — În orice caz, comodatarul este responsabil de per- 
derea fortuită a lucrului împrumutat, dacă a ascuns lucrul 
său propriu în scopul de a întrebuinţă exeluziv numai lucrul 
împrumutat. Pothier, op. cit., 59; Baudry et Wabhl, loco supră 
cit.; Guillouard, Jdem, 37; Colmet de Santerre, VIII, 82 bis 
II şi III, ete. 

(*) Cu toate acestea, chestiunea e controversată, şi unii permit 
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usage, V, 56) cât și în dreptul roman: „Si incendio vel 
ruina, ahquid, contigil, vel ahguod damnum fatale, non tene- 
bitur, nisi forte, cm possit res commodatas salvas facere, 
suas praiulit“ (€). 

Acest text, fiind o dispoziţie excepţională, nu se aplică Caracterul 
însă mandatarului (); nici gerantului de afaceri (9), nici în sceptional 
materie de depozit (*); nici uzufructuarului (6), ete. 

Chiar în materie de comodat, unde legea impune 0 Cazurile în 
deligență excepţională comodatarului, trebue să facem o res- pei Rrieii îi 
tricţie dela această responsabilitate excepţională, căci dacă cabil chiar în 
primejdia, în care se găseau ambele lucruri eră atât de mare, materie de 
încât ecomodatarul n'a putut, din răpegiune scăpă decât iu- 
erurile ce i-au picat sub mână, orice răspundere din partea, 
lui încetează (6). 

Venim acum la art. 1565, care nu -este decât o apli- Art. 1565, 
care a principiului că orice debitor al unui corp cert și deter- 
minat este responsabil de perderea lui, când această perdere 
este precedată de o culpă din partea sa (art. 1156, 19). 
lată cum se exprimă acest text; 

Art. 1565. — Dacă comodatarul se serveşte de lucru la o altă 
trebuință, ori pentru un timp mai îndelungat decât se cuvine, atunci 
rămâne răspunzător de perderea căşunată chiar prin caz fortuit. 
(Art. 971, 1082, 1083, 1156, 1430, 1564 C. civ. Art. 1881 C. fr.) (7). 

Art. 1318 din codul Calimach (978 C. austriac) dis- c. Calimach. 
Art, 1318. 

comodatarului de a, preferi lucrul său acelui străin, atunei când 
cel dintăi are o valoare mai mare decât cel de al doilea. Vezi 
tom. VI al Coment. noastre, p. 323, text şi nota 1. 

() L. 5 $ 4, Dig., Cominodati, vel contra, 13, 6. Vezi şi Paul 
Sententie, De commodato et deposito, 2, 4, $ 2. 

(2) Vezi supră, p. 587. 
(9) Vezi tom. V al Coment. noastre, p. 330. 
(&) Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 318, 319, text și nota |. 

Vezi și infră explic. art. 1601. 
(5) Vezi tom. III, partea L-a, al Coment. noastre, p. 493, ad notam 

(ed. a 2-a); 
(6) Pothier, op. cit. 56; Gillouard, Pră, 39, in fine; Baudry 

et Wahl, Jdem, 642 şi autorii citați în tom. VL al Comeni. 
noastre, p. 322, nota 2. 

() Cpr. L. 5 $$ 7 şi 8; L. 18, Pr, Dig., Commodati, vel contra, 
13, 6; L. 1 $4 şi 14, Dig, De obligationibus et actionibus, 
44, 1; Pothier, Prât, d usage, V, 58, 60. 
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pune că „dacă comodatarul întrebuințează lucrul peste chipul 
tocmit, sau de sineș îngădueşte unui al treilea întrebuinţarea 
lucrului, atunci el rămâne răspunzător 'către comodant, care 
este indrituit a cere îndată întoarcerea lucrului“. 

Art. 1566 Textul actual nu vorbeşte de restituirea lucrului, însă 
O. actual, dispune că comodatarul, care întrebuinţează luerul împru- 

mutat la o altă trebuinţă, sau pentru un timp mai lung 
decât acel hotărit de părţi, răspunde de perderea luerului, 
chiar când eu se datorește unui caz fortuit, pentrucă, în 
asemenea caz, el este în culpă. 

Aplicarea Pentru ca această răspundere să aibă loc, trebue însă 
ari 1156. să existe o legătură între culpa comisă şi cazul fortuit care a 

făcut să piară lucrul. Cu alte cuvinte, comodatarui, care 
este în culpă că a întrebuințat lucrul la o altă trebuinţă, 
ori pentru un timp mai îndelungat decât se euvinei, poate 
fi scutit de perderea lucrului prin caz fortuit, stabilind că 
lucrul ar fi perit chiar dacă el n'ar fi fost în culpă (ana- 
logie din art. 1156)(). 

Nu este nevoe In orice caz, comodatarul care s'a servit de lueru în 
de punere în afară de timpul și uzul convenit, răspunde de cazul fortuit, 

chiar dacă n'a fost pus în întârziere, întrucât art. 1565 
nu cere asemenea punere în întârziere (2). 

Cazul când Nu trebue să confundăm această ipoteză cu aceea ne- 
e rul 2 prevăzută de lege, în care comodatarul ar fi păstrat lucrul 
peste termenul peste termenul convenit, fără însă a se servi de lucru, căci, 
convenit firăîn acest caz, neexistând din partea comodatarului decât o 

de el... întârziere în restituire, dreptul comun va fi aplicabil; ceeace 
însemnează, că comodatarul nu va răspunde de cazurile for- 
tuite decât din ziua în care a fost: pus în întârziere de a 
restitui lucrul; şi încă şi atunci, el nu va, răspunde, con- 
form art. 1156 C. civil, decât de cazurile fortuite cari ar 

- (0) Baudey et Wabl, Prâ 644; Guillouard, Jdem, 30; Troplong, 
Idem, 101; Duvergier, Idem, 64; Laurent, XXVII, 470; Colmet 
de Santerre, VIII, 81 bis II şi III; Mourlon, III, 949; 'T. Hue, 
XI, 158. Art. 322 din codul federal al obligaţiilor şi art. 1089 
din codul italian sunt exprese în această privinţă. — Contră.: 
P. Pont, Pret, 73; Aubry et Rau, IV, $ 392, p. 596, nota 2; 
Arntz, IV, 1340. Vezi tom. VI al Coment noastre, p. 354, 

"ad notam. 
()- Baudry et Wabl, op. cit., 645; Guillouară, Idem, 31; T. Huc, 

XI, 159; Laurent, XXVI, 469, ete. 
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fi o consecință a întârzierei, iar nn de acele care sar fi > 

produs și la comodant, dacă lucrul ar fi fost în mânile lui (). 

2 Intrebuinţarea lucrului, 

Art. 1564, partea finală. — Comodatarul nu poate să se ser- 
vească de lucru decât la trebuinţa determinată prin natura, lui, sau 
prin convenţiune, sub pedeapsă de a plăti daune-interese, de se 
cuvine. (Art. 1084, 1429, 1565 urm. C. cir. Art. 1880 partea 
finală C. fi.) 

Comodatarul nu se poate servi de lueru decât în timpul 
convenit, el neputând să-l întrebuinţeze decât la uzul deter- 
minat prin natura lucrului sau convenţia părţilor, care con- 
venţie poate fi expresă sau tacită. „Comodatarul, zice art. 1312 
din codul Calimach (972 C. austriac), câştigă dritul de a 
întrebuință după chipul obișnuit, sau după acel anume ho- 
tărît, lucrul ce i s'a dat“. 

Nu mai este deci astăzi cu putinţă ca comodatarul să 
poată întrebuință lucrul după un uz nedeterminat prin natura 
luerului sau prin convenţie, chiar dacă el ar fi putut crede că 
asemenea întrebuințare ar fi fost autorizată de comodant, deşi 
soluția contrară eri admisă în dreptul vechiu francez, după 
cum ne atestă Pothier(?). In adevăr, deşi comodatul este un 
contract de binefacere, comodatarul nu poate să substitue 
convenției părţilor propria sa voinţă. 

Mai mult încă, comodatarul nu poate să confere unui 

(1) Baudry et Wabl, Prăâ, 646; Guillouard, Idem, 40; T. Huc, 
Xi, 159, p. 210, ete. 

(2) Pothier, Prăâ, ă usage, V, 21. — La Romani, comodatarul, care 
întrebuinţă lucrul la un alt uz decât acel convenit, eră con- 
siderat ca fur. „Qui aliâs re commodata utitur, non solum 
commodati, verum furti, guogue tenetur“. L. 5 $ 8, ab initio, 
Dig., Commodati, vel contra, 13, 6. Vezi şi L. 41, Dig., De 
furtis, 47, 2, unde se zice: „Qui jumenta sibi commodata 
longius duzerit, alienave re, invito domino, usus sil, furtum 
facut“. Şi Pothier (op. cit., V, 22), care comentează aceste 
texte, adaugă: „Comodatarul nu fură în realitate însuş lucrul 
împrumutat, ci uzul acestui lveru, căci furtul poate să aibă 
de obiect atât uzul luerului cât şi însuş lucrul, de vreme ce 
furtul este definit: „Contrectatio rei fraudulosa. .. vel ipsius 
rei, vel etiam usâs ejus, possessionisve“. L. 1 $ 4, Dig., De 
furtis, 41, ?, 
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Art. 1312 

şi 1313, 

CODUL CIVIL. — CARTEA III.— TIT, X.— CAPIT. II. — ART. 1572, 

terţiu dreptul de a se servi de lucrul împrumutat (1), după 
cum dispune anume art. 1318 din codul Calimach (978 
C. austriac) (2). 

Dacă comodatarul se serveşte de lucru în mod abuziv, 
el poate nu numai fi condamnat la daune, dar încă con- 
tractul poate, după unii, fi reziliat din această cauză, deşi 
el este unilateral (2). 

30 Restituirea lucrului. 

Art. 1572. — Comodantul nu poate să iă îndărăt lucrul îm- 
prumutat, înainte de trecerea termenului convenit, sau, în lipsă de 
convenţiune, înainte de a fi servit la, trebuința pentru care s'a dat 
cu împrumut. (Art. 969, 1033, 1025, 1573, 1581, 1584 C. civ. 
Art. 1888 C. fe. (). 

Comodantul nu poate să ceară restituirea, lucrului împru- 
mutat decât după ce a servit la trebuinţa pentru care a, fost 
dat, şi după expirarea termenului, dacă un termen a fost 
stipulat. 

"Cât pentru comodatar, el nu este obligat a, restitui 
lucrul decât după ce l-a întrebuințat la uzul convenit, şi 
chiar înainte, dacă s'a stipulat un termen, și acest termen 
a expirat (5). 

() Cpr. Bandry et Wahl, Prâ, 648, în fine şi 680; Guillouară, dem, 
13, 23, 29; Laurent, XXVI, 455. — Contră: T. Huc, XI, 157. 

() Vezi şi art. 594 $ 2 din codul Japonez, care are următoarea 
cuprindere: „Comodatarul nu poate, fără consimțimântul como- 
dantului, să abandoneze unui terţiu uzul sau folosinţa lucrului 
împrumutat“. Art. 603 din codul german are o dispoziţie iden- 
tică: „Der Entleiher ist ohne die Erlaubnis des Verleihers năcht 
berechtigt, den Gebrauch der Sache einem Dritten zu îiberlassent. 

(2) Baudry et Wabl, Prâ, 649; Guillouard, Idem, 32; Duvergier, 
Idem, 5%; 'T. Hue, XI, 159. — Contră: Laurent, XXVI, 467. 

(*) Cpr. L. 17 $ 3, Dig., Commodati, vel contra, 13, 6; Pothier, 
Prât ă, usage, V, 20, 24, 26, 38, 76, 77, ete. 

(5) „După împlinirea hotăritului termen, zice art. 1312 din codul 
Calimach (972 C. austriac), comodatarul se îndatoreşte a întoarce 

" nevătămat însuş acel lueru dimpreună cu toate sporirile lui“; 
şi art. 1313 din acelaș cod (973 €. austriac) adaugă: „Dacă 
termenul întoarcerei lucrului nu va fi mărginit, dar scopul 
întrebuințărei va fi hotărit, atunci datoreşte comodatarul a nu 
prelungi termenul întrebuinţărei, ci a întoarce lucrul cu cât 
se va puteă mai în grabă“.
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Chiar în caz de stipularea unui termen, restituirea, poate fi cerută înainte de expirarea lui, dacă uzul la care lucrul 
eră, destinat s'a terminat (1). 

Dacă termenul împrumutului nu este hotărit, el va, fi Hot. terme- determinat de justiţie după natura și destinaţia lucrului Poli impru- ! împrumutat (2). justiţie. ; Dacă lucrul n'a fost împrumutat pentru un uz deter- cazul când minat, și dacă timpul întrebuinţărei este nehotărit, eomo- comodantul dantul poate să-şi ceară lucrul înapoi când îi va, plăceă (2). E oicand „Dacă timpul împrumutului nu este hotărit, şi nici poate fi de- lucrul său. terminat. prin scopul său, zice art. 604 $ 3 din codul german, 
comodantul poate oricând să ceară lucrul împrumutat“ (%, 

Rămâne bine înţăles că comodantul poate să-şi rezerve Apropierea facultatea de a-și reluă lucrul când va voi, în care caz, nșre comodat comodatul se apropie şi, după unii, se confundă chiar cu * precariul, de care am vorbit supră, p. 638, nota 1 (6). 
Prin excepţie, lucrul împrumutat va fi restituit înainte Cazul când de expirarea termenului când s'a împrumutat lucrul altuia „64 îmbru- și adevăratul proprietar îşi reclamă lucrul său (9). altuia, 
Art. 1573 mai face încă o excepție dela principiul că Art. 1573. 

lucrul trebue să se restitue la termenul hotărît. Iată, în 
adevăr, cum se exprimă acest text: 

Art. 1573. — Dacă însă, în curgerea, termenului sau mai înainte de a se fi îndestulat trebuința comodatarului, comodantul însuş ar cădeă într'o trebuinţă mare şi neprevăzută de acel lucru, judecă- torul poate, după împrejurări, să oblige pe comodatar la restituţiune. (Art. 969, 10, 1023, 1572, 1581 C. civ.. Art. 1889 C. fr.) (7)   

() Pothier, op. cit, V, 26; Baudry et Wahl, op. cit., 652; Guil- louard,  Idem, 46, ete. 
(2) Goillouard, Pr&, 46, în Jine; Baudry et Wabl, Idem, 65%; Laurent, XXVI, 478. 
() Baudry et Wahl, Pră, 653; Gouillouară, 1dem, 55; T. Hue XI,. 164, ete. 
(£) „Îst die Dauer der Leihe weder bestimmt noch auch dem c. german. : Zmveche zu eninehmen, so kann der. Verleiher die Sache jederzeii, Art. 604 $ 3. zuriickfordern“. Art. 597 $ 2 din codul japonez are o dis- | poziţie identică. 
(5) Opr. Baudry et Wahl, op. cii., 655, şi autorităţile citate acolo. (6) Baudry et Waal, Prăâl, 622 şi 654; Guillouard, Idem, 47; Duranton, XVII, 547. Vezi supră, p. 645. 
(7) Această dispoziţie este împrumutată dela Pothier (Prât usage, V, 25, 42, 17, ete).
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Această dispoziţie, împrumutată dela Pothier (vezi pag. 
655, nota 7), şi neaplicabilă la caz de împrumut simplu 
(art. 1581), se întemeiază, pe echitate şi constitue o derogare 
dela principiul care conferă putere obligatorie convențiilor 
dintre părţi (art. 969, 19). 

Ea este criticată de unii (!) şi aprobată de alţii 2). 
Motivele acestei dispoziţii sunt următoarele: Nimene nu 

este presupus a voi să aducă servicii altuia în detrimentul 
său propriu. 

Acel care, în mod gratuit, îşi împrumută lucrul său, 
o face crezând că nu are nevoe de el; și este foarte pro- 
babil că el n'ar fi împrumutat acest lucru altuia, dacă ar fi 
prevăzut nevoia urgentă survenită mai târziu. Dispoziţia 
art. 1573 se justifică deci în deajuns (?), şi rolul judecătorilor 
consistă în a apreciă dacă comodantul are, în adevăr, nevoe 
de lucrul său; de unde rezultă că această nevoe trebue să 
fie constatată de judecătorii fondului, căci altfel hotărirea 
lor ar fi censurată de către Curtea de Casaţie. Judecătorii 
sunt însă liberi de a nu admite restituirea înainte de termen, 
dacă nevoia, comodantului nu este destul de serioasă. “Totul 
atârnă deci de împrejurări. pe care judecătorii fondului le 
apreciază în mod suveran. Expunerea de motive a lui Galli 
este expresă în această privinţă (*). 

| Dar comodatarul poate el să păstreze luerul în urma, 
expirărei termenului, dacă uzul la care eră destinat nu sa, 
terminat încă, sau dacă restituirea imediată este de natură 
a-i aduce vreo pagubă? Afirmativa, admisă de Pothier (*), 
este admisă de unii și astăzi (€). 

Părerea, contrară este însă mult mai juridică, pentrucă 
comodatarul este legat prin contract, eare-i impune restituirea, 
la termenul hotărât; iar pe de altă parte, ar fi nedrept ca 

(1) Laurent, XXVI, 479; T. Hue, XI, 164. 
(2) Guillouard, Prâ, 48; P. Pont, Jdem, 117 urm., ete. 
() „Comodantul poate să denunțe împrumutul, zice art. 605 din 

codul german, când are nevoe de Incru, din cauza unei împre- 
Jurări neprevăzute (aen er în Folge eines nicht vorhergesehenen 
Umstandes der verlichenen Sache bedarf). 

(4) Vezi Baudry et Wabl, Pret, 656; Guillouard, dem, 48, ete. 
(5) Pothier, op. cit., V, 28. 
(6) P. Pont, Pr&, 111. Cpr. Duvergier, Idem, 95 şi Guillouard, 

Idem, 49; Mourlon, III, 941, 946.
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comodantul, care prestează un serviciu pur gratuit, să fie 
obligat a prestă un serviciu și mai oneros(!).. - 

In orice caz, este neconstatat că comodatarul nu poate 
niciodată fi autorizat a păstră lucrul împrumutat pentru | 
nevoi nouă, cari au survenit în afară de uzul în vederea, | 
căruia, împrumutul a avut loe (2). 

Restituirea se face comodantului sau reprezentanţilor săi. Locul A 
Dacă lucrul împrumutat este străin, restituirea se va, restituirei. 

face proprietarului lucrului (5). 
Restituirea se face la locul arătat prin convenţie. In 

lipsa unei convenţii în această privință, restituirea trebue 
să se facă la domiciliul comodantului, prin interpretarea, 
voinţei părţilor (4). 

Pentru a dobândi restituirea lucrului împrumutat, co- Aplicarea 

modantul are, în toate cazurile, o acţiune personală contra at. 1590 
comodatarului și reprezentanţilor săi universali. Această ac- 
țiune se preserie, conform dreptului comum, prin 30 de ani 
(art. 1890 C. eiv.). 

Dacă comodantul este proprietarul lucrului împrumutat, Revendicarea 
el poate să-l ceară prin acţiunea în revendicare. Această ac- a 
țiune poate fi exercitată nu numai contra comodatarului şi 
reprezentanţilor săi universali, dar şi în contra terţiilor de- 
tentori, cari vor puteă să opue fie art. 1909, fie preseripţia 
achizitivă de 10, 20 sau 30 de ani; pe când comodatarul 
Şi reprezentanţii săi, în calitatea lor de detentori - precari 
ai lucrului, nu vor puteă niciodată să-l preserie contra 
comodantului (5). 

Despre solidaritatea între comodatari. 

Art. 1571. — Dacă mai multe persoane au luat împreună cu 
împrumut tot acelaş lucru, ele sunt solidar obligate către como- 

() Baudry et Wahl, Prâ, 657; Troplong, Idem, 148 urm; 
Laurent, XXXVI, 477, ete. 

(2) Baudry et Wabl, op. cii., 658; Guillouard, Idem, 49. 
(2) Baudry et Wahl, 622, 659. 
(4) Baudry et Wabhl, Prâ, 660; Guillouard, Idem, 50. — Vezi 

însă Pothier, op. cit., 37; Troplong, Prât, 109. Vezi și Guil- 
louard, op. cit., 50, în fine. 

() Baudry et Wabhl, Pr&, 661; Mourlon, III, 960. 
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dant. (Azt. 1008, 1039, 1041, 1044, 1061, 20 și 50, 1543 O. civ, Art. 1887 C. fr). | 
Solidaritatea Această, solidaritate este tradiţională în materie de co- atentie modat. Ea eră admisă atât în dreptul roman cât și în vechiul comodata- drept francez (2). Ea există, de exemplu, în caz când unul rilor. din comodatari este în culpă (art. 10083). Dar dacă solidari- tatea există între comodatari, ea nu-și mai are ființă între moştenitorii lor, cari nu vor f obligaţi fiecare decât pentru partea sa respectivă (2), | 

CAPITOLUL III 

Despre obligaţiunile comodantului. 

Oblig. como- Prima obligaţie a comodantului este, după cum am dantului de a p3uţ de a nu împedică pe comodatar să întrebuințez 
nu împedică 2 p p 

jeze pe comodatar lucrul împrumutat în tot timpul convenit în mod expres Să se sortească sau tacit. Aceasta rezultă din art, 1572 şi 1573. pe care „le-am interpretat supră, p. 654 urm. 
Comodantul nu are însă obligaţia, pe care o are loca- torul, de a face ca comodatarul să se folosească de lucru (prestare uti licere) (*). | „Obligaţie Obligaţia comodantului este însă, după expresia lui "eeaYă Pothier, mai mult negativă; ceeace însemnează că niei el, nici moștenitorii săi nu trebue să tulbure întru nimie folo- sința, pe care comodatarul trebue s'o tragă din lucrul îm- prumutat, în tot timpul împrumutului. Comodantul se obligă deci, per se heredemgque suum, non fieri Quominus conmo- datario uti liceat (5). 

Art, 1574. O altă obligaţie a comodantului este de a restitui como- 
0) Cpr. L.5$ 15 şi L. 21 $ 1, Dig. Commodati, vel contra, 13, 6; L. 15, Dig.. De tutela et rationibus distrahendis, 217, 3; Pothier, op. cit.. V, 65. 
(*) Vezi nota precedentă. 
() Pothier, op. cit., V, 66 ; Baudry et Wabhl, Pre, 662; Guillouara, Idem, 44; P. Pont, Idem, 106; Laurent, XXVI, 476. Cpr. T. Huc, XI, 163, p. 215 e 
(*) Pothier, op. cil. V, 76; Baudry et Wahl, Idem, 663. (0) Pothier, op. cit., V, %, p. 31. Cpr. Baudry et Wakl, Pret, 663, în fine, p. 400; Mourlon, III, 931, ete.
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datarului cheltuelile pe care acesta le-a făcut pentru conser- 
varea, lucrului. lată, în adevăr, cum se exprimă, în această 
privință, art. 1574. 

Art 1574. — Dacă în curgerea termenului, împrumutatul a 
fost silit, pentru păstrarea lucrului, să facă oarecare spese extra- 
ordinare, necesare şi așa de urgente încât să nu fi putut preveni 
pe comodant, acesta va fi dator a i le înapoiă. (Art. 1569, 1618, 
1130, 40 C. civ. Art. 1890 C. fr:)(). 

Comodantul trebue să restitue comodatarului cheltuelile 
extraordinare făcute de acesta pentru conservarea, lucrului, 
de exemplu : cheltuelile ocazionate cu boala animalului 
împrumutat (2), dacă comodatul are de obiect un animal, 
ceeace ştim că se poate, pentrucă toate lucrurile, în genere, 
pot face obiectul acestui contract. (Vezi infră, p. 667). 

Pentru ca comodantul să poată fi obligat la plata chel- 
tuelilor, trebue ca aceste cheltueli să fi fost necesare, extra- 
ordinare şi atât de urgente încât comodatarul să nu fi putut 
preveni pe comodant. Deci, dacă comodatarul nu a prevenit 
pe comodant, atunci când puteă s'o facă, acest din urmă 
nu va fi obligat la restituirea cheltuelilor, pentrucă este cu 
putinţă ca el să fi lăsat lucrul să piară, în loc de a face 
cheltueli pe cari nu le socoteă utile în cauză. (Thiry, IV, 
159, p. 148). 

Art. 1574 vorbeşte de cheltuelile necesare. Cât pentru 
„ cheltuelile utile, precum ar fi de exemplu, acele cari au îmbu- 
nătăţit luerul, comodatarul va fi în drept a cere plus-valuta, 
adusă luerului prin facerea lor, conform principiilor generale(?). 

Incât priveşte cheltuelile ordinare, precum ar fi acele 
de întreţinere, acele de hrană ale animalului împrumutat, 

() Cpr. L. 18 $ 2, Dig., Commodati, vel contra, 13, 6; Pothier, 
Prâ & usăge, V, 43, 8l urm,, ete. 

(*) Cât pentru cheltuelile ordinare făcute cu hrana, potcovirea, 
ete. animalului împrumutat, ele privese pe comodatar, fiind 
că au fost făcute în interesul său propriu. Pothier, op. cit., 

-V, 81, p. 33; Planiol, II, p. 652, nota 2 (ed. a 4-a). Cpr. 
art. 601 $ 1 din codul german, care dispune că eomodatarul 
sufere cheltueli ordinare de conservare ale lucrului împru- 
mutat, precum: cheltuelile de hrană, în caz de împrumutarea 
unui animal (bei der Leihe eines Tieres insbesondere die 

. Fiitterungskosten,). 
(2) Baudry et Wabhl, Prâ, 666. — Contră: Guillouară, Idem, 56. 
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CODUL CIVIL. — CARTEA III. — TIT, X.—CAPIT. II.— ART. 1569, 

de care am vorbit supră, p. 659, n. 2, ete. aceste eheltueli fiind, după expresia, lui Pothier, o sareină naturală a serviciului pe care comodatarul îl trage din: lueru, sunt în sarcina acestui din urmă, chiar dacă ar fi necesare la conservarea lucrului, Această regulă rezultă din art, 1569, care are următoarea, cuprindere: 

Art. 1569, — Comodatarul, făcând spese necesare la uzul lu- cerului împrumutat, nu poate să le repete. (Art. 1561, 1574 C. civ. Art. 1886 C. fr.)(). 

„Comodatarul dator este să poarte, zice art. 1321 din codul Calimaeh (981 C. austriac), din ale sale obişnuite cheltueli ce vor. fi unite cu întrebuinţarea lucrului, iar cele extraordinare, ce vor fi neapărate pentru păstrarea lucrului, trebue el întru. acea, vreme să le poarte, dând banii înainte, dacă nu va putei să lase lucrul sub ocârmuirea dătătorului, însă, cheltuelile i se întore lui, ca unui stăpânitor cu bună credinţă“. 
Acţiunea pe care comodatarul o are contra comodan- tului, în privinţa cheltuelilor extraordinare, ca, și aceea pe care comodantul o are contra comodatarului pentru reaua între- buințare sau ponosirea lucrului peste măsură, se prescriu prin treizeci zile dela restituirea, lucrului (art. 1322 C. Ca- limach, corespunzător cu art. 982 din codul austriac), iar în codul german, prin şase luni (art. 606). 
În dreptul nostru, neexistând niciun text în această privință, se va, aplică prescripţia dreptului comun (art. 1890). Comodantul este obligat a plăti cheltuelile extraordinare ale comodatarului cu toate bunurile sale (art. 1718). El nu se poate sustrage dela aceste cheltueli, abandonând comoda- tarului lucrul împrumutat (2), soluție care eră admisă și în vechiul drept francez (6). 
Comodatarul are un privilegiu, de câteori luerul îm- 

  

() Cpr. L. 18 $ 23, Dig., Commodati, vel contra, 13, 6; Pothier, op. cii., V, 81, 
(2) Baudry et Wanl, Pret, 668; Guillouard, 1dem, 57; P. Pont, Idem, 123; Troplong, Idem, 162, ete. 
(2) Pothier, Prâ & usage, V, 83. — Comodantul nu este, de ase- menea, descărcat de cheltusli prin perderea lucrului împru- mutat printr'un caz de forță majoră, fără culpa comodatarului. Pothier, loco supră, căt. 
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prumutat este mobiliar, pentru cheltuelile făcute de dânsul 
spre conservarea acestui lucru (art. 1730, 49(). 

Pothier confereă comodatarului şi dreptul de retenţie, 
veluti quodam pignoris jure, drept eare nu mai există astăzi, 
pentrucă niciun text de lege nu i-l acordă 2). 

Unii refuză comodatarului dreptul de retenţie, pe care 
pare a-l refuză şi dreptul roman (?), întemeindu-se pe art. 1570, 
care vorbeşte de compensație. | 

Iată, în adevăr, cum se exprimă acest text: 

Art. 1570. — Comodatarul nu (*) poate să reţină lucrul sub 
cuvânt de compensaţiune pentru creanţa ce are asupra comodantului. 
(Art. 1145, 1147 Ş 2, 1574, 1619, 1730, 30 C. civ. Art. 1885 C. fe.) (5). 

După acest text, din care lipseşte, din eroare, cuvântul 

(1) Cpr. Baudry et Wabhl, op. cit., 669; Guillouard, Jdem, 61; 
Laurent, XĂVI, 480. — Acest privilegiu există şi în dreptul 
anterior. Vezi Pothier, op. cit., V, 43 şi 82. 

(2) P. Pont, Prâ, 101 urm.; Duranton, XVII, 538; Mourlon, 
III, 943; Cabrye, Droit de râtention, 68, ete. — Contră: 
Guillouard, Prâ, 52 şi 61 și Droit de râtention, 84; Trop- 
long, Prâ, 128; Duvergier, Idem, 91; Colmet de Santerre, 
VIII, 85 bis 1V; Arntz, 1V, 1343; Planiol, II, 2059; Glasson, 
Droit de retention, p. 152 urm.; Nicolas, Idem, 232; Valette, 
Privil. et huypothâgues, No. 6, pag. 5 urm. (ed. din 1846); 
Baudry et Loynes, Privil. et hypothegues, |, 235; Baudry 
et Wahl, Prât, 669; T. Hue, VIII, 160; Aubry et Rau, Ii, 
$ 256 his, p. 190 (ed. a 5-a) și IV, $ 3%, p. 596. Vezi și 
tom. VI al Coment. noastre, p. 775, nota |. Vezi asupra 
dreptului de retenţie, supră, p. 631, 632, nota 5. 

(2) »Prateztu debiti restitutio. commodati non probabiliter. recu- 

V, 44), interpretă, eu drept cuvânt, această lege ca împedi- 
când compensaţia, iar nu dreptul de retenţie. Sunt, în adevăr, 
mai multe legi din cari rezultă că comodatarul poate să reţie 
lucrul împrumutat, dacă comodantul nu-i restitue cheltuelile 
necesare făcute pentru conservarea, lucrului. Vezi, de exemplu, 
L. 18 $ 2, Dig., Commodati, vel contra, 13, 6; L. 15 Ş 2 şi 
L. 59, Dig., De furtis, 41, 2; L. 20, Dig., De adquirenda 
vel amiitenda possessione, 41, 2, ete. 

() Cuvântul nu lipseşte din unele ediţii ale codului, însă el figu- 
rează, în manuscrisul original al codului, şi trebue adaos pentru 
ca, textul să fie complect. Vezi supră, p. 575, ad notam; tom. 
VI al Coment. noastre, p. 735, nota 3 şi tom. VIII, p. 20,n.1. 

(5) Cpr. L. 4, Cod, De commodato, 4, 23; Pothier, op. cil, V, 4ă. 
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Art. 1575, 

COD. CIVIL. — CARTEA II. — TIT. X.— CAPIT. III. — ART. 1970, 1575. 

mau, - comodatarul nu poate să compenseze creanțele ce ar aveă, contra comodantului cu datoria, sa, şi aceasta pentru motivul că compensaţia nu poate să aibă loc decât în pri- 
vinţa, datoriilor de sume fungibile; or, în specie, datoria co- modatarului consistă întrun corp cert și determinat, pe care el trebue să-l restitue comodantului. Această soluţie eră ad- misă și de Pothier (op. cit., V, 44), | 

Dar dacă, datoria comodatarului s'a, prefăcut într'o da- 
torie de bani, de exemplu: în cazul când lucrul împrumutat 
a perit prin culpa lui, compensaţia este cu putință (). 

Ne-a mai rămas să examinăm responsabilitatea comodan- tului cu privire la defectele lucrului împrumutat. În această privinţă, avem art. 1575, care are următoarea, cuprindere: 
Art. 1575.— Dacă lucrul împrumutat are așa defect, încât să poată daună pe acel ce se serveşte de dânsul, comodaniul rămâne răspunzător de daune dacă, cunoscând acele defecte, nu a prevestit pe comodatar. (Art. 998, 1352 urm., 1580 C. eiv. Art, 1891 C. fr.) (2), 

„_ Această dispoziţie tradiţională nu este decât aplicarea art. 998. Astfel dacă, cu știință, ţi-am împrumutat un cal răpeiugos, care a îmbolnăviţ alți cai ai d-tale, sunt res- ponsabil, pentrucă dauna ce ai suferit se datorește, în specie dolului, sau cel puţin culpei mele. 'Tot astfel, voiu fi res- ponsabil (actio contraria commodati), dacă cu Ştiinţă ţi-am împrumutat un poloboe vicios, care ţi-a stricat vinul sau oloiul ce ai pus înlăuntru: „Qui sciens vasa vitiosa com- modavit, si bi infusum wmnum vel oleum. corruptum, effu- sume est, condemnandus eo nomine est“ (2), 
Din acest text rezultă că comodantul nu are nicio res- 

-ponsabilitate. dacă nu cunoștea viciile lucrului ($), 
Comodatarul trebue, din contra, să le cunoască, deși legea n'o spune anume, căci, în caz contrar, dauna suferită se datorește negligenţei sale. 

  

(1) Pothier, op. cit, V, 44; Baudry et Wabl, /dem, 670; Guil- 
louard, Jdem, 53; Colmet de Santerre, VIII, 85 bis, LII; Troplong, Jdem, 131, şi toți autorii, 

(2) Cpr. L. 18 $ 3, Dig, Commodati, vel contra, 13, 6; Pothier, op. cil., V, 84, ete, N | 
()-L. 18 $ 3, Dig,, Commodati, vel contra, 13, 6. 
(*) Pothier, op. cit, V, 84; Bauâry et Wabl, Idem, 672; Gui]- louard, Idem, 59, ete. „- 
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Aceeaş soluţie este admisibilă de câteori viciul este apa= Cazurile când ; 
viciul lucrului | 

| 
i | 

rent, pentrucă, în asemenea, caz, orice prevenire din partea 
comodantului este inutilă, (analogie din art. 1353) (4). 

În caz însă când împrumutul a fost consimțit în inte- 
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este aparent. 

Cazul când 
« Ă . . împrumutul a i resul excluziv fie total, fie parţial al comodantului, acest cos constituie 

din urmă va răspunde chiar de viciile ce el n'a cunoscut, în interesul 
i iţi 5 ca 4 : dantului. pentrucă dispoziţia art. 1575 nu se explică decât prin gra- oimbli 

tuitatea, serviciului prestat (?) 
_Am văzut că art. 1572 opreşte pe comodant de a cere 

restituirea lucrului înainte de termenul convenit sau, în lipsa, 
de convenţie, înainte ca, lucrul să fi servit la trebuința pentru 
care a fost dat; de unde rezultă că comodanţul este respon- 
sabil dacă, comodatarul a fost obligat să restitue lucrul înainte 
de termen, pentrucă acest lueru aparţineă altuia (?). | 

Comodatul încetează la termenul fixat prin contract, 
sau după ce întrebuințarea lucrului a fost terminată. | 

Despre competință în materie de comodat. 

Comodatul este un contract civil atât în privinţa co- 
modantului cât şi a comodatarului, pentrucă el fiind gratuit 
prin esenţa sa (art. 1561), nu poate face obiectul unei spe- 
culaţii nici de o parte, nici de alta. 

Cu toate acestea. în virtutea teoriei accesorului, como- 
datul făcut unui comerciant, în interesul comerțului său, 
este comercial (4). 

S'a decis că şi împrumutul cu ipotecă format între un 
comerciant și un necomerciant, este supus jurisdicției comer- 
ciale, de oarece obligaţiile unui comerciant se consideră, ea 
fapte comerciale, de câteori nu sunt de natură civilă, inde- 
pendent de faptul că contractul din care rezultă obligaţia 
a intervenit între un particular și un comerciant, sau numai 

() Baudry et Wabl, Pra, 673; Troplong, Idem, 168; P. Pont, 
Idem, 130; Guillouard, 1dem, 59; Laurent, XXXVI, 483; 
T. Hue, XI, 165, p. 217, 218; Arntz, IV, 1347, ete. 

(2) Baudry et Wahl, op. cit., 674.. 
(2) Baudry et Wabl, op. cit., 675. 
(*) Baudry et Wabl, Prâ, 681; Trib. com. din Miinehen, J. 

Clunet, 18717, p. 537. 
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între comercianţi; iar împrejurarea, că obligaţia a fost ga- rantată printr'o ipotecă nu poate schimbă întru nimic natura, comercială a contractului (5. 

Comodatul în dreptul internaţional privat. 

Forma Incât priveşte chestiunea, de formă, comodatul este câr- contractului. muit, ca toaţe contractele, de legea locului în care a fost încheiat, conform regulei de drept internaţional : locus regit actum (art. 2 Ş ultim C. civ.). | Oblig. como- Incât priveşte obligaţiile comodatarului şi ale como- jararului şi dantului, ele sunt cârmuite de legea, care cârmueşte efectele tului. tuturor convențiilor, în genere, adecă, după unii, de legea, națională a părţilor, când ele au aceeaș naţionalitate, și de legea locului unde contractul a fost încheiat (lex loci con- trachis), când aparţin la naţionalităţi deosebite (2), Incet. como- Aceeaş soluţie este aplicabilă ŞI în privinţa modurilor atului, de încetare ale comodatului (). . 

  

(:) Cas. rom. S-a I (23 Iunie 1909), Dreptul din 1909, No. 63. “() Bandry et Wabl, op. cil., 662 bis, 617 bis, Cpr. şi T. Hue, XI, 213. — Vezi însă Rolin, Pr. de droit international Driut, III, 1343, care aplică, în specie, legea naţională sau acea a domiciliului comodantului. 
() Vezi Baudry et Wakl, op. cit., 680 bis. — Vezi însă Rolin, op. cil., III, 1342, care aplică, în specie, legea, situațiunei (când e vorba de imobile), dacă părţile au cunoscut -această lege, şi, în caz contrar, legea - naţională sau legea domiciliului comodantului, pentrucă acesta aducând un serviciu esențialmente Sratuit (art. 1561), este firese lueru de a se referi la inten- țiile sale.



TITLUL XI 

DESPRE ÎMPRUMUT (MUTUUM). 

După ce sa ocupat de comodat, legiuitorul trece la 
împrumutul simplu, pe care Romanii îl numeau mofazaza 
(vezi supră, p. 634), și care, în genere, are de obiect sume 
de bani. 

CAPITOLUL 1 

Despre natura împrumutului, 

Art. 1576. — Imprumutul este un contract prin care una din 
părți dă (1) celeilalte oarecare câtimi de lucruri (2), cu îndatorire 

() Textul francez (1892) zice: livre, iar textul nostru zice: dă. Deoseb. de 

*) 

Pothier (Prât de consomption, V, No. 1) zice: împrumutul redacţie de este un contract prin care una din părţi dă și transferă C: francez. 
proprietatea unor lucruri, ete., şi autorii dau în genere pre- 
ferinţă acestei definiţii, pentrucă ea indică caracterul împru- 
mutului, care consistă în a transmite proprietatea lucrului. 
Vezi Mourlon, III, 961; Colmet de Santerre, VIII, 96 bisI; 
Guillouard, Preţ, 65.— Vezi însă Baudry et Wabl, Pri, 
p. &ll, nota 3.— Art. 1323 din codul Calimach (983 C. austriac) c, Calimaeh. dă următoarea definiţie: „Dacă se vor dă eniva lucruri chel- Art. 1323. 
tuitoare sub această, condiţie, ca să poată dispoză de ele după 
a sa voință şi plăcere, iar după trecerea hotăritului termen, 
să întoarcă în locul acestora alte lucruri tot de aceeaș cătime 
şi calitate şi tot de acelaş soiu, atuncea se naşte dintru aceasta 
tocmala împrumutărei“. 
Textul francez, cu deosebire de acel italian (1819), vorbeşte Artă deoseb. 
de lucruri cari se consumă prin întrebuințare, ceeace uneori de redacţie de 
poate fi inexaet. De aceea, legiuitorul nostru a eliminat cuvintele: C: francez. 
care se consumă prin întrebuințare.
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pentru dânsa de a restitui tot atâtea lucruri, de aceeaş specie şi 
calitate. (Art. 526, 1103 urm., 1145 $ 1, 1509, 1584 urm. C. civ. 
Art. 1892 C. fr., 1819 C. italian) (1). 

„A dă eu împrumut, zice Windscheid, însemnează: a, 
dă cuiva o proprietate de lucruri fungibile, cu îndatorirea, 
de a. restitui o cantitate egală de aceleași lucruri“ (). 

Deoseb. între Am văzut supră, p. 634, deosebirea ce există între 
imprumut și comodat şi împrumutul simplu: In comodat, împrumută- 

torul (comodantul) rămâne proprietarul lucrului împrumutat 
(art. 1562), pe când în împrumutul simplu, lucrul devine 
proprietatea, împrumutatului (art.. 1577). 

comodat. 

In acest din urmă contract, părțile n'au mai considerat 
luevurile, cari fac obiectul împrumutului, în individualitatea, 
lor, ci ea lueruri fungibile, susceptibile de a puteă fi înlo- 
cuite prin altele de aceeaș natură, calitate și cantitate (2). 
Lucrurile care fae obiectul acestui împrumut sunt în genere 
consumptibile, însă nimie nu împedică pe părţi de a consideră 
unele lucruri ca fungibile, cu toate că nu pot fi consumate 
prin întrebuințare. Prin urmare, bine a făcut legiuitorul 
nostru de a eliminat cuvintele „lucruri eonsumptibile“, cari 
figurează în definiţia, textului francez. (Vezi p. 635, nota1). 

Elimin. din Apoi, codul francez mai are încă un text, art. 1894, 
codul nostru a cane iarăș a fost, cu drept cuvânt, eliminat din codul nostru, 

ca şi din acel italian. Acest text dispune că: „nu se poate 

art. 1894 fr. 

() Cpr. L. 1 $$1 şi 2, Dig, De rebus creditis, 12, 1; Pothier, 

€) 
i 

—
 

Prât de consomplion, V, 1, 2, 3, 13, 14, 22, 28, 24, 39 şi 
Depot, V, 11, 82, 83, ete. 
„Ein Darlehu geben heissi: Jemandem eine Quantităt vertrel- 
ibarer Sachen zum Figenthum geben mit der Auflage, eine 
gleiche Quantităt gleicher Sachen zuriickzugeben “. W indseheid, 
Lehrbuch des Pandektenvechts, IL, $ 3170, ab înibio, p. 530, ed. 
Kipp (1900). „Mutuum damus recepturi non eamdem speciem, 

- Quam dedimus (alioguin commodatum erit aut depositum,), sed 
idem genus. Nam si aliud genus, veluii ui pro tritico vinum, 

“Tecipiamus, non erit mutuum“. (L. 2, Pr., Dig, De rebus 
creditis, 12, 1). 
»Mutui datio consistit în his rebus qua pondere, numero, men- 
sura consistunt: guoniam corum. datione possumus în creditum 
ire:. guia, în genere, suo . functionen, recipiunt per solutionem, 
quam. specie; nam în cateris rebus ide in creditum îre non 

„„Possumus, quia aliud pro alio, -invitio. creditori, solvi non 
potest“. (L. 2 $ 1, Dig., loco cit.).
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dă eu titlul de simplu împrumut lueruri care, cu toate că 
sunt de aceeaş speță, se deosebesc în individualitatea lor, i 
precum animalele: atunei există comodat“. Acest text, eri-  . he 
ticat de autori, a voit, de bună samă, să zică că, la; caz : de împrumutare a unor animale, se presupune 'că părţile au 
înțăles a face un comodat; poate însă să fie vorba şi de un 
mutuum, căci nimie nu împedică pe un casap de a împru- 
mută dela un alt casap animale, cu intenţia de a le tăiă 
și de a restitui altele de aceeaş natură (î). Animalele pot deci 
face obiectul unui mutuum ca și al unui comodat; totul 
atâmă de intenţia părţilor. Textul francez suscitat dând 
însă loc la dificultăţi, legiuitorul nostru l-a, eliminat. 

Imprumutul trebue să fie deosebit de vânzare, eăci Deoseb. între 
vânzarea este înstrăinarea unui lucru pentru o sumă de bani ae e 
(pretium), pe când împrumutul este înstrăinarea unei sume 
de bani sau unui lueru fungibil pentru o altă sumă de bani 
sau un alt lucru. fungibil. | | 

Imprumutul cu dobândă se apropie de loeaţiune, însă Deoseb. între a : . 0 4 împrumutul se deosebeşte în mai multe puncte. Astfel, 1" împrumutul cs dovăndă şi 
face pe împrumutat proprietar, sub îndatorirea de a restitui locaţiune. 
nu însuş lucrul primit, ci lucruri de aceeaş natură; pe când 
locatarul nu devine proprietarul lucrului închiriat, ci trebue 
să-l vestitue in specie, la expirarea, contractului; 

2 Locatorul este obligat a face ca locatarul să se folo- 
sească, de luerul închiriat, “pe când împrumutătorul nu are 
asemenea obligaţie către împrumutat; 

3” In contraetul de locaţiune, riscurile privese pe locator 
(tradens), pe când în împrumut, ele sunt pe sama împru- 
mutatului (accipiens); 

  

() Opr. Baudry et Wabhl, Pr&, 725; Guillouard, /dem, 80; P.. 
“Pont, Idem, 149; Colmet de Santerre, VIII, 98 bis; Mourlon, 

III, 928.—'Tot astfel, dacă un librar împrumută 'dela un con- 
frate al său un număr oarecare de exemplare din Comentariile 
mele de drept civil, contactul este un mutuum, pentrucă el nu 
trebue să restitue aceleași volume in specie, ci alte exemplare 
din aceeaş carte şi aceeaş ediţie. o 

Dar dacă ţi-am împrumutat o carte din biblioteca mea, 
spre a fi consultată sau cetită, contractul nu mai e un mutuum, 
ci un comodat, pentrucă trebue să-mi restituești aceeaș carte 
în individualitatea ei. Cpr. Mourlon, III, 927, p. 420; Laurent, 
XXVI, 490, in: fine, ete. a :
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4 Locaţiunea, este un contract consensual, pe când îm- prumutul este un contract real (art. 1576), ete. Deoseb. între Imprumutul mai trebue încă deosebit de quasi-uzufruet primu și cu care el se aseamănă. Intre împrumut și quasi-uzufruet fot. există însă următoarele deosebiri importante: 
1* Imprumutul este totdeauna un contract, pe când 

quasi-uzufructul poate să rezulte nu numai din contract, dar și dintro dispoziţie testamentară,; 
2 Quasi-uzufruetuarul trebue să deă cauţiune, dacă nu este scutit de aceasta, pe când împrumutatul nu trebue să deă cauţiune decât dacă sia obligat anume la aceasta; 
3 Dreptul care rezultă din împrumut este transmisibil la moștenitorii împrumutatului, pe când dreptul eare rezultă 

din quasi-uzu fruct nu supravețuește quasi-uzufruetuarului, ete. Deoseb. între Imprumutul se mai deosebește încă de donaţiune în buprumat și aceasta că, în caz de împrumut, remiterea lucrului atrage i restituirea lui. 
Intre îna- Intre împrumut şi societate există următoarele deosebiri : prutaut și so- 10 Asociatul participă la perderi, pe când împrumu- tătorul nu are nicio participâre în această privință; 

2 Art. 1518 dela societate nu este aplicabil în materie 
de împrumut; 

3" Capacitatea în materie de împrumut este alta decât 
acea în materie de societate; 

4 Societatea comercială este supusă, la oarecare forme, pe când nieio formalitate nu se cere în materie de împrumut, fie el chiar comereial; 
5 Cauzele de încetare ale societăţei se deosebese de 

acele care aduc încetarea împrumutului (1); Intre împru- In fine, între împrumut şi depozitul neregulat există mai mut și depozit. „n ulte deosebiri, pe care le vom semnală la titlul depozitului. Scontul. După jurisprudenţă, scontul nu este un împrumut, -ci vânzarea, unei creanţe cu termen. Majoritatea autorilor vede însă în aceustă operaţie un împrumut pe amanet (?), 

Caracterele împrumutului simplu. 

Contract După părerea generală, ŞI acea mai juridică în acelaş unilateral. C———————— , 
(1) Vezi Baudry «et Wabl, Pre, 688 urm. 
(2) Vezi Baudry et Wahl, op. cit., 697, şi autorităţile citate acolo.
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timp, împrumutul, cunoscut la Romani sub numele de mu- 
tuum, fie chiar cu dobândă, este ca. și comodatul (vezi supră, 
p. 638), un contract unilateral, pentrucă împrumutătorul 
nu contractează nicio obligaţie către împrumutat (!). 

Aşa, fiind luerurile, cu drept cuvânt s'a decis de către 
Curtea de casaţie din Roma că acest contract nu este supus 
condiţiei rezolutorii tacite din art. 1020, 1021 C. civil (); 
de unde rezultă că împrumutătorul nu poate cere reziliarea, 
contractului şi restituirea, capitalului pentru neplata dobân- 
zilor la timp, dacă nu s'a stipulat în împrumut un pact 
comisoriu expres (art. 1367) (5). 

Ca şi comodatul, împrumutul simplu este un contract 
de binefacere (art. 946), însă cu deosebire de ceeace se în- 
tâmplă în privinţa comodatului, gratuitatea nu este de esenţa, 
contractului, așa că împrumutătorul poate uneori să tragă, 
oarecare foloase din contract, în care eaz contractul se tran- 
sformă în împrumut cu dobândă (art. 1557 urm.) ($.. 

Condiţiile cerute pentru validitatea imprumutului. 

Condiţiile necesare contractului de împrumut sunt: 

0) Laurent, XXVI, 485 şi 512; Thiry, 1V, 161; Baudry et Wahl, Pret, 736, 738; Guillouard, Idem, 72; P. Pont, Îdem, 
144, 170. — Contră: Aubry et Rau, IV, $ 394, p. 598, nota 1, 
după care împrumutul ar fi un contract sinalagmatic imper- 
fect, soluţie pe care am respins-o şi în privinţa comodatului. 
(Vezi supră, p. 638, n. 2). Unii admit că împrumutul ar fi chiar 

„un contract sinalagmatie perfect. Vezi Larombiăre, Oblig., 1, 
art. 1102 urm. No. 2. ' 

(2) Cas. Roma, D. P. 94. 2. 291. — Tot în baza acestor principii 
s'a decis că neplata la termenul cuvenit al procentelor dotei, 
nu atrage exigibilitatea capitalului, întrucât contractul dotal 
este unilateral, şi întrucât art. 1020, 1021 nu se aplică contrae- 
telor unilaterale. Trib. Olt., Or. judiciar din 1906, No. 27, p. 218. 

() Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 84, nota 2 şi 98, text 
şi nota 3; Laurent, XXVI, 521. — Contră: Guillouard, Pră, 
32 şi 140; Aubry et Rau, IV, $ 39%, p. 602; T. Huc, XI, 
200. Cpr. Baudry et Wabhl, Prâ, 935, care nu rezolvă ches- 
tiunea. Vezi asupra acestei controverse, Dalloz, Nouveau C. civil - annoie, II, art. 1184, No. 8 urm. şi IV, art. 1906, No. 111 urm. 

(*) Cpr. Baudry et Wabl, op. cit., 711; Guillouard, /dem, 73; 
P. Pont, Idem, 146; Laurent, XXVI, 489, ete. 
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C; CIV.— CART. IIL.— TIT. XI.—CAP. 1.—COND. DE VALID. ALE ÎMPR, 

1 existența unei sume de bani sau a altor lucruri fun- 
gibile (ce pot fi şi consumptibile), care să facă obiectul con- 
tractului; 2” predarea sau tradiţia lucrului făcută împrumu- 
tatului; 3% transferarea, proprietăţei lucrului împrumutat către 
acel care s'a împrumutat; 40 obligaţia, împrumutatului de a 
restitui atât cât a primit; 5 un obiect şi o cauză licită; 
și 6% în fine, consimţimântul şi capacitatea părţilor. 

1% Lucrurile care pot face obiectul unui mutuum. 

Toate luerurile fungibile, care sunt în comerţ, pot face 
obiectul unui împrumut. SE 

Aceste lucruri trebue să fie date spre a fi desfiinţate, 
căci împrumutatul are să restitue alte lueruri, de aceeaş 
specie, cantitate şi calitate (art. 1576). 

În genere, lucrurile consumptibile fac obiectul unui: îm- 
prumut. Astfel sunt, -de exemplu: grâul, porumbul, vinul, 
oloiul, lemnele de foe, ete., cari se consumă naturaliter prin 
întrebuințarea lor. Alte lucruri se consumă civiliter, precum : 
banii, cari sunt meniţi a fi cheltuiţi. Uneori consumarea, se 
face prin schimbarea formei luerului. Astfel sunt, de exemplu, 
postavul, pânza, ete. din care se fae haine, albituri, ete. Am 
văzut supră, p. 635 că și hârtia se consumă în acest sens 
că odată ce s'a seris pe ea, nu mai poate fi întrebuințată. 

Pentru ca să existe împrumut. luerurile trebue să fie 
date spre a fi desfiinţate, căci dacă ele ar fi împrumutate 
numai spre a fi expuse. sau. arătate (ad pompam et osten- 
tationem,), contractul n'ar mai fi un mutuum, ci un comodat (1). 

20 Predarea sau tradarea lucrului împrumutat. 

Imprumutul (mateum) nu se formează decât prin pre- 
darea sau tradaiea lucrului care face obiectul contractului 
(art. 1576). De aceea majoritatea autorilor consideră, cu 
drept cuvânt, acest contract ca real (€). 

- (1) Vezi supră, p. 644, nota 3. . | 
(). Vezi Baudry et Wabhl, Prit, 700; Guillouard, Idem, 67, 68; 

Troplong, Idem, 184; P. Pont, Idem, 136 urm.; Laurent, 
„XXXVI, 486; T. Huc, XI, 167. — Vezi însă Duvergier, Prât, 
146. Vezi asupra acestei controverse, supră, p. 640 urm, 
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Se susține însă de unii, că realitatea nu mai există 
atunei când luerul promis este un corp cert şi determinat, 
căci, în asemenea caz, împrumutatul ar deveni proprietar 

fără tradiţie, în baza principiilor generale, numai prin efectul 
consimțimântului (art. 971) (4). | 

Tradiţia lucrului poate fi făcută printr'un. mandatar Tradiţia prin 
al împrumutătorului, fie împrumutatului în persoană, fie 

unui reprezentant al său. | 
Tradiţia nu are nevoe de a fi reală, o tradiţie brevi manu 

fiind suficientă. Astfel, există tradiţie dacă sa convenit că 
banii deţinuţi cu titlu de depozit să rămâe în mânile depo- 
zitarului cu titlu de împrumut (?). 

Tradiţia, mai poate încă să aibă loc prin dreptul acordat 
împrumutatului de a primi lucrurile ce se datorese împru- 
mutătorului, sau prin remiterea unui lueru, pe care împru- 
mutatul este autorizat a-l vinde și a primi preţul, ete. (6). 

Incât priveşte promisiunea sau făgăduinţa de împrumut, 
vezi supră, p. 642. 

3 Transterarea proprietăţei lucrului către împrumutat. 

Art. 1577. — În puterea împrumutului, împrumutatul devine 
proprietarul lucrului primit care, perind, fie în orice mod, piere 
în contul său. (Art. 97î, 1074, 1095, 1562, 1578, 1610, 1909 C. cir. 
Art. 1893 -C. fr) (4). | | 

Știm că simpla convenţie de împrumut nu strămută 
proprietatea și că, pentru aceasta, se cere tradiţia lucrului 
împrumutat, care strămută imediat proprietatea, chiar dacă a, 
fost făcută unui terţiu, în socoteala, împrumutatului (9), şi 
chiar dacă acesta n'a dat încă siguranțele prornise (6). 

Gr 

Art, 971, 

mandatar. 

Tradiţia 
brevi manu. 

Alte moduri 
de a se face 

tradiţia. 

Făgăd. de 
împrumut. 

Din împrejuiarea că împrumutătorul trebue să trans- Lucrul altuia. 

(4) Mourlon, III, 961. 
(2) Baudry et Wahl, Prâ, 706; P. Pont, Idem, 141. Cpr. L. 34, 

Pr., Dig., Mandat, vel contra, 17, 1. 
(5). Baudey et Walhl, op. cit., 707, ete. 
(*) Cpr. L. 2 $ 2, Dig., De rebus creditis, 12, 1; L.1$4, Dig, 

De obligationibus et actionibus, 44, 1; Pothier, Pret de con- 
somplion, V, 1, 4, 10, 50, ete. 

(6) Baudry et Wabhl, Pre, 708; Guillouard, dem, 71. 
(5) Cas. fr. D. P. 68. 1. 154; Sirey 68. 1. 304; Baudry et Wanl,
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mită proprietatea, lucrului împrumutat, rezultă că împrumutul 
lucrului altuia este nul, pentrucă împrumutătorul nu poate 
să transmită proprietatea lucrului ce nu-i aparține, dacă el 
nu are, în această privință, mandat dela proprietar sau dela, 
lege (1). „In mutui datione oportei dominum esse dantem*. 
(L. 2 $ 4, Dig., De rebus creditis, 12, 1). , 

Opunerea din Dar dacă împrumutul făcut a non domino este nul 
partea înbri- față de adevăratul proprietar, acest din urmă putând să-şi 

art. 1909 revendice lucrul său, fără a cere nulitatea împrumutului, 
C civil. totuşi împrumutatul, dacă este de bună credință, poate să 

respingă acțiunea în revendicare, opunând proprietarului 
art. 1909, şi să conserve luerul pănă la expirarea contrac- 
tului, dacă nu este vorba de obiecte perdute sau furate (2). 

Cazul când In caz însă când împrumutatul eră de ea, credință, 
împrumtatul adecă, a ştiut că luerul nu aparţine împrumutătorului, el va 

credință. fi obligat a restitui lucrul adevăratului proprietar, sau a-i 
plăti valoarea lui şi daune, dacă el l-ar fi consumat sau 
înstrăinat (2). 

Consumarea Imprumutul lucrului altuia, fiind nul faţă de împru- 
ai d mutat, acesta va, puteă cere nulitatea contractului; dacă el 

a consumat lucrul de bună credință, contractul este însă 
valid (*). 

Cât pentru împrumutător, el nu poate, după părerea 
generală, cere nulitatea contractului (6). 

“Așa dar, pentru a puteă împrumută un meru unei 
anume persoane, trebue, în principiu, a fi proprietarul acelui 
lueru. Şi pentru ca împrumutul să fie valid, se mai cere 

  

loco cil. — Suma depusă în mânile unui terţiu fiind proprie- 
tatea împrumutatului, de aici rezultă că această sumă, poate fi 
urmărită de către creditorii săi personali. 

() Pothier, Pre de consomption, V, 4; Thiry, IV, 163; Baudry 
et Wahl, Prâ, 726; Guillouard, Jdem, 75; T. Hue, XI, 169. 

(2) Baudry et Wahl, Prăâ, 730, în fine; P. Pont, Idem, 155; 
Guillouard, Idem, 75; 'Thiry, IV, 163; Laurent, XXVI, 49; 
Colmet de Santesre, VIII, 96 bis 1V; Planiol, II, 2064; Dalloz, 
Nouv. C. civil annott, IV, art. 1893, No. 25 urm,, ete. 

() Planiol, loco cit.; Baudry et Wahl, op. cât. 131; Guillouară, 
Idem, 16; Thiry, 1V, 163, ete. 

(*) Vezi Dalloz, op. cit., art. 1893, No. 30, 31, şi autorii citați acolo. 
(5) Laurent, XXVI, 493; T. Huc, XI, 169; Guillouard, op. cit., 

75. — Contră: Baudry et Wahl, op. cit., 729. 

 



DESPRE ÎMPRUMUT. — OBIECTUL ŞI CAUZA ÎAPRUMUTULUI. 

încă ea proprietarul să fie capabil de a înstrăină. (Vezi 
infră, p. 674 urm.). 

Venim acum la riscurile lucrului împrumutat. 
Dacă împrumutătorul eră în drept a împrumută luerul, 

risco-pericolul acestui lueru privește pe împrumutat, fiindcă, 
el a devenit proprietarul lui, puţin importă cauza care ar 
fi adus perirea lucrului (art. 1577). 

In caz însă când împrumutătorul ar fi împrumutat un 
lueru străin, riscul va fi pe sama lui, fiindcă împrumu- 
tatul poate cere nulitatea contractului. Imprumutătorul va 
fi însă la adăpost de răspundere, în baza art. 1156, de 
câteori va dovedi că lucrul ar fi perit și în mânile adevă- 
ratului proprietar (!). 

4 Obligaţia împrumutatului de a restitui atât cât a primit. 

Această materie va fi studiată în/fră, p. 682 urm., sub 
capit. III (art. 1584—1586). 

5* Obiectul şi cauza împrumutului. 

Ca, orice contract în genere, împrumutul nu. poate fi 
făcut sub o condiţie imposibilă sau nelieită. 

Mai mult încă, el trebue să aibă un obiect licit şi o 
cauză licită (art. 966). 

Astfel, se decide, în genere, că împrumutul făcut în 
vederea, exploatărei unei case de toleranță este nul(?), şi că, 
prin urmare, în asemenea caz, împrumutătorul nu poate 
să” ceară, restituirea sumelor împrumutate (5). 

Această soluţie n'ar puteă însă fi admisă astăzi decât 
dacă sar recunoaşte în dreptul actual existenţa maximei: în 
pari causa lurpitudinis, melior est causa possidentis, ceeace 
este foarte îndoelnie (*). 
  

() Laurent, XXVI, 499; Dalloz, Nouveau C. civil annotă, IV, 
art. 1893, No. 42 şi 43. 

(2) Baudry et Wabl, op. cit., 133; Cas. fr. D. P. 95. 1. 263; 
Sirey, 96. 1. 289; Trib. Imper. german, Sirey, 1905. 4. 15.— 
Contră: C. Paris, Sirey, 17. 2. 2383 şi Râpert. Dalloz, Sup- 
plement, v* Obligations, 189. 

(2) Vezi decizia Cas. fr. citată în nota precedentă. . 
(+) Vezi asupra acestei chestiuni, care este controversată, tom. V 
"al Coment. noastre, p. 152, 153 şi p. 388 urm. 

-e 
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6 Consimţimântul şi capacitatea părţilor. 

Ca în toate contractele, consimțimântul liber şi neviciat 
este :de esenţa împrumutului. 

„Concursul Pentru ca să existe consimţimânt, trebue să existe concurs de ol de voințe în privinţa contractului proiectat. Astfel, dacă | una din părţi crede că face un depozit, iar cealaltă crede 
că primește un lucru în împrumut, nu există nici depozit, 
nici împrumut (1). 

„Aprecierea, Judecătorii fondului sunt liberi de a decide, în suvera- judecătorilor. Jitatea lor, dacă părţile au înţăles să facă un împrumut, 
sau dacă convenţia lor ascunde un alt contract (2). 

Capacitatea, Imprumutul enprinzând o înstrăinare de proprietate părţilor con- (art. 1577), se înţălege că acest contract nu poate să aibă 
“loe decât între persoane capabile de a contractă şi de a C. Calimaeh. înstrăină. „Persoanele cari nu au putere legiuită a încheiă, 

Art. 1825, toemele, zice art. 1325, din codul Calimach, nu pot nici 
să deă, nici să iă cu împrumut“. 

Capacitatea Imprumutătorul trebue, mai înainte de toate, să aibă Pui” puterea, şi capacitatea, de a, înstrăină (). 
Minorii, fe- Astfel, nu pot constitui un împrumut: minorii fie chiar 
meile mări- emancipaţi, și interzișii, femeile măritate care nu au admi- ” nistraţia bunurilor lor (4), ete. 
Art, 952. Imprumutul făcut de un incapabil este anulabil; nuli- | tatea trebue însă. să fie pronunțată de Justiţie, și numai 

(1) Baudry et Wabhl, Prâ, 614; Guillouard. Idem, 26; P. Pont, 
Idem, 135, ete. 

(0) Cas. fr. D. P. 72. 1. 194; D.P. 94.1. 224; Dalloz, Nouv. 
C. civil annoit, IV, art. 1892, No. 51 urm,, ete. 

(53) Pothier, Pret de consomption, V,4; Planiol, II, 2064; Baudry 
et Wabl, op. cit. 115; Guillouară, Idem, 11; Laurent, XXVI, 
492, şi toţi autorii. | | 

(*) Vezi Baudry et Wanl, Pret, 115, 716; Guillouard, Idem, Ti; 
P. Pont, /dem, 139. — In privinţa femeilor separate de bunuri, 
chestiunea, este controversată. Ele ar puteă, după unii, constitui 
un împrumut, Cpr. :Baudry et Wabhl, 716; — Contră: Guil- 
louard, op. căt.; 71; p. Pont; Idâm, 160. Femeea, autorizată 
conform legei, poate să împrumute pe. bărbat, după cum băr- 
batul poate 'să împrumute. pă femee, Dumai” vânzarea fiind, în prineipiu, oprită înre 'soți:(art. 1307): Cpt. Bandry et Wahl, op. cit TG 
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incapabilul sau reprezentantul său legal o poate propune, 
ea fiind relativă (art. 952)(). 

In urma pronunțărei nulităţei, acel care administră bu- 
nurile ineapabilului poate să revendice lucrul dela împru- 
mutat, dacă lucrul își mai are încă ființă (2). 

__ Dacă luerul a trecut în mâna unui terțiu de bună Art. 1909. 
credință, acest terţiu va puteă opune acţiunei în revendicare 
dispoziţiile art. 1909. 

Chestiunea de a se ști dacă împrumutul făcut de un 
incapabil este valid, atunci când împrumutatul a consumat 
lucrul de bună credinţă, este controversată (?). 

In privința împrumutatului, el trebue să aibă capa- Capacitatea 
citatea de a se obligă (*). împrumuta 

Astfel, nu pot contractă un împrumut: minorii eman- Minorii, ete. 
cipaţi sau neemancipaţi, interzișii, acei puşi sub consiliul 
judiciar, femeile măritate neautorizate (5), ete. 

După un sistem, împrumutul n'ar puteă fi contractat Administe. 
nici de administratorul unei societăţi (6), nici de unii din % s00ietâti: 
asociați, unanimitatea lor fiind necesară pentru validitatea 
unui asemenea, act (). 

Un împrumut poate fi contractat de către reprezen- Roprezen- 
tanţii unei persoane incapabile. însă cu formele şi autori- apa 
zarea, prescrisă. de lege. 

Astfel, tatăl administrator legal al bunurilor copiilor Administr. 
legal. 

Controversă. 
(2) Baudry et Wahl, Prâ, 716 ter, şi toţi autorii. 
(2) Baudry et Wabhl, loco cit. | 
(5) Vezi autorităţile citate într'un sens şi într'altul în Dalloz. 

Aouv. 0. civil anno, IV, art. 1892, No. 80 şi 81. Cpr. 
Baudry et Wahl, op. cit., 717, care se pronunţă, cu drept 
cuvânt, în contra validităţei împrumutului. — Contră: (adecă 
pentru validitatea împrumutului), Thiry, IV, 163, p. 151. 

(*) Planiol, ÎI, 2065; T. Huc, XI, 170; Laurent, XXVI, 500; 
Baudry et Wahl, Prâ, 118; P. Pont, Idem, 163; Guillouard, 
Idem, 18; 'Thiry, 1V, 163, în fine, ete. 

(6) „Cine împrumută nevastă cu bărbat, fără adeverirea şi a băr- C. Caragea. 
batului și a judecăţei, să-şi peardă împrumutarea“, zice codul 
Caragea (art. 2, partea III, capit. 8). 

(*) Baudry et Wabhl, Socicte, 303; Guillouard, Idem, 125; Houpin, 
Socittes civiles et commerciales, I, 92; T. Huc, XI, 90; Laurent, 
XXXVI, 389; C. Alger, Sirey, 63. 2. 156;D. P. 63. 5.353. — 
Contră: 'Troplong, Socitte, I, 684; P. Pont, Socictţ, 524, ete. 

() Baudry et Wahl, op. cit., 8332. 
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săi, nu poate contractă un împrumut în numele minorilor 
decât cu autorizarea, justiţiei (4). 

Consiliu Acel pus sub consiliu judieiar nu poate contractă un Judiciar. împrumut fără asistența consiliului (art. 458), 
Femeea măritată nu se poate împrumută fără autori- 

zarea bărbatului sau a, justiţiei, afară poate de femeea sepa- 
rată de bunuri, când împrumutul este relativ la adminis- 
traţia bunurilor sale. 

Absența. Acei trimeșşi în posesiunea bunurilor unui absent, neavând 
decât dreptul de administraţie, nu pot contractă un împrumut 
în socoteala, absentului. 

Consiliul Consiliul rânduit în cursul procedurei unei interdicții rânduit cont. (art. 445), nu poate contractă un împrumut fără autorizarea justiţiei, ete, €). 
Sent.-consult. La Romani, senatus-consultul Macedonian opreă pe fiii Macedonian. de familie supuși puterei părinteşti de a se împrumută cu bani, și obligaţiile contractate de dânșii nu puteau fi urmărite 

asupra bunurilor lor nici în urma morţei tatălui (5). 
__ Dreptul Această, proibiţie nu mai există astăzi nicăiri, însă dacă, internaţional. ji p întâmplare, sar găsi o țară, precum eră Germania altă 

dată, în care asemenea incapacitate ar există, se înțălege că 
persoanele lovite de ea n'ar puteă contractă împrumuturi în 
România, pentrucă după cum legile privitoare la capacitate 
şi incapacitate urmărese pe Români în străinătate (art. 2 $2), 
tot astfel, printi”o justă reciprocitate, asemenea, lege trebue 
să urmărească pe străini în România (4), 

Art. 952. Imprumutul contraetaţ de un ineapabil este anulabil, 
însă numai după cererea sa, sau a reprezentantului său, în 
timpul ineapacităței sale (art. 952). Cât timp anularea nu 
este pronunţată, împrumutătorul este, conform dreptului 

  

() Vezi tom. II al Coment. noastre, p. 499, nota 1 şi autorită- ile citate acolo. — Contră: 'Tribun. superior regional din Co- lonia, Pand. Period. 87. 3. 51; Trib. Albi, Dreptul din 1910, No. 11 (cu nota S$. R.). 
(2) Cpr. Bauary et Wahl, Prât, 118, şi autorităţile citate acolo. * () „UL scirent, gui pessimo exemplo fonerarent, nullius posse fihiifamilias bonum nomen expectata patris morte fieri“. (L,. |, 

Pr., în fine, Dig., De Senatusconsulto Macedoniano, 1, 6). (*) Cpr. Baudry et Wahl, Prâ, 723, 724. Vezi şi numeroasele autorităţi citate în tom. I al Coment. noastre, p. 147, nota 2, 
(ed. a 2-a). 
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comun, la disereția împrumutatului incapabil. Imprumută- 
torul nu are deci acţiune în revendicare contra împrumuta- 
tului, în privinţa lucrurilor neconsumate de acest din urmă (1). 

Imprumutul nu devine valid decât prin confirmarea Confirm. 
făcută în mod regulat. pr tului. 

Formele şi dovedirea contractului. 

Imprumutul fiind, după cum am văzut, un contract Neaplicarea 
unilateral, nu este supus formalităţei dublului original, cerută 2%: 119 ci 
de art. 1179; el este însă supus formalităţei bunului şi art. 1180. 
aprobat, cerută de art. 1180, de câteori este constatat 

. 3 . 2 
printr'un act sub semnătură privată (0). 

Proba testimonială şi a prezumpţiilor nu este admisă Azt.1191 urm. 
pentru dovedirea împrumutului, decât în cazurile în care 
aceste dovezi sunt admise de lege (art. 1191 urm.). 

CAPITOLUL 11 

Despre obligaţiunile împrumutătorului. 

Imprumutătorul trebue să predeă lucrul sau banii pro- 
miși, afară de cazul când împrumutul ar fi nul, sau când 
împrumutatul ar fi falit, insolvabil, sau ar fi micşorat sigu- 
vanțele promise (art. 1025)6). 

Dacă împrumutătorul nu dă lucrul sau banii promiși Aplicarea 
şi nu are niciun motiv legitim de a-i refuză, împrumu- & 1088. 
tatul nu are drept, prin aplicarea art. 1088, la dobânda 
legală a sumei promise decât din ziua cererei în judecată (4). 

El nu va puteă însă cere rezilierea contractului, dacă Xeaplicarea 
această reziliere n'a fost annme stipulată prin contract, 2% 1020, 
pentrucă, după cum cum știm, art. 1020 şi 1021 nu se aplică 
la contractele unilaterale (£). 

(1) Bandry et Wabhl, Prâ, 721. — Contră: Guillouard, Jdem, 78; 
P. Pont, dem, 168; Laurent, XXVI, 500, ete. 

(2) Baudry et Wabhl, Prâ, 712, 713; Guillouară, Idem, 72. — 
Incât priveşte comodatul, vezi supră, p. 638, 646. 

(2) Baudry et Wabhl, op. cit., 739, 740. 
(*) Baudry et Wabhil, op. cit., T4l. 
(5) Vezi supra, p. 669.  
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Responsabilitatea imprumutătorului. 

Art. 1580. — Imprumutătorul este supus la răspunderea, prevă- 
zută de art. 1575 pentru comodat. (Art. 1575 C. civ. Art. 1898 
C. fr) ). 

Oblig. împru- Cu toate că împrumutul este un contract unilateral, 
mutătorului. care nu impune obligaţii decât împrumutatului, totuși îm- 

prumutătorul are și el oarecare obligaţii, cari derivă din 
buna, credință ce trebue să existe în toate contractele 0. 

Astfel, el trebue să previe pe împrumutat de defectele. 
lucrului, mai ales de acele ascunse. Această, obligaţie nu. 
rezultă din contract, ei din dolul împrumutătorului. El nu 
răspunde însă de viciile ascunse pe care nu le cunoștea, și 
aceasta, după unii, chiar dacă ar fi vorba de un împrumut 
cu titlu oneros (?). 

Vieiile In orice caz, împrumutătorul nu este responsabil de 
aparente ale viciile aparente ale lucrului, ca şi în materie de comodat, 

pentrucă împrumutatul a putut să le vadă (5). 
Cazul când Dacă împrumutărorul a dat împrumutatului lucruri fun- 

împrumatstel gibile, pe care le ştiă că nu-i aparțin şi din care acesta, a fost a fost evins : A , Ş din lueral €vins, împrumutătorul va plăti daunele cauzate prin această 
primit. eviețiune (5), el neavând nicio răspundere, dacă eră de bună 

credință. 
Art. 1581, Imprumutătorul mai are încă obligaţia de a nu cere 

lucrul înaintea expirărei termenului convenit. lată, în adevăr, 
ce dispune, în această privință, art. 1581: 

Art. 1581. — Imprumutătorul nu poate, mai înainte de termen, 

() Cpr. L. 18 $ 3, Dig., Commodati, vel contra, 13,6; Pothier, 
Prât de 'consomplion, V, 51, 52, ete. 

(2) „Bonam fidem în contractibus considerari eguum est“. (LL. 4, 
Cod, De oblig. et contractibus, 4, 10). Vezi tom. V al Coment, 
noastre, p. 17, ad notam şi p. 160. 

() Baudry et Wabhl, Pre, 728 şi 746; Guillouard, Idem, 101.— 
Contră: Laurent, XXVI, 501; T. Hue, XI, 180; Aubry et 
Rau, IV, $ 395, p. 600, text şi nota 3; P. Pont, Prâ, 173. 

(*) Vezi supră, p. 663. Baudry et Wahl, Pr&, 745; Guillouard, 
Idem, 100 o 

(5) Pothier, Prât de consomption, V, 52; Baudry et Wahl, Pret, 
127; Guillouard, Idem, 100.
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să ceară lucrul împrumutat. (Art. 1023, 1025, 1572, 1073, 1584 C. eiv. 
Art. 1899 C. fr.)(). 

Chiar dacă împrumutătorul ar aveă o nevoe urgentă 
şi neprevăzută de lucrul. împrumutat, el n'ar putea să-l 
ceară înainte de termenul convenit, întrucât art. 1573 dela 
comodat este o dispoziţie excepţională și nu poate fi aplicat 
în specie (*). 

Ca orice debitor, împrumutatul poate însă să peardă 
beneficiul termenului prin falimentul sau insolvabilitatea, sa, 
sau prin faptul că n'a dat siguranțele promise, ori a mie- 
şorat pe acele date (art. 1025). (Cpr. 128 Pr. civ.)t). 

Se poate, de asemenea, stipulă că împrumutatul va, 
perde beneficiul termenului în caz când nu va plăti pro 
centele la timp (pact eomisoriu expres) (*). * 

Şi părțile vor face foarte bine de a prevedeă asemenea 
clauză, căci, în lipsa ei, împrumutătorul nu va puteă cere 
restituirea capitalului înainte de termen, sub cuvânt. că îm-. 
prumutatul n'a plătit procentele la timp. Cu alte cuvinte, 
clauza rezolutorie tacită din art. 1020, 1021 nu se aplică 
la contractele unilaterale (5). 

Ce se va întâmplă în caz când contractul nu “prevede 
niciun termen în care să se facă restituirea? Această ipoteză 
este prevăzută de art. 1582. lată cuprinderea acestui text: 

Art. 1582.— Nefiind defipt termenul restituţiunei, judecătorul 
poate să deă împrumutatului un termen, potrivit cu împrejurările. 
(Art. 1001, 1572, 1583 C. civ. Art. 126, 128 Pr. civ. Art. 1900 G. fe.) (6). 

In lipsa unui termen stipulat prin contract, împrumu- 

tătorul nu poate, în principiu, să ceară imediat restituirea, 

() Argument din L. 17 $ 3, Dig., Commodati, vel contra, 13, 6; 
Pothier, Pret de consomption, V, 47. 

(2) Colmet de Santevre, VIII, 106 bis; Thiry, 1V, 164; Lau- 
xent, XXVI, 502; T. Huc, XI, 172; Baudry et Wabl, Pr&, 
115; Guillouard, Idem, 104, ete. Vezi supră, p. 636. 

(6) Baudry et Wabhl, Pr&, 771; Guillouard, /dem, 103; Troplong, 
Idem, 259; P. Pont, dem, 176, ete. 

() Vezi supră, p. 669 și înfră, p. 103. 
„(€) Vezi supră, p. 669 şi tom. VI al Coment. noastre, p. %, 

“text şi nota 3. 
_(6) Cpr. Pothier, Pret de consomption, V, 48, dela care acest 

text este împrumutat. 
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lucrului sau banilor împrumutaţi, pentrucă atunei împru- 
mutul ar fi mai mult dăunător decât folositor împrumuta- 
tului, și, în orice caz, contrar acestei regule de echitate, 
formulată prin legea 17 $ 3, în fine, Dig., Commodati, vel 
contra, 13, 6: „Adjuvari quippe nos, non decipi, beneficio 
oportet“ ; ceeace însemnează, că acel care ne obligă, trebue 
să ne aducă un serviciu, iar nu să ne înşăle (1). 

Judecătorii vor puteă însă, apreciind îm prejurările, 
adecă: condiţia părţilor, natura luerului împrumutat, mo- 
mentul când s'a făcut împrumutul, ete., şi conform inten- 
ției presupuse a părţilor, să dispue că lucrul sau banii îm- 
prumutaţi vor fi restituiți într'un termen oarecare, şi chiar 
imediat, dacă prelungirea termenului ar puteă fi dăunătoare 
împrumutătotului. 

Se decide, de asemenea, că judecătorii pot, după cererea 
împrumutătorului, să acorde împrumutatului un termen, su- 
“punându-l la, darea unei cauțiuni pănă la restituire, dacă 
solvabilitatea sa a devenit îndoelnică (2). 

Judecătorii pot să acorde un termen de restituire îm- 
prumutatului, nu numai când nu sa fixat niciun termen 

când vaputei, de plată, dar încă şi în caz când împramutatul s'a oblioat a , p când se va 
înlesni, ete. 
Art. 1583. 

C. Caragea şi 
C. Calimael. 
Art. 19213. 

C. german, 
Art. 609. 

plăti când va puteă, când se va înlesni, când va aveă 
mijloace, când va voi, ete. Această ipoteză, destul de rară în 
practică, pentrucă, în genere, împrumutătorii nu o vor primi, 
este prevăzută de art. 1583. lată, în adevăr, cum se ex- 
primă acest text: 

() Cpr. Pothier, Prât de consomption, V, 48, p. 60. Mai vezi Baudry 
et Wabhl, Prât, 764; 'Troplong, Idem, 260; Guillonard, Idem, 
105. Cu toate aceste, codul Caragea dispune: pcă cel împru- 
mutat, fără 'a-și pune soroe când să-și plătească datoria, este 
dator a o plăti ori când i se va cere“ (art. 8, partea III, 
capit. 8). Vezi şi art. 1213 din codul Calimach (904 C. aus- 
triac), unde se zice: „Dacă nu s'a hotărit vremea spre îm- 
plinirea toemelei, poate să se ceară îndată împlinirea ei, dacă 
însă dim mevoe nu se va cere prelungire“. 

Art. 609 din codul german dispune, în această privinţă, că, 
dacă nu s'a fixat niciun termen pentru restituirea unui îm- 
prumut, scadența termenului atârnă de denunţarea, ce urmează 
a fi făcută de creditor sau de debitor (s0 hângi die Fălligkeit 
davon ab, dass der Glăubiger oder der Schuldner kindigt). 

(*) Vezi Dalloz, Nouo. C. civil annote, IV, art. 1900, No. 6.
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Art. 1583. — Dacă, însă s'a stipulat numai că împrumutatul să 
plătească când va puteă, sau când va, aveă mezii (mijloace), judecă- 
torul va prescrie un termen de plată, după împrejurări. (Art. 1006, 
1010, 1101 C. eiv. Art. 126, 128 Pr. eiv. Art. 1901 C. fr.). 

Dacă este adevărat că judecătorii de fond au o putere 
disereţionară pentru fixarea, termenului de plată, pe care îl 
acordă debitorului, nu mai puţin adevărat este că ei nu 
pot să refuze fixarea unui asemenea termen sau condam- 
narea la plată, de câteori aceasta li se cere. 

Deci, dacă debitorul sa obligat a plăti când poziţia 
să sau mijloacele sale îi vor permite, împrumutătorul va 
trebui să dovedească că debitorul se găseşte în poziţia de a 
plăti, și judecătorii îl vor condamnă a face plata, fără a 
acordă niciun termen (!). 

In caz când debitorul sar fi obligat a plăti când vu Caz în care 
puteă, sau când se va îndămănă, cam potuero, ciim com- Seo raa sa 
modum erit (2), ete., judecătorii vor apreciă, dacă el se găsește ra puteă, când 
în poziţie de a plăti, condamnându-l de îndată la plată în d 
caz afirmativ, și acordându-i un termen în caz contrar (5). 

Se poate întâmplă ca debitorul să se fi obligat a plăti Cazul în care 
când va vo, ciim voluero, si voluero (*), ete. Asemenea, clauză lit a pitt 
este validă, aceasta fiind un termen de plată necert (art. 1022), când va voi. 
iar nu 0 obligaţie sub condiţie potestativă (art. 1010)6), 
însă judecătorul va defige un termen de plată, după îm- 
prejurări (6). . 

() Cpr. Baudry et Wabl, Prâ, 676; Guillouard, Jdem, 107; T. 
Huc, XI, 172, ete. 

(2) L. 125, Dig., De vertorum significatione, 50, 16 şi axt. 1215 C. Calimach. 
C. Calimach (904, în fine C. austriac). „Rămâne la cuviincioasa Art 1215. 
hotărire a judecătoriei, vremea pentru împlinirea toemelei, 
zice acest text, când îndatoritul au făgăduit că o va împlini 
când va putea și se va îndămănă, şi când nu i se va în- 
tâmplă vreo împedicare“. — S'a decis că obligaţia luată de 
debitor de a-şi plăti datoria prin fracțiuni sau întreagă, când 
îi va conveni, trebue să fie asimilată oblivaţiei de a plăti 
când va puteă, iar nu când va voî; de unde rezultă că plata, 
devine obligatorie îndată ce se stabilește că debitorul are 
mijloace suficiente. Cas. austr. (Viena), Sirey, 96. 4. 17. 

(2) Opr. Trib, St. Gaudens, D. P. 1905. 5, p. 28. 
(*) Cpr. L. 46, Dig., De verborum obligationibus, 45, 1. 
(5) T. Huc, XI, 178. — Contră: Arntz, IV, 1356, 
(£) Vezi Dalloz, Nouv. C. civil annotă, III, art. 1174, No. 15 urm. ;
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Cazul ir 'eare 
debitorul s'a 
ohligat ă plăti 
când ra voi. 

C. Calimaeh. 
Art.. 1914. 

CODUL CIVIL. — CARTEA III. — TIT. XI. — CAP. JII. — ART. 1584 —1586. 

CAPITOLUL III 

Despre obligaţiunile împrumutatului. 

Art. 1584. — Imprumutatul este dator să restituească lueru-. 
rile împrumutate în aceeaș cantitate şi calitate, şi la timpul sti- 
pulat. (Art. 526, 1104, 1576, 1578, 1579, 1585 urm. C. civil, 
Art. 41, 315 C. com. Art. 1902 0. f) (). 

Art. 1585. — Când este în imposibilitate de a îndeplini datoria 
prescrisă prin art. precedent, (împrumutatul) va plăti valoarea, !or, 
caleulată după timpul şi locul în care urmă a se face restituţiunea. 

Dacă nu s'a determinat nici timpul, nici locul plătei împru- 
mutului, plata urmează a șe face de către împrumutat după valoarea, 
curentă din timpul în eare şi în locul unde sa contractat. (Art. 1104, 
1584, 1586 C. eiv. Art. 1903 C. fr)Q). 

Art. 1586.— Dacă împrumutatul nu întoarce, la timpul stipulat, - 
lucrurile împrumutate sau valoarea lor, trebue să plătească şi dobânzi, 
dela ziua cererei prin judecată a împrumutului. (Art. 1084, 1088, 
1589 C. eiv. Art.:1904-C. fr.) (6). 

art. 1185, No. 14 urm. și IV, art. 1901, No. 1l urm. — Se 
decide însă, de unii, că cluuza următoare, stipulată de un, 
debitor: voiu plăti când voiu voi, însemnează că, plata este 
facultativă pentru dânsul în tot timpul vieței sale, şi că ju- 
decătorii nu pot să declare creanţa exigibilă, conform art. 1583. 
C. Gand, J. Clumnet, 1884, p. 424; Demolombe, XXV, 319, 
577; Aubry €t Rau, IV, $ 303, p. 134 (ed. a 5-a); Colmet 
de Santerre, V, 97 bis II; Laurent, XVII, 176; Larombitre, 
Oblig., III, ast. 1186, No. 5, ete.— Vezi însă, Cas. fr. Sirey, 
35. l. 525, „Dacă vremea împlinirei toemelei s'au lăsat la, 
bunavoinţă a îndatoritului, zice art. 1214 din codul Calimach 
(904 C. austriac), trebue ori să se aștepte pănă la moartea, lui 
și atunci să se ceară ca să împlinească moștenitorii lui toc- 

mala, sau dacă îndatorirea va fi numai personalnică, care nu, 
trece la moştenitori, trebue judecătorii să hotărască, după cu- 

„_ viinţă, vreme îndestulă spre îndeplinirea ei“. — Chestiunea de 
„„a se şti dacă clauza, care conferă debitorului facultatea de a 

plăti când va 20), este sau nu N ca NR moştenitorilor 
„+. săi, este o chestie de fapt. T. Hue, XI, 178, p. 229. 

(1) Cpr. L. 3, Dig., De rebus credits, 12, 1; 'Pothier, Pret de 
consomption, V, 13, 14, 27, 28, 29, 39, 40, ete. 

(2) Cpr. L. 22, Dig., De rebus creditis, 12, 1; Pothie, Prât de 
consomption, V, 40. | | 

(5) Cpr. L. 82 şi 35, Dig., De usuris et fructibus, 22, 1; Pothier, 
Oblig., II, 170. -



DESPRE ÎMPRUMUT. — ART.  1584—1586. 

Prima şi cea mai de căpetenie obligaţie a debitorului 
este aceea de a restitui ceeace a împrumutat. Redde guod 
debes: aceasta, este mai mult. un principiu de morală decât 
de drept. Și cu toate acestea, prea puţini sunt aceia. cari își 
eunose și execută obligaţia lor. Se vede că este mai uşor 
de luat decât de dat înapoi. Debitori răi de plată se găsese 
în toate ţările şi în toate timpurile. Loysel i-a înferat, în 
Institutele sale cutumiere, prin următoarele versuri: 

Garde-toi de prâter, 
Car ă Pemprunter . 
Cousin germain; 
Et ă rendre, fils de putain, 
Et ă prâter, ami; 

Et au rendre, ennemi! 

Tot aceeaș idee o exprimă și Molitre în următoarele 
versuri cunoscute: 

Les dettes aujourd'hui, quelque soin qu'on emploie, 
Sont comme les enfants que l'on congoit en joie 
Et dont avecque peine on fait accouchement. 
L'argent dans notre bourse entre agr&ablement; 
Mais le terme venu que nous devons le rendre, 
C'est lors.que les doulenrs commencent ă nous prendre (!). 

Oricum ar fi, debitorul trebue să restitue, în materie 
de comodat, însuș lucrul împrumutat (art. 1560), iar în 
materie de mutuum, lucruri de acecaș specie, calitate şi 
cantitate; şi la termenul stipulat (art. 1576, 1584). 

Dacă debitorul sar obligă a, restitui lueruri de altă 
specie decât acele primite de dânsul, contractul n'ar mai fi 
un împrumut, ei un schimb sau o vânzare. 

Debitorul trebue să restitue atât cât a primit, căci dacă 
el sar obligă a restitui mai puţin, contraetul ar fi în acelaș 
timp un împrumut şi o donaţie. 

In fine, împrumutatul trebue să restitue lucruri de aceeaş 
calitate și în aceeaș cantitate. Debitorul. care nu restitue lu- 
erurile împrumutate sau valoarea. lor, la termenul convenit, 
datorește dobândă din ziua cererei în judecată (art. 1088). 

-. Dacă este vorba de un împrumut constatat printr'o 
cambie, plata trebue să se facă în moneta arătată într'însa 
(art. 315 C. com.). Plata trebue să se facă la termenul sti- 
pulat de părţi sau defipt de judecători (ânt. 1581—1583). 

(1) Moliăre, PEtourdi, acte l-er, seâne 6. 
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Locul unde 
trebue să se 
facă resti- 

tuirea, 
Controversă, 

COD. CIVIL, — CARTEA III. — TIT, XI.— CAP. III, — ART. 1584—1586, 

Debitorul poate să, plătească înainte de termen, dacă 
termenul este stipulat în favoarea lui, nu însă şi atunci 
când el este stipulat în interesul împrumutătorului (4). 

După părerea generală, în împrumutul cu dobândă, mai 
ales în materie comercială, termenul este presupus stipulat 
atât în interesul împrumutătorului cât şi în acel al îm- 
prumutatului (2). | 

Judecătorii fondului apreciază în mod suveran dacă 
termenul a fost stipulat numai în interesul creditorului, sau 
Şi în acel al debitorului (8). | 

Plata se poate face şi înainte de termen, când împru- 
mutatul este falit sau insolvabil. Astfel, s'a decis, cu drept 
cuvânt, că o societate poate să-şi plătească obligaţiile sale 
înainte de termen, când cade în faliment, sau liehidează; 
când se disolvă, ete. (*). 

Imprumutătorul plătit înainte de termen, poate însă să 
aibă drept la daune, afară de cazul când plata anticipată 
ar fi fost permisă printr'o anume lege (). 

Părţile pot, de asemenea, conveni că debitorul se va 
puteă liberă înainte de termen, o asemenea clauză fiind 
perfect. licită (). 

Restituirea, trebue să se facă la locul convenit între părți. 
In eaz când convenţia părţilor este mută asupra acestui 

punct, chestiunea este controversată. Iată sistemul care ni se 
pare cel mai juridie. 

(1) Vezi tom. Vi al Coment. noastre, p. 121 şi 122. 
(*) Cpr. Baudry et Wabl, Prâ, 776; Guillouară, Idem, 93; 

Colmei de Santerre, V, 110 bis; T. Huc, XI, 180; Laurent. 
XVII, 180; Trib. federal elveţian, Sirey, 91. 4. 1lşi D.P. 
92. 2. 169 (cu nota lui Planiol în sens contrar). — Contră: 
C. Toulouse, Sirey, 98. 2. 78; Demolombe, XXV, 629. — Vezi 
şi tom. VI al Coment. noastre, p. 120. Vezi asupra acestei 
controverse, Dalloz, Nouveau C. civil annotă, III, Art. 1187, 
No. 13 urm. 

(6) Cas. fr. D. P. 96. 1. 484; Sirey, 97. 1. 48]; Baudry et Wabhl, 
op. cât, 781; T. Huc, VII, 286, ete. 

(&) Cpr. Cas. fr. D. P. 87. 1. 33 și 97; Baudry et Wabl, op. cit., 
- 160, 7172, 185, ete. 
(5) Baudry et Wabhl, op. cit., 786; Cons. de Stat din Franţa, 

D). P. 95. 3. 89. 
(5) Baudrr et Wahl, op. cit., 787.



DESPRE ÎMPRUMUT, — ART. 1584—1586, 

Dacă împrumutul este cu titlu gvatuit, restituirea se 
va face la locul unde s'a făcut împrumutul (argument din 
art. 1585). Dacă împrumutul este cu titlu oneros (eu do- 
bândă), xestituirea se va face la domiciliul debitorului, adecă, 
al împrumutatului, conform principiului inscris în art. 1104. 
(Vezi şi art. 59 C. com). (1). 

Afară de restituirea lucrurilor împrumutate în aceeaş 
specie, cantitate şi calitate, împrumutatul trebue, în lipsa 
unei convenţii contrare, să sufere cheltuelile contractului (2). 

Imprumutatul nu are opţiunea de a restitui lucrurile în 
natură, sau valoarea lor, el nefiind admis a restitui valoarea 
decât atunei când restituirea în natură este cu neputinţă. 

Se naşte însă întrebarea: când se poate zice că există 
imposibilitate de a face restituirea în natură (în re/? Art. 1585 
se referă mai întăi la o imposibilitate absolută, când, de 
exemplu, lucruri de natura acelor împrumutate nu mai există. 
Apoi, acest text se referă, de asemenea, și la o imposibilatate 
relativă; însă, în asemenea caz, împrumutatul trebue să se 
găseuscă în faţa unor dificultăți atât de grave, încât n'au 
putut să intre în intenţia părţilor în momentul eontractărei 
împrumutului. Numai în asemenea caz el va putei să res- 
titue valoarea lucrurilor imprumutate (5). 

  

() Cpr. Baudry et Wahl, Pret, 789; Gnuillouard, Jdem, 94; Trop- 
long, ]dem, 275 urm.; P. Pont, Idem, 215; Colmet de San- 
terre, VIII, 109 bis; Dalloz, Nouo. C. cizil annote, |V, art. 1902, 
No. 53, 54. Vezi şi tom. VI al Coment. noastre, p. 519. 

(?) Baudry et Wabhl, op. cit., 800; Guillouard, Jdem, 87; Trib. 
Annecy, Pand. Period. 89. 2. 51 (cu nota lui Ch. Falcimaigne). 

() Vezi Dalloz, Vouw. 0. civil annott, 1V, art. 1903, No. 5 urm., 
şi autorităţile citate acolo. — Chestiunea de a se şti dacă îm- 
prumutatul ar puteă oferi valoarea Iucrurilor ce urmează a 
fi restituite, atunci când el ar aveă posibilitatea de a face 
restituirea în natură şi n'ar voi s'o facă, este controversată. 
Vezi Dalloz, op. şi loco supră cit., No. 11 urm. — In orice 
caz, se decide însă de unii, că împrumutâtul ar puteă, fi eon- 
damnat, după cererea împrumutătorului, a restitui lucrurile 
promise, pe care acest din urmă ar puteă să și le procure el 
însuş, pe socoteala împrumutatului. Cpr. Baudry et Wabhl, op. 
cit., 797; Guillouard, Idem, 95; P. Pont, Idem, 199; Troplong, 
Idem, 284 urm.; Colmet de Santerre, VIII, 110 bis; Laurent, 
XXVI, 506, — Contră: Aubry et Rau, IV, $ 39, p. 600, 
nota 4; T. Huc, XI, 175; Duranton, XVII, 588, p. 658. 
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Art. 1585 $ 2, 

Art. 1586. 

1 

COD. CIVIL. — CARTEA IIL.-— TIT. XJ. — CAP, III. — ART, 1585, 1586. 

Dacă convenţia părţilor nu determină timpul şi locul 
restituirei, pentru cazul când împrumutatul ar fi în im posi- 
bilitate de a face restituirea, valoarea ce el va plăti va fi acea, 
din timpul şi locul unde s'a făcut împrumutul (art. 1585 $ 2). 

De exemplu: un librar împrumută dela. un confrate al 
său 10 exemplare din volumul III al Comentariilor mele de 
drept civil, eu condiţie de a-i restitui 10 exemplare din 
aceeaș ediţie peste şase luni. Se întâmplă însă că, în mo- 
mentul când restituirea trebuiă să aibă loc, acest volum este 
complect epuizat, aşa, că restituirea nu se mai poate face în 
natură. Pentru acest caz, art. 1585 $ 2 dispune că se va, 
restitui valoarea, ce lucrul împrumutat aveă în momentul și 
în locul unde s'a contractat, iar nu valoarea ce au actual- 
mente. volumele împrumutate. | 

"Unii critică, ea puţin echitabilă, această dispoziţie, 
pentrucă, în specie, împrumutătorul este lipsit de mărirea, 
valorei luerului împrumutat, survenită în urma împrumu- 
tului (); iar alţii o aprobă, din contra, și cu drept cuvânt, 
pentrucă împrumutatul nu este întru nimic responsabil de 
mărirea, fortuită a valorei lucrului împrumutat (*), 

Aceasta lasă însă a se presupune că părţile erau de 
bună credință în momentul contractărei, căci dacă librarul, 
care s'a împrumutat cu cărţile mele, știuse că în momentul 
împrumutului, ediţia din volumele împrumutate eră aproape 
epuizată, împrejurare pe care împrumutătorul n'o cunoşteă, 
de sigur că prineipiul de mai sus nu va mai fi aplicabil, 
întrucât știut este că frauda și dolul fac în totdeauna excepţie 
dela regula generală. 

Art. 1586, care se aplică atât la împrumutul de bani 
cât şi de alte lucruri fangibile lex non distin guit), de exemplu : 
la împrumutul de produete (?), nu este decât o aplicare a, 
dreptului comun, adecă a art. 1088. In adevăr, acest text 
dispune că dacă debitorul nu restitue la termenul stipulat 
lucrurile împrumutate sau valoarea. lor, el trebue să plă- 
tească şi dobânda (bine înţăles acea legală) din ziua cererei 
în judecată, iar nu din ziua unei somaţii extra-judieiare, 

(1) Guillouard, op. cit.; 97; Laurent, XXVI, 307. 
(2) Cpr. Baudry et Wabl, op. cit., 793. 
(6) Cpr. Baudry et Wabhl, op. cit.. 799 şi Pand. fr. vo Oblig., |, 2196.
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DESPRE ÎMPRUMUT. — ART. 1579, 1586. 687 

după cum dispune noul text francez, modificat printr'o lege 
recentă din 7 Aprilie 1900. | a 

Dobânda va curge de drept, fără cerere în Judecată, 
numai în caz când părţile ar fi stabilit aceasta prin con- . 
venţia lor. 

Pentru ea, întrun împrumut cu termen, să fie nevoe Cazul când 
de o cerere în judecată spre a face să curgă dobânda mo- aut 0 do 
ratorie, se cere însă ca pănţile să fi păstrat tăcerea în pri- bândă con- 
vinţa dobânzilor, adecă să nu fi stipulat nicio dobândă con- oală 
venţională, căci dacă debitorul s'a : obligat a restitui suma acestei do- 
împrumutată întrun anume termen, şi a plăti dobânda con- bânzi Ca e 
venţională pănă la. acea epocă, acea dobândă continuă a  decati. 
curge, la caz de neplată la timp, și după expirarea terme- 
nului stipulat, fără ea să fie nevoe de o cerere în judecată; 
şi aceasta chiar dacă el n'a zis că va plăti dobânda şi după 
expirarea termenului sau pănă la deplina achitare, de oarece 
în lipsa unei anume stipulaţii, nu se poate admite ca un 
împrumut pentru care părţile au stipulat dobândă, să se 
transforme, după expirarea termenului, întrun împrumut 
gratuit (1). Este adevărat că Curtea din lași a decis con- 
trariul (), însă această, decizie a fost, cu drept cuvânt, casată (*). 

Aceeaș soluție este aplicabilă în caz când împrumutul art. 1579 
are de obiect vergi sau drugi metalici de aur, argint sau $1îi2- 
alt metal (des lingots). 

lată, în adevăr, 'cum se exprimă în -această privinţă 
art. 1879 Ş1 şi 2. 

Art. 1579, $ 1 și 2.— Regula cuprinsă în art. precedent (1578) 

(1) Vezi în acest sens numeroasele autorităţi citate în tom. VI 
al Coment. noastre, p. 401, nota [, la care trebue să adăogăm 
şi alte decizii posterioare. Opr. Cas. rom. Bult. 1897, p. 650 
şi Bult. 1903, p. 1058. Vezi și Dalloz, Nouv. C. cănil anmnotă, 
IV, art. 1905, No. 29 urm.; Cas. fr. D. P. 98. 1. 462; Cha- 
vegrin, nota în Sirey, 91, 1, 18, $ 2.— Vezi însă Baudry et 
Wabhl, Prâ, 904. Instanţele de fond apreciază în mod suveran 
dacă dobânzile sunt stipulate şi pentru timpul care urmează 

„a curge şi după expirarea termenului de plată, pănă la achi- 
“tare. Cas. rom. Bult. 1897, p. 650. 

(2) Dreptul din 1888, No. 23. 
() Vezi Bult. Cas. 1888, p. 545, şi alte decizii citate în tom. 

VI al Coment. noastre, loco supră;cit. -
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C. italian. 
Art. 1579 
$ ultim. 

COD. CIV. — CARTEA II. — TIT. XI. — CAP. III. — ART. 1578, 1579 $ 3. 

nu se aplică la împrumutul de vergi metalice sau producte (1). 
(Art. 1100, 1578 C. civ. Art, 189% C. fi.) 

In acest caz, debitorul nu trebue să restituească decât aceeaş 
calitate sau cantitate, oricare ar fi suirea sau căderea prețului lor. 
(Art. 1578 C. cir. Art. 1897 C. fr.) (2). 

Cazul când împrumutul are de obiect o sumă de bani. 

Imprumutul care are bani de obiect este cârmuit de 
art. 1578 şi 1579 $ 3, ale căror texte urmează: 

Art. 1578. — Obligaţiunea ce rezultă dintr'un împrumut în 
bani, este totdeauna, pentru aceeaş sumă numerică arătată în con- 
tract. Intâmplându-se o sporire sau o scădere a preţului monetelor, 
înainte de a sosi epoca plăţei, debitorul trebue să, restituească suma 
numerică împrumutată, și nu este obligat a restitui această sumă 
decât în speciile aflătoare în curs în momentul plăței. (Art. 1579 
C. civil. Art. &l C. com. Art. 8 şi 9 [.. din 17 Martie 1890 pentru 
înfiinţarea unui nou sistem monetar. Art. 1895 C. fi.) (5). 

Art. 1579 $ 3. — Asemenea, când sa făcut împrumutul în 
monete de aur ori argint, şi s'a stipulat o restituţie în aceeaş specie 
și calitate, dacă (*) se va alteră valoarea intrensecă a monetelor, 
sau nu se vor puteă găsi, sau vor fi scoase din curs, se va restitui 
echivalentele preţului intrensec ce acele monete avuseseră în timpul 
în care au fost împrumutate. (Art. 1082, 1100, 1578 C. civil. 
Art. 315 C. com. Art. 1822 $ ultim C. italian) (6). 
  

(() Textul corespunzător francez (1896) nu vorbeşte de producte, 
ci numai de vergi metalice (lingois), însă despre produete 
vorbeşte art. 1897 fr. (al nostru 1579, $ 2), aşa că aceeaş 
soluţie este admisă şi în Franţa în privinţajproduetelor. Cpr. 
Baudry et Wahl, Pre, 750; Guillouard, Idem, 92; Arntz, 
IV, 1353; Planiol, II, 2067, ete. 

(2) Cpr. 1. L. 2 şi 3, Dig., De rebus creditis, 12, 1; Pothier, 
Pret de consomption, V, 15. 

(2) Argument din legea 2, Pr., De contrahenda emptione, 18, 1 
şi din IL. 94 $ 1, Dig., De solutionibus et liberationibus, 46, 
3; Pothier, Prât de consomplion, V, 35—37, ete. 

(*) Textul nostru zice din eroare sau, în loe de dacă. 
Paragraful ultim al art. 1579 nu există în codul francez, ei 
este adaos de legiuitorul nostru, după art. 1822 $ ultim din 
codul italian. lată, în adevăr, cum se exprimă acest text: „Se 
aene alterato îl valore: intrinseco delle monete, o quesie non 
si possono rilrovare, o sono messe fuori di corso, și rende 
Veguivalente al valore intrinseco che le monete avevano al 
tempo în cui furono mutuale“. 

=
 a 
—
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Știm că, după art. 1576 și 1584, împrumutatul este 
obligat să restitueaseă lucruri de aceeaș specie, calitate și 
cantitate. Astfel, dacă ţi-am împrumutat 10 saci de grâu de 
calitate mijlocie sau de prima calitate, îmi vei restitui 10 saci 
de grâu de acecaş calitate şi greutate, puţin importă dacă 
valoarea, acestui grâu va fi mai mare sau mai mică. decât 
acea din timpul împrumutului (art. 1579 $ 2) (), ştiut fiind 
că valoarea produetelor scade sau se măreşte după împre- 
Jurări. Legea nu ţine deci nicio socoteală de valoarea pro- 
duetelor împrumutate, pentrucă intenţia părţilor a fost de a 
le înlocui prin lucruri identice, iar nu prin valoarea lor (2). 

Dacă împrumutul, în loc de a aveă de obiect lueruri 
fungibile, are de obiect o sumă de bani, restituirea trebue 

Iată, ce dispoziţii are codul Calimach în această privinţă: 
„Dacă ereditorul sau alcătuit să iă banii împrumutaţi de 
dânsul în soiul monetei în care i-au dat, zice art. 1327 din 
acest cod (987 C. austriac), atunci trebue să urmeze plata lor 
tot în acest soiu“; iar art. 1328 din acelaş cod (988 C. aus- 
triac) adaugă: „Legiuitele prefaceri a celui dinafară preţ al 
monetelor, se socotesc în câştigul sau paguba creditorului; 
deci, dar, el va primi plata capitelor în soiul monetelor dat 
de dânsul, afară numai de s'ar fi alcătuit într'alt chip, fără 
deosebire dacă, într'acest termen, s'au suit ori s'au scăzut 
acest preţ; iar dacă preţul cel dinlăuntru al monetei s'au 
prefăcut, atuncea, datornicul nu se supune la vre-o îndatorire 
pentru aceasta“. 

In fine, art. 1329 dimacelaș cod (989 C. austriac) are urmă- 
toarea cuprindere: „Dacă mai înainte de termenul plăţei, s'au 
oprit în cuprinsul Sţagului de către stăpânire cireularea, acelei 
monete în care s'au făcut împrumutul, atuncea datornicul 
trebue să plătească, datoria, în alt soiu de monetă care, după 
soiu şi bunătate, sar âpropiă către soiul monetei luate de 
dânsul pentru ca să iă creditorul preţul dinlăuntru ce aveau 
monetele împrumutate de el în vremea, dărei împrumutului“. 

() „Dacă se vor împrumută alte lucruri cheltuitoare (decât bani), 
zice art. 1330 din codul Calimach (art. 992 C. austriac zice 
andere verbrauchbare Gegestinde), cu toemeală. ca să se întoarcă 
alte lucruri tot de acelaș soiu, bunătate şi de aceeaş câtime, 
atuncea nu se iă în băgare de samă niei suirea, nici scăderea 
preţului lor urmată în aceeaş vreme“. | 

(2) la caz însă când productele au fost împrumutate, prețeluin- 
du-se, imprumutatul va restitui valoarea, lor, pentrucă, în ase- 
menea caz, este vorba de un împrumut de bani. Arntz, IV, 
1353, în fine. 
. 

96537 
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Art. 1578 $ 1. 

Monetele de 
argint şi nikel, 
Pănă la ce 

sumă primirea 
lor este obli- 

gatorie. 

Biletele de 
bancă. 

Agio. 
Controversă, 
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să se facă în monete de aur sau argint, având curs legal 
în ţară în momentul facerei plăţei(4). 

Va să zică, debitorul nu mai este obligat a restitui de 
astădată, lucruri de aceeaș calitate, el putând să facă plata 
cu monete mai rele decât acele primite, destul este ca mo- 

"() Oreditorul, fie el chiar Statul (lex non distinguil), nu poate 
însă fi obligat a primi monetele de argint decât pentru suma 
maximum de 50 lei, iar acele de bronz (astăzi de nikel, acele 
de bronz nemai având ființă după legile din 13 Aprilie 1900 
şi din 12 Aprilie 1905), numai pentru suma de 5 lei (art. 8 
și 14 I.. p. înființarea unui nou sistem monetar din 17 Martie 
1890). Monetele străine de argint, aramă şi nikel nu au curs 
în România (art. 9 din citata lege dela 1890). Se poate însă - 
conveni ca plata unei sume de bani să se facă în monete 
străine determinate prin convenţia părţilor (art. 969 C. eiv. 
şi 315 C. com.). Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 494, 
text şi nota, 3. Cpr. art. 244 C. civ. german. 

Cât pentru biletele de bancă, ereditorul nu poate fi obligat 
a le primi, dacă n'au fost anume prevăzute în convenţia păr- 
ților, pentrucă, după legea noastră, ele nu au, ca în Franţa, 
curs legal și forţat pentru particulari. Ele nu sunt obligatorii 
decât pentru casele Statului și ale stabilimentelor publice 
dependente de Stat. Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 495. 

Presupunând însă că ar interveni o lege, care ar declară 
şi la noi cursul forţat al biletelor de bancă, creditorul ar 
puteă neapărat fi silit a primi aceste bilete după valoarea lor 
nominală, pentrucă legea care, în timpuri de criză, stabileşte 
cursul forţat al biletelor de bancă este necontestat o lege de 
ordine publică. , 

Chestiunea este însă de a se şti dacă ereditorul va puteă, 
în baza unei convenţii speciale, să reclame diferenţa între 
valoarea reală a hârtiei noastre şi â speciilor metalice (agio). 
S'a decis că o astfel de convenţie ar fi nulă, pentrucă printr'însa 
sar contraveni a o lege de ordine priblică. Vezi Cas. fr. Sirey, 
73. 1. 91. — Părerea contrară, este însă mult mai Juridică, 
pentrucă, pe deoparte, convenţia părţilor nu împedică legea 
asupra cursului forțat de a-şi produce efectele sale, întrucât 
biletele de bancă vor fi primite după valoarea lor nominală, 
iar pe de alta, părţile pot fixă, după cum înţăleg, cuantumul 
sumei datorite, ţinând socoteală de diferenţa care există între 
valoarea nominală şi valoarea reală a biletelor cu eare urmează. 
a se face plata. Prin anularea clauzei relative la agio, se 
violează deci, pe deoparte, echitatea şi convenția părţilor, iar 
pe dealta, se permite debitorului de a se liberă, plătind mai 
puţin decât datoreşte. Vezi în acest din urmă sens autori- 
tăţile citate în tom. VI al Coment. noastre, p. 496. nota 1.
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netele cu care se face plata să aibă curs legal în ţară. De 
asemenea, el nu mai este obligat de a restitui lucruri de 
aceeaș specie (idem genus), putând să restituiască alte monede 
decât acele primite, destul este numai să deă înapoi suma - 
împrumutată în monete având curs legal în momentul facerei 
plăței (art. 1578 $ 1). 

Datoria unei sume de bani este deci cârmuită de alte 
principii decât aceea, care are de obiect celelalte lucruri fungi- 
bile; şi aceasta pentru motivul că monetele au un curs oficial 
pe care îl fixează legea (curs legal), pe când celelalte lucruri 
au numai un curs comercial, care variază după împrejurări (1). 

Așa dar, în materie de împrumuturi bănești, şi chiar Art. 1578 $2. 
în materie de orice obligaţii în genere având de obiect sume 
de bani, întrucât este în genere admis că dispoziţia art. 1578 
este generală, iar nu specială la împrumut (£), principiul este 
că plata se face în monete având curs legal în ţară, și că, 
creditorul este obligat să le primească după valoarea lor 
nominală din momentul plăţei. Intâmplându-se o sporire sau 
o scădere a preţului monetelor, înainte de a sosi momentul 
plăţei, debitorul trebue deci să restituească suma numerică 
împr umutată, şi nu este obligat a restitui această sumă decât 
în monetele aflătoare în curs. în momentul facerei plăţei 
(art. 1578 $ 2)6$). 

Astfel, dacă greutatea unităţei monetare, adecă a leului, 
care actualmente este de 5 grame (art. 5 L. din 17 Martie 
1890), ar fi seoborâtă printr'o altă lege la 4 grame, ceeace 
legiuitorul este liber să facă, debitorul ar puteă să se libereze 
plătind cu monetele astfel reduse, cu toate că, în realitate, 

el ar restitui mai puţin decât a primit; şi vice-versa, dacă, 
greutatea, leului ar fi ureată dela 5 grame la 6 grame, debi- 
torul plătind eu moneta astfel ureată ar plăti mai mult, 

() Cpr. Troplong, Pret, 229, p. 178. Vezi tom. VI al Coment. 
noastre, p. 490 şi 497, nota 3. 

(2) Aubry et Rau, IV, $ 318, p. 262, nota 11 (ed.a 5-a) şi alţi 
autori citați în tom. VI al Coment. noastre, p. 490, nota 2. 

(2) Această regulă nu se mai aplică însă de câteori monetele au 
fost considerate, prin convenţia părţilor, ea lucruri determi- 
nate în individualitatea lor, de exemplu: în materie de comodat 
(art. 1604 urm.). ete. Opr. Aubry et Rau, loco supră cii.; 
Duranton, XII, 92, 93; Demolombe, XXVII, 258, ete. Vezi 
şi tom. VI al Coment. noastre, p. 491, ad notam.
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fără a fi în drept de: a scădeă diferența, plata trebuind. să 
fie făcută, după art. 1578, în monetele cari au curs în 
momentul efectuărei sale. 

lată un alt exemplu mai; potrivit pentru tara;. noastră, 
unde rublele rusești de. argint care, în timpul războiului, 
valorau 4 lei, au fost mai în urmă reduse la, 3 lei şi 70. 
Persoana care, în timpul războiului ruso-ture, ar: fi împru- 
mutat: 400 lei într'o sută de ruble de argint; pe când rubla 
valoră la noi 4 lei, n'a putut să se: libereze, în urma redu- 
cerei cursului legal al acestor monete, restituind 100 ruble 
de argint, ci:a trebuit, conform art. 1578, să adauge la 
această sumă 30 de lei, diferenţa de curs dela contraetarea 
împrumutului şi pănă la achitarea lui. Debitorul a plătit 
deci, în specie, 30 -lei.mai mult decât a luat(%). 

Dispoziţia art. 1578 fiind criticată de unii autorii ea, 
contrară. principiilor economice(?), nu este admisă în toate 
legislaţiile. | 

Astfel, art. 988 din codul austriace are, în această pri- 
vință, următoarea dispoziţie: „Schimbările introduse de lege 
în monete, fără alterarea titlurilor, privese pe: împrumutător. 
Plata i se face. în moneta determinată dată de. dânsul, de: 
exemplu: într'o 1000 galbeni împărăteşti sau 3000 piese 
de câte 20 kr., fără a se ţine în samă ridicarea sau. mie- 
şorarea valoarei lor nominale în intervalul dela, împrumut 
la plată. Dacă însă valoarea intrensecă a monetelor a, fost 
modifieată, plata trebue să se facă în proporţie cu valoarea 
intrensecă ce. specia monetei împrumutate avei, în momentul 
împrumutului (so îst die Zahlung îm Verhăltniss zu dem 
inneren Werthe, den die gegebene Miinz-Sorte zur Zeit des 
Darleihens hatte, zu leisten )“ (?). 

În orice căâz, fie că dispoziţia art. 1578 este dreaptă 
sau nedreaptă, ea, este necontestat excepţională. Ca, atare, 

() Cpr. Alex. Degr6 Ser. juridice, L, p. 539, 540 şi Dreptul 
din 1891, No. 80, p. 638. 

(2) Vezi P. Pont, Prât, 205 urm.; Baudry-Laeantinerie, II, 1030; 
Laurent, XXVI, 509; Massâ-Verge, ÎV, $ 726, p. 464,-nota 5, 
ete, — Contră: Guillouard, Prâ, 81; Colmet de Santerre, VIII, 
100 bis 1—IV, ete. 

(2) Cpr. art. 1328 din codul Calimach, reprodus supră, p. 689, 
ad notam.
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ea nu vafi deci aplicată de câteori schimbarea cursului mo- 
netelor a avut .loe în urma expirărei termenului împrumu- 
tului, și după ce debitorul a fost pus în întâiziere de a:plăti; 
“Şi, în asemenea caz, :schimbarea, cursului nu-i va :produce 
niciun folos, pentrucă el fiind în culpă(!), nu poate trage 
“foloase din această culpă. In asemenea caz, el nu va res- 
:titui deci valoarea nominală, -ci adevărata valoare a sumei 
: împrumutate (2). | 

In fine, art. 1578 nu se va aplică de câteori părţile Modificarea 
au stipulat anume că, oricare va fi variaţiunea cursului 2%; 1878 pr 
monetelor în “timpul împrumutului, nu se va ţine nicio părţilor. 
„socoteală de această variaţiune în: momentul restituirei și că, Controversă- 
în orice caz, împrumutatul va restitui împrumutătorului o 
sumă în valoare egală .eu aceea primită. 

Art, 1578 nu este deci de ordine publică, fiindeă părțile 
îl pot înlătură prin convenţia lor. Dacă în Franţa s'au găsit 
autori cari să admită, această soluţie (5), apoi, cu atât mai 
mult ea, este admisibilă la noi, unde putem, în acest sens, 
trage argument din art. 1579 $ ultim (4), care nu există în 
codul francez, şi care, după cum am văzut supră, p. 688, 
nota 5, este împrumutat dela codul italian, iar nu dela 
codul Calimach, după cum pe nedrept afirmă amicul nostru, 
D-l Hamangiu, căruia se vede că i-a fost lene de a căuti 
origina adevărată a acestui text. 

() „Qui în mora est culpa non vacat“. Vezi tom. VI al Coment. 
noastre, p. 150, text şi nota 3 şi.p.492. Cpr. art. 287 C. german. 

():Cpr. P. Pont, Pr&, 211; :Dalloz, Nouo. C. civil annott, IV, 
art. 1895, No. 12 urm. Vezi tom. VlalComent. noastre, p. 492. 

(2) Chestiunea este însă controversată. Vezi autorii citați într'un 
sens şi într'altul în tom. VI al Coment. noastre, p. 493, nota 2. 

(&) Cpr. Degre, Ser. juridice, IL, p. 541. — Se poate deci stipulă 
că restituirea se .va face în monetă de o natură determinată, 
de exemplu: în .piese :de aur de 20 .lei sau altele. Cpr. Trop- 
long, Pret, 243; Guillouară, Jdem, 88; Duvergier, Idem, 179, 
şi toţi autorii. — Se poate de asemenea, -stipulă că, în momentul 
restituirei, părţile îşi vor ţineă respectiv socoteală de mărirea 
san :mieşorarea, cursului monetelor survenită în timpul împru- 
mutului, aşa că -niciuna din -ele nu se va folosi, în preju- 
diciul celeilalte, de mărirea sau micşorarea preţului: monetelor. 
„Cpr. P. Pont, Prâț, 212; Baudry et Wahl, Idem, 752 urm.— 
Contră : Guillouard, Pret, 82; Troplong, Idem, 240; Duver- 
gier, Idem, LT, ete.
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După ast. 1579 $ ultim, regula art. 1578, care permite 
debitorului ce a primit monete: bune, să restitue monete de 
o specie şi calitate mai rea, destul este ca ele să aibă curs 
în momentul facerei plăţei, nu mai este aplicabilă când s'a 
făcut împrumutul în monete de aur sau argint, și s'a stipulat 
ca. restituirea, să se facă în monete de aceeaş specie şi calitate, 
dacă se va alteră, valoarea lor intrensecă, dacă nu se vor 
mai puteă găsi, sau dacă vor fi seoase din curs. In asemenea 
cazuri, se va restitui echivalentul preţului intrensec, adecă 
valoarea metalică iar nu acea a cursului comercial ce mo- 
netele împrumutate aveau în momentul facerei împrumutului. 

Alterârea monetelor împrumutate, raritatea lor, sau seoa- 
terea lor din curs (1), sunt atâtea, cazuri fortuite, cari împe- 
dică pe debitor de a restitui, conform convențiunei sale, 
monete de aceeaş specie și calitate. Iată pentvuce el poate, 
in aceste cazuri, să restitue echivalentul sau valoarea me- 
talică a monetelor din momentul împrumutului (2). 

CAPITOLUL, 1V 

Despre împrumutul cu dobândă. 

Imprumutul cu dobândă, permis la Greci şi la Romani, 
permis şi în codul actual (art. 1587), a fost mult timp con- 
siderat ca, imoral, şi Cicerone, reamintind un cuvânt al lui 
Caton, a zis: Quid famnerari ? quid hominem occidere ? 

Legislaţia lui Moise oprind împrumutul cu dobândă. 
îmsă numai între vrei, camoniştii, întemeindu-se. pe inter- 
pretarea greșită a unui text din Evanghelia Sf. Luca, au 
transportat porunea, lui Moise în doctrina creştină (5). Eroarea 
este considerabilă, căci nici Moise, nici doctrina creștinească 
n'au considerat împrumutul ea imoral. În adevăr, dacă Moise 

  

(5) Cpr. art. 1329 din codul Calimach (989 C. austriac), citat 
supră, p. 689, ad notam. 

(2) Vezi asupra art. 1579 $ ultim C. eivil, Degrs,' Ser. juridice, 
I, p. B4l urm. şi Dreptul din 1891, No. 80, p. 639 urm; Pa- 
cifici-Mazzoni, Istituzioni di dirilto civile italiano, V, 271, 
p. 424 (ed. a 3-a, 1887); Ricci, Corso teorico-pratico di diritto 
civile, IX, 204, p. 346 (ed. din 1907), ete. 

(2) Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 386 urm.



ÎMPRUMUTUL CU DOBÂNDĂ. —CONSID. GENERALE. 

a poruncit ca Evreul să nu iă dobândă dela fratele său, 
ci numai dela străini, adecă dela ereștini ( goi); aceasta, a 
făcut-o mai mult din cauze politice şi economice; iar cu- 
vântul Evanghelistului : faceţi bine și daţi împrumut fără 
a așteptă, ceva, se explică prin datoria, de morală, de ahbne- 
gaţie şi de jertfă, pe care o propagă la fiecare pas doctrina 
Mântuitorului, ceeace constitue superioritatea ehristianismului 
asupra celorlalte religii. 

Aşa, dar, împrumutul cu dobândă nu are în sine nimie 
imoral. 

Cât pentru argumentul ce s'a invocat şi care consistă, 
în a zice că banul fiind sterp, nu este susceptibil de a pro- 
duce fructe (nummus non parit nummos), el este nu se poate 
mai falş; căci, pe de o parte, împrumutărorul dându-și banii 
săi, suferă un prejudiciu prin faptul că este lipsit de folosul 
capitalului ce împrumută altuia; iar pe de altă parte, îm- 
prumutatul trage foloase adeseori însemnate din banii luaţi 
cu împrumut. Nimie nu este deci mai just şi mai legitim, decât 
de a acordă împrumutătorului un beneficiu pentru pierderea 
pe care el o sufere prin faptul că pune, pentru un timp 
determinat, rezultatul muncei sale la dispoziţia împrumuta- 
tului. S'a zis, cu drept cuvânt, în acest sens, că banii fac 
pus. Dacă pământul şi orice altă avere pot. fi închiriate, de 
ce nu sar puteă închiriă şi banul? căci, la urma urmei, 
o dobândă potrivită. care nu sărăceşte pe împrumutat, nu 
este decât chiria banilor. 

Calvin, superior în această privință lui Luther, care 
opreşte în principiu, împrumutul cu dobândă, nepermițându-l 
decât bătrânilor, văduvelor şi orfanilor, răstoarnă vechia 
teorie, recunoscând, cu drept cuvânt, că banul este o pro- 
prietate susceptibilă de a produce fructe ca şi pământul). 

Imprumutul cu dobândă, mai ales faţă de considera- 
ţiile economice moderne, departe de a fi imoral, se justifică, 
deci îndeajuns, și un legiuitor înțelept nu poate să-l oprească, 
ci numai să ia măsuri ca împrumutatul să nu poată fi spe- 
culat prin rapacitatea cămătarilor. De aceea, această ches- 
tiuhe nu se mai discută astăzi, şi împrumutul cu dobândă, 
este admis pretutindeni, cu această deosebire, că dobândă 

(2) Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 387, nota 1. 
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este pe une locuri mai mare, iar aiurea mai mică, după starea, 
economică a fiecărei țări. Imprumutul cu dobândă nu este decât o varietate a, împrumutului numit matura, şi fără 
acest contract omul nu poate trăi. De aceea, un ministru al Sf. Ludovic a spus un adevăr incontestabil, când a zis: Populus vivere non potest sine muluo. 

Cu toate acestea, ordonanţele regale, şi între altele aceea a lui Filip cel Frumos (Phihppe le Bel), din 8 Decembrie vechiul drept 1312, dată la, Poissy, influențate de sigur de ideile religioase francez. 

Monopolul 
dobândit de 

Evrei. 

Pravila 
M. Basarab. 

ale timpului, oprese în Franţa, nu numai dobânda exage- rată, ei chiar împrumutul cu o dobândă cât de mică. Ordo- 
nanța, dela Blois din 1579 zice, de asemenea, în art. 202: 

»Faisons defenses ă toutes personnes, de quelque sexe ou con- dition qu'elles soient, d'exercer aucunes usures, prâts de deniers & profit ou întereis ..., encore que ce fît sous prâtexte de com- meree public“. 

Și Pothier(*), care reproduce termenii acestor faimoase 
ordonanţe, zice: 

„Imprumutul cu dobândă, chiar dacă n'ar fi oprit de dreptul natural și de legea divină (?), totuşi nu este permis dans le for de la conscience, întrucât supușii unei țări sunt datori să asculte de po- runea principelui“. 

Cu toate că împrumutul cu dobândă eră oprit, totuși Evreii au dobândit în Franţa, prin alte ordonanțe poste- 
rioare, monopolul de a dă bani cu dobânzi destul de serioase; așă că, din această cauză, ei şi-au perdut popularitatea, lor, și cuvântul evreu sau jidov a devenit sinonim cu cămătar, 
după cum cuvântul grec a devenit mai târziu sinonim cu cuvintele escroc sau îmșelător la jocul de cărţi. 

Se înţălege că Evreii n'au dobândit degiaba acest pri- vilegiu regal, pe care nu-l aveau creştinii, căci ei au plătit 
pentru aceasta trei milioane de taleri (d'ecus d'or), eu care Regele Franţei rămăsese dator Regelui Engliterei, în vir- tutea tratatului dela Bretigny (2). 

In pravila lui Matei Basarab care, precum se ştie, este 

(4) Pothier, Prât de consomption, V, 67, p. 11 (ed. Bugnet). Vezi şi Guillouard, Pre, 114 urm. 
() Vezi Planiol, IL, 2070, text şi notă 2 (ed. a 5-a). 
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mai mult un compendiu de drept canonic, găsim un capitol 
întreg care se ocupă de camătă, considerând-o ca o căl- 
care de lege: 

p „+. Pentrucă grăeşte într'un loc Marele Vasilie că plugarul 
iă plodul spicului, şi nu mai caută să ia sămânţa de sub rădăcini, 
iar cămătarul ia şi plodurile şi tot, şi nu-i lipsește sau lasă, nimic; 
fără de pământ sădește si samână, și fără sămânță, săceră.. Pentru 
„aceea, arama şi argintul, carele nu se nasc, ele nase . peste fire, iar 
„pământul carele rodeşte şi face pre firea, lui, el rămâne, pustiu, ete.“ (1). 

Această pravilă nu face decât a, reproduce teoria părin- 
ților Biserieei cari, precum am zis mai sus, nuiîvăd în îm- 
„prumutul eu dobândă decât un act nedemn şi .0 varietate 
a furtului. 

»Imprumutătorii, zice Sf. Vasile, nu fac decât să se înavu- 
ţească din mizeria altora“. 

Aceasta, poate uneori să fie adevărat, însă numai atunci 
când dobânda este prea mare, nu și atunci când ea este 
moderată. 

Codul Ipsilant, posterior pravilei lui Matei Basarab, C. Ipsilant. 
„declară, de asemenea, că dobânda este, în principiu oprită, 
și nu o permite decât cu părere de rău, pentru lesnirea 
neguțitoriei şi a trebuinței oamenilor (art. 3, eapit. pentru 
dobânzi). 

Legile anterioare codului actual (Caragea şi Calimach), c. Calimach 
reprodueând principiile romane (), recunosc însă legitimitatea îi C. Caragea. 
unei dobânzi potrivite, fixând o sumă peste care părţile nu 
pot să treacă (109%, pe an)t?). 

Tot ce treceă peste dobânda legală se numei camătă 
;(xapăroc) și eră oprit. 

Va să zică aceste legiuiri sunt foarte înțelepte. Ele nu 
condamnă, în adevăr, împrumutul cu dobândă în genere, 
ci numai camăta, adecă uzura sau dobânda exagerată, care 
duce pe debitor la sărăcie. 

(1) Vezi. tom. VI al Coment. noastre, p. 387 nota |, unde am 
reprodus întregul acest capitol (glava 281). 

() Vezi în privinţa dreptului roman, tom. VI.al Coment. noastre, 
p. 388, nota 1. 

(2) În codul lui Andr. Doniei, dobânda legală (după pravilă) eră 
12%/0 (art. 2, capit. 19, despre camătă).
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C. Calimach. 
Art. 1344, 

C. Calimach. 
Art, 1345. 

COD. CIVIL, — CARTEA III. — TIT. XI.— CAP. IV.— ART. 1587—1590. 

„Oprita cămătărie urmată în capete se pedepseşte, zice art. 1344 
din codul Calimach, cu aceasta: că un asemenea cămătarnie să se 
lipsească şi de dobânzile leginite, şi să deă şi împlineală pentru 
toată suma scrisă în sinet, luând, fără dobândă, suma câtă cu ade- 
vărat au împrumutat“, 

lar art. 1345 din acelaş cod adaogă: 

„Cămătăria oprită. în dobânzi se pedepseşte cu aceasta, că, 
mârșavul crediior are să piardă toate dobânzile câte au luat pe 
vremea, trecută peste dobânda legiuită, şi să deă și împlineală“, ete. 

Na ne putem întinde în capitolul de faţă mai mult 
asupra legiuirilor noastre vechi și acelor străine. Persoanele 
doritoare de a le cunoaște mai de aproape, vor binevoi a 
consultă, tom. VI al Coment. noastre, p. 388 urm., unde 
regimul dobânzilor a fost studiat cu toate amănuntele ce 
comportă o astfel de chestiune. 

Regulele privitoare la împrumutul cu dobândă. 

Art. 1587. — Se poate stipulă dobânzi pentru un împrumut 
de bani, de denariate (zaharele), sau de alte lucruri mobile. (Art. 472 
arm., 947, 1088, 1090, 1363, 1588 urm., 1907 C. civil. Art. 370 
$ ultim C. com. Art. 1905 C. fr.). 

Art. 1588. — Imprumutatul care a apucat de a plăti dobânzi 
ce nu sau stipulat, sau mai mari decât s'au stipulat, nu mai poate 
a le repeti, nici a le impută asupra capitalului. (Art. 992, 1092, 
1111 C. eiv. Art. 1906 C. fr.)(). 

Art. 1589, modificat prin L. din 10 Decembrie 1882.— Se defige 
o dobândă de cinci la sută pe an pentru afacerile civile, şi de șase 
la sută pe an, pentru cele comerciale, în toate cazurile unde nu 
sa hotărît de părţi cuantumul ei. 

Dobânzile legale începute, cerute, precum și cele consacrate prin 
hotăriri defiitive, se vorealculă conform legei vechi, pănă în momentul 
promulgărei legei de faţă. (Art. 1, 1587 C. civ. Art. 43 C. com.). 

Art. 1590. — Adeveriuta dată pentru capital, fără rezerva 
dobânzilor, este o prezumpţiune de plata lor, şi scuteşte de dânsa. 
(Art. 1111, 1200, 1202 C. civ. Art. 1908 C. fr)(2). 

('). Cpr. L. 26, Pr., Dig., De condictione indebiti, 12, 6; L. 102 ŞI, 
Dig., De solutionibus et liberationibus, 46, 3; L. 18, Cod, : 
De usuris, 4, 32; Pothier, Prât de consomption, 14. 

(2) Art. 1882 C. Calimach (1427 C. austriac). Conform: art. 103 
$ 2 C. fed. al oblig. (Elveţia); art. 576 C. eiv. bulgar din 
1 Martie 1893.
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Imprumutul cu dobândă este un împrumut simplu, 
modificat prin stipularea de dobânzi în folosul împrumută- 
torului. Nu mai este deci vorbă, în specie, de un contract 
de binefacere sau cu titlu gratuit (art. 946), ci de un con- 
tract cu titlu oneros (art 947); însă împrumutul cu dobândă 
rămâne tot un contract unilateral. 
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Contraet 
unilateral. 

Dobânda unei sume de bani, unor produete sau altor Dobânda con- 
lueruri mobile, poate fi stipulată în bani (acesta fiind cazul 
cel mai obişnuit), fie în produete, fie în alte lucruri mobi- 
liare. Imprumutătorul poate să ceară dela împrumutat, cu 
titlu de dobândă, oarecare servicii apreciabile în bani. Do- 
bânda pe care părţile pot s'o stipuleze într'un contract de 
împrumut, sau în alte contracte, se numeşte convențională, - 
prin opoziţie la acea legală (art. 1589). 

Dobânda, poate fi datorită fără nicio convenţie, în vir- 
tutea. unei puneri în întârziere, fie judiciară (art. 1088). fie 
extrajudiciară (somaţie, ete.). Dobânda se zice atunci judi- 
ciară sau moratorie (dela mora întârziere). 

venţională. 

Dobânda 
moraitorie. 

Dobânda se zice compensatorie, când este acordată pentru Dobânda com- 
0 altă cauză decât întârzierea adusă în executarea obligaţiei (*). pensatorie. 

Dobânda nu curge în genere decât dela punerea în Când şi cum 
întârziere fie extrajudieiară (art. 420, 1079, 1363), fie judi- 
ciară (art. 1088). Sunt însă cazuri în cari dobânda curge 
de drept, fără somaţie sau cerere în judecată (art. 420 $ 1, 
1079, 1%—3%, 1363 $ 3, 1550, ete.)(). Atunei dobânda se 
zice legală. Dobândă moratorie este și legală, fiindcă curge 
în virtutea legei. 

In ceeace priveşte dobânda dobânzilor (anatocizmul), vezi 
tom. VI al Coment. noastre, p. 4l4 urm. | 

Pentru ca un împrumut să producă dobândă trebue ca, 
ea să fi fost anume stipulată, şi aceasta după unii, chiar 
în termeni expreşi(?), fiindeă împrumutul este gratuit prin 
  

(1) Vezi Dalloz, Nouv. C. civil annoit, IL, axt. 1153, No. 321—324. 
(2) Vezi tom. VI al Coment. noastre, p. 364 urm. Vezi şi art. 43 

C. com., după care, în materie comercială, datoriile lichide şi 
plătibile în bani produc dobândă de drept din ziua când 
devin exigibile. ” 

(9) Baudry et Wabl, Pre, 902; Guillouard, Idem, 122, 124, 12%; 
T. Huc, XI, 180; Planiol, II, 2073; Aubry et Rau, IV, $ 3%, 
p. 601 (ed. a 4-a); Thiry, IV, 168, p. 157.— Contră: Laurent, 

curge do- 
bânâa. 

Anatocizm. 

Stipularea 
dobânzei, .



700 COD. CIVIL. — CARTEA III. — TIT. XI. —CAPIT. IV. — ART, 1587—1590, 

natură sa.. Nu se cere însă niciun termen sacramental în 
această privinţă (Î). 

Dacă s'a stipulat dobânda, fără a se fixă cuantumul 
ei, părţile sunt presupuse a se :fi referit la dobânda, legală 
(art. :1589) $). 

Imprumut 
„comercial. 

Art.43 C. com. 

Soluţia de mai sus, după care dobânda trebue să fie 
anume stipulată, se aplică atât împrumuturilor civile cât şi 
acelor comerciale (?), cu această deosebire „că, în materie co- 
mercială, dobânda legală de 6/0 (*) curge de drept în urma 
scadenței termenului (art. 43 C. com.), pe când în materie 
civilă, dobânda, moratorie, care este.tot legală, nu curge, în ge- 
nere, 
(art. 

Contractul de 

decât dela, interpelarea făcută printr'o acţiune în justiţie, 
1088), dacă părţile n'au hotărît contrariul (axt. 1079, 29). 
Contractul de cont curent produce, de asemenea, de 

cent eutent. drept dobândă pentru sumele trecute în el, în :contul debi- 
torului, dela data, înserierei lor (art. 370 $ ultim C. com.) 6), 

  

() 

e) 

XAVI, 514, după care stipularea dobânzei ar puteă să rezulte 
dintr'o convenţie tacită, destul este ea voința părţilor să nu 3 

“fie îndoelnică. 
:Baudry et Wabhl, op. cit., 901; Guillouard, Jdem, 126; T. Huc, 
loco cât., ete.—Clauzele îndoelnice se interpretă în favoarea, de- 
bitorului, conform art. 983. Cpr. Baudry et Wahl, Prât, 903. 
Thiry, loco supră cit.; Guillouard, Pr, 129; Duvergier, 
Idem, 256, ete. 

(2) Cpr. 'Baudry et Wahl, Prâ&, 905; P. Pont, Idem, 250; Guil- 
louard, Idem, :123; Planiol, II, p. 656, nota 5 (ed. a 4-a). — 
Contră: Art. 330 din codul federal al obligaţiilor al Elveţiei, 
după care, în materie comercială, dobânda este datorită de 
drept, fără nicio stipulaţie, soluţie admisă de codul nostru 
comercial, numai în urma scadenţei termenului (art. 43). — 
Imprumutul se consideră ca comercial când este făcut de un 
necomereiant, fie unui comerciant în interesul comereiului său, 
fie chiar unui necomereiant pentru o operaţie eomereială. 
Aubry et Rau, IV, $ 396, p. 606; Troplong, Prât, 362, ete. 
Dobânda comereială este pretutindeni mai mare decât acea 
legală, pentrucă este de principiu, după cum ziceă juriseon- 
sultul Seaccia: Plus valet pecunia mercatoris quam  pecunia 
non mercatoris. Cpr. Troplong, Prât, 349 şi 362. 
Cpr. V. Dimitriu, Contractul de cont curent (Bucur., 1906), 
p. 194 urm. — ÎIncât priveşte dobânzile relative la soldul 
contului curent (art. 372 C. com.), vezi Dimitriu, op. căt., 
p. 203 urm. şi Cas. rom. Cr. judiciar din 1908, No. 21, 
p. 165; Bult. 1907, p. 1993.
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soluţie admisă și în Franţa, cu toate că acolo nu există 
niciun text în această privinţă. 

In privinţa cambiilor, promisiunea de dobânzi cuprinsă  Cambii 
în ele se socotește ca, nescrisă (art. 273 $ ulţi:n), şi acesta 233 $ ultin. 
pentru ca să nu se împedice cireularea. lor. Rămâne însă C: con. 
bine înțăles. că, în urma seadenţei termenului, dobânda co- 
mercială curge de drept, ca în toate obligaţiile comerciale 
în genere (art. 43 C. com.). Apoi, este evident pentru: noi 
că: promisiunea de. dobândă poate, în materie de cambii, fi 
stipulată, pentru timpul anterior seadenţăi, printi”o convenţie: 
verbală, fie chiar printr'o convenţie scrisă deosebită de cambie; 
destul este ca. ea să nu fie cuprinsă în cambie. Creditorul 
nu are însă, în asemenea caz, în privința dobânzilor, ac- 
țiunea cambială, ei acţiunea, care izvorăște din dreptul: comun. 

De câteori debitorul s'a obligat a plăti o sumă de bani Cazul când 
la cutare termen, fără dobândă pănă atunci, el este dator Cita 
a plăti dobânda legală, la caz de neplată la timp dela ex- o sumă de 
pirarea termenului şi pănă la achitare, cu toate că n'a fost i bă Ta 
pus în întârziere printr'o cerere în judecată, termen. 

___ De asemenea, dacă contraetul prevede că dobânda va, Cazul când 
fi plătită pănă la expirarea termenului împrumutului, seu Arne glie 
pănă, la deplina achitare, debitorul o va plăti de drept şi la achitarea 
în urma expirărei termenului, fără nicio punere în întârziere. “aPitalului. 
Acest punet nu sufere nicio îndoială, deși Curtea din Iași a 
decis contrariul (1). 

S'a decis însă că, dacă contractul acordă, debitorului un 
termen, eu elauza;: „fără dobândă în tot timpul împrumutului “, 
dobânda nu curge de drept în urma, expirărei termenului (2). 

De asemenea, clauza că plata se va face la moartea 
debitorului, fără dobândă pănă atunci, nu face să curgă 
de drept dobânda dela moartea lui (2). 

In lipsa unei convenţii, care să fixeze momentul curgerei 
dobânzei, ea va curge din ziua în câre împrumutatul a 
primit banii (£). 

(1) Vezi supră, p. 687, şi tom. VI al Coment. noastre, p. 401, 
nota Î. Cpr. Dalloz, Nou. C. civil annott, IV, ast. 1905, 
No. 29. urm. 

(2) C. Agen, 19 lunie 1824. Repert. Dalloz, vo Prâ d interât, 26, 12. 
(5) Opr. Dalloz, op. cit. art. 1905, No. 24 urm. 
(*) T. Huc, XI, 180; Baudry et Wahl, Prâ, 922, ete.
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Când înce- 
tează dobânda. 

Art, 718. 

C. com. 

Stipul,. unei 
dobânzi con- 
venționale în 
alt contract 
decât un îm- 

prumut. 

Art. 1363, 

COD. CIVIL. — CARTEA III. — ŢIT. XI. — CAPIT, IV.—ART. 1587—1590. 

In regulă generală, dobânda, nu încetează de a curge 
decât atunei când ereanța nu mai există (!). 

Prin excepţie, sentinţa, declarativă de faliment suspendă, 
însă numai faţă de masa creditorilor (?), curgerea dobân- 
zilor a creanţelor existente contra falitului, negarantate prin 
ipotecă, gagiu sau alt privilegiu (art. 718 C. com.)(9). 

Art. 1587, vorbind de stipularea dobânzilor conven- 
ționale, are principalmente în vedere împrumutul de bani, 
însă, cu toate acestea, nu mai încape îndoială că o dobândă 
convenţională poate fi stipulată în orice contract, de exemplu: 
într'o vânzare, când preţul continuă, în unna contractului, 
a se deţine de cumpărător (art. 1363). 

Trebue însă să observăm că, după art. 1363 din codul 
civil, aplicabil chiar în materie comercială (argument din 
art. 1 C. com.)(6), cumpărătorul datorește dobânda preţului 
de drept, 1% dacă lucrul vândut şi predat produce fructe 
sau alte venituri; 2% dacă cumpărătorul a fost interpelat a 
plăti preţul printro simplă somaţie extrajudiciară. In acest 

“din urmă caz, dobânda legală curge din momentul inter- 

Unde se plă- 
teşte dobânaa. 

pelărei (art. 1363)(). 
In lipsa unei convenţii speciale, dobânda se va plăti 

(1) Cpr. Dalloz, Nouv. C. civil annotă, IV, art. 1908, No. 14 urm.— 
Cauzele de stângere a datoriei dobânzilor sunt acelea cari 
stâng obligaţiile în genere. Aceste cauze sunt: compensaţia, 
confuzia, preseripţia de cinci ani (art. 1907), ete. Vezi Dalloz, 
op. și loco cit. No. 18 urm. — Ofertele reale, urmate de con- 
semnare, ţinând loc de plată, fac de asemenea să înceteze 
dobânda. O poprire făcută în mânele debitorului nu opreşte 
însă cursul dobânzilor. Dalloz, op. și loco supră cit., No. 25, 26. 

(2) Din împrejurarea că falitul încetează de a datori dobânzi faţă de 
masă credală, vezultă că, dacă el are un codebitor sau fide- 
jusor, obligaţia de a plăti dobânzi nu încetează faţă de aceştia. 
M. A. Dumitrescu, op. cit. în nota următoare, VIII, 534, p. 340. 

(9) Vezi asupra acestui text, Dumitrescu, Codul de comerț co- 
mentat, VIII, p. 337 urm. — Este de observat că legea nu 
distinge, în această privinţă, între dobânzile convenţionale şi 
acele moratorii. Cas. fr. Sirey, 94. 1. 113 (eu observ. lui Labbs, 
ultima notă a ilustrului şi regretatului nostru fost profesor). 

(*) Vezi tom. VIII al Coment. noastre, p. 145, nota 3.— In Franţa, 
această chestiune este controversată. Vezi Dalloz, Nous. C. civil 
annote, IV, art. 1652, No. 71 urm. 

(5) Vezi explic. art. 1363 în tom.: VIII al Coment. noastre, 
p. 746 urm. 

a
 

e
 

E



ÎMPRUMUTUL CU DOBÂNDĂ. — ART. 1590. 

la domiciliul debitorului, conform ait. 1104. Dacă dobânda 
na fost plătită la timp, creditorul va pute să facă să curgă 
dobânda dobânzilor în condiţiile determinate de lege (art. 1089 
C. eiv. și art. 3 L. din 20 Februarie 1879). 

Mai muit încă, debitorul va perde beneficiul terme- 
nului, de câteori părţile au stipulat în împrumut un pact 
comisoriu expres (£). 

Plata dobânzilor, ea orice plată în genere, se dove- 
dește conform dreptului comun (art. 1191 urm.); ceeace 
însemnează că proba, testimonială şi a prezumpțiilor este 
admisibilă, dacă suma plătită nu întrece suma de 150 lei 
(vechi), sau dacă există un început de probă scrisă, ori în 
fine, dacă chitanţa, scrisă a fost perdută dintr'un caz de 
forță majoră (art. 1197, 1198), ete. 

Prin excepție, art. 1590 dispune că chitanţa dată pentru 
plata capitalului, fără nicio rezervă în privinţa dobânzilor, 
face să se presupună că dobânzile au fost plătite, şi con- 
stitue o liberare pentru debitor. 

Acest text edictează o prezumpţie legală contra credi- 
torului: Faptul necunoscut este, în adevăr, plata dobânzilor, 
iar faptul cunoscut este recunoaşterea creditorului că a primit; 
capitalul, fără a zice nimie despre dobânzi; căci dacă el 
şi-ar fi rezervat dreptul în privința dobânzilor, această re- 
zervă, ar distruge efectul prezumpţiei plăţei lor, pe care legea, 
o trage din chitanţa dată în privinţa capitalului. 

lată care sunt motivele acestei dispoziţii: In regulă 
generală, capitalul se restitue, ca orice lucru închiriat, la 
terminarea, folosinţei loeatarului; pe când dobânzile, ca şi 
arenda sau chiria, constițuese un venit pentru creditor, pe 
care el îl percepe la termene mai mult sau mai puţin apro- 
piate (art. 1907 $ 3). De aceea, aceste dobânzi se şi prescriu 
printr'un termen mai seurt decât capitalul, adecă prin cinci 
ani (art. 1890, 1907 $ ultim). Pe de altă parte, o "plată 
parțială, imputându-se mai întăi asupra dobânzilor, după 
art. 1111, este prea puţin probabil că ereditorul să fi așteptat 
pănă la plata capitalului, fără a cere dobânzile, sau să nu 
le fi cerut în acelaș timp. In orice eaz, dacă dobânzile n'au 
fost plătite, debitorul este în culpă că nu şi-a făcut nicio 

() Vezi supră, p. 669 şi 679. 
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rezervă în privinţa lor, în chitanţa ce a dat de primirea 
capitalului. lată pentruce plata capitalului, fără nicio re- 
zervă din partea creditorului în privinţa dobânzilor, face a 
se presupune plata lor, și debitorul se consideră ca liberat(!), 

C. Calimach. soluție care eră admisă şi în codul Calimach. „Chitanţa, 
Art, 1882, pentru plata capitalului, zice art. 1882 din acest cod (1427 

C. austriac), întemeiază juridiea, prezumpţie că sau plătit 
și dobânzile“ (2). 

Natura pre- Se naşte însă întrebarea: care este natura prezumpţiei 
zumpției sta- neg =009 . puna toricită de Statornicită, de ant, 1590! Este ea o prezumpție juris et de 

art. 1590. Jure. sau numai furis tantum? Cu alte cuvinte, creditorul 
Coniroversiă. cae a dat chitanță de primirea, capitalului, poate el să do- 

vedească că n'a primit dobânzile? Chestiunea este contro- 
versată. După unii, această prezumpţie fiind juris et de jure, 
nu admite proba contrară (), iar după alţii, ea este o pre- 
zumpţie juris tantum, care admite proba, contrară (?). 

Mărturisirea In orice caz, prezumpţia statornicită de art. 1590 poate 
debitorului şi , | > . ICR SPER a A jurământul fi Testurnată prin mărturisirea debitorului și jurământul 
creditorului. creditorului, pentrucă toate prezumpțţiile, chiar acele care nu 

pot fi combătute prin dovada contrară, pot fi resturnate 
prin mărturisire şi jurământ (). 

(0) Cpr. Cas. rom. Bult. 1891, p. 567 şi Dreptul din 1891, 
No 42. — Această, prezumpţie nu se mai aplică însă de câteori 
debitorul recunoaşte că nu a plătit dobânzile (Cas. rom. Bult. 
S-a I, 1879, p. 641 şi Bult. 1891, p. 117), nici când chitanţa, 
nu este dată pentru primirea unei părţi din sumele datorite, 
căci, în asemenea cazuri, se aplică art. 1111, iar nu art. 1590. 
Cas. rom. Bult. S-a I, 1883, p. 46 şi Bult. 1885, p. 508. Cpr. 
şi Cas. rom. Bult. 1901, p. 1423. 

C. Caragea. (2) Această prezumpţie legală nu există însă sub codul Caragea. 
Cas. rom., decizia No. 214 din 1871, S-a I-a (nepublicată). 

() Planiol, II, 2074; Laurent, XXVI, 518; Arntz, IV, 1373; 
Thiry, IV, 168, în fine; T. Huc, XI, 199; Baudry et Wahl, 
Prât, 919; Troplong, Idem, 414, p. 346; Aubry et Rau, IV, 
$ 396, p. 602, nota 8. Cpr. Cas. rom. Bult. 1891, consid. 
dela p. 119; Trib. superior Darmstadt, Sirey, 1906, 4. 1 şi 2. 

(*) Duranton, XVII, 606; Guillouard, Prâ, 137; Duvergier, 
Idem, 260; P. Pont, dem, 320; Cas. rom. Bult. 1907, consid. de 
la p. 624. Această din urmă soluţie ni se pare cea mai Juridică. 

() Baudry et Wabl, op. cit., 920; Guillouard, Idem, 138; T. 
Hue, XI, 199; Laurent. XXVI, 518, în fine; Cas. fr. D.P. 
15. 1. 117; Sirey, 75. 1. 244.— Contră: Trib. Darmstadt, Sirey, 
1906. 4. 2. Vezi şi tom. VII al Coment. noastre, p. '315 urm.
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Dovada contrară va fi, de asemenea, admisă, de câteori Darea, chi- 
chitanța a fost dată, în privința capitalului, din eroare (?). fanței din 

Prezumpţia statornicită de art. 1590 se aplica la orice 
datorie producătoare de dobânzi sau venituri (), la dobân- 
zile legale, ca și la acele convenţionale sau judiciare. 

Ea, nu se aplică însă, în caz de plată parţilă, decât 
dobânzilor părţei de capital plătită, iar nu şi dobânzilor 
părței de capital neplătită, pentrucă o prezumpție legală nu 
poate fi întinsă peste termenii ei (2). 

Chitanţele constatând plata dobânzilor pentru mai mulţi Chitanta, con- 
ani consecutivi nu lasă astăzi, ea în vechiul drept francez, ai Lor pa 
şi în unele legiuiri străine (*), a se presupune că dobânda a mai mulți ani, 
fost plătită pe anii precedenţi; însă, cu toate acestea, o ni 
ehitanţă dată pentru dobânzi posterioare, fără nicio rezervă plata dobân- 
în privința dobânzilor anterioare, poate uneori, după îm- De 
prejurări, să facă a se presupune plata acestor din urmă ” 
dobânzi (5). 

Știm că dobânda convenţională trebue să fie stipu- art. 1588. 
lată, cel puţin după unii, în mod expres (art. 1907 din 
codul fr. cerând chiar în această privinţă o convenţie serisă). 
Cu toate acestea, art. 1588 dispune că debitorul care a 
apucat a plăti dobânzi nestipulate sau mai mari decât acele . 
stipulate, nu mai poate să le ceară înapoi, nici să le îm- 
pute asupra capitalului, legea presupunând că plata a fost 
făcută în executarea unei convenţii tacite (6). 

Alţii explică acest text excepţional prin alte conside- 
rații. Astfel, se zice că împrumutatul nu poate să ceară 
înapoi dobânzile plătite de dânsul, pentrucă, prin această 
plată. el ar fi executat, de bună voe, o obligaţie naturală (). 

(1) Arntz, IV, 1373; Troplong, Prât, 414. | 
(2) Duranton, XVII, 605; Colmet de Santerre, VIII, 116; Trib. 

superior Darmstadt, Sirey, 1906. 4. 1 (cu nota lui Al. Wahl). — 
Contră: Baudry et Wahl, Pre, 921. 

(2) Baudry et Wabl, Pre, 921; Guillouard, Jdem, 139; 'T. Hue, 
XI, 199; Laurent, XXVI, 519; Cas. fr. D. P. 55. 1. 244.— 
Contră: P. Pont, Pret, 319. 

(*) Vezi, de exemplu, art. 103, $ 1 Cod fed. al oblig. (Elveţia), ete. 
(5) Vezi Dalloz, Vouw. C. civil annott, III, art. 1282, No. 193 urm. 

şi IV, art. 1728, No. 286 urm. V. şi supră, p. 155, text şi nota 3, 
(6) Baudry et Wabl, Prâ, 912; Laurent, XXVI, 522, ete. 
() Thiry, IV, 168, p. 158; Arntz, IV, 1363; P. Pont, Pret, 254; 

26537 : 6
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Plata, din Oricare ar fi motivele acestui text, se decide, în genere, “dobânzi ne CĂ acţiunea în repetiţie este admisă din partea, debitorului, 
stipulate sau dacă, se dovedeşte că el a plătit din eroare dobânzi nesti- 
Po - pulate sau superioare acelor stipulate (%). 
stipulate . Astfel, s'a decis că decâteori purtătorul unui titlu 

continuă, în urma amortizărei lui, a percepe dobânda (cu- 
poanele), societatea poate să ceară înapoi dobânzile per- 
cepute (?). 

Art. 1588 nu Acţiunea în repetiţie a dobânzilor nestipulate sau acelor 
se referă Ia superioare dobânzilor stipulate este, . de asemenea, admisă debitorului. când plata lor sa făcut din eroare de către moştenitorii 

debitorului; art. 1588 se referă, în adevăr, numai la de- 
bitor, nu însă şi la moștenitorii săi (2). 

Dol sau Tot astfel, restituirea dobânzilor nestipulate este ad- 
fraudă, misă de câteori există dol sau fraudă din partea, creditorului. Plata unei In fine, credem că, în legislaţia noastră, debitorul care clauze penale. . > » . A i. _ Existenţa 2 plătit o clauză, penală, ar putei, cu toată decizia con aeţiunei în trară a Curţei din București, s'o ceară înapoi prin acţiunea, 

repetiție. în repetiţie (condictio ob anjustam causam), sau să ceară ca 
justiția s'o impute asupra capitalului, chiar dacă el ar f 
plătit-o de bună voe, pentrucă ereditorul n'ar aveă, decât să, 
silească pe debitor a plăti clauza penală prin anticipație, 
deducând-o din capitalul împrumutat, şi legea din 1879 
care, necontestat, interesează, ordinea publică, ar rămâneă o 
literă moartă (%). 

Art, 1589, Ne-a mai rămas spre atcomplectă comentariul împru- 
mutului cu dobândă, să zicem câteva, cuvinte asupra art. 1589. 

Acest text este relativ la cuantumul dobânzei legale. 

 Daranton, XVII, 599; Planiol, IL, 2073, nota 4.— Vezi şi o 
altă explicaţie dată de Guillouard, Pre, 133. 

(1) Bauary et Wabhl, op. cit., 913; Laurent, XXVI, 522; Thiry, 
IV, 168, p. 158. — Vezi însă Guillouară, op. cit., 133. 

(2) Cas. fr. D. P. 80. 1.38; Sirey, 80. 1. 109; Baudry et Wabhl, 
op. cit., 926.— Contră,: Planiol, Il, 841; Gillard, Revue pra- tique, tom. IX, anul 1860, p. 401 urm. 

(2) Baudry et Wabl, op. cit., 918; Guillouard, 1dem, 135; €. 
Hue, XI, 181; Laurent, XXVI, 523; Duranton, XVII, 600; 
Aubry et Rau, IV, $ 39%, p. 602, ete. 

(*) Vezi tom. V al. Coment. noastre, p. 387, nota 1, şi tom. VI, 
p. 287 şi 423 urm. — Contră: C. Bucureşti, Dreptul din 
1890, No. 79.
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Codul civil fixase mai întăi această dobândă la 10%/, con- 
form legiuirilor abrogate. Legea din 10 Decembrie 1882, 
ținând samă de îmbunătăţirea stărei economice a ţărei, a 
redus această dobândă la 5%, în materie civilă şi la 6%, 
în materie comercială (1), permiţând în acelaş timp părţilor 
de a stipulă o dobândă convenţională mai mare, destul este 
ca ea să nu fie prea exagerată; căci, în asemenea caz, ju- 
decătorii ar puteă s'o anuleze în baza art. 2 al legei asupra 
clauzei penale din 20 Februarie 1879 (?). 

Legiuitorul nostru păstrează deci principiul libertăţei 
dobânzilor convenţionale, deși chestiunea de a se şti dacă 
dobânda trebue sau nu să fie liberă, este foarte controver- 
sată între economiști. Credem că soluția admisă în această 
privință este cea mai juridică, căci după cum foarte bine 
a zis, în Senat, V. Boerescu, raportorul legei asupra clauzei 
penale din 1879, capitalul este o marfă a cărui preţ nu 
poate mai dinainte fi fixat de legiuitor. În acelaş sens se 
pronunță economiştii cei mai de samă, precum: 'Turgot, 
Bentham, Stuart Mill, Molinari, J. B. Say, Paul Leroy- 
Beaulieu, Wolowski, ete. (€). 

Art. 1589, pe care l-am analizat în puţine cuvinte, 
dispune în partea sa finală, că dobânzile legale începute, 
cerute, precum şi acele consacrate prin hotărîri, se ealcu- 
lează, conform legei vechi (10%), pănă în momentul pro- 
mulgărei legei de față, căci această lege nu are efect re- 
troaetiv, după cum are legea asupra clauzei penale din 1879; 
în adevăr, art. 1 din această lege anulează elauza penală, 
oricare ar fi data obligaţiei a cărei executare se cere, dacă 
termenul, exigibilităței creanţei cade în urma promulgărei 
acestei legi (*). 

() Asupra cuantumului dobânzei legale în alte ţări, vezi tom. VI 
al Coment. noastre, p. 389, nota 1, 

(2) Cpr. C. Bucureşti, Dreptul din 1891, No. 49. — -Pentru ea 
clauza, penală să poată fi anulată se cere însă ca creanța să, 
fi devenit exigibilă în urma, promulgărei legei din 20 Fevruar 
1879. C. Bucureşti, Dreptul, loco cit. Vezi Repert. Sirey, 
v% Prât, 347 urm., care se referă la părerea noastră. 

(2) Vezi tom. VI al Coment. noastre, pag. 392, ad notam. 
(4) Vezi în privinţa efectului retroactiv al acestei legi, discuţia 

care sa ivit în Senat, reprodusă în tom. VI al Coment, 
noastre, p. 285, nota 2. 
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Imprumutul cu dobândă în dreptul internaţional. 

Contractul de împrumut, oricare ar fi obiectul lui, fie 
vorba de un comodat sau de imprumut simplu (mautuum), 
cu sau fără dobândă, este, în principiu, supus, de câteori 
există conflict de legislații, regulelor generale cari cârmuese 
convențiile în genere şi, în principiu, se va aplică legea la 
care părţile au înțăles a se referi. (T. Huc, XI, 213). 

Ce se va întâmplă însă în caz când contractul va eu- 
prinde o stipulaţie de dobânzi a căror cuantum nu este fixat? 

La Romani, chestiunea de “a se şti dacă împrumutul 
eră cu dobândă, Și care eră cuantumul acestor dobânzi, eră 
cârmuită de legea locului în care contractul fusese încheiat, 
ex more regionis ubi contrăctum est (1). 

Aceeaș: soluţie este, în genere, admisă și astăzi, pentru 
că stipularea dobânzei nu este decât o consecinţă a contrae- 
tului. Prin urmare, dacă un împrumut cu dobândă a fost 
contractat în străinătate, fie între străini, fie între Români 
și străini, judecătorii români, în caz de urmărirea unui ase- 
menea, împrumut înaintea tribunalelor noaste, vor condamnă 
la: dobânda, stipulată sau datorită în virtutea legii țărei în 
care împrumutul a fost contractat (lex loci contractiis), şi 
aceasta, chiar în caz când dobânda ar fi superioară acelei 
fixată de legea română (2), rămânând însă că dacă părţile 
au stipulat o dobândă prea mare, ea să poată fi redusă 
atunci când ar puteă fi considerată ca o clauză penală de- 
Shizată, pentrucă legea din 20 Februarie 1879 asupra clauzei 
penale, este o lege de ordine publică, pe care nici Românii, 
nici străinii nu pot s'o calce în ţara noastră (2). 

  

(9) L. 1, Pr, Dig., De usuris et fructibus, 22, 1. — Vezi şi L. 
3, Dig., De_rebus auctoriiate judicis possidentis sive ven- 
dundis, 42, 5, după care contractul se consideră ca format 
acolo unde banii urmau a fi plătiţi, quo sobenda est pecunia. 

(2) Aubry et Rau, IV, $ 396, p. 606, 607 (ed. 4-a); Baudry et 
Wahl, Pret, 936, 941; Guillouard, 1dem, 142, 143; Rolin, 
Pr. de droit international privt, LII, 1348; Vincent et P6- 
naud, Dictionn, de droit international privă, v Tauz de Vin- 
terâ, | urm.; T. Huc, XI, 214; Trib. Paris, Pand. Period. 
96. 5. 1 urm. (eu nota lui A. Weisș). 

() Opr. Duvergier, Pră, 313; Demangeat asupra lui Felix, Tr.
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Toate legislaţiile nu cer, aşa cum cere a noastră şi acea 
franceză, fie o anume stipulaţie, fie o acţiune în justiţie 
pentru ea o sumă datorită să producă dobânzi. Sunt, în 
adevăr, legislații în care o sumă supusă restituirei produce 
dobânzi de drept. In asemenea caz, tot legea care cârmueşte 
contraeţul va decide dacă o stipulaţie sau o hotărtre jude- 
cățorească este sau nu necesară în această privință (1). 

Deşi principiul de mai sus este generalmente admis, 
totuşi unii decid că, dacă banii împrumutaţi urmează a fi 
plătiţi în altă ţară decât aceea în care contractul este format, 
judecătorii vor trebui să aplice, în privinţa cuantumului 
dobânzei legale, legea ţărei în care urmează a se face plata €), 
soluţie care, după părerea noastră, este inadmisibilă (). 

Naţionalitatea împrumutătorului, locul unde urmează 
a se plăti banii sau a se restitui, precum nici legea do- 
mieiliului împrumutatului sau a împrumutătorului, care a 
fost uneori propusă (4), nu joacă deci niciun rol în această 
privinţă €). 

Părţile n'ar puteă deci să convie că cuantumul do- 
bânzilor va fi hotăszit conform unei alte legi, de exemplu, 

de droit înternational prive, I, p. 252; Laurent, Droit civil 
international, VIII, 203; Bertauld, Questions pratiques et doc- 
trinales de Code Napolton, L, 49 urm.; Savigny, System des. 
heutigen rămischen Rechis, VIII, $ 374, p. 216 (ed. germană 
din 1849). — Vezi însă T. Huc, XI, 216; Baudry et Wabl, 
op. cil., 941; Vincent et Penaud, op. şi v citţ., 7 urm. — În 
Franţa, această chestiune se discută şi este controversată în 
privinţa dobânzilor uzurare. 

(1) Vincet et Pânaud, op. și v cit., 20. 
(2) Cpr. T. Huc, XI, 213; Guillouard, Pră, 142; Cas. fr. Sirey, 

15. 1. 788; D. P. 76. 1. 107; C. Grenoble, J. Clunet, 1874, 
p. 128 și D. P. 76. 2. 236. ” 

) Vezi Baudry et Wahl, op. cit., 937.. 
(*) Cpr. Trib. superior Monaco, J. Clunet, 1891, p. 1263 (motive). 

) Baudry et Wahl, op. cit., 938 şi autorităţile citate acolo. — 
Cu privire la naționalitatea părţilor, se admite de unii că, 
de câteori ele au aceeaş naţionalitate, chestiunea dobânzilor se 
regulează după, legea lor naţională, pentrucă această lege ar 
cârmui, în asemenea caz, efectele contractului. Baudry et Wahl, 
op. cil., 938. — Vezi însă C. Alger (în privinţa împrumutului, 
contractat între doi Musulmani. a căror lege opreşte împru- 
mutul cu dobândă), ./. Cluner, 1893, p. 541. 
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aceea a rezidenţei sau a principalului stabiliment al îm- 
prumutatului (4). | 

Este de asemenea afară de orice discuţie că, frauda 
făcând excepție dela orice regulă, persoanele cari ar voi să 
stipuleze o dobândă mai mare decât aceea a țărei unde se 
încheie contractul, n'ar puteă să meargă anume într'o țară 
în care dobânda ar fi mai mare, aşa că, în asemenea, caz, 
contractul ar fi cârmuit, în privinţa, maximului dobânzei, 
tot de legea; contractului ). Asupra acestui punct nu mai 
încape, după părerea noastră, nicio discuţie. 

Toate celelalte soluţii propuse în această privinţă sunt 
inadmisibile. Astfel, nu sar puteă aplică legea locului unde 
capitalul împrumutat trebue să fie întrebuințat, nici aceea, a 
domiciliului împrumutătorului (5). ete. 

Dobânzile moratorii sunt, ca și acele convenţionale, 
cârmuite tot de legea, contractului, pentrucă ele sunt o urmare 
a acestui contract (). E 

Aceeaș soluţie este admisă şi în privința dobânzilor 
compensatorii (?), e 

Prebue deci respinsă părerea, acelora, cari, în prinvinţa 
dobânzilor “moratorii, aplică legea locului în care acţiunea, 
în Justiţie este introdusă, sub cuvânt că aceste dobânzi ar 
fi datorite în virtutea legei în resortul căreia se exercită 
acţiunea (6). | Si 

In orice caz, dacă contractul fixează cuantumul dobân- 
zilor „pănă la restituirea, capitalului“, se decide că dobân- 
zile moratorii vor fi acele fixate prin convenţie, destul este 
ca ele să nu întreacă, limita hotăzită de legea, locului în care 

() Baudry et Wahl, op. cit., 939. — Contră: C. Nebraska şi Ohio, J. Clumet, 1893, p. &16 și anul 1884, p. 534; T. 
Hue, XI, 215. | 

(2) Baudey et Wabhl, op. cil., 939; Vincent et Penaud, op. şi vo 
cit., 12; Guillouard, Prâ, 143 bis; C. Bastia, D. P. 66. 2. 223; 
Sirey, 66. 2. 255. 

€) Baudry et Wabl, op. cit., 940. 
(*) Baudry et Wahl, op. cit, 943; Guillouara, Idem, 143; Vincent 

et Penaud, op. şi vo cit., No. 15—17, 
$) Vincent et Pânaud, -op. cit, No. 24, precum și autorităţile 

citate acolo. 
(6) Baudry et Wahl, op. cit, 944; P. Pont, Petits contrats, Du pret, ], 271.
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contractul a fost încheiat, căci, în asemenea caz, dobânzile 
moratorii sunt o urmare a acelor convenţionale (4). 

Incât privește forma, stipulărei dobânzilor, ea este câr- 
muită de legea locului în care se face stipulaţia, aşă că 
dobânda convenţională va puteă fi stipulată în mod verbal, 
într'o țară în care asemenea stipulaţie este validă. Aici se 
aplică, deci, în totul regula, Jocus regit actum (?). 

Această celebră maximă, înscrisă în legea noastră în 
termeni expreși (art. 2, $ ultim C. civil), nu se mai aplică 
însă în privința art. 1590, după care adeverinţa dată pentru 
capital, fără nicio rezervă în privinţa dobânzilor, este o pre- 
zumpţie de plata lor; căci, dacă se aplică, în specie, legea, 
loeului în care chitanţa a fost dată, aceasta nu este în vir- 
tutea. regulei menţionate, ei din cauză că aceasta a fost, 
după toate probabilitățile, intenția părţilor contractante (5). 

In fine, tribuualul din Paris a decis, prin sentinţa citată, 
p. 708, în nota 2, că regula locus regit actum se aplică şi 
în privința chestiunei de a se ști dacă se poate sau nu 
stipulă o dobândă mai mare decât aceea a ţărei în care se 
închee contractul (4), însă această, soluție este cu desăvârșire 
inadmisibilă, căci regula de mai sus este străină de substanţa 
şi elementele intrinseci ale contractului, și nu se aplică decât 
formelor externe, sau pe din afară, după cum le numeă 
codul Calimaeh, la care sunt supuse contractele. 

Cu alte cuvinte, regula locus regit actum însemnează 
că un aet este valid peste tot locul, îndată ce întruneşte 
condiţiile de formă ale legei ţărei în care a intervenit, iar 
nu că valoarea juridică a clauzelor înserişe în acest act atârnă, 
de legea locului unde el a fost făcut. A. Weiss dovedește 
foarte bine acest lucru, în observaţia critică eu care însoţeşte 
sentința menţionată a tribunalului din Paris. Prin unnare, 
dacă stipularea, dobânzei este, în adevăr, cârmuită de legea, 
locului în care contractul a fost încheiat, după cum am spus 

ÎN 2 

() Baudry et Wabhl, op. cit., 945; P. Pont, Idem, 211; Guil- 
louard, Idem, 144. 

(2) Baudry et Wabhl, op. cit., 946; Rolin, op. cit, II, 1851; 
T. Hue, XI, 214. 

(2) Rolin, op și loco supră cit. — Contră: Broeher, Qours de droit 
international prive, LI, p. 256. 

(*) Pand. Piriod. 96. 5. 1 (cu observ. critică a lui A. Weiss). 

TI 

Neaplicarea 
regulei locus 
regit actum 
în privinţa 
art. 1590.
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mai sus, aceasta nu este în virtutea, regulei locus regit actaum, 
ei pentrucă stipularea dobânzei nu este decât o consecință 
a contractului. Aceasta este rigoarea principiilor, și trebue 
să ne ţinem strict de ele. 

FINELE Vor. IX



ADDENDA ET CORRIGENDA 

La pag. 7, nota 2, după cuvintele: şi autorităţile citate acolo, 
a se adăogă: Trib. Constanţa şi C. Galaţi, Dreptul din 1909, No. 
41 (eu observ. noastră), 
„La pag. 12, finele notei 3, a se adăogă: Vezi infră, p. 148, 

nota 4. | | 
Tia pag. 21, prima frază, care vine imediat după textul art, 

1412, va fi cetită în modul următor: „In acest contract, lucrarea 
fiind lucrul închiriat, obiectul contractului (art. 1410), partea care 
prestează, acest lucru este locator, iar aceea care se foloseşte de lucru, 
este locatar“. | 

La pag. 89, finele notei 2, a se adăogă: Vezi şi Cr. Judiciar 
din 1909, No. 384. 

La pag. 99, prima notă marginală, a seceti: pentru care lo- 
- catorul (în loe de locatarul) datorește garanţie. 

La pag. 100, nota 1, a se adăogă: Vezi şi înfră, p. 136, 137. 
La pag. 187, la finele rândului'al 16-lea, a se adăogă: Cpr. 

C. Craiova, Pagini juridice din 1909, No. 48. 
La pag. I4l, nota 1, a se adăogă: Cpr. Trib. Ilfov, Cr. Ju» 

diciar din 1909, No. 53 (cu observ. noastră) 
La pag. 147, penultima notă marginală, a se ceti: Cazul când 

reparaţiile au fost făcute de locator, în loc de: locatar. 
La pag. 154, finele notei 1, a se adăogă: Cpr. Cas. rom. Re- 

vista Jurisprudenţa din 18 Febrnarie 1910, No. 6, p. 85. 
La pag. 162, finele notei 4 dela pag. 161, a se adăogă: Vezi 

infră, -p. 485, nota 4 şi 586, nota 4. 
La pag. 183, rândul întăi al notei, a se ceti: Pagină juridice 

din 1909, No. 49, în loc de: No. 48. | 
La pag. 188, finele notei 1, a se adăogă: Vezi înfră, p. 419, 

nota 3 şi 431. 
La pag. 209, ultimul rând din nota 2, a se ceti: art. 1393, 

în loe de: 393. 
La pag. 215, finele notei 2, a se adăopgă: Vezi infră, p. 821. 
La pag. 225, al doilea rând din nota Î, ultimul cuvânt, a se 

ceti usines, în loc de: usienes.
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La pag. 227, nota, 2, finele rândului 2, după: Contră: a se 
adăogă: Cas. rom. Cr. judiciar din | April 1910, No. 25. 

La pag. 231, finele notei 1 dela pag. precedentă, a se adăogă: 
Vezi înfră, p. 374, nota 4. 

La pag. 236, nota 3,a se adăogă: Vezi şi iînfră, p. 485, n. 4. 
La pag. 247, finele rândului 4 din nota Il, ase adăogă: Vezi 

infră, p. 838, nota 1. 
La, pag. 2172, finele notei 2, a se adăogă: Vezi înfră, p. 337. 
La pag. 288, a doua notă, marginală, a se ceti: art. 947 

C. com., în loe de: art. 974. 
La pag. 346, după rândul 5 din text, a se intercală art, 21 

din legea proprietarilor, care din greşala zeţarului, n'a fost tran- 
seris aci. 

La pag. 363, nota 3, a se ceti: Cr. judiciar din 1903, No. 47, 
în loe de: No. 45. 

La -pag. 410, ultimul rând din text, a se ceti: supră, p. 373, 
nota 3, în loc de: nota 2. 

“La pag. 420, ultima notă trebue să aibă semnul 6, în loc de: 
semnul 3. 

La pag. 441, la finele rândului al 24-lea din notă, a se adăogă: 
Cpr. Cas. rom., care a revenit asupra, jurisprudenţei sale. Vezi Re- 
vista „Jurisprudenţa din 1909, No. 40, p. 630 și Dreptul din 1910, 
No: 5 (cu nota S. R.). 

“La pag. 454, rândul al 13-lea din text, a se ceti: art. 1, partea, III, capit.: 14 C. Caragea. 
La aceeaş pag., nota 1, a se adăogă: Trib. Ilfov, Dreptul 

din 1910, No. 16 (eu observ. noastră). 
La pag. 465, nota 5, a se adăogă, după cuvintele: Socidtes 

commerciales, |, 42": 'Trib. superior din Deux-Ponts, Sirey, 1904. 4. 5. 
La pag. 485, finele notei 4, a se adăogă: Vezi înfră, p. 586, 

nota, 4. 
La pag. 498, nota 1, a se adăogă: Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul 

din 1910, No. 16 (eu observ. noastră). 
"La p. 549, nota 8, a se adăogă: Cr. judiciar din 1910, No. 10. 

La pag. 564, finele rândului al 5-lea din text, a se ceti: infră, 
p. 965, în loc. de: 365. - 

La pag. 603, a doua notă marginală, a se ceti: Exemple de 
pagube pentru care mandatul, etc., în loc de: pe care mandantul, ete. 

La pag. 604, nota marginală, a se ceti: cazul când manda 
tarul tratează, ete., în loe de: când mandantul tratează, etc. 

La pag. 616, finele rândului al 10-lea din text, a se adăogă: 
Trib. Tutova, Dreptul din 21 Februarie 1910, No. 15.
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Cazul când există mai mulți mandatari. — Lipsa de 
solidaritate între ei (art. 1543) ........ 

Solidaritatea între mandanţi (art. 1551) ,..... 
Dreptul mandatarului de a-și substitui altă persoană 

în executarea mandatului (art. 1542). . . 

CAPITOLUL III 

Despre obligaţiunile mandantului .. ... 
Obligaţiile mandantului faţă de mandatar (art. 1547 — 

1550) e 

Drepturile mandantului faţă de terți ....... 
Drepturile şi obligaţiile mandatarului faţă de _terţii 

(art. 1545) 

CAPITOLUL IV 

Despre diferitele moduri după care mandatul încetează, 
(art. 1552). 

Revocarea, mandatului (art. 1553, 1555 C. civ., 94 $2 
Pr. cv.) DR 

Renunţarea la mandat (art. 1556). ....... 
Moartea mandantului sau mandatarului (art. 1552, 30 

1059) 
Interdicţia sau schimbarea altfel a, stărei şi capacităţei 

mandantului sau mandatarului ........ 
Falimentul sau insolvabilitatea, mandantului ori man- 

datarului (art. 1552, 30)... 
Imposibilitatea de a execută mandatul ..... 
Terminarea afacerei .. 
Absența mandantului sau mandatarului. . ... 
Efectele încetărei mandatului (art. 1557, 1558) 
Despre competinţă în materie de mandat .. ... 
Mandatul în dreptul internaţional privat ...... 

TITLUL X 

Despre comodat 

Despre împrumut în genere. — Consideraţii generale 

CAPITOLUL 1 

Despre natura (şi caracterele) comodatului (art. 1560— 
[e [ [. |. 1. | n te [cc . |, 

592—594 
594—596 

596 — 599 

600 

600—604 
604—609 

610 

610—612 

612—613 

613—618 
618—620 

620—624 

624 

624—625 
625 
626 
626 

626—628 
629 

629—633 

034—637 

63'7— 646



CAPITOLUL, II 

Despre obligațiunile comodatarului . . ..... . 647 
Responsabilitatea comodatarului (art. 1564 partea I-a, 

1565—1568) .. e. 647—653 
Intrebuinţarea, lucrului (art. 1564, partea finală) . . . 653-654 
Restituirea luerului (art. 1572)... 654—657 
Despre solidaritatea între comodatari (art. 157 1)... 657—658 

CAPITOLUL III 

Despre obligaţiunile comodantului (1569, 1570, 1574, 
1575) PI e 658—663 

Despre competinţa în materie de comodat. ..... 663—664 
Comodatul în dreptul înternaţional privat. ..... 004 

TITLUL XI 

Despre împrumut (mutuum) 

CAPITOLUL 1 

Despre natura împrumutului (art. 1576) ...... 665—668 
Caracterele împrumutului simplu ........., 668—669 
Condiţiile cerute pentru validitatea împrumutului . . 669-670 
Lucrurile care pot face obiectul unui mutuum . ... 670 
Predarea sau trădarea lucrului împrumutat . . . . . 610— 671 
Transferarea proprietăţei Iuerului către împrumutat 

(art. 1577). 671—673 
Obligaţia împrumutatului de a restitui atât cât a primit 073 
Obiectul şi cauza împrumutului . . 673 
Consimțământul și capacitatea părţilor . . ..... 674—67% 
Formele şi dovedirea contractului .. ...,.... 677 

CAPITOLUL II 

Despre obligaţiile împrumutătorului ......., 677 
Responsabilitatea împrumutătorului (art. 1580, 1581, 

1582, 1583), n 678—681 

CAPITOLUL III 

Despre obligaţiile împrumutatului (art. 1579 .$ 1, 1584— 
1586) ......... e 682—688 
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Cazul când împrumutul are de obiect o sumă de bani 
(axt. 1578, 1579 $ 3)... 688—694 

CAPITOLUL IV 

Despre împrumutul cu dobândă. ......... 694—698 Reșulele privitoare la împrum. eu dobândă (art. 1587— 
1590) „698—'707 Imprumutul cu dobândă în dreptul internaţional. . . '708—712
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TABLA ALFABETICĂ ȘI ANALITICA 
A 

MATERIILOR CUPRINSE IN TOM. AL IX-ceA 

A 

Abitaţie., — Nu poate, în prin- 
cipiu, să facă, obiectul unei loca- 
țiuni, afară de excepţia admisă 
prin art. 572 $ 2, p. 40 şi49,n.2. 
V. Locaţiune. 

Absenţă. — Absența mandan- 
tului sau mandatarului nu aduce 
încetarea mandatului, ea putând 
fi numai o cauză legitimă de re- 
nunțare din partea mandatarului, 
626. V. Mandat. 

— Ace lrimeşi în posesiunea, 
bunurilor unui absent, neavând 
decât dreptul de administraţie, nu 
pot contractă un împrumut în so- 
coteala absentului, 676. V. Im- 
prumut. 

Accident.— Garantarea specta- 
torului, care asistă la o repre- 
zentaţie, contra accidentelor, 99 
n. 2. — Cazul când spectatorul a 
închiriat o lojă întrun teatru sau 
circ, 99, n. 2. V. Zocaţiune. 

— Dacă lucrătorul, care a fost 
victima unui accident suferit cu 
ocazia lucrărei sale, trebue, pentru 
a puleă, cere daune delia patronul 
său, să dovedească o culpă din 
partea acestuia, sau dacă patro- 
nul trebue, spre a scăpă de răs- 
pundere să dovedească cazul for- 
luit ori greșală lucrătorului. Cu 
alte cuvinte, se aplică în specie 
principiile culpei aquiliane sau a- 
celei contractuale? (Controv.), 272 
urm. Și tom. V. p. 498 urm. Vezi 

Culpa contractuală, ' Locaţiune de 
servicii, etc. 

Acţiunea de in rem verso (loca- 
țiune), 88, 313 ; (societate), 507, 508. 

Acţiuni posesorii. -Exercitarea 
acestor acţiuni de către locatar 
sau arendaş, 30 nota ; 119, text şi 
nota 5. 

— In caz de turburare de fapt, 
locatarul sau arendaşul poate 
exercită acţiunea în reîntegrare 
contra autorului turburărei, 119.— 
El nu are însă acţiunea în com- 
plângere, 119 n. 5. V. Locaţiune. 

— Chestiunea de a se şti dacă 
într'o acţiune posesorie o parte 
are sau nu posesiunea anuală, şi 
dacă acea posesiune este sau nu 
de natură a duce la prescripţie, 
este o chestie de fapt nesupusă 
controlului C. de casaţie. Rev. Ju- 
risprudenţa din 1909, No. 40, p. 634. 

— Exercit. acţ. posesorii de că- 
tre bezmănar, 378, 422, 439. Vezi 
Bezman. 

— Exercit. acţ. posesorii între 
comunişti, 542, text şi nota 5. Vezi 
şi Cas. rom. Cr. judiciar din 1909, 
No. 54. V. Comunitate. 

Acţiunea în revendicare.—Exer- 
citarea, ei de către bezmănar, 
422, 439. V. Bezman. 

— Fiecare din proprietarii in- 
divizi poate să revendice pariea 
sa dela terţii detentori, pentru a 
face să se recunoască dreptul său 
de coproprietate, nu însă pentru 
a face să se delase o parte mate-
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rială din lucrul comun, aceasta 
nefiind cu putinţă decăt în urma, 
împărţelei, 542. Cpr. Trib. Dolj, 
Pagini juridice din 1910, No. 58, 
p. 461. V. Comunilate. 

Administraţie legală. — Con- 
tractarea unui împrumut de către 
tatăl administrator legal al bunu- 
rilor copiilor săi (Controv.), 675, 
676 şi tom. II, p. 499, nota 1 (ed. 
a 2-a). V. Imprumut. 

— Tatăl administrator legal nu 
poate luă cu chirie sau în a- 
rendă, bunurile copilului ce admi- 
nistrează, (Controv.), 54 şi tom. 
II, p. 502 (ed. a 2-a). 

Adopţiune. —Hotărirea de adop- 
țiune nu are nevoe de a fi cetită 
în şedinţă publică. Cas. rom. şi 
Trib Covurlui, Dreptul din 1910, 
No. 2 (cu observ. noastră critică) 
şi Cr. judiciar din 1910, No. 13 şi 
23. — Contra: Tom. II al Coment. 
noastre, p. 435 (ed. a 2-a), 

— Cererile de anulare ale adop- 
țiunei, fiind referitoare la starea, 
civilă a persoanelor, nu sunt de 
compelinţa judecătoriilor de oeoa- 
le. Judec. ocol. Caracal, Cr. judi- 
ciar din 1909, No. 82. 

— Sa decis de curând, conform 
părerei noastre, ulât de tribun. 
ilfov cât şi de C. din Bucureşti, că 
copiii adoptatului nu vin la moş- 
tenirea adoptatorului, nici jure 
proprio, nici prin reprezentare. 
Vezi Dreptul dini 1909, No. 80 şi 
Cr. judiciar din 1910, No. 18. 

Afişe. — Concesiunea de a lipi 
afișe pe păreţii exteriori ai imo- 
bilului aparţine locatarului, iar 
nu locatorului, 108 nota. V. Zo-. 
cațiune. 

Agio (in materie de imprumut), 
690 n. 1. 

Alegerea de domiciliu (în mate- 
rie de legea proprietarilor), 347.— 
Efectele acestei alegeri de domi- 
ciliu (nulitatea actului), 347, 357, 

— Această nulitate nefiind de 
ordine publică, nu poale fi invo- 
cată după ce părţile au intrat în 
discuţie asupra fondului. Cas. rom. 
Cr. judiciar din 1910, No. 22. v. 
Legea proprietarilor. 

— Minist. public, când atacă 
cu apel o hotărire privitoare la - 
truslurile arendășești, nu este o- 

bligat a face alegere de domiciliu 
în resortul Curţei, 3+8. 

— Alte cazuri în care se mai 
prescrie alegerea de domiciliu, 347, 
n. î și lom. I, p. 480, nota 1 (ed. 
a 2-a). 

Aluviune. — Dreptul bezmăna- 
rului la aluviune, 419; tom. II, 
partea. 1-a, 359, nota î, în medio 
(ed. a 2-a) şi tom. VIII, p. 147,n.4. 
V. Bezman. 

— Cui se cuvine aluviunea for- 
mată în timpul exerciţiului con- 
tractului de locaţiune? 83 n. 1; 
tom. III citat, p. 359, nota 1 (ed. 
a 2-a) și tom. VIII, p. 147, nota 1, 

Amanet. — Este un contract 
real, 640. V. asupra Amanetului 
tom. X. V. şi v* Contracte reale. 

Anatocizm (Dobândă la dobân- 
dă), tom. VI, 414 urm. 

Ancheta in futurum. — Admi- 
terea ei în materia legei proprie- 
tarilor, 352. Vezi Legea proprie- 
tarilor. 

Angajament teatral.— Contrac- 
area, unui asemenea angajament 
de către o femee măritală, 580, 
nota 1. V. Femee măritată. 

Animale. — Pot face obiectul 
unui comodat, 659, 667. V. Co- 
modat. 

— Ele pot face şi obiectul unui 
mutuum, după, intenţia părţilor, 
667. V. Imprumut. 

— Oblig. locatarului unui ani- 
mal, 135. V. Locaţiune. 
— Locatarul unui imobil poate, 

afară de cazul unei convenţii con- 
trare, să aducă, în imobilul închi- 
riat câni sau alte animale nevă- 
tămătoare, 136. V. Locaţiune. 

Antichreză. — Credilorul anli- 
chrezist poate să schimbe imobi- 
lul supus antichrezei, 49, nota 2. 
Vezi asupra Antichrezei, tom. X. 

Antipricon (schimbul imobilului 
dotal), '7 şi tom. VIII, 311 şi 582, 
V. Schimb. 

Antreprenori (de lucrări).—Res- 
ponsabilitalea lor, 299 urm., 302 
urm. V. Architecți, Locaţiune de 
lucrări, etc. 

-— Sa decis de curând că pro- 
prielarul este obligat a plăti lu- 
crările făcute de antreprenor peste



prevederile devizului, alunci când 
acele lucrări au fost aprobate de 
mandalarul (arhitectul) proprie- 
tarului, ca fiind utile şi necesare 
pentru soliditutea imobilului, şi au 
folosit proprietarului. Cas. rom. 
S-a III, deciz. No. 48 din 5 Fe- 
bruarie 1910. Rev. Jurisprudenţa 
din 1910, No; 7, p. 99, 160. 

Apă. — Introducerea apei, de 
către locatar, în imobilul închi- 
riat, 141. V. Locaţiune, Gaz, Lu- 
mină electrică, etc. 

Apel (în materie de legea pro- 
prietarilor), 354, 355. V. £. pro- 
prielarilor. 

Arbitri.— Dacă există solidari- 
tate între ei. (Conlrov.), 595, n. 3. 
V. Solidaritate. 

Arhitecţi. — Responsabilitatea, 
lor; perderea sau deteriorarea 

„lucrului înainte de predare, 299 
urm.— Perderea sau deteriorarea 
lucrului după predarea lui (pre- 
scrierea acţiunei în responsabili- 
taie prin 10 ani), 302 urm. V. Zo- 
cațiune de tucrări, p. 164 (a tablei), 

— Responsabilitatea antrepre- 
norului când lucrează fără inter- 
mediarul unui arhitect, sau sub 
ordinele unui arhitect, 306, 307. 
V. Locaţiune de lucrări, 

— Dacă se poate sau nu de- 
rogă, dela reguiele care statorni- 
cesc responsabilitatea arhitecţilor 
(Controv.), 309. V. Zocaţiune de 
lucrări. — Responsabilitatea arhi- 
tecţilor edictată de dreptul comun, 
309, 310. 

Arendare. -— Prin arendare se 
înțţălege închirierea fondurilor ru- 
rale, 21, 23, 225. 

Arendarea pe bani, 225 urm. 
Oblig. particulare ale locatoru- 
lui (predarea lucrului arendat), 
226, 227. 

— Oblig. particulare ale aren- 
daşului (înzestrarea moșiei cu vi- 
tele şi instrumentele necesare la 
exploatarea ei, în interesul unei 
bune culturi a pământului), 227 
urm. — Sancţiunea acestei oblig. 
p. propietar (daune şi chiar rezi- 
ierea contractului), 228. — Alte 
ipoteze în care proprietarul mai 
oale cere rezilierea contractu- 
ui, 229. 

— Slirângereu recoltelor în locu- 
rile obișnuite (hambare, şuri, co- 
şere, elc.), 229, 

— Oblig. arendașului de a apără 
fondul arendat contra uzurpărilov, 
159 urm, 229, 230. V. Uzurpare. 

— Plata arendei sau câștiului, 
230 urm. 

— Dreptul arendașului dea cere 
un scăzâmânt atunci când toată, 
recolta, sau cel puţin jumătate din 
ea a peril prin caz tortuit, îna- 
intea culegerei ei, alară de cazul 
când arendaşul ar fi luat cazurile 
forluite asupra lui, 232, 933.— Bez- 
mănarul nu are acest drept, 231 
nola ; 374, n. 4 şi 381. V. Bezman.— 

— Subarendaşul are drept la 
scăderea din preţ, în condiţiile 
avi. 1475 urm., pe când cesionarul 
“contractului de arendă nu are 
drept la această scădere, 71. — 
Temeiul juridic al acestui drept 
al arendașului, 233. — Dovedirea 
cazului fortuit incumbă arenda- 
şului, 232 n. &. — Cum joate fi do- 
vedit cazul foriuil (martori pre- 
zumpții, etc.), 232, n, 4. — Exemple 
de cazuri fortuite (săceta, îngheţul, 
grindina, furtuna, incendiul, răz- 
boiul, etc.)., 234, n. 4; 446 ad no- 
tam. — Cazurile fortuite ordinare 
şi extraordinare, 235 nota. — Pe 
lângă scăzământul din preţ, aren- 
daşul nu poale cere daune, nici 
rezilierea contractului, 233 n. 1.— 
Nici seminţele întrebuințate de el, 
233, n. 1.— Condiţiile cerute p. ca. 
arendașul să poată avea drept la 
o scădere din preţ, 234 urm. 

— Perderea recoltei trebue să 
fie cel puţin de jumătate, şi să fie 
anterioară, culegerei ei, 235, 936. 

— Cazul când bunurile aren- 
date cuprind mai multe specii de 
fonduri, 236. -— Compensarea, de- 
ficitului frucielor cu valoarea lor 
venală (Controv.), 237. — Arenda- 
şul pu are drept la un scăzământ 
din prețul arendei, de câteori a 
luat cazurile fortuite asupra lui, 
233, 238, 239. 

Arendarea pe îructe, 242 urm. 
— Nu este decât un contract 

cu dijmă, 399 ad notam. V. Dijmă. 
— Acest contract poate fi con- 

simţit nu numai de proprietar, ci 
şi de uzufructuar, 245. V. Uzufruet. 

— Analogia acestui contract cu 
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societatea, 32, 43, 69, 242, 243,n.1 
şi 247. V. Societate. 

— Eroarea, asupra. persoanei a- 
rendașului din partea locatorulu i 
este o cauză de anulare a contrac- 
tului, nu Însă şi eroarea din partea 
arendașului asupra persoanei lo- 
catorului, 242 n, 1. — Deşi loca- 
tarul şi arendaşul pot, în prin- 
cipiu, să subinchirieze, să sub- 
arendeze sau să cedeze contrac- 
tul, dacă această facultate nu le-a 
fost interzisă prin contract, totuşi, 
prin excepţie, în materie de aren- 
dare pe tructe, subarendarea şi 
cesiunea contractului este oprită, 
dacă n'a fost anume permisă, 68, 
69 şi 244. V. Locaţiune. 

— Motivul acestei excepţii, 69, 
244. Sancţiunea, acestei dispoziţii 
(rezilierea. contractului şi daune), 
244. — Acest contract nu se stânge 
prin moartea părților, 243, n. 4. 
244. Competinţa în materie de a- 
rendare pe fructe, 247. 

Arvună.—Incheierea unui con- 
tract de locaţiune cu dare de ar- 
vună. 26: tom. VI, p. 287 urm. şi 
tom. VII. p. 556, 557. V. Zoca- 
țiune, - 

Asigurare. — Prescrierea acţiu- 
nilor care rezultă din contractul 
de asigurare, 288. 

— Plata premiilor de asigurare 
este în sarcina locatorului, în lipsa 
unei convenţii contrare, 130. V. 

„Locațiune. 

Asigurări mutuale. — Dacă sunt 
adevărate societăţi, 468. V. So- 
cietate. 

Asociaţie. — Deoseb. între aso- 
ciaţie şi socielate, 461. V. Societate. 

Asociaţie în participare, — Nu 
este persoană morală, 457 nota. 

— Spre a fi opusă terţiilor, ea, 
trebue să fie constatată printrun 
act scris, 456 n. 3. V. Societate, 

Avocaţi.— Avocatul este un lo- 
cator de servicii, 253. — Ca toţi 
profesioniștii, avocatul are drept 
la un onorariu, de câteori nu sia 
stipulat gratuitatea serviciilor sale. 
Acest, onorariu se apreciază de 
tribunale, 254, 559. V. Locaţiune. 

— Reducerea onorarului avo- 
caţilor, 255, 324,:n. 2; 559, n. 2, 

— Dreptul avocatului dea stipulă, 

Îi ca onorariu, o parte din câştigul 
ce va, realiză. V. Quota Litis. 

— Responsabilitatea avocaţilor, 
554, 

— Sa decis că lipsa avocatului 
unei părţi nu constitue un motiv 
legal de amânare, părţile nefiind 
obligate să fie asistate de avocaţi, 
aceasta fiind lăsat de lege la fa- 
cultatea lor ; de aceea judecătorii 
fondului nu sant datori să moti- 
veze respingerea, cererei de amâ- 
nare întemeiată pe lipsa, avoca- 
tului. Cas. rom. S-a 1, deciz. No. 45 
din 15 Ianuarie 1910. Rev. Juris- 
prudența din 11 Februarie 1910, 
No. 5, p. 1. 

Autoritatea Iucrului judecat.— 
V. Zucru judecat. 

B 

Bagaje.—Responsabilitatea că- 
răuşului p. bagajele călătorului, 
28, 283 urm. V. Zocațiune (contract 
de transporl). 

Banii. — Nu poi face obiectul 
unui schimb, 3 text şi n. 3. 

Bărbat. — Contractul, care ar 
face din bărbat servitorul şi lucră- 
torul femeei sale, ar fi nul ca con- 
trar principiului autorităţei mari- 
tale, 249 nota. V. Locaţiune. 

Beneficiu de inventar. — Accep- 
tarea beneficiară a moştenirei 1o- 
catarului, pe care unii o asimi- 
lează pe nedrept falimentului aces- 
tui din urmă, nu aduce desfiin- 
țarea, de drept a contractului de 
locaţiune, 222 n. 3. V. Zocaţiune. 

Bezman. — Definiţie, 369 urm. — 
Etimologia cuvântului bezman, 
369, n. Î. — Origina bezmanului, 
embaticului sau emfiteozei (drep- 
tul roman), 371—374. — Contract 
consensual, 5, n. 1 şi 374..— Con- 
stituția împăratului Zenon în pri- 
vinţa bezmanului sau emfiteozei, 
374, 375, n. 4. — Bezmănarul nu 
aveă drept la, comoara găsită în 
fondul supus bezmanului, decât ca 
găsitor, 376.— El aveă însă drept 
ia, celelalte emolumente ale lu- 
crului, 376. — Caracterul bezma- 
nului (drept real ca şi astăzi), 377, 
417, 438. — Consecinţile care re-



Bezman 

zultau la Romani din realitatea 
acestui drept, 378. — Modurile de 
stabilirea şi de stângere a bez- 
manului, 378, 379.— Stabilirea bez- 
manului prin uzucapiune (Con- 
troversă), 379. V. Uzucapiune. 
Bezmanul în dreptul străin. — 

Dreptul vechiu şi actual francez, 
380—382.—Dreptul belgian şi olan- 
dez, 383—385. — Dreptul german, 
vechiu şi actual, 385—386. — Drep- 
tul austriac, 386, 387. — Dreptul 
italian, spaniol şi portughez, 387— 
396. — Dreptul rusesc, 396.— Drep- 
tul japonez, 397—398. 

Dreptul nostru actual 398 urm.— 
Critica legei noastre, 20, 399 urm. 

— Legile p. răscumpărarea em- 
baticurilor, 399, n. 4. 

— Străinii cari, în mod abuziv, 
au fost primiţi ca bezmănari în 
unele iârgușoare din comunele 
rurale, n'ar puteă astăzi să res- 
cumpere bezmanul în baza legi- 
lor existente in această privinţă, 
400, 401 ad notam. V. Străini. 

— Ei nu pot, de asemenea, să 
dobândească un loc de bezman 
sau cu dijmă într'o comună ru- 
rală, 401 ad notam. V. Dijmă 

— Bezmanul în codul lui Andr. 
Donici, 402—404. 

— Bezmanul în codul Calimach, 
404 urm. — Deoseb. între tezman 
şi locaţia ereditară, 407 urm. — 
Intre bezman şi superficie, 410 
urm. V. Superficie. — Intre bez- 
man şi dijmă, 412 urm. V. Dijmă. 

— Bezmanul cereâ în totdeauna 
un act scris, pe când dijma putei 
îi stabilită în mod verbal, 417,448, 
42%. — Admiterea aceleiaş soluţii 
sub codul Caragea, 440. Cpr. asu- 
pra acestei chestiuni, Cas. rom,, 
Revista Jurisprudenta din 1909, 
No. 40 și Dreptul din 1910, No. 5.— 
Caracterul bezmanului (drept real 
ca şi la Romani), 377, 417, 438. — 
Arhierii şi egumenii monăstirilor 
nu puteau deci constitui un bez- 
man, 417 urm. — Admiterea ace- 
leași soluţii în C. Caragea, 438 urm. 

— Modurile de constituire ale 
bezmanului (hrisov domnesc, testa- 
ment, uzucapiune), etc., 418 urm., 
440.— Quid în privința uzucapiu- 
nei în dreptul roman? (Controv.), 
3179, î. şi n. Î. V: Uzucapiune. 

Bezman 

— Sub codul Calimach, bezma- 
nul poate fi perpetuu sau vremel- 
nic, 370, n. 4, 419.— Termenul bez- 
manului vremelnic, 419. — Bez- 
mănarul are drept la aluviune, 
comoară, elc., 419.— La mine, ca- 
riere, etc., 420. — Quid în privinţa 
comorei în dreptul roman? 376, 
t. şi n. î.—Prefacerile ce bezmă- 
narul poate să aducă fondului, 420. 
— Imbunătăţirea fondului (deoseb. 
de codul austriac), 412, 420.—Bez- 
mănarul este garantat de proprie- 
tar contra turburărilor şi evie- 
țiunei, 421. — Dreptul bezmăna- 
rului şi proprietarului de a dis- 
pune fiecare în parte de dreptul 
său, de a-l înstrăină, ipotecă, etc., 
421, 422. Cpr. C. Iaşi, Dreptul No. 
23/8910. — Bezmănarul poate să 
închirieze imobilul supus bezma.- 
nului, 49, n. 2. 

— Bezmanarul are acţiunile po- 
sesorii, acţ. în revendicare, etc., 
378, 422. V. Ac. posesorii, etc. 

— Dreptul de protimisire al pro- 
prietarului în privinţa înstrăină- 
rilor prin acte inter vivos, 422 urm. 

— Plata canonului, dărilor şi a 
dijmelor, 425. — Bezmânarul nu 
poale cere micşorarea; canonului 
la caz de o recoltă rea, 231 nota; 
374 n. 4 şi 381.— Desființarea bez- 
manului în caz de neplata ca- 
nonului trei ani consecutivi, 425 
urm.—Deoseb. în această privință 
între codul Calimach şi C. Cara- 
gea, 426, 442. — Depunerea ba- 
nilor, cari constituese canonul, 
de către bezmănar, 429. — Izgoni- 
rea hezmănarului nu poate fi ju- 
decală conform procedurei su- 
mare a. legei proprietarilor, 342 
şi 426 n. 2. V. Legea proprietarilor. 

— Tacita relocaţie nu are loc 
în materie de bezman, dacă con- 
tractul embaticar ar expiră sub 
codul actual, pentrucă aceasta ar 
însemnă a constitui astăzi un bez- 
man, ceeace art. 1415 opreşte, 188 
n. 1; 419 n. 3 şi 431. V. Locaţiune, 
Tacila relocaţie, etc. | 
Modurile de stângere ale bezma- 

nului, 430 urm. — Quid în privinţa, 
perderei parţiale a fondului ? 434, 
n. Î. — Uzucapiunea de 40 ani, 
433, 434. — Nici bezmănarul nici 
dijmănarul nu poate să prescrie 
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contra proprietarului, 434. Vezi 
Dijmă. 
___— Besmanul în codul Ipsilant, 
484 urm, 

— Bezmanul în codul Caragea, 
436 urm. — Definiţie şi. critica, co- 
dului Caragea, 437, 438. 

— Bezmanul este şi în acest cod 
un drept real (Controv.), 438. — 
Dreptul bezmănarului la acţiu- 
nile posesorii, în revendicare, ete. 
439. — Dreptul de protimisire al 
proprietarului, 439, n. 3. — Stabi- 
irea bezmanului (hrisov domnesc, 
convenție, testament, prescripţie, 
etc.), 439 urm. 
— De câteori el se stabileşte prin 

convenţie, trebue un act scris (ad 
probationem, iar nu ad solemnita- 
tem) (Controv.), 440, i. şi n. 5. — 
Cpr. Cas. rom. Revista Jurispru- 
dența din 1909, No. 40, p. 630 şi 
Dreptul din 1910, No. 5. 

—- Modurile de stângere a vez- 
manului sub codul Caragea, 442 
urm. — Deoseb. între codul Cara. 
gea şi codul Calimach în privinţa 
stângerei bezmanului priv neplaia 
canonului ; bezmănarul nu-şi per- 
de hinalele şi îmbunătățirile sale, 
iar judecătorii pot să-i acorde un 
termen de 6 luni pentru plata ca- 
nonului, ceeace codul Calimach 
nu admite. 442. 

— Deşi codul Caragea nu vor- 
beşte decât de stângerea bezma- 
nului prin neplata, canonului, totuşi 
se aplică, în această privinţă, cele- 
lalte moduri de stângere, 443, 444. 
— Nedesfiinţarea bezmanului prin 
fiiloxerarea viei supusă bezmanu- 
lui (Contr.), 444 urm. V. Filoxeră, 

Bilet de drum de fer. — Biletele 
de abonament, ca și cărţile per- 
manente, sunt personale călăto- 
rului căruia au fost date, şi nu 
pot fi cedate altora, 282 n. 1, 

Bilet de teatru. — Biletele de 
teatru pot fi cedate altora, dacă nu 
au pe ele o menţiune contrară, 282. 

Brevet de invenţie. — Proprie- 
tatea, sau folosința unui brevet de 
invenţie pot fi aduse ca miză într'o 
societate, 482 ad notam. — Impăr- 
tirea brevetului de invenţie, când 
asemenea brevet este pus în co- 
mun, 546. V. Societate. 

C 
Cadavre. — Transportarea ca- 

davrelor (regul. din 5 lanuar 1877 
şi din 13 April 1899 $ 39), 277 n. 5. 

Calea ferată. — Aplic. art. 1483 
şi 1902 la construirea unei căi fe- 
rate (Conlrov.), 304 n. 3 V, Zo- 
cajiune de lucrări, 

_Calomnie. — Dreptul unei so- 
cielăţi comerciale de a se plânge 
de delictul de calomnie, 457 n. 1. 
V. Societate. 

Cambie. — Promisiunea de do- 
bâuzi cuprinsă într'o cambie se so- 
coteşte ca nescrisă, rămănând însă 
ca, în urma, scadenței termenului, 
dobânda comercială să curgă de 
drept, că, în toate oblig. comer- 
ciale în genere, 701. V. Împrumut. 

Cariere. — Drepiul bezmăna- 
rului la carierele şi minele găsite 
în fondul supus bezmanului, 490. 
V. Bezman. 

— Superficiarul nu are drept la 
aceste produse ale fondului, 420. 
V. Superficie. 

Case de toleranţă. — Dacă se 
poate inchiriă un imobil pentru 
exploalarea unei case de tole- 
ranţă, 35 urm. a. 5. V. Zocafiune. 

—  Nulitatea societăţei consti- 
tuilă in scopul de a exploată o 
casă de toleranţă, 465. V. Societate. 

— Nulitatea împrumutului con- 
tracialt în vederea exploatărei unei 
case de toleranţă, 673. Vezi Im- 
prumut. 

Caz fortuit. — Definiţie, 171, 234 
n. &. — Exemple de cazuri fortuite 
(incendiul cauzat prin trăznel, cu- 
tremur, inundație, revoluțiile, răs- 
coalele ţărăneşti, etc.), 90, n. 1; 
118, 161 n. 4, 471 text și n. 1,234 
n. 4; 648. V. Zocaţiune, 

— O grevă generală a lucrăto- 
rilor unei fabrici sau unei uzini 
poate constitui un caz fortuit, 298; 
tom. VI, p. 350 şi tom. VIII, p. 64, 
ad notam. V. Grevă. V. asupra o- 
prirei grevelor in ceeace priveşte 
pe funcţionarii publici, legea, pro- 
mulgată în Monitorul Oficial din 
20 Decemb. 1909, No. 214, p. 8370. 

— Exproprierea p. cauză de uti- 
litate publică este ea un caz for- 
tuit? 90, 91 nota, 124; 320,



— Quid în privinţa filoxerei ? 90 
n. 1; 234 n. 4, 46 ad notam. YV. 
Filoxeră. 

— Furtul cu mâna înarmată 
este un caz fortuit, 284. 

— Qui în privinţa furtului prin 
escaladare sau cu efracţiune ? 
(Controv.), 28 n. 3. 

— Faptul princepelui, adecă a 
unei autorităţi legal constituite, 
este un caz fortuit, 122 şi 161 n. 4. 
Cpr. Trib. Tutova, Dreptul din 1909, 
No. 49 (cu observ. noastră). 

— Incendiul nu este însă prin 
el un însuş un caz fortuit, 648. 
Cpr. şi C. din Bucureşti; Dreptul 
din 1902, No. 84%. V. Incendiu. 

— Debitorul nu răspunde de per- 
derile şi deteriorările pricinuite 
prin caz fortuit sau forţă majoră. 
— Aplic. acestui principiu la co- 
modatar, 647. V. Comodat. 

— Debitorul trebue să dove- 
dească cazul fortuil ce invoacă, 
648. 
— Dovedirea cazului fortuit prin 

martori şi prezumpţii, 232 n. 4. 
— Debitorul răspunde însă de 

cazul fortuit de câteori l-a luat 
asupra, lui, 91, 164. 

— El răspunde, de asemenea, de 
cazul fortuit provocat prin culpa 
sa (casus culpa determinatus), 162 
ad notam; 283 n. 1, 236, 485 n. 4, 
649. Vezi şi tom. V, p. 193 și 586 
nota. 4. V. Comodat, Locaţiune, ete. 

— Desființarea contractului de 
locaţiune de lucrări printr'un caz 
fortuit întâmplat fără culpa vre- 
uneia, din părţi, 320, 

Cărăuş, Cărăuşie. — Contractul 
de cărăușie sau de transport, 277 
urm. V. Zocaţiune (contractul de 
transport). 

— Dr. internaţional, 330. 

Căsătorie. — Nu poate fi săvâr- 
șită prin mandatari, 551 nota 3; 
567 text şi n. 4 V. Mandat. 

— Conlractul prin care cineva, 
se obligă a mijloci săvârşirea unei 
căsătorii este o locaţiune de lu- 
crări, 324. V. Locaţiune. 

—  Mijlocitorul unei căsătorii 
are drept la un onorariu (Con- 
trov.), 254, 255 iext şi n. 1; 324 
n. 3. Vezi şi tom. V, 142, 143n.3. 
V.: Curtaj matrimonial, Pețitor, ete. 

Cheptel (Bail â—).— Ce este acest 
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contract? Eliminarea. textului fe. 
privitor la acest contract, 22, text: 
şi nota 2..V. Zocaţiune. 

Cerere reconvenţională.—Nead- 
miierea ei în materie de legea 
proprietarilor (Controversă), 336 
nota 2; 351. V. Legea proprieta- 
rilor. 

Chitanţa (de plata chiriei pe doi 
ani viitori sau pe mai mulţi ani). 
— Trebue să fie lranscrisă spre a 
fi opozabile terţiilor, 153 urm. YV. 
Locaţiune, T'ranscriere. 

Cimitir. — Natura contractului 
rin care se concedează cuiva un 
oc întrun cimitir (Controv.), 33, 
35 şi tom. III, partea I-a, p. 719 
n. î (ed. a 2-a). V. Locaţiune. 

Circ. — V. Accident, Locaţiune, 
Teatru, etc. 

Clauză penală.—Stipularea unei 
clauze penale într'un contract de 
cărăuşie sau transport, 280 n. 3. 

— In caz când debitorul a, plătit 
o clauză penală, el poate s'o ceară 
înapoi prin acţiunea în repetiţie, 
706: tom. V, p. 387 n. 1;tom. VI, 
p. 28 şi 423 urm. V. Imprumul. 

Codevălmăşie. — V. Comunitate. 

Colon parţiar, — Ce este, 242, 
texi şi n. 3; tom. III partea I-a, 
p. 159 n.5;243 n.1;492 n.3 şi 497. 

Comerţ similar. — V. Industrie 
similară. 

Comision, — Deosebire între co- 
mision și mandat, 556 ad notam. 
V. Mandat. 

Comoară.— La Romani, bezmă- 
narul nu aveă drept la comoara 
găsită în fondul supus :bezmanu- 
lui, decât ca găsitor, 376 n. 1. — 
El aveă însă drept la celelalte 
emolumente ale lucrului, 376. V. 
Bezman. 

— Quidsub codul Calimach 2419. 
— Quid în privinţa locatarului ? 

V.. Zocaţiune. 
— Acel care, găsind o comoară 

intrun fond străin și-o însuşeşte 
în întregimea ei, comite un furt 
pentru partea ce nu.i se cuvine, 
Cas. Florenţa, Dreptul din 1909, 
No. 79 şi tom. III, p..220, text şi 
n. Î (ed. a 1-a). 

737.
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Comodatul. — Deoseb. între co- 
modat şi împrumul simplu (mu- 
tuum), 634, 636 urm., 666. — Im- 
prumutul simplu are de obiect lu- 
cruri fungibile, iar comodatul lu- 
cruri nefungibile, 635, 666. 

— Deosebire între lucrurile fun- 
gibile şi consumptibile, 635 n, 1. 
— Natura şi caracterele como- 

datului, 637 urm. — Definiţia co- 
modatului, 637, 638. — Deosebire 
între comodat şi precariu, 638, 655, 
V. Precariu, 

— Comodalul este un contract 
unilateral, 638, 669.— Este un con- 
tract cu titlul gratuit, 639, 653, 
669. — Neaplicarea, în specie, a 
art. 1179 C. civ., 646. — Deoseb. 
între comodat şi donaţiune, 639, 
647.— Intre comodat și uzufruct, 
639. — Intre comodat şi locaţiunea 
de lucrări, 640. — Intre comodat 
şi mandat, 552, 640. — Intre co- 
modat şi depozit, 640. V. Depozit, 
Locațiune, etc. 

— Comodatul este un contract 
real, ca şi împrumutul simplu, 
depozitul şi amanetul, 640, 670.— 
EI este un contract de binefacere, 
639, 653, 669. 

— Existenţa contractelor reale 
în dreptul actuai (Controv.), 640 
urm _V. Contracle reale. 

— Efectele făgăduinţei de como- 
dat, 642 urm., 671. 

— Capacitatea ce trebue să aibă 
imprumutătorul, 643. 

— Capacitatea, imprumutatului, 
643 urm. 
— Lucrurile care pot face o- 

biectul unui comodat (toate lu- 
crurile nefungibile, care sunt în 
comerţ), 644 —Nu numai mobilele, 
dar şi imobilele pot face obiectul 
unui comodat, 644. — Comodatul 
poate să aibă de obiect şi anima. 
lele, 659, 667. V. Animale. 

— Constituirea unui comodaţ 
asupra, lucrului altuia, 645. — Da- 
rea în comodat a imobilului do- 
tal, 645. V. Imobil dotal. , 

— Darea in comodat a numelui 
patronimic, 645. V. Nume patro- 
nimic. 

— Nu pot însă fi imprumutate 
lucrurile menite la săvârşirea unei 
crime sau unui delict, 645. 

— Nu se poate, de asemenea, 
ca cineva să iă cu titlu de co- 
modat lucrul său propriu, 645. 

  

— Dovedirea comodatului (aplic. 
dreptului comun), 646. 

— Trecerea, conform dreptul 
comun, a oblig. care rezultă din 
comodat la moştenitorii imprumu- 
tătorului şi ai împrumutatului, 
646. — Cazul când comodatul a 
fost făcut numai în considerația 
persoanei comodatarului, 646. 

— Oblig. comodalarului, 641. 
—- Responsabililatea  comodata- 

rului, 647. 
— Cont. dreptului comun, co- 

modatarul nu răspunde de per- 
derile şi deteriorările prin caz 
fortuit sau forţă majoră, 647. — 
Exemple de cazuri fortuite, 648. 

-- Cazurile când comodatarul 
a luat asupra lui cazurile for- 
tuite, 648. V. Caz fortuit. 
— Cazurile când lucrul impru- 

mutat a fost preţeluit de părţi 
(răspunderea de cazul fortuit), 
648, 649. 

— Când cazul fortuit este rezul- 
tatul unei culpe comise de îm- 
prumulat, 649, 

— Oblig. comodatarului de a 
garantă păstrarea, lucrului împru- 
mulat prin întrebuinţarea lucru- 
lui său propriu, 650. — Oblig. co- 
modatarului de a preferă, la caz 
de pericol, lucrul împrumutat lu- 
crului său propriu, 650. 651. 

— Neaplicarea acestui princi- 
piu mandatarului, nici gerantu- 
lui de afaceri, nici depozitarului 
etc. 587, 651. V. Depozil, Gestiune 
de afaceri, Mandat, etc. 

— Răspunderea, comodatarului 
în caz când ela întrebuințat lu- 
crul imprumutat la o altă tre- 
buinţă, ori pentru un timp mai 
îndelungat decăt acel hotărit, 651, 
652. — Cazul când comodatarul ar 
fi păstrat lucrul peste termenul ho- 
tării, fără însă a se servi de el, 652. 

— Modul cum comodatarul ire- 
bue să intrebuinţeze lucrul îm- 
prumutat, 653. 
— Oblig. comodatarului de a res: 

titui lucrul împrumutat, 654 urm. 
— Restit. se face comondantu- 

lui sau reprezentanţilor săi, 857.— 
Locul unde se face restituirea. 657. 

— In caz când există mai mulţi 
comodatari ai aceluiaș lucru, ei 
sunt obligaţi solidar, solidaritatea 
nexislând insă între moştenitorii 
lor, 658. V. Solidaritate.



Comodatul 

— Obligaţiile comodantului, 658 
urm. — Comodantul nu are obli- 
gaţia, pe care o are locatorul, de 
a face ca comodatarul să se fo- 
losească de lucrul împrumutat, 
658. — Restit. cheltuelilor făcute 
de comodatar pentru conservarea 
lucrului, 659. 

— Restituirea, cheltuelilor nece- 
sare, 659. 

— In privinţa cheltuelilor utile, 
ele se restitue, conform princi- 
piilor generale, pănă la concu- 
renţa plus-vulutei adusă lucrului 
prin facerea lor, 659. 

— Nerepetarea din partea, co- 
modatarului a speselor făcute de 
dânsul pentru uzul lucrului îm- 
prumutat, 660. 

— Privilegiul comodatarului p. 
cheltuelile făcute de dânsul spre 
conservarea lucrului, 660, 661. V. 
Privilegiu. 
— Dreptul de retenţie a! como- 

daiarului (Controv.), 661, text şi 
nota 2. V. Dr. de retenție. 

— Necompensarea creanţelor ce 
comodatarui ar aveă contra como- 
dantului, 661, 662. V. Compensaţie. 

—, Responsrabilitatea comodan- 
iului cu privire la defectele lu- 
cerului împrumutat, 662, 663. 

— Inceţarea comodatului, 663, 
664. 

—  Compelinţa, în materie de 
comodat, 663, 664. V. Competinţă. 

— Comodatul in dreptul inter- 
naţional privat, 664. V. Dr. inter- 
național. 

Compensaţie.— Creanţele ce co- 
modatarul ar aveă contra como- 
dantului nu sunt supuse compen- 
saţiei, 661, 662. V. Comodat. 
— Compensaţia între asociaţi 

(Controv.), 509, 510. V. Societate. 

Competinţă (în materie de con- 
tracte de locaţiune sau arendare), 
30 ad notam şi 245 urm. V. Lo- 
cațiune. 

— In materie de arendare pe 
fructe, 247. 

— In privinţa locaţiunei de ser- . 
vicii, 24], 272. V Zocaţiune. 

— In materie de mandat, 629. 
— In materie de comodat, 663. 

V. Comodat. 

Compromis.- Mandatul dat spre 
  

a face un compromis nu cuprinde 
pe acela de a face o tranzacţiune, 
Și vice-versa, 574 urm. V. Mandai. 

Comunitate (sau Indiviziune)(la- 
cună in legea noastră), 536. 

— Definiţie, 537. — Deoseb. între 
comunitate și societate, 538 urm.— 
Actele ce pot face comuniștii (ne- 
facere de inovaţii), 540. 

— Sustragerea frauduloasă a 
hicruiui comun de către unul din 
comuniști, constitue un furt, 540.— 
Inchirierea sau arendarea imo- 
bilului comun (necesitatea con- 
simţimântului tuturor comuniști- 
lor), 55, 540. Cpr. şi Cas. rom. Rev. 
Jurisprudenţa din 1909, No. 38, 
p. 595. — Nulitatea contractului 
încheiat numai de un comunist, 
55. — Inchirierea sau arendarea 
lucrului comun prin licitaţie pu- 
blică, 56. 

— Prescrierea imobilului comun, 
5âl. — Instrăinarea lucrului co- 
mun, 544, 542, 547. Cpr. Trib. Bo- 
toşani, Dreptul din 1903, No. 36. 

— Intreţinerea lucrului comun, 
542. — Reprimarea atingerilor la 
dr. de proprietate prin exercita. 
rea acţiunilor posesorii, 542, text şi 
n. 5. V. Acțiuni posesorii. 

— Exerciţiul acţ. în revendi- 
care, 542. V. Acf. în revendicare. 
Cpr. Trib. Dolj, Pagini juridice din 
1910, No. 58, p. 461. 

— Infăţişarea titlului comun la 
cererea unui alt comunist, 543. — 
Administraţia lucrului comun, 543. 
— Cazul când sa dat un mandat 
de administraţie, 543. — Neapli- 
carea, în specie, a art. 1517, 1 dela, 
societate, 50|, n. 1; 543, 544. V. 
Societate. , 

— Abandonarea părței indi- 
vize (Controv.), 544.— Dreptul cre- 
ditorilor unui comunist de a ur- 
mări şi vinde partea ce debitorul ' 
lor ar aveă într'o avere imobi- 
liară comună (art. 1825 C. civ. şi 
49% Pr. civ.), 544. — Aplic. aceloraşi 
principii la o indiviziune cu titlu 
particular (Controv.), 345. — Nea- 
plicarea art. 1825 C. civ. la mo- 

ile (Controv.), 545. 
— Incetarea comunităţei (îm- 

părțeala, cesionarea sau abando- 
narea părței indivize, desfiinţarea 
lucrului şi prescripţia), 546. 

— Comunitatea nu încetează 
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prin moarte, interdicţie, faliment 
sau insolvabilitate, nici prin vo- 
inţa comuniștilor, 546. V. Faliment. 

— Împărţirea lucrului comun, 
546, 547. 

Concubinaj. — Locatarul poate 
să aducă o concubină în imobi- 
lul închiriat, în caz când aceasta, 
nu este oprit prin contract, 135. 
V. Zocațiune. 

— Oprirea şi pedepsirea con- 
cubinajului în codul cantonului 
Zurich din 1887, 478 n.'1. 

— Concubinii poi face o socie- 
tate între ei. 477, 478, V. Societate, 

— Nu există între concubini 
mandatul tacit care există intre 
soți, în privinţa cheltuelilor cas- 
nice, 563. V. Mandat. i 

— Concubinajul neproducând 
nicio înrudire între concubini, nu 
poate să, creeze o împedicare la 
căsătoria unuia din concubini cu 

- rudele. celuilalt ; aşa că un băr- 
bat, care a trăit în concubinaj cu 
o femee, poaie să se căsătorească 
cu fiica, chiar legitimă a acestei 
temei. Trib. Paris, Dreptul din 
1909, No. 30 şi tom. I, p. 584 urm. 
(ed. a 2-a). Chestiunea este însă 
controversată. 

Confuziune (sau Consolidare).— 
Stângerea uzufructului și a con- 
tractului de locaţiune, 216. V. Zo- 
cațiune, Uzufruct, 

Congediu. — Cazurile când, în 
materie de locaţiune, una din părţi 
dă celeilalte congediu, 181, 182.— 
Formele congediului, 182.— Cazul 
când congediul este tăgăduil de 
acel care l-a primit (doved. con- 
gediului) (Controv.), 182, text şi 
n. 5. — Congediul este un act uni- 
lateral, 183. V. Zocaţiune 

-- “Termenul congediului (obi- 
"ceiul locului), 183. 

— Derogare dela aceste obi- 
ceiuri, 183. — Darea congediului 
când imobilul aparţine la mai 
mulți proprietari, 184.— Cazul când 
există mai mulţi locatari, 184. — 
Darea congediului de către IOȘ- 
tenitorul beneficiar, 184. — Cazul 
când locatarul nu se conformează 
congediului primit (expulzarea lui 
contorm legei proprietarilor), 184. 

— Scoaterea, uşelor şi ferestre- 
lor locatarului, spre a-i sili a, pă- 

  

răsi imobilul închiriat (Contro- 
versă), 185. V. Ferestre, Locaţiune, 
Uşe, etc. 
— Fiecare din părţi poate să. 

împedice tacita relocaţie, dând 
congediu celeilalte părţi, 188, 191. 
V. Zocaţiune, Tacită relocaţie, etc. 

— Darea congediului în con- 
tractul de muncă sau locaţiunea de 
servicii, de câteori termenul con- 
tractului nu este determinat, 264. 

— Legea, proprietarilor nu este 
aplicabilă, când este vorba de 
congediarea unui lucrător sau 
servitor, 272. V. Legea proprieta- 
rilor. 

— Darea congediului de către 
partea ce nu este în culpă, acelei 
care este în culpă, 263. 

— Incetarea contractului de 10- 
caţiune prin darea congediului, 
188, 191, 216. V. Zocaţiune. 

Consiliu judiciar, — Acel pus 
sub consiliu judiciar nu poate con- 
tractă un împrumut fără asistenţa 
consiliului, 675, 676. V. Imprumut. 

— Rânduirea de consiliu judi- 
ciar unuia, din asociaţi, nu aduce 
încetarea Societăţei, 518. V. So- 
cietale. 

Consolidate. — V. Confuziune. 

Construcţii. — Soarta. construe- 
iilor făcute de locatar pe locul 
închiriat (Controv.), 165 urm. V, 
Locaţiune. 

— Dreptul de retenţie al locata- 
rului în privinţa construcţiilor și 
îmbunătăţirilor făcute de dânsul 
(Contr.), 206 n. 1. V. Dr. de retenţie. 

Cont curent. — Contractul de 
cont curent. produce de drept do- 
bândă, 700. V. Dobândă. 

Contractul de muncă, 225 urm. 
V. Locațiune de servicii, Muncă, etc. 
Vezi asupra acestui contracţ, V. 
D. Hortopan, Pagini juridice din 
1909, No. 45, 49, ele. Vezi și G.C. 
Mantu, Contractul de locaţiunea 
muncei (Bucureşti, 1910). 

Contracte reale — Existenţa, lor 
- în dreptul actual (Controversă), 

640 urm. V. Amanet, Comodat, Im- 
prumult, etc. 

Contractele sinalagmatice.— In 
aceste contracte, numai partea 
care și-a executat obligaţia sa



poate cere executarea contrac- 
tului, 158 n. 1; 526 şi tom. VI, 
p. 9%, n.5. 

Contractele sinalagmatice im- 
periecte. — Inadmisibilitatea lor 
în dreptul actual (Controv.), 557 
n. 4; 638 n. 2 şi 669 n. 1. Vezi şi 
tom. V, p.11,n.4. 

Contractele unilaterale.—Clauza, 
rezolutorie tacită din art. 1020, 
1021 nu este aplicabilă contrac- 
telor unilaterale, 669, 679 şi tom. 
VI, p. 9%, text şin.3. 

Contractul de transport (cără- 
uşie), 277 urm. V. Cărăuş, Loca- 
Hiune. 

Corespondenţă. — Formarea 
contractelor prin corespondenţă, 
630 n. 3 şi tom. V, p. 38 urm. 

— Incheierea unui contract de 
locaţiune prin corespondență, 58 
text şi n. 2. V. Zocațiune. 

Coşuri. — Curăţirea coşurilor 
sau hornurilor este în sarcina lo- 
catarului, 130, 146. V. Hornuri, Lo- 
cațiune, etc. 

— Contravenţiile polițienești co- 
mise în această privinţă sunt tot 
în sarcina locatarului, 130, n. 4. 

Creanţe. — Nu pot fi închiriate, 
ci numai cedate, 38 n. 1. V. 1o- 
cațiune. 

Culpa contractuală, iar nu de- 
lictuală, a patronului, atunci când 
servitorul sau lucrătorul a fost 
victima unui accident (Controv.), 
272 urm. V. Accident, Locaţiune de 
servicii, Servitor, Patron, ete. 

Curtaj! matrimonial. — Dreptul 
peţilorului la un onorariu (Con- 
trov.), 254, 255 text şi n. 1; 324 
n. 3. V. Căsătorie, Peţitor, ete. 

D 

Dar manual. — Este, în dreptul 
actual, un contract real, 642. 

Dentist. — Nu este comerciant, 
nici face acte de comerţ, 478 n. 8. 
V. Hirurg, Medic, ete. 

Depozit. — Este un contract 
real, 640. V. Contracte reale. 

— Art, 1566, fiind excepţional, 

  

    

nu se aplică în mâterie de de- 
pozit, 651. V. Comodat. : 

— Deoseb. între depozit şi man- 
dat, 552. — Intre depozit şi co- 
modat. — Intre depozit şi împru- 
mut, 668. V. Imprumut, Mandat, ete. 

Desemne obscene. — V, Scrieri 
obscene. : 

Dijmă. — Dijma în legiuirile 
noastre anterioare, 412 urm. n. 3.— 
Deosebire între dijmă şi bezman, 
412 urm. V. Bezman. 

—  Abrogarea cijmei şi a altor 
podvezi prin art. 10 din legea 
rurală, în privinţa clăcaşilor să- 
teni, în raporturile lor cu pro- 
prietarii de moşii, 414 ad notam. 

— Dijma putea fi constituită şi 
în mod verbal, 4147. V. Bezman. 

— Bezmănarul trebue, să plă- 
tească dijmele (zăciuelele), 495. 

— Dijmănarul nu poate să pre- 
scrie contra proprietarului, 434. 
V. Bezman, Prescripţie, etc. 

— Infiinţarea unei dijme pe 
timp determinat, nu însă cu ca- 
racter de perpetuitate, 39%, n. 3, 

Dobândă. — Dobânda, în diferi- 
tele timpuri şi în diferitele ţări, 
tom. VI, p. 385 urm. 

— Imprumutul cu dobândă, 694 
urm. V. Imprumut. 

— Reducerea, dobânzei legale 
prin legea din 1882, şi păstrarea 
principiului libertăţei dobânzilor, 
107. V. Imprumut. 

— De câteori contractul pre- 
vede că dobânda convenţională va 
fi plătită pănă la expirarea, ter- 
menului împrumutului, sau pănă 
la achitarea capitalului, debitorul 
o va plăti de drept şi în urma ex- 
pirărei termenului, fără nicio pu- 
nere în întârziere, 687,701 şi tom. 
VI, p. 401 n. 4. V. Imprumut. 

— Coniractul de cont curent 
produce de drepti dobândă, 700. 
V. Cont curent. 

Doică. — Contractul prin care 
0 doică se obligă a creşte un copil 
pentru o sumă de bani, este o lo- 
caţie de servicii, 42 nota, *. 

Domiciliu (alegere de domici- 
liu). V. Alegere de domiciliu, Le- 
gea proprietarilor, etc. 

Donaţiune. — Judecătorii pot să 
acorde un termen donaiarului 
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pentru îndeplinirea sarcinilor do- 
națiunei, când se cere revocarea 
ei din cauza neîndeplinirei acestor 
sarcini, 197 n. 2, 

— Donaţiunea fiind un contract 
solemn, nu poate fiacceptată decât 
de un mandatar investit cu o pro- 
cură autentică, 566. V. Mandat. 

— Deoseb. între donaţiune şi 
comodat, 639. — Intre donaţiune 
şi împrumut, 668. V. Comodat, Im- 
prumul, etc. 

Drept internaţional. — In ma- 
terie de contract de locaţiune, 
325 urm., 329. V. Zocaţiune, 

— In materie de contract de 
transport sau cărăuşie, 330. 

— În materie de societate, 531 
urm. V. Societate. - 

— In materie de mandat, 629 
urm. V. Mandat. 

— In materie de comodat, 664. 
V. Comoda. 

— In materie de împrumut sim- 
plu, 676, 708 urm. V. Imprumut. 

— In privința privilegiului lo- 
catorului, 326. V. Zocaţiune. 

— In privinţa privilegiilor ma- 
ritime, 329. V. Privil. Maritim. 

Dreptul de retenţie. — Dreptul 
de retenţie al locatarului, 206 iext 
şi n. î. V. Zocaţiune. 

— In privinţa construcţiilor şi 
imbunătăţirilor făcute de locatar 
pe locul închiriat (Contr.), 206 n. 1. 

— Dreptul de retenţie al man- 
datarului (Controv.), 589, 631, text 
şi n. 6. V. Mandat. 
— Dreptul de retenţie al como- 

datarului (Controv.), 661 text şi 
n. 2. V. Comodat. 

— Al posesorului de rea cre- 
dinţă, 632 ad notam. — V. asupra, 
dreptului de retenţie monografia 
noastră publicată în Dreptul, No. 
29/910. 

Drumuri de fer. V. Calea ferată. 

Dublu original. — Aplicarea a- 
cestei formalităţi la contractul de 
locaţiune, 24 n. 1; 58 n. 1; 245 
n. 2. Cpr. Cas. rom. Dreptul din 
1909, No. 78. V. Zocațiune. 
— Aplicarea acestei formalităţi 

la, societăţile civile, nu însă şi la 
acele comerciale, 58 n.d şi 455 n. 3. 
V. Societate, etc. 
— Neaplicarea, acestei formali- 

tăţi la mandat, 565. — Nici la co-   

modat, 638, 646.— Nici la împrumut, 
677, etc. V. Comodat, Imprumut, 
Mandat, etc. 
— Nici în materie comercială, 

58 n. 1;455n.3. 

E 

Editură. — Contractul de editură. 
este o locaţiune de lucrări, 324. V. 
Locațiune. Cpr. asupra acestui con- 
tract, Planiol, II, 2303 (ed. a 5-a). 

— Contractul de editură poate 
însă constilui o vânzare sau o so- 
cietate, 325, text şi n.1. V. Zoca- 
țiune, Societate, etc. 

— Dispoziţiile codului Calimach 
în privința contractului de editură, 
325 şi tom. VI, p. 330 ad notam. 

Egumenii (monăstirilor). — Dacă 
puteau constitui un bezman, 417 
urm., 438 urm. V. Bezman. 

Emfiteoză (etimologie), 369 n. 1 
şi 374. — Diferitele sensuri ale cu- 
vântului emfiteoză, 371. V. Bezman. 

Embatic (etimologie), 369 n. 1 
V. Bezman. 

Epidemie. — Impedicarea, loca- 
tarului de a, se folosi de imobilul 
închiriat din cauza unei epidemii, 
nu dă loc la rezilierea contrac- 
tului, 119. V. Zocaţiune. 

Erede aparent. V. Moștenitor a- 
parent. 

Eroarea. — Cazurile in care e- 
roarea poate dă loc la anularea 
contractului de locaţiune (eroarea 
asupra calităţilor substanţiale nu 
însă accidentale ale lucrului în- 
chiriat), 46 urm. V. Locațiune. 

— Quid în privinţa erorei asupra. 
profesiunei locatarului? 47, 48. 
— Eroarea asupra persoanei a- 

rendașului, în materie de arendare 
pe fructe este o cauză de anulare 
a contractului de arendă, 249 n. 1. 
V. Arendare pe fructe. 
— Eroarea asupra persoanei lo- 

catorului, din partea arendaşului, 
nu este însă, în genere, o cauză 
de anulare a contractului, 242 n.4. 

— Eroarea asupra persoanei a- 
şociatului este o cauză de anulare 
a societăței, 242 n. 1. V. Societate. 
— Eroarea asupra persoanei 

mandatarului aduce, în principiu,



nulitatea mandatului, 568. Vezi 
Mandat. 

Evrei. — Evreii, fiind consideraţi 
ca străini, n'au putut dobândi, sub 
codui Calimach, o proprielate em- 
baticară sau cu dijmă, într'o co- 
mună, rurală, 401 nota. V. Bezman, 
Dijmă, Slrăini, etc. 

Executori testamentari. — Per- 
soanele incapabile nu pot fi exe- 
cutori testamentari, 570 n. 2. — 
Solidaritatea intre executorii tes- 
tamentari, 593. V. Solidaritate. 

Experţi. — Dacă sunt mandatari 
(Controv.), 595 n. 3. V. Mandat. 

Exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică. — Dacă este un 
caz fortuit (Controv.), 90, 91 nota; 
124, 320. V. Caz fortuil. 

— Incelarea, contractului de lo- 
caţiune, 217 urm. 

— Expropr. p. cauză de utilitate 
publică aduce desfiinţarea contr. 
de locaţiune de lucrări, 320. V. Zo- 
cațiune. — Ea aduce slângerea, 
bezmanului, 432. V, Bezman. 

F 

Faliment (sau Insolvabilitate).— 
Falimentul slăpânului nu aduce, în 
principiu, încetarea contractului 
de locaţiune de servicii, 265, — Fa- 
limentul antreprenorului sau pro- 
prietarului nu aduce de drept des- 
ființarea contractului locaţiunei de 
lucrări, 320. Vezi Locafiune de 
lucrări, p. 165 (a tablei). 

— Electele falimentului locata- 
rului asupra. contractelor de loca- 
ţiune încheiate de dânsul,221 urm,, 
223, 224. V. Locaţiune. 

— Soarta contractelor de loca- 
țiune încheiate de un falit, 53. 

— Efectele falimentului unui din 
asociaţi asupra societăţei, 487, text 
şi n. 3; 517, 518. V. Societate. 

— Comunitatea nu încetează, 
prin falimentulsau insolvabilitatea 
unuia din comuniști, 546. V. Co- 
munitate. 

— Falimentul sau insolvabilita- 
tea mandantului ori mandatarului 
aduce încetarea mandatului, 624, 
625. V. Mandat, 

— Sentința declarativă de fali- 
ment suspendă, însă numai faţă 

  

de masa credală, curgerea dobân- 
zilor a creanţelor existente contra 
falitului, negarantate prin ipotecă, 
gaj sau alt privilegiu, 702. 

Fantome. — Rezilierea contrac- 
tului de locaţiune p. apariţie de 
fantome in casa închiriată, 196 ad 
notam. Vezi Locaţiune, Stafii, Stri- 
goi, etc. 

Fântână. — Curăţirea fântâne- 
lor, paturilor, elc., este, afară de 
cazul unei convenţii contrare, în 
sarcina, localorului, numai între- 
ţinerea funiilor, lanțurilor, ciutu- 
rilor, etc., fiind în sarcina locata- 
rului, 144, n. 4, 148. V. Zocaţiune. 

Faptul princepelui (caz fortuit).— 
Cazul când acest fapt dă loc la 
garanţie în folosul locatarului, 122, 
161, n.4. Cpr. Trib. Tutova, Dreptul 
din 1909. No. 49 (cu observ. noas- 
tră). V. Caz fortuit, Locațiune, etc. 
— Cazurile când fiptul prince- 

pelui nu dă loc la garanţie, 123. 

Farmacie (fondul unei farmacii). 
— Drept personal mobiliar, 337. 
— Neaplicarea legei proprieta- 

rilor arendărei unui asemenea 
fond (Controv.), 337. — Contră : 
Trib. Tutova, Dreptul din 1909, 
No. 72 (cu observ. d-lui Siliu Ră- 
dulescu). 

— Femee măritată. — Poate fi 
mandatară, cu autorizarea băr- 
batului sau a, justiţiei, 570, 571. 
V. Mandat. 

— Ea nu poate dă nici bărba- 
tului, nici unui lerţiu un mandat 
general de a contractă cu pri- 
vire la averea ei parafernală 
(Controv.), 580 urm. V. Mandat. 

— Autorizarea de care are ne- 
voe femeea măritată spre a putea 
contractă un angajament teatral, 
580, n. î; tom. Î. p. 752, text și 
n. 2 (ed. a 2-a); tom. VIII, p. 391, 
392, text şi n. 5. V. Angajament 
teatral. 
— Femeea mărilată este pre- 

supusă a aveă mandat tacit dela 
bărbatul său în privinţa cheltue- 
lilor casnice, 562. V. Mandat. 

— Dreptul femeei măritate de 
a închiriă un imobil pentru lo- 
cuinţa comună, 34 ad notam şi 
563 ad notam. V. Zocaţiune, Man- 
dat, etc. 

143



— PFemeea, măritată separată 
de bunuri poate să imprumute un 
lucru cu titlu de comodat, 644. 
V. Comodat. 

Ferestre.— Proprietarul nu poa- 
te, făcându-şi el însuș dreptate, 
să oblige pe locatar a părăsi imo- 
bilul inchiriat, scoțând ferestrele 
şi usele (Controv.), 185. V. Con- 
gediu, Locațiune, Uşe, ete. 

Fidejusiune. — Fidejusorul care 
garantează contractul de loca- 
țiune nu garantează tacita relo- 
caţie sau recondueţie, 186, n. 3. 

— Deoseb. între fidejusiune şi 
mandat, 553. V. Mandat. 

Filoxeră. — Este un caz fortuit, 
90, n. 1; 234, n. 4, 446 ad notam. 
V. Caz fortuit. 
— Filoxera nu desfiinţează bez- 

manul sau embaticul la care eră 
supusă, via filoxerată (Controv.), 
44% urm. V. Bezman. 

— Quid în privinţa contractului 
de arendă? (Controv.), 90, n. 1; 
234, n. 4; 446 ad notam. V. Loca- 
iune. 

— Filoxera este un viciu apa- 
rent, iar nu ascuns, 446 ad nota. 

Fond de comerţ (locaţiunea 
unui —). — Neaplic. formalităţei 
dublului original. 5,n.1; 455,n.3. 
V. Dublu original. 

— La aceste inchirieri nu se 
aplică nici art. 1416, 1417 C.civil,67. 
V. Locaţiune. 

— Neaplie. legei proprietarilor 
în caz de închirierea unui fond 
de comerţ, precum ar fi, de exem- 
plu, o farmacie, 337, text şi n. 2. 
V. Farmacie, L. proprietarilor, ete. 

Forţă majoră. — V. Caz fortuit. 
Funcţionari.— Nu sunt manda- 

tari ai Regelui, după cum pe ne- 
drept a decis Curtea de Casaţie, 
ci mandatari ai naţiunei, 616, n. 1. 
„_— Sa, decis că, prin funcţionar 
public se inţălege orice funcţionar 
care conlucrează la un serviciu 
public, fie al Statului, al judeţului 
sau al comunei, indiferent de mo- 
dul cum dânsul este învestit,adecă 
dacă, are funcțiunea prin alegere, 
ori prin delegaţia puterei execu- 
tive. Cas. rom. Secţii-Unite, deciz. 
No. 1 din 11 Februarie 1910, Rev. 
Jurisprudenţa din 1910, No. 7, p.102. 
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Mai vezi Dreptul No. 13/910 şi Cr. 
judiciar din acelaş an, No. 16. 

“Furt cu mâna înarmată.— Este 
un caz fortuii, 284.:V. Caz fortuit. 

— Quid în privinţa furtuiui prin 
escaladare, efracțiune sau chei 
mincinoase ?: (Controv.), 284 n. 3. 
V. Caz fortuit. 

G 
Gândaci. — Existența, de gân- 

daci sau alte insecte în imobilul 
închiriat poate să aulorize pe lo- 
catar a, cere daune şi chiar rezi- 
lierea contractului, 9%. YV. Guzgani, 
Locaţiune, Ploşniţe, Soareci, ete. 

Garanţie. — Neadmiterea ce- 
rerei de garanţie în privința, legei 
proprietarilor (Controv.), 337 ad 
notam. V. Legea proprietarilor. 

Gaz aerian. — Introducerea ga- 
zului aerian, de către locatar, în 
imobilul închiriat, 141. V. Apă, 
Zocaţiune, Lumină electrică, etc. 

— Concesiunea de a lumină un 
oraş cu gazul aerian, lumina 
electrică, etc., este un contract de 
locaţiune, 323. V. Zocaţiune, Lu- 
mină electrică, etc. 

Gazetari. — Sunt locatori de 
servicii, 253. Vezi Locaţiune, Zia- 
rişti, etc. 

Geamuri. — Repararea geamu- 
rilor nestricate din cauza unui 
eveniment extraordinar, precum : 
grindina, o devastare, eic., este 
in sarcina locatarului, 145, text 
și n.41. 

— Spălatul şi curăţitul geamu- 
rilor este însă în sarcina locata- 
rului, ca, o consecinţă a oblig. de 
a se folosi ca un bun proprietar, 
145, n. 1. V. Zocaţiune. 

Gestiunea de afaceri.— Deoseb. 
între gesliunea de afaceri şi man- 
datul, 534 şi tom. V, p. 348 urm. 
V. Mandat. 

— Aplic. art. 1550 la gestiunea 
de afaceri (Controv.), 602 și tom. V, 
p. 333. texi şi n. 2. 

— Aplicarea arl. 1544 privitor 
la plata dobânzilor, 591, V. Mandat. 

— Neaplic. art. 1566 C. civ., 651. 
V. Comodat. 

— Ratificarea gesliunei de afa-



ceri de către moştenitorii stăpâ- 
nului, 609. 

Grădină. — Intreţinerea, grădi- 
nei casei inchiriate este în sarcina 
locatarului, 145. V. Zocaţiune. 

Grevă. — O grevă generală a, 
unei iabrici poate constitui un caz 
fortuit, 298; tom. VI, p. 350 şi 
tom. VIII, p. 645 ad notam. V. Caz 
fortuit. Vezi asupra oprirei gre- 
velor în ceeace priveşte pe func- 
ționarii publici, legea promulgată 
în Monitorul oficial din 20 Decem- 
brie 1909, No. 214, p. 8370. 

Gunoae. — Plata taxelor pen- 
tru curăţitul gunoaelor este în 
sarcina locatarului, 129. — Cazul 
când există mai mulţi locatari, 129. 
V. Zocațiune. 

Guzgani. — Existenţa de guz- 
gani în imobilul închiriat poate să 
autorize pe locatar a cere daune 
dela proprietar şi, la nevoe, chiar 
rezilierea contractului, 98. V. Gân- 
dari.  Locaţiune, Ploşnile, Soa- 
reci, etc. ” 

H 

Hârtia, — Este un lucru con- 
sumptibil în acest sens că odată 
ce ai scris pe ea, nu mai poate 
servi, 635, 670. V. Imprumut. 

Hirurg. — Nu este comerciant, 
nici face acte de comerţ, 470, n. 8. 
V. Dentist, Medic, etc. 

Hornuri (sau Coşuri). — Cură- 
țirea lor este în sarcina locata- 
rului, 130, 146. V. Coșuri. 

Hrisov domnesc. — Constituirea, 
bezmanului prin hrisov domnesc, 
418, 440. V. Bezman. 

I 

Imobile. — Speculaţiile asupra 
imobilelor sunt, în genere, sus- 
irase dela legea comercială, 223 
ad notam. 

— Locaţiunea unui imobil este 
totdeauna un ac! civil, chiar când 
are de obiect exploatarea unui co- 
merţ, 245. V. Zocaţiune, 
— Societăţile cari au de obiecţ 

  
  

operaţii asupra, imobilelor, pre- 
cum : cumpărarea şi vânzarea lor, 
construirea şi închirierea sau a- 
rendarea lor, sunt civile, 470. V. 
Societate. 

Imobilul dotal. — Schimbul lui, 
7. V. Antipricon, Schimb. 
— Transcrierea schimbului imo- 

bilului dotal (Controv.), 7. 
— Imobilul dotal poate face 

obiectul unui comodat, 645. V. 
Comodat. 

Impossibilium nulla est obliga- 
tio, 249, nota, în fine. 

Impozite. — Se plătesc, în ge- 
nere, de proprietar, afară, de cazul 
unei convenţii contrare, 128. 

— Fiscul este însă în drept a le 
încasă dela locatarii. imobilelor, 
rămănând ca aceştia să le scadă 
dela proprietari, 129, text şi n. 1. 
V. Locațiune. 

Imprumutul simplu (mutuum).— 
Consideraţii generale asupra, îm- 
prumutului. 634 urm. 

— Natura împrumutului, 665 
urm. 
— Deosebire între împrumutul 

simplu și comodatul, 634,636 urm., 
666. V. Comodat. 

— Deoseb. între împrumut și 
vânzare, 667. V. Vânzare. 

— Deoseb. între împrumutul cu 
dobândă şi locaţiune, 667 urm. V. 
Locațiune. : 

— Deoseb. între împrumut și 
donaţiune, 668. V. Donaţiune. 

— Intre împrumut şi societate, 
668. V. Societate. 

— Intre imprumut şi quasi-uzu- 
fruct, 668. V. Quasi-uzufruct. 

— Intre împrumut şi depozit, 668. 
V. Depozit. - 

— Caracterele împrumutului 
simplu (contract unilateral), 660, 
678, 699. 

— Acest contract nu este deci 
supus condiţiei rezolutorii tacite, 
dacă nu sa stipulat un pact co- 

- misoriu expres, 669, 703. V. Pact 
comisoriu. 
— Contractul de împrumut este 

un contract de binefacere, gratui- 
tatea nefiind de esenţa. contrac- 
tului, ca în materie de comodai, 
669. V. Comodat. 

— Contract real, 640, 670. V. 
Contracte reale. 

45
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Imprumutul simplu (mutuum) 

— Condiţiile cerute pentru va- 
liditatea împrumutului, 669, 670. 

— Lucrurile cari pot face obiec- 
tul unui împrumut (toate lucru- 
rile fungibile care sunt în co- 
merţ), 670. V. Animale. 

— Lucruri consumpltibile, 670. 
— Hârtia este şi ea un lucru con- 

sumptibil în acest sens că, odată 
ce ai scris pe ea, nu mai poate 
servi, 635, 670. V. Hâytie. 

— Imprumutul ad pompam et 
ostentationem, 6&k n. 3, 670. 

— Predarea sau tradarea lu- 
„cerului împrumutat, 670. 

— Tradiţia brevi manu, 674. 
— Efectele promisiunei sau făgă- 

duinţei de împrumut, 642 urm., 671. 
— Transferarea proprielăţei lu- 

crului către împrumutat, 671 urm. 
— Nulitatea împrumutului lu- 

crului altuia, 672, 673. 
— Oblig. împrumutatului de a 

restitui atâi cât a primit, 673, 
682 urm. 

— Obiectul şi cauza împrumu- 
tului (obiect licit şi cauză licită), 
673. — Nulitatea împrumutului fă- 
cut în vederea exploatărei unei 
case de toleranță, 673. V. Case de 
toleranță. 

— Consimţimântul şi capaci- 
tatea părţilor, 674 urm. 

— Nulitatea, împrumutului făcut 
de un incapabil (nulitate relativă), 
674, 675, 676. — Confirmarea îm- 
prumutului anulabil, 677. 

— Capacitatea împrumutatului, 
675.— Nu pot contractă un îm- 
prumut minorii, interzişii, nici acei 
puşi sub consiliu judiciar, femeile 
măritate neautorizate, etc. 675. 

— Nu poate contractă un îm- 
prumut administratorul unei so- 
cietăţi, etc. 675. V. Societate. 

— Contractarea unui împrumut 
de către reprezentantul unui in- 
capabil, cu îndeplinirea formelor 
legale, 67. 

— Imprumutul contractat de 
tatăl administrator legal (Contro- 
versă), 675, 676 şi tom. II, p. 499, 
n. Î (ed. a 2-a). V. Administraţie 
legală. 

— Contract. unui împrumut din 
partea acelui pus sub consiliu ju- 
diciar, din partea unei femei mă- 
ritate neautorizate, etc. (nulilate 

  

Imprumutul simplu (mutuum) 

relativă), 675, 676. V. Consiliu ju- 
diciar, Femee măritată, etc. 

— Din partea acelor trimeşi în 
posesiunea bunurilor unui absent 
(nulitate), 676. V. Absenfă. 

— Abrogarea Senatus-consultu- 
lui Macedonian, 676. 
— Formele şi dovedirea con- 

tractului de împrumut (aplicarea. 
dreptului comun), 677. — Neaplic. 
în specie a art. 1179 şi 1180, p. 677. 

— Oblig. împrumutătorului, 677 
urm. — Neaplic. în specie a con- 
diţiei rezolutorii lacite, 677. V. Pact 
comisoriu, - 

Responsabilitatea împrumutăto- 
rului (prevenirea de defectele as- 
cunse ale lucrului), 678. — Neres 
ponsab. imprumutătorului pentru 
viciile aparente ale lucrului, 678.— 
Cazul când împrumutatul a fost 
evins din lucrul ;jdat împrumut, 
678.— Necererea lucrului înaintea 
termenului convenit, 678, 679. 

— Perderea din parlea debitoru- 
lui a beneficiului termenului, 679. 

— Neaplic. în specie a condiţiei 
rezolutorii tacile, 669, 679. — Inte- 
resul ce există dea se stipulă 
întrun împrumut un pact comisor 
expres, 619, 703. V. Pact comisoriu. 

— Nefiind defipt un termen de 
restituire, judecătorii pot să dea 
împrumutatului un termen, potri- 
vit cu împrejurările, 679 urm. — 
Acordarea unui termen în caz 
când împrumutatul sa obligat a 
plăti când va puteă, când se va 
inlesni, când va ave mijloace, 
când va voi, etc., 680 urm. 

— Oblig. împrumutalului.— Res- 
tituirea lucrului imprumutat, 682 
urm. 

— Debitorul poate să plătească 
înainte de termen numai atunci 
când termenul a fost stipulat în 
favoarea. sa, 684. 

— Cazul când împrumutatul 
este falit sau insolvabil, 684. 

— Părţile pol în mod valid con- 
veni că debitorul se va putea |i- 
beră, înainte de termen, 684. 

— Unde se face restituirea, 
684, 685. 

— Imprumulatul poate să, res- 
tituiască. valoarea lucrurilor im- 
prumutate, când este în imposibi- 
litate de a face restituirea în na-



Imprumutul simplu (mutuum) 

tură, 685.— Când se poate zice că ec- 
sistă asemenea impusibilitate ? 685. 

— In caz când lucrul nu poate 
fi restituit în natură, valoarea ce 
se va, restitui este aceea din tim- 
pul şi locul unde s'a făcut împru- 
mutul, 686.— Aplic. acestei regule 
atât la împrumutul de bani, cât 
şi la alte lucruri fungibile, precum 
de ex. la împrumutul de producte, 
686. — Plata dobânzei sumei îm- 
prumutate, 687. 
— De câteori contractul pre- 

vede că dobânda convenţională 
va, fi plătită pănă la expirarea ter- 
menului împrumutulu;, sau pănă 
la deplina achitare, debitorul o 
va plăti de drept şi în urma ex- 
pirărei termenului, fără nicio pu- 
nere în întârziere, 687, 701 şi tom. 
VI, p. 401, nota 1. V. Dobândă. 

— Dacă contractul acordă însă 
debitorului un termen cu clauza: 
fără dobândă în tot timpul împru- 
mutului, dobânda nu curge de 
drept în urma expirărei terme- 
nului, 701. 

— De asemenea, clauza că plata 
se va face la moartea debitorului, 
fără dobândă pănă aiunci, nu face 
să curgă de drept dobânda dela 
moartea, lui, 701. 
— Cazul când împrumutul are 

de obiect vergi sau drugi metalici 
de aur. argint, etc. (des Lingots), 
687, 688, 

— Cazul când împrumulul are 
de obiect o sumă de bani (plata 
se face în monete având curs 
legal în ţară, după valoarea lor 
nominală în momentul plăţei), 
689 urm. 

— Art. 1578 nu este însă de or- 
dine publică, părţile putând să-l în- 
lăture prin convenţia lor, 693, 69%. 

— Imprum. cu dobândă, 694 urm. 
— Consideraţii istorice asupra 

acestui împrumut (oprirea lui altă, 
dată), 694 urm. 

— Regimul dobânzilor în dife- 
ritele timpuri şi diferitele ţări, 
tom. VI, p. 385 urm. V. Dobândă. 
— Regulele privitoare la împru- 

mutul cu dobândă, 698 urm. 
— Contract cu liilu oneros, 699. 
— Dobânda. moratorie şi com- 

pensatorie, 699. 
— Dobânda nu curge, în genere, 
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decât dela punerea în întârziere, 
fie exira-judiciară, fie judiciară, 

— Cazurile în care dobânda 
curge de drept, 699. 

— Dobânda dobânzilor (anato- 
cism), tom. VI, p. 414 urm. V. Ana- 
tocizm. 

— Pentru ca împrumutul să 
producă dobândă, ea trebue să fie 
anume stipulată, și aceasta chiar 
în materie comercială, 699, 700. 

— In materie comercială, însă, 
dobânda, legală curge de drept în 
urma scadenţei termenului, 700. 
V. Cont curent, Dobândă, etc. 

— Contractul de cont-curent 
produce de drept dobândă, 700, 

— In privinţa cambiilor, pro- 
misiunea de dobânzi cuprinse în 
ele se socotește ca nescrisă, 10]. 
V. Cambie. | 

— In lipsa unei convenţii, care 
să fixeze momentul curgerei do- 
bânzei, ea va curge din ziua în 
care Împrumulatul a primit ba- 
nii, 701. 

— In regulă generală, dobânda 
nu încelează de a curge decât 
atunci când creanţa nu mai 
există, 702. 

— Excepţie în materie de fali- 
ment, numai față de masa credi- 
torilor, 102. V. Paliment. 

— Dobânda convenţională poate 
fi stipulată nu numai întrun îm- 
prumul, ci şi în orice contract, 
de exemplu, într'o vânzare, 702. 

— Cazul în care, după art. 1363, 
cumpărătorul datoreşte preţul de 
drept, 702. 

— Locul unde se plăteşte do- 
bânda (în genere la domiciliul de- 
bitorului), 702, '703. 

— Dovedirea plăţei dobânzilor 
(aplic. dreptului comun), 703. 

— Chitanţa dată pentru plata 
capitalului, fără nicio rezervă în 
privinţa dobânzilor, face însă a 
se presupune că dobânzile au fost 
plătite, şi constitue o liberare pen- 
tru debitor, 703. — Aceasta este o 
prezumpţie legală, pe care art 1590 
o edictează contra creditorului,703. 

— Natura acestei prezumpţii 
(juris et de jure sau juris tantum) 
(Controversă), 704. — Răsturnarea 
acestei prezumpţii prin mărturi- 
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Imprumutul simplu (mutucm) 

sirea debitorului sau jurământul 
creditorului, 704. 

— Motivele acestei dispoziţii 
excepţionale, 703. — Cazurile în 
care se aplică această, prezumpţie, 
705. — Chitanţa, constatând plata, 
dobânzilor pentru mai mulţi ani 
consecutivi nu mai lasă astăzi, ca, 
allă dată, a se presupune că do- 
bânda a fost plătită pe anii pre- 
cedenţi, 705. 

— Debitorul care a plătit do- 
bânzi nestipulate sau mai mari 
decât acele stipulate, nu mai poate 
să, le ceară înapoi, nici să le im- 
pute asupra capitalului, 705. — 
Cazul când debitorul a plătit, din 
eroare, dobânzi nestipulate sau 
superioare acelor. stipulate (exis- 
tenţu acţiunei în repetiţie), 706. 

— Cazul când moştenitorii de- 
bitorului au plătit, din eroare, do- 
bânzi nestipulate sau mai mari 
decât acele stipulate, 706.— Cazul 
când există dol sau fraudă din 
partea creditorului (existenţa ac- 
țiunei în repetiţie), 706. 

— Cazul când debitorul a plătit 
o clauză penală (existenţa ac- 
țiunei în repetiţie), 706; tom. V, 
p. 387, n. 1 şi tom. VI, p. 287 şi 
423 urm. V. Clauză penală. 

— Reducerea dobânzei legale 
dela 10% la 5 şi 6%, prin legea 
din 1882, p. 707. 

— Păstrarea principiului liber- 
tăței dobânzilor, 707. 

— Imprumutul cu dobândă în 
dreptul internaţional privat, 676 
şi 708 urm. V. Drept internaţional. 

Incendiu. — Responsabilitatea 
locatarului pentru incendiu, 72 
n. 4 şi 168 urm. Vezi şi G. Mei- 
tani, Dreptul din 1903, No. 18. V. 
Localiune. 
— Incendiul nu esle prin el în- 

suş un caz fortuit, 648. V. Caz 
fortuit. 

Inchiriere, — Vezi Zocaţiune. 

Industrii similare. — Dacă pro- 
prietarul poate instală în imobilul 
închiriat sau întrun alt imobil 
vecin O industrie similară cu acea - 
exercitată de locatar (Controv.), 
109 urm, V. Zocaţiune. 

— In pari causa turpitudinis 

  

  

melior est causa possidentis, 214, 
673 şi tom. V, p.152, 153 şi 388. 

— In pari re potiorem esse cau- 
sam prohibentis constat, 501. 

Insolvabilitate. — Y. Faliment. 

Invoeli agricole. — (L. din 23 De- 
cembre 1907), 243 ad notam. 

Intervenţie. — Este admisibilă 
in materie de legea proprietari- 
lor, 351. V. Zegea proprietarilor. 

Interdicţie. — Interzişii nu pot 
contractă un împrumut, 675. V. 
Împrumut. 

— Consiliul rânduit în cursul 
procedurei unei interdicții nu 
poate, de asemenea, contractă 
un împrumut fără autorizarea jus- 
tiţiei, 676. 

nundaţie. — Se consideră ca un 
viciu al lucrului, 100, 119. — Și ca 
un caz fortuit, 90 n.1, 934 n,4, etc. 
V. Caz fortuit. 
— Locatorul garantează, pe 1o- 

catar contra inundaţiei, 100. V. 
Zocațiune. 

Ipotecă. — Dreptul locatarului 
sau arendașului nu poate fi ipo- 
tecat, 31, nota in fine. V. Locahune. 

— Ipoteca constituită pentru ga- 
rantarea unui contract de loca- 
țiune nu garantează tacita relo- 
Caţie sau reconducţie a aceluiaş 
contract, 186 n. 3, 187 ad notam. 
V. Zocaţiune, Tacita relocaţie. 

— Soarta, ipotecilor constituite 
de un asociat sau comunist în 
timpul societăţei sau comnnităţei, 

"459 n. 2; 50% şi 547. V. Comunitate, 
Societate, etc. 

—. Mandatul pentru constituirea 
unei ipoteci, ca și pentru orice 
alt act solemn în genere, trebue 
să, fie autenţic, 564, 565, 578. V. 
Mandat. 

— Mandatul dat pentru pri- 
mirea unui capital cuprinde pe 
acela de a cere ștergerea inscrip- 
ției ipotecare, 577. V. Mandat. 

— Ipotecarea unui vas de căire 
acel care sa însărcinat cu cons- 
truirea lui, înainte de terminarea 
construirei lui, 295 n. 3. V. Vas. 

— Imprumutul cu ipotecă for- 
mat între un comerciant şi un ne- 
comerciant este supus jurisdicției 
comerciale, 663.



J 
Jocuri la noroc, -- Nu se poate 

închiriă, un imobil pentru exploa- 
tarea de jocuri la, noroc, 35 urm. 
nota 5. V. Zocațiune. 

Judecătorul unic, — Cazurile în 
care această instituţie este ad- 
misă, prin legea organ. judecăto- 
reşti din 24 Martie 1909, 350 n. 1. 

Jurământul decizor.— Servitorul 
poate deferi jurământul decizor 
patronului, în cazurile în care 
acesia se crede pe cuvânt (Contr.), 
269 urm. V. Locaţiune de servicii. 
— Neadmiterea, în asemenea ma- 

terie, a jurământului supletor, 274. 
—  Locatarul sau arendaşul 

poate deferi jurământul decizor 
proprietarului, pentru plata câş- 
turilor, modificarea, şi chiar des- 
fiinţarea contractului, atunci când 
proprietarul a acţionat pe locatar 
sau arendaş conform legei pro- 
prietarilor, 337 ad notam. V. Legea 
proprietarilor. 
— Convenţiile privitoare la mo- 

dificarea planului primitiv pentru 
lucrările ce s'a obligat a face un 
arhitect sau antreprenor, nu pot fi 
dovedite prin jurământul proprie- 
tarului, ci numai prin acte scrise 
(Contr.), 312. V. Locaţ. de lucrăni, 

— Prestarea jurământului se 
face în 'persoană, numai accep- 
tarea, lui putându-se face prin 
mandatar, 567. V. Mandat. 

— Pentru deferirea jurământu- 
lui decizor se cere o procură spe- 
cială, 568, text şi n. 1. V. Mandat. 

Jurământul supletor. — Acest, 
„jurământ n'a fost desființat prin 
procedura, revizuită la 1900, p. 63, 
n. d şi tom. VII, p. 42% n. 2. 

Jurământul estimator sau ze- 
nonian, 285. — Existenţa acestui 
jurământ în pravila lui Vasile 
Lupu, 286 ad notam. V. Zenon. 

Jurisprudenţă. — Mijlocul tras 
din violarea jurisprudenţei nu 
poate fi invocat ca motiv de ca- 
sare, 453 n. 1. 

L 

Ladă de fer. — Locaţiunea unei 
lăzi de fer, 32 n. 2. 

  

Latrină. — Curăţirea latrinelor 
este, în principiu, afară de cazul 
unei convenţii contrare, în sar- 
cina locatorului, 130, 144 n. 4; 
146. V. Zocaţiune, Privată, etc. 

Legea proprietarilor.— Origina 
acestei legi (L. din 1836, art. 10), 
334 urm. 

— Introducerea cererei şi citarea 
părților, 336 urm. — Numai. pro- 
prietarii de imobile urbane sau ru- 
rale şi locatarii sau arendaşii prin- 
cipaii, faţă de sublocatarii şi sub- 
arendaşii lor, se pol folosi de a- 
ceastă lege excepţională, 336. 

— Chiar proprietarii ei înşişi 
nu pot beneficiă, de această lege, 
când este vorba de inchirierea 
unui mobil corporal, sau unui 
drept personal mobiliar, precum 
esie un fond de farmacie, 337. — 
Contra: 'Trib. Tutova, Dreptul din 
1909, No. 72. V. Farmacie. 

— Această lege nu se aplică, de 
asemenea, când este vorba de 
congediarea unui servitor sau lu- 
crător, 272. V. Congediu. 

— In orice caz, legea proprieta- 
rilor este facultativă, iar nu obli- 
gatorie, 247, 338 şi 3846. — Rezol- 
virea drepturilor neizvorite din 
contract (Controv.), 338. 

— Cazurile la cari se aplică le- 
gea proprietarilor, 338 — Intrebu- 
inţarea acestei legi chiar în urma 
expirărei contractului, 339. — Ca- 
zul când locatarul sau arenda- 
șul tăgădueşte contractul, 339. — 
Cererea reconvenţională nu este 
admisă în aceasă privinţă, (Con- 
trov.), 336, n. 2; 351. 

— Nici cererea în garanţie, 337 
ad, notam. — Contră (asupra am- 
belor puncte), Ed. Diogenide, Pa- 
gini juridice din 1 lunie 1909, 
No. 47. V. Garanţie. 

— Cererea de intervenţie este 
însă admisibilă, 351. — Deferirea, 
jurământului decizoriu de către 
locatar sau arendaş, propriela- 
rului (admisibilitate), 337, ad notam. 
V. Jurământ. 

— Cazul când există un contract 
aulentic (judecătorul sau prezi- 
dentui ordonă, în asemenea, -caz, 
executarea contractului), 340. — 
Acesie ordonanțe nu au autorila- 
tea. lucrului judecat şi nu pot pro- 
duce efecte peste hotar, 34. 
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Legea proprietarilor 

— Cazul în care expulzarea 
locatarului sau arendaşului nu 
poale fi acordată fără citarea păr- 
ţilor (Controv.), 34. 

— Acest caz este acela în care 
nu sa stipulat un paci comisoriu. 
In asemenea caz, trebue să se con- 
state judecătoreșşte neindeplinirea 
oblig. locatarului sau arendaşului, 
341. — Legea proprietarilor nu 
poate fi admisă pentru expulzarea 
bezmanarului, 342 și 426, n. 2. V. 
Bezman. 

— Acţiunile privitoare la anu- 
larea actelor şi contractelor con- 
trare legei din 12 Aprilie 1908 
(trusturi arendășești). se judecă, 
conform legei proprietarilor, 342. 

— Dreptul de apel contra ordo- 
nanțelor prezidenţiale, 342. 

— Comunicarea acestor ordo- 
nanţe, 342, n. 3, 354, n. 6. 

— Oprirea executărei acestor 
ordonanie numai prin depunerea 
arendei sau chiriei, ori a sumei 
fixată de justiţie, 343. — Neaplica- 
rea art. 597 Pr. civ. în caz de ex- 
pulzarea locatarului sau arendaşu- 
lui, 343.— Aplicarea, în asemenea, 
caz, a arl. 388 Pr. civ. (Controv.), 
343. — Dreptul locatarului sau a- 
rendașului expulzat pe nedrept 
de a cere daune dela proprietar, 
344.— Modul de exercitare şi pres- 
crierea acestei acţiuni, 344. — Pro- 
prietarul care n'a, cerut executa- 
rea ordonanţei, sau a cărui cerere 
a fost respinsă, poate să urmă- 
rească dreptul său pe calea ordi- 
nară prevăzută tot de legea pro- 
prietarilor, conform art. 2 din ci- 
tata lege, întrucât n'a uzat de 
dreptul de apel sau de contestaţie, 
344, 345, 346. 

— Textul art. 21 din legea pro- 
prietarilor, despre care este vorba 
aci, ma fost reprodus la locul lui 
în Comentariile de faţă, din cauza, 
unei erori a zăţarului, care a să- 
rit mai mulle rânduri, aşa că 
ari. 21 din legea citată se găsește 
numai menţionat, iar nu repro- 
dus. Vezi asupra, ucestui text, ju- 
risprudenţa citată de d-l G. 1. De- 
metriu, Călăuza proprietarului şi 
a chiriașului (București, L. Alca- 
lay, 1909), p. 80 urm. 

— Cazul când contractul nu   

Legea proprietarilor 

este autentic (introducerea cere- 
rei în judecată, conform dreptului 
comun), 346. 

— Alegerea de domiciliu a re- 
clamantului, intervenientului sau 
celui de al treilea contestator, fiind 
obligatorie, lipsa ei atrage nulita- 
tea actului, 347, 356.—S'a decis că 
dispoziţia art. 4 din legea proprie- 
tarilor, care prevede alegerea de 
domiciliu sub pedeapsă de nulitate, 
nefiind de ordine publică, nulita- 
tea, rezultată din neobservarea ei 
nu poale fi invocată după ce păr- 
țile au întrat în discuţie asupra, 
fondului. Cas. rom., Cr. judiciar din 
1910, No. 22. V. Alegere de domiciliu. 

— Locatarul, arendaşul, sublo- 
catarul, subarendaşul sau cesio- 
narul contractului se consideră ca 
având domiciliul lor obligator la 
imobilul închiriat sau arendat, 
347, n 2. 

— Minist. public, care atacă cu 
apel o hotărire privitoare la trus- 
tarile arendășeşti, nu este obligat 
a-şi alege domiciliul în resoriul 
Curţei de apel, 348. 

— Citarea părţilor şi judecarea 
lor în mod sumar în camera de 
consiliu de către un singur jude- 
cător, 350 urm. 

— Imprejurarea că judecata sau 
pronunţarea holărirei ar fi avui 
loc în şedinţă publică nu este o 
cauză de nulitate, 351, n. 3 

— Sa decis că nici hotărtrea de 
adopțiune nu are nevoe dea fi 
pronunţată în şedinţă publică. Cas. 
rom. S-a I, dec. No. 422 din 9 Noem- 
brie 1909, Revista Jurisprudența 
din 1909, No. 38, p. 594; Dreptul : 
din 1910, No.2 şi Cr judiciar, No.13 
și 23/910.—Contră: î. Il al Coment. 
noastre, p. 435. V. Adopfiune. 

— Căile de reformare sau anu- 
lare, 353 urm. —. Desființarea drep- 
tului de opoziţie în această ma- 
terie sumară, 35%, 360. — Nici re- 
vizuirea nu este admisă, 354, ext 
și n. &. V. Revizuire. 

— Admiterea apelului şi lerme- 
nele lui, 35%, 355.— Antinomie între 
legea proprietarilor şi art. 30 şi 
99 din legea judecăl. de ocoale 
dela 1907, 355.— Termenul de apel 
se calculează pe zile, aceste zile 
fiind nelibere (Controv.), 355. 
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Legea proprietarilor 

— Sa decis, cu drept cuvânt, 
că dispoziţiile art. 6 din legea pro- 
prietarilor, în ce priveşte termenul 
pronunțărei hotărirei în 24 oare, 
se aplică numai la hotăririle care 
se pronunţă de judecătorul de 
ocol sau de prezidentul tribun. în 
prima instanţă, iar nici decum în 
apel, care se j udecă conform art. 12 
din aceeaş lege şi care text nu 
prevede niciun termen, în care 
trebue să se pronunţe hotărirea ; 
de unde rezultă că tribun., când 
judecă ca instanţă de apel, nu este 
obligat să se pronunţe în 24 oare 
dela dezbateri. Cas. rom. S-a |, 
dec. No. 21 din 19 Ianuarie 1910, 
Rev. Jurisprudența din 1910, No. 6, 
p. 87 şi Cr. judiciar, No. 22/910. 

— Recursul în casație (lacună 
în lege); termenul este acel al 
dreptului comun şi curge, în orice 
cuz, dela comunicare, 355, 356. — 
Recursul este nul, dacă recurentul 
nu şi-a ales domiciliul 'în Bucu- 
reşti, 347, 356. — In recurs, recu- 
rentul trebue să se prezinte în 
persoană sau prin mandatar, iar 
nu să înainteze un memoriu, 356.— 
Recursul în contra cărţilor de ju- 
decată pronunţate de judecătorul 
de ocol în ultim resort (Contro- 
versă), 356. 

-— Contestaţiile la executare, 357 
urm. — Acel care a făcut contes- 
taţie nu mai poate face apel, nici 
a intentă o nouă acţiune, 357. — 
De asemenea, acel care a uzat 
de dreptul de apel şi recurs, nu 
mai poate face contestatie 358. — 
Acel care a făcut contestaţie ne 
mai putând face apel, nu poale 
face recurs în casaţie, 358, 359.— 
Dreptul de apel în privinţa con- 
testaţiilor (Controv.), 359. 

—- Dreptul de recurs, 359. — 
Inexistenţa. dreptului de opoziţie, 
360. 

— Drepturile proprietarilor con- 
ira sublocatarilor, subarendașilo» 
sau cesionarilor contract., 360—363. 

— Păstrarea privilegiului pro- 
prietarului locator, 363, 364. 

— Dreptul proprietarilor asupra 
lefurilor funcționarilor, pensiilor, 
etc., 364—366. — Legea proprieta- 
rilor fiind de strictă interpretare, 
n'a modificat celelalte dispoziţii re- 

  

  

lative la, drepturile locatarului sau 
arendaşului, 366. 

Lemnari.—Responsabilitatea lor, 
310. V. Locațiune de lucrări. 

Locaţiune (sau închiriere).—Fo- 
loasele acestui contract, 19, 20. 

— Locaţiunea lucrurilor şi a, 
lucrărilor, 20 urm. — Impărțirea, 
loc. lucrărilor (loc. de servicii, 
cărăuşie şi intreprindere), 21. 

— Eliminarea din codul nostru 
a contractului cunoscut în Franţa 
sub numele de bail d chepiel, 22 
text şi n. 2. V. Cheptel. 

— Definiţia contract. de locaţie, 
23.-Locaţiunea este un contract 
consensual sinalagmatic, comu- 
tativ şi nesolemn, 24 urm. — Nu 
este deci supus niciunei forme 
speciale, 25, 58. — Contr. de loca- 
țiune poate fi şi verbal, 58, 59. — 
El poate fi încheiat prin cores- 
pondenţă, 58, text şi n. 2. V. Co- 
respondenţă. 

— Dovedirea contractului de lo- 
cațiune (aplic. dreptuiui comun), 
59, 60. 
— Derogare dela acest principiu 

în privința închirierei unui vas, 
(necesitatea unui act scris), 24 
nota 2. V. Vas. 

— Făgăduinţa de locaţiune, 2%, 
text şi n. 3. — Cazul când sa dat 
arvună, 26. V. Arvună. 

— Analogie şi deosebire între lo- 
caţiune şi vânzare, 26, 27; 82, n.3. 
V. Vânzare. 

— Concesiunea de a percepe 
taxele cuvenite Statului, comu- 
nelor, etc., constitue o locaţiune, 
iar nu o vânzare, 27. — Idem, con- 
cesiunea de a percepe accizele, 
impozitele, etc., 323. — Idem, con- 
cesiunea unui monopol public fă- 
cută unui particular, precum ar 
fi, de exemplu, concesiunea, pom- 
pelor funebre, etc., 38, 323. Vezi 
Pompe funebre. 

— Concesiunea de a aveâ tră- 
suri la uliţă, de a aşeză pe uliţe 
şine de tlramwayuri, de a lumină 
un oraş cu gaz aerian, lumină 
electrică, etc,, este tot un contract 
de locaţiune, 323. — Inchirierea, 
unui loc întrun teatru, într'un 
circ, etc., este o locaţie de lucrări, 
324. — Idem, contractul de eni- 
tură, 324. — Acest contract poate 
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Locaţiune 

insă fi o vânzare sau o societate, 
325, text şi n. 1. V. Editură. 

— “Tot o locaţie de lucrări este 
şi contractul prin care cineva se 
obligă a mijloci săvârşirea unei 
căsătorii, 324. — V. Căsătorie. — 
Abonamentul Ia telefon este tot un 
contract de locaţie, 33, 188, n.1. 
V. Telefon.— Idem, concesiunea, de 
a ţine un bufe! într'o gară, de a 
lipi afișe, etc., 33. V. Afişe.—Idem, 
concesiunea dea vână, dea pes- 
cui, 33, 37 şi 83 n. 1. V. Pescuire, 
Vânat, etc. 
— Natura contractului prin care 

se concedează cuiva un loc întrun 
cimitir (Controv.), 33, 35. V. Cimitir. 

— Concesiunea dea extrage căr- 
buni, petre, păcură, etc., este o 
vânzare, iar nu o locaţiune, 2, 
354, n. 7.—Cazul când preţul con- 
cesiunei e plătitor pe fiecare an, 28. 
— Tot vânzare e şi dreptul de a 
exploată, o pădure (vânzare mo- 
bilară), 28, nota 1. V. Pădure. 

— Deoseb. între locaţiune şi uzu- 
fruct, 28 urm. — Uzufructui este 
un drept real, pe când dreptul 
locatarului este personal (Contr.), 
28 urm., n. 2 şi t. ÎN], p. 224 urm. n. 
1 (ed. a 2-a) V. Uzufruct. — Con- 
secinţile cari rezultă din persona- 
litatea acestui drept, 29 urm. nota. 

—— Dreptul locatarului sau aren- 
daşului este mobiliar, iar nu imo- 
biliar (Controv.), 30, 31. — EI nu 
poale fi ipotecat, 31 nola. V. Zpotecă. 

— Deoseb. între locațiune şi man- 
dat, 32, — Intre locaţiune și socie- 
tate, 32, 43, 62, 236, 242, 243 n.41, 
244, — Intre locaţiune și bezman, 
411 urm. — Intre locaţiune şi îm- 
prumutul cu dobândă, 667 urm. 
Vezi Bezman, Imprumut, Mandat, 
Societate, etc. 

— Plementele contract. de loca- 
țiune (un lucru, un preţ, consim- 
țimântul şi capacitatea părţilor), 
26, 34 urm. 

— Primul element (un lucru).— 
Toate lucrurile care sunt în co- 
merţ pot face obiectul unei loca- 
țiuni, 34, 39. — Prin excepţie se 
poate uneori închiriă încruri ce nu 
sunt în comerţ, 35. — Inchirierea. 
lucrurilor nedeterminate, 35, n. 1.— 
Inchirierea lucrurilor viitoare, 56, 
— Mai pot fi închiriate faptele licite   
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şi serviciile omului, 35.— Un imo- 
bil nu poate fi închiriat spre a se 
ține în el o casă de toleranţă sau 
jocuri la noroc, 35, n. 5. V. Jo- 
curi la noroc, Case de toleranță, etc. 

— Lucrurile incorporale ce pot. 
fi închiriate, 38. — Mai pot fi în- 
chiriate posesiunea și superficia, 
38. — Se poate închiriă numele 
unui comerciant, 39. V. Nume pa- 
tronimic. 

— Nu se poate însă închiriă o 
creanţă, 38, n.1. V. Creanţe. 

— Nici lucrurile care se con- 
sumă prin întrebuințarea, 39. — 
Quid în privinţa lucrurilor con- 
sumptibile, care servesc la exploa- 
tarea unui fond? (Controv.), 39, 
n. 3. — Inchirierea lucrurilor con- 
sumptibile spre a servi ad pom- 
pam. et osteniationem, 40 nota. — 
V. Imprumut. 

— Dreptul de uz şi de abitaţie 
nu pol face obiectul unei loca- 
ţiuni, 40, 49 n. 2. V. Abitaţie, Uz, etc. 

— Servituţile nu pot fi inchi- 
riate deosebit de londul dominant. 
(ambulant cum dominio), 40. V. 
Serviiute. 

— Inchirierea lucrului altuia 
(Contr.), 40.—Nu se poateca cineva 
să-și închirieze lucrul său pro- 
priu, afară de cazul când el ar 
aveă numai nuda proprietate a 
acestui lucru, 41. — Locatarul 
poaie să deă în comodat lucrul 
închiriat, chiar proprietarului, 643. 
V. Comodat. 

— Al doilea element.— (Preţul), |. 
42 urm., 148 urm. — In ce con- 
sistă preţul, 42, t. şi n. 4— EI poate 
să consiste într'o obligaţie de a . 
face (bail d nourriture), 4, n. 4— 
Preţul poate să consiste în pro- 
ducie, 43. V. Arendare pe fructe.— 
Preţul trebue să fie serios, 43, 44.— 
EI. poate fi fixat de un terţiu, 44.— 
Prețul nu poate însă să atârne de 
voința unei din părţi, 4%. Vezi în 
privința preţului, infră, Oblig. loca- 
tarului, p. 758 (a tablei). . 

— Al treilea element (consimţi- 
mântul părţilor), 45 urm.— Lucru- 
rile asupra cărora trebue să existe 
consimţimântul, 45 urm.— Părţile 
nu pot face un contract pe vecie, 
45, n. 9, 179.— Niciun contract ere- 
ditar (Controv.), 45, n. 2.—Terme-
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nul contractului poate însă fi ne- 
determinat sau necert,46 n., 180.— 
Lăsarea. termenului la discreţia 
uneia din părţi, 46 nota.— Consim- 
țţimântul trebue să existe asupra 
însuş lucrului, 46. 

— Eroarea asupra calităţilor 
substanţiale a lucrului poate să 
atragă anularea contractului, 46. 
— Quid în privinţa erorei asu- 
pra calităţilor accidentale? 46. — 
onsimţimântul poate fi şi tacit, 

însă, în orice caz, trebue să fie 
liber, 4î. — Eroarea asupra per- 
soanei nu dă, în genere, loc 
la anularea contractului. 47. — 
Quid în materie. de. arendare pe 
fructe şi de societate? 47, 244. — 
Eroarea asupra proiesiunei loca- 
tarului, 47, 48. Cpr. C. Milan, Drep- 
tul din 1909, No. 51. V. Eroare. 

— Al patrulea element (capaci- 
tatea părţilor), 48 urm., 245.— Lo- 
catorul nu are, în principiu, ne- 
voe de a fi proprietarul lucrului, 
48.— Cazurile când locaţiunea se 
consideră ca un act de adminis- 
traţie (cinci ani), 48, 49, t. şi n. 2.— 
Contraciele încheiate pe un pe- 
riod mai lung de cinci ani nu sunt 
nule, ci reductibile la acesţ ter- 
men, 50.— Reînoirea contractelor 
încheiate în folosul unui minor, 
unui. interzis, unei femei mări- 
tate, etc., 50.—Nici sechestrul ju- 
diciar nu poate închiriă imobilul 
ce administrează pe mai mult de 
cinci ani, 5l.—Aceeaş regulă este 
aplicabilă moşt. beneficiar, cura- 
torului unei succesiuni vacante, 
administratorului unei societăţi, 
ete., 51.— Quid în privinţa admi- 
nistratorilor provizori? Bi, 52. — 
Inchirierea, sau arendarea imobi- 
lului de către debitorul urmărit, 
52. 53.— Contractele încheiate de 
către un falit, 53. V. Faliment. 

— Capacitatea ce trebue să aibă 
locatarul, 53, %.— Tutorul nu poate 
luă cu chiriesau în arendă bunurile 
minorului sau interzisului ce ad- 
ministrează, 54.— Quid în privința 
tatălui administrator legal? (Con- 
trov.), 54 şi tom. II, p. 502 (ed. a 
2-a).. V. Administraţie legală. 

— Dreptul coproprielarului în 
indiviziune de a luă lucrul comun 
cu chirie sau în arendă, 5%. — 
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Coproprietarul în indiviziune nu 
poate să închirieze sau să aren- 
deze imobilul comun, fără consim- 
țimântul celorlalți coproprietari, 
54, 55, 540. Vezi şi Cas. rom. Rev. 
Jurisprudența din 1909, No. 38, 
p. 595.— Nulitatea contractului în- 
cheiat numai de către un comu- 
nist, 55. — Inchirierea sau aren- 
darea lucrului comun prin licitaţie 
publică, 56. V. Comunitate. 

— Dreptul femeei separate de 
bunuri de a închiriă un imobil 
pentru locuința comună, 5% ad 
notam şi 563 ad nolam. V. Femee 
măritată, Mandat, etc. 

— Modalilăţile contractului de 
locațiune, 56. 

— Interpretarea contractului de 
locațiune (Controv.), 56, 57. 

— Formele şi dovedirea contrac- 
tului de locațiune sau arendare, 
58 urm.—Contractul de locaţiune 
sau arendare nefiind supus nici 
unei forme speciale, poate fi atât 
scris cât şi verbal, 58, 59. — El 
poate fi incheiat şi prin cores- 
pondenţă, 58, text şi n. 2. V. Co- 
respondență. — Când se incheie 
un act scris, actul trebue să fie 
semnat, 58, n. 1. — O semnătură 
pusă numai pe marginea contrac- 
tului mar fi, în genere, suficientă. 
C. de cas. din Turin, Dreptul din 
1910, No. 20. 

— Aplic. formalităţei dublului 
original, 24, n.1;58,n.4 şi 215,n.2, 
Vezi şi Cas. rom. Dreptul din 1909, 
No. 18. — Neaplic. acestei regule la 
închirierele comerciale, de exem- 
plu : la închirierea unui fond de 
comerţ, 58, n. 1 şi 455, n. 3. —In 
caz când contractul n'a fost în- 
cheiat în mai multe exemplare, el 
nu este nul, ci constitue un început 
de probă, 24, n.1. Cpr Trib. lalo- 
miţa, Cr. judiciar din 1908, No. 32, 
p. 253. V. Dublu original. 

— Dovedirea contractului verbal 
(aplic. dreptului comun), 59.— De- 
rogare dela această regulă când 
contractul verbal n'a primit niciun 
început de executare, 59 urm. — 
In asemenea caz, contractul ver- 
bal. nepus în lucrare nu poate fi 
dovedit prin martori sau pre 
zumpţii, oricât de mică ar fi va- 
loarea chiriei sau arendei, 64. — 
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Aplic. acestei regule chiar când 
ar există un început de probă 
scrisă (Controv.), 61, î. şi n. 3. Cpr. 
Trib. Ialomiţa, Cr. judiciar din 
1908, No. 32, p. 254 (motive). 

— Dovedirea, prorogărei con- 
tractului (Controv.), 62. — Dove- 
direa contractului prin mărturi- 
sire şi jurământ, 62. — Dovedirea 
executărei contractului (Controv.), 
66. — Allă derogare dela dreptul 
comun în privința dovedirei pre- 
țului închirierei (chitanța proprie- 
tarului), 64.— Cazul când nu există 
chitanţa proprietarului, 64, 65. — 
Critica, acestei derogări, 65. — Ca- 
zul când se aplică dreptul comun, 
66. — Dovedirea lucrului închiriat 
(fapt material), 66, n.1.—Cazul când 
preţul a, fost fixat în total, 67. — 
Neaplic. derogărilor prevăzute de 
art. 1416, 1417 la inchirierea mobi- 
lelor (Controv.), 67. — Nici la loca- 
țiunea unui fond de comerţ, 67.— 
Aplic. acestor derogări la arenda- 
rea, pe fructe, la subînchirieri sau 
subarendări de imobile, etc., 67. 

— Sublocațiunea şi cesiunea con- 
tractului, 68 urm. — Sublocaţiunea 
sau cesiunea contractului în drep- 
tul” internaţional, 328. — Dreptul 

"locatarului sau arendaşului de a 
subinchiriă sau subarendă, dacă 
acest drept n'a, fost oprit prin 
contract, 68.— Această oprire nu 
se presupune, 72.— Aplic. regulei 
contrare în privinţa arendărilor 
pe fructe. şi motivul acestei de- 
rogări, 68, 69, 944. V. Arendare pe 
fructe. 

— Ce se înţălege prin subloca- 
țiunea sau cesiunea contractului 
(Controv.), 69 urm.— Deoseb. între 
sublocaţiune și cesiunea contrac- 
tului, 70 urm.— Locatarul sau a- 
rendaşul principal, care a subin- 
chiriai sau subarendat dreptul 
său, se bucură de privilegiul sta- 
tornicit de art. 1730, cedentul nebu- 
curându-se de acelaş drept, 70.— 
Proprietarul, în caz de subinchi- 
riere sau subarendare, are acest, 
privilegiu asupra mobilelor sub- 
Jocatarului sau subarendașului, 
70, n. 3; 180, 131 şi 381, n. 2. — 
Sublocațiunea şi cesiunea con- 
tractului nu scutesc, în principiu, 
pe locatarul principal de oblig.   
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contractate de dânsul față de lo- 
cator, 72, 73. 

— Dacă proprietarul are o ac- 
țiune directă contra sublocata- 
rului sau subareudaşului, sau 
numai acţiunea oblică, 73, n. 1. 
— Acţiunea sublocatarului, sau 
cesionarului contra proprietaru- 
lui, 74, — Acţiunea proprieta- 
rului contra cesionarului, 74. — 
Cazul când există mai multe ce- 
siuni succesive, 74.— Formele prin 
care proprietarul poate să împe- 
dice subinchirierea sau cesiunea, 
15.— Oprirea de a subinchiriă a- 
trage pe aceea de a cedă con- 
tractul, şi vice-versa, 75.— Oprirea 
de a subinchiriă sau cedă con- 
tractul atrage pe aceea de a sub- 
închiriă în parte, 76 nota. —Contră : 
Trib. Brăila, Dreptul din 1909, 
No. 16. — Proprietarul poate să 
renunţe atât in mod expres cât și 
tacit la clauza care oprește sub- 
închirierea sau cesiunea contrac- 
tului, 77, 78. — Proprietarul nu 
se presupune însă niciodată a fi 
renunţat ja dreptul său, 79. 
— Sancţiunea violărei clauzei 

care oprește subinchirierea sau 
subarendarea (rezilierea contrac- 
tului şi daune), 79. 

— Cazul când există un pact 
comisor expres, 80, 156, 198, 341. 
V. Pact comisor. * 

— Obligaţiile localorului, 82 urm. 
10 Predarea lucrului cu toate ac- 
cesoriile lui în stare de a putea 
servi la uzul destinat, 82, 83; 101 
n. Î. — Dezinfeciarea imobilului, 
82, 136, 137. — Spesele predărei 
şi modul cum se face predarea, 
83, 84. — Locul unde se face pre- 
darea, și momentul când se face 
predarea, 84.— Sancţiunea, acestei 
oblig. a locatorului (punerea în 
posesie manu militari, sau rezilie- 
rea contractului cu daune), 84: — 
Reducerea preţului sau reținerea 
lui de către iocatar(Controv.),85.— 
Acordarea unui termen locatoru- 
lui, 85.— Acţiunea locatarului p. pre- 
darea, lucrului este personală, 86. 

20 Intreţinerea lucrului (facerea 
reparațiilor necesare, afară de a- 
cele locative), 86. — Sancţiunea 
nefacerei reparațiilor necesare de 
către locator, 87.
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— Condamnarea locatorului la 
daune şi despăgubirea locatarului 
când a făcut el însuș reparaţiile, 
fără autorizarea justiţiei (Contro- 
versă), 88. — Reţinerea cheliue- 
lilor făcute de locatar din preţul 
chiriei (Controv.), 88. 

3% Folosința lucrului închiriat. — 
Locatorul trebue să facă, ca loca- 
tarul să, se folosească de lucrul 
închiriat, 88. — Garantarea loca- 
tarului contra perderei totale sau 
parţiale a lucrului, 88, 89. 

— Perderea totală a lucrului 
aduce de drept desfiinţarea con- 
tractului, chiar dacă lucrul a perit 
prin caz fortuit, 90, 91. — Exemple 
de cazuri fortuite, 90, n. 1; 418, 161, 
n. 4 ;2934, n. 4. — Cazul când lucrul 
a perit din culpa locatarului sau 
locatorului, 91, 92. — Efectele per- 
derei parţiale, 92, 93. — Recons- 
truirea, lucrului distrus (Controv.), 
93, 219.—Cazul când perderea lu- 
crului se datorește faptului loca- 
torului sau locatarului, 94,95, 96.— 
Aplicarea, regulelor de mai sus la 
închirierea de mobile, 95. 

4 Garantarea contra viciilor lu- 
crului, 96 urm.— Existenţa de guz- 
gani, şoareci, ploşniţe, gândaci, 
furnici, etc. în imobilul închiriat, 
98. V. Guzgani, Ploșnile, Șoareci, etc. 

— Cazul când locatarul ar fi avut 
el însuş cunoştinţă de existenţa 
acestor animale sau insecte în imo- 
bilul închiriat, 98, 99. 

— Garantarea locatarului p. vi- 
ciile aparente ale imobilului, 98,n.3, 
99. — Garantarea spectatorului 
contra accidentelor, când el asistă, 
la o reprezentaţie, 99. — Cazul 
când spectatorul a închiriat o lojă 
întrun teatru, circ, etc. (garan- 
tarea locatarului p. numărul 10- 
curilor închiriate), 99, n. 2. V. Ac- 
cident, Teatru, etc. 

— Garantarea contra, inunda- 
ției, 100. V. Inundaţie, 

— Garantarea contra viciilor 
provenite dela vecini, 100. — Ga- 
rantarea contra viciilor posteri- 
oare contractului. 100. — Garan- 
tarea contra viciilor vremelnice, 
iar nu numai contra celor per- 
manente, 100, 101. 

— Garantarea p. accesoriile lu- 
evului, 101, n. 1. — Garantarea   
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pentru închirierea lucrurilor mo- 
ile, 101. — Quid în privinţa vi- 

ciilor aparente sau cunoscute? 
(Controv.), 9, n. 3; 104, 102. — 
Oblig. de garanţie nu interesează 
ordinea publică, 101.— Sancţiunea 
oblig. de garanţie (despăgubirea 
locatarului), 102. — Cazul câna lo- 
catorui n'a cunoscut viciile lu- 
erului (Controv.), 102, 103.— Rezi- 
lierea contractului, 103. — Cazul 
când viciile pot fi reparate, 103.— 

5 Garantarea contra turburări- 
lor cari ar emană dela însuș loca- 
torul sau dela terţiile persoane, 
104 urm. — Garantarea contra, 
faptelor personale ale locatorului, 
105. — Locatorul nu poate să 
schimbe, în timpul locaţiunei, for- 
ma lucrului închiriat, 106, 107, 

— Vânzarea, imobilului închiriat 
sau arendat, 107. — Locatorul nu 
poate să modifice nici partea imo- 
ilului neînchiriat, 107.—E1 poate 

însă să viziteze din când în când 
imobilul pentru a. vedeă ce repa- 
raţii sunt necesare, 108 nota. — Şi 
terţii doritori de a închiriă imo- 
bilul put să-l viziteze la ore de- 
terminate, 108 nota. 

— Dreptul locatorului de a pune 
e zidurile exterioare ale imobi- 
ului afipte anunțând că acest 
imobil este de închiriat, 108 nota. 

— Concesiunea de a lipi afişe 
pe păreţii exteriori ai imobilului 
aparţine locatarului, iar nu loca- 
torului, 108 nota. V. Afișe. 

— El nu poate însă să stabi- 
lească, în imobilul închiriat o in- 
dustrie sau un comerţ care ar 
jigni folosinţa locatarului, 107. 

— El nu poate, afară de cazul 
unei convenţii contrare, să închi- 
rieze partea imobilului rămasă li- 
beră unei şcoli, unui otel mobilat, 
unei cafenele, unui antreprenor 
de baluri publice, etc., 108, 109. 
—EI war putea după unii să sta- 

bilească în imobilul închiriat o 
industrie similară cu acea exer- 
citată de locatar (Controv.), 109 
urm. V. Industrie similară. 

— Stabilirea unei industrii simi- 
lare într'un imobil vecin al locato- 
rului (Controv.), 111, text, şi n.2.— 
Cazurile în care oblig. de garanţie 
există, fără discuţie în materie de 
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industrii similare, 112. — Sancţiu- 
nea oblig. de garanţie, 112 urm. 

— Dacă imobilul are nevoe de re- 
-paraţiiurgente, locatarul trebue să 
sulere aceste reparaţii, fără a pu- 
teă. cere vreo despăgubire sau o 
micşorare din preţ, 114 urm.—Ca- 
zurile când locatarul poate avea 
drept la, despăgubiri, 114, n. 3.— 
Cazul când reparaţiile au ţinut 
mai mult, de 40 zile, 115.—Art. 1425 
C. civ. nu este limilativ, ci enun- 
țiativ, 115. — Cazurile când loca- 
tarul nu poate să invoace dispo- 
ziţia art. 1425 C. civ. p. 116. 

6 Garantarea contra faptelor 
emanate dela terțiile persoane (tur- 
burare de fapt şi turburare de 
drept), 116. — In ce consistă tur- 
burarea, de drept. 117, t. şi n.4— 
Locatarul nu are acţiune contra 
locatorului pentru lurburările de 
fapt emanate dela terţii, 117. 

— Cazul când imobilul a fost 
„incendiat prin faptul unui terţiu 
(caz fortuit), 118.— Răsboiul şi in- 
surecţiunile sunt tot cazuri for- 
tuite, 118. V. Caz fortuit. 

— Impedicarea folosinţei imobi- 
lului închiriat din cauza unei epi- 
demii nu poate da loc la rezilierea 
contractului, 119. V. Epidemie. 
—Locatarul sau arendaşul poate 

să exercite acţiunea posesorie (re- 
integranda ) contra autorului tur- 
burărei, 119. V. Ac. posesorii. 

— EI nu are însă acţiunea în 
complângere, 119, n. 5.—In ce con- 
sistă turburarea de drept, 120. — 
Alegerea pe care o are locata- 
rul sau arendaşul în caz de tur- 
burare de drept, 120. — Cazul 
când locatarul sau arendaşul este 
evins în totul sau în parte, 120.— 
Dreptul locatarului sau arenda- 
şului la daune, 12i. — Condi- 

“iile cerute pentru ca iocatarul 
să aibă drept la garanţie, 121. 

-- Cazul când locaiarul a în- 
«chiriat. lucrul pe riscul şi peri- 
colul său, 122, 
1'— Cazul când turburarea e- 
mană dela puterea administrativă 

-Uaptul. princepelui), 122, 161, n. 4. 
-Epr. asupra -taptului princepelui 
Trib. Tutova, Dreptul din 1909, 

: No. 49 (cu obsârv. noastră). — Ca- 
zurile când faptul 'princepelui nu 
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dă loc la garanţie, 123. — Cazul 
când faptul princepelui (actul pu- 
„terei administrative) este provocat 
prin faptul locatorului, 123.—Cazui 
când puterea administrativă a co- 
mis acte ilegale (Controv,), 123. — 
Cazul când Statul este locator, 
124, V. Faptul princepelui. 

— Turburarea emanală dela alt 
locaiar, 117, n. 1; 124. 

— Exerciţiul prostituţiei într'un 
imobil de către o iocatară permite 
altui locatar de a cere rezilierea 
contractului cu daune interese, 
124, 125, 135. V. Case de toleranţă, 
Prostituție. , 

— Cazul când turburarea emană 
ăela, locatarul unui imobil vecin 
aparținând aceluiaș proprietar, 
125.. 

— Turburarea emanată dela 
ortarul imobilului (răspunderea 
ocatorului), 125.— Cazul când pro- 
prietarul nu răspunde de faptele 
portarului, 125, n. 5. V. Portar. 

— Oblig. locatorului de a restitui 
cheltuelile făcute de către locatar la 
lucrul închiriat (cheltueli de între- 
ţinere, reparaţii), etc. 127 urm. 
— Restituirea cheltuelilor utile. 

127. — Nerestituirea, cheltuelilor 
voluptuoare, 127. | 
—Quid în privinţa construcţiilor 

sau plantațiilor făcule de locatar 
sau arendaş? (Controv.), 165 urm. 
V. Construcții. 

— Obligațiile locatarului sau aren- 
daşului, 128 urm.— Plata cheltue- 
lilor contractului (timbru, onorarii, 
etc.), 128. — Plata impozitelor pri- 
vese pe proprielar, afară de cazul 
unei stipulaţii contrare, 128. V. Im- 
pozite : 

— Taxele pentru curățirea gu- 
noaelor, p. gaz, apă. electricitate 
se plătesc de locatar, 129.— Dacă 
există mai mulţi locatari, aceste 
taxe sunt în sarcina tuturor, 129. 
V. Apă, Gaz, Gunoae, Lumină elec- 
trică, etc. 

— -Curăţirea Jatrinelor. a fân- 
tănilor, puţurilor, etc.. şi plata, 
premiilor de asigurare privesc, 
în lipsa. unei convenţii contrare, 
pe locator, 130, 144, n. 4 şi 146, 
V. Asigurare, Fântână, Latrină, 

- Privată, etc. 
— Locatarului incumbă însă.
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sarcina de a curăţi hornurile şi co- 
şurile, el fiind responsabil de con- 
travenţiile poliţieneşti comise în 
această privinţă, 130, text şi n.1; 
146. V. Coșuri, Hornuri.— Tot lui 
incumbă sarcina de a spălă şi cu- 
răţi geamurile, 145, nota 1. V. 
Geamuri. 

— Obligația locatarului de a mo- 
bilă casa închiriată şi a arendaşului 
de a înzestră moşia arendală, 130 
urm., 227 urm. — Motivul acestei 
oblig. este de a asigură privile- 
giul iocatorului, 130, 131. 

— Lucrurile asupra cărora acest 
privilegiu nu se exercită, 131. — 
Quid în privinţa mobilelor apar- 
ținând terţiilor şi în privinţa mo- 
bilelor dotale ale femeei ? 131, n. 2. 
V. Mobile dotale, Privilegiu. 

— Valoarea ce trebue să aibă 
mobilele locatarului (Controv.), 
132.—Neaplicarea art. 1446 la în- 
chirierea unui apartament mobi- 
lat, 133. — Sancţiunea oblig. de a 
mobilă casa închiriată sau de a, 
înzestră moşia arendală (desfiin- 
ţarea contractului cu daune-inte- 
rese), 133, 228. — Locaiarii sau 
arendaşii pot să oprească expul- 
sarea lor prin depunerea unei 
cauţiuni, 133.—Locatarui nu poate, 
in principiu, să scoată mobilele 
din casa închiriată, fără voea. pro- 
prietarului, 134. — Comerciantul 
poate însă să-şi vândă marfa din 
prăvălie, 134. 

— Obligația de a se folosi ca un 
bun proprietar, 134 urm. — Oblig. 
locatarului unui animal, 135. V. 
Animale. 
— Pravila lui Vasile Lupu şi 

Matei Basarab în această privinţă, 
135, n. 2, 

— Locatarul poate să aducă în 
imobilul închiriat o concubină, 
135.—E| poate să aducă câni sau 
alte animale nevătămătoare,atară 
de cazul când sar fi stipulat con- 
trariul, 136. — El nu poate să in- 
troducă în el ploşniţe, 132. — Nicio 
industrie jignitoare ; nici să degra- 
deze imobilul, etc. 136. — Respon- 
sabilitatea locatarului pentru oa-: 
menii săi, 136. — Dezinfectarea, 
imobilului, 136,.137.— Cazul când 
sgomotul produs de un locatar este 
rezultatul unei industrii permise,   
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137. — Sancţiunea, oblig. de mai 
sus a locatarului (rezilierea con-: 
tractului şi daune), 137. Cpr. şi 
C. Craiova, Pagini juridice din: 
1909, No. 48, p. 379. 

— Obligația de a se folosi de lu- 
crul închiriat sau arendat după des- 
tinația sa, 137 urm. — Destinația 
lucrului se determină de împre- 
jurări sau prin convenţia părților, 
138, 139.—Sancţiunea acestei obli- 
gaţii (rezilierea contractului şi 
daune), 139. 

— Obligația de a nu schimbă for- 
ma lucrului, 140 urm. — Exemple 
de schimbări de formă, 140, — 
Neoprirea, schimbărilor de puţină 
însemnătate, 140. — Schimbarea 
zidurilor interne cari despărţesc 
camerele etc., 140, 141. Cpr. Trib. 
Ilfov, Cr. judiciar din 1909, No. 53 
(eu observ. noastră). — Locatarul 
poate să schimbe locul oglinzilor, 
să bată cue în păreţi, să intro- 
ducă în imobilul închiriat gazul: 
aerian, lumina electrică, telefonul, 
apa, eic., afară de cazul, bine- 
înţăles, când contractul ar opri 
aceste inovaţii, 141. V. Apă, Gaz, 
Zaumină electrică, Telefon, etc. 

— Restabilirea locurilor în sta- 
rea lor primitivă şi despăgubirea 
locatarului, 141. 

— Obligaţia locatarului de a nu 
părăsi imobilul închiriat, 142. 

— Oblig. locatarului unei uzine, 
142. V. Uzină. 

— Obligaţiile relative la reparații 
(reparaţii locative), 143.— Aplica- 
rea, acestei oblig. atât la locaţiu- 
nile de imobile cât şi la acele de mo- 
bile, 147. — Celelalte reparaţii sunt 
în sarcina proprietarului, 82 urm., 
143 urm. — Exemple de reparaţii 
locative, 145.— Spargerea geamu-. 
rilor prin grindină sau alte eve- 
nimente extraordinare, de exem- 
piu, o devastare, etc. sunt în sar- 
cina proprietarului, iar nu a lo- 
catarului, 145, n. 4. — Spălatul şi 
curăţitul geamurilor privesc însă 
pe locatar, 145, n. 1. V. Geamuri. 

— Intreţinerea grădinei casei 
închiriate este tot în sarcina lo- 
catarului, 145. V. Grădină. 

— Tot în sarcina locatarului 
este şi curățirea hornurilor sau. 
coşurilor, 130, 146. V. Coşuri, Hor- 

757:
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nuri, etc. — Cazul când există mai 
mulţi locatari, 146. — Curăţirea la- 
trinelor, fântânelor, puţurilor, etc., 
este, în lipsa unei convenţii con- 
trare, în sarcina locatorului, 130; 
144, n. 4, 146.— Sancţiunea nefa- 
cerei reparațiilor locative (rezilie- 
rea contractului şi daune), 147. — 
Prescrierea acestei acţiuni (30 de 
ani), 147. — Cazul când reparaţiile 
locative au fost făcute de locator 
(despăgubirea lui), 147. 

— Obligaţia de a plăti prețul chi- 
iei sau arendei, 148 urm.—Preţul 
este un element neapărat al loca- 
țiunei ca şi al vânzărei, 42, 1448, — 
Locatarul poate, prin aplicarea 
art. 1364, să suspende plata pre- 
ului, când există o justă temere 
de evicţiune, 148, n. 4. — Acest 
text se aplică şi la schimb, 19, 
n. 3. Vezi Schimb, 

— Când se face plata preţului, 
149. — Cazul când plata preţului 
expiră într'o zi de sărbătoare, 149. 
— Aplicare, în specie, a art. 1025 
C. civ., 149, 150.— Persoanele care 
plătesc preţul și acelea cărora, se 
face plata, 150, 151. — Cazul când 
locatorul a fost declarat falit (plata 
se face în mânile sindicului), 53, 
151. — Primirea, plăţei chiriei sau 
arenzei de către tutor, 151 şi tom, 
II, p. 723 urm. (ed.a 2-a). Vezi 
Tutor. 
— Dacă tutorul poate primi plata 

câştiurilor prin anticipație, 151 şi 
tom. II, p. 725.—Alte dificultăţi la 
care a dat loc plata preţului prin 
anticipație, 151, n. 4. — Primirea 
câştiurilor prin anticipație de că- 
tre bărbatul administrator legal 
al imobilelor dotale, tom. II, p. 725 
a tom. VIII, p. 208, 209.—Primirea 
câștiurilor prin anticipație de că- 
tre acel pus sub consiliu judiciar, 
tom. III, b 99, n. 4. — Primirea, 
preţului de către minorul eman- 
cipat, 152. — De către individul 
pus sub consiliu judiciar, 152 și 
t. UL, p. 99, t. şi nota 4(ed.a 2-a). 

—. Locul unde se face plata pre- 
țului (domiciliul locatarului sau 
arendașului), 152, 153. — Dovedi- 
rea, plăței preţului, 153, 154, 

— Opunerea terţiilor pentru doi 
ani a chitanţelor anticipate pe un 
period mai lung de doi ani, care 
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n'au fost transcrise (Controv.), 15%, 
t. şi n. 3. V. Chitanţă, 

— Dovedirea plăţei prin mărlu- 
risirea şi jurământul locatorului, 
154. — Aplicarea dreptului comun 
în privinţa admisibilităţei probei 
testimoniale şi a, prezumpţiilor, 154, 
155.—Chitanţa. unor termene pos- 
terioare se consideră ca un în- 
ceput de probă scrisă, 155.—Abro- 
garea, in această privinţă, a unei 
dispoziţii din dreptul roman, 155.— 
Sancțiunea neplăţei preţului (re- 
zilierea, contractului), 156. — Pu- 
nerea locatarului sau arendașului 
în întârziere, 156, n. 2; 1%, n. 1, 

— Cazul când s'a stipulat în con- 
traci un pact comisoriu expres. 
156, 157, 198, 341.— Punerea, loca- 
tarului in întârziere. Cpr. C. Bu- 
curești, Dreptul din 1910, No. 21.— 
Renunţarea locatorului la. pactul 
comisoriu expres, 157, 198, 34, 
n. 4. — Acest pact fiind stipulat 
în favoarea proprietarului, acesta, 
are facultatea, de a consideră con- 
tractu! ca, reziliat prin indeplini- 
rea lui și a cere expulzarea, loca- 
tarului sau arendașului, sau dea 
lăsă contractul în executare, ce- 
rând plata câștiului. Cas. rom. Cr. 
Judiciar din 1909, No. 47. V. Pact 
comisor. . 

— Locatorul care şi-a îndeplinit 
obligaţiile sale poate să urmă- 
rească mobilele locatarului sau 
arendaşului. 158. 

— Obligaţia de a apără lucrul 
contra uzurpărilor, 158 urm.—Deo- 
sebire, în această, privinţă, de co- 
dul francez, 159; 327, n. 3.— Ce se 
înțălege prin uzurpări, 159. — In- 
ştiințarea ce trebue să se facă, in 
această privinţă, de către locatar 
sau arendaş şi formele acestei în- 
ştiințări, 159, 160. 

— Obligaţia de a păstră lucrul 
şi de a-l restitui locatorului sau 
moștenitorilor săi, 460 urm.— Res- 
tituirea accesoriilor lucrului, 464.— 
Dacă sa făcut inventar, lucrul se 
va restitui conform acestui in- 
ventar, aiară de cazul când lucrul 
a peril din vechime sau din caz 
fortuit, 161, t. şi n. 4.—Cazul când 
nu sa făcut inventar, 162, 

— Degradările la, care se referă 
art. 1432 (degradări aparente), 162.
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— Responsabilitatea locatarului 
sau arendaşului. — Ei răspund de 
stricăciunile şi perderile întâm- 
plate în cursul folosinţei lor, dacă 
nu probează că ele au urmat fără 
culpa lor, 163.—Culpa de care răs- 
punde locatarul sau arendaşul 
(culpa levis în abstracto), 163, n. 
1. — Locatarul răspunde nu numai 
de culpa sa, dar şi de aceea a oa- 
menilor săi, 163 — El nu răspunde 
însă de faptul furnisorilor săi, nici 
de cazurile fortuite, decât atunci 
când le-a luat asupra lui, 16%. V. 
Caz fortuit. 

— Restituirea lucrului. — Oblig. 
de restituire se aplică la toate con- 
tractele de locaţiune, chiar la a- 
cele de mobile, 164. — Locul unde 
se face restituirea, 164. — In ge- 
nere, restiluirea se face în natură, 
164. — Sancţiunea oblig. de resti- 
tuire (dreptul locatorului la daune), 
164, 165. 

— Soarta construcţiilor şi plan- 
taţiilor făcute de locatar (Controv.), 
165 urm. V. Construcţii. — Cazul 
când locatarul a făcut cheltueli 
voluptuoare (picturi, zugrăveli pe 
păreţi, etc.), 167. 
— Responsabilitaiea locatarului 

pentru încendiu, 168 urm. Vezi şi 
G. Meitani, Dreptul din 1903, No.18. 
— Aceaslă responsabilitate este o 
aplicare a principiilor generale, 
169.— Prezumpţie de culpă contra 
locatarului, 169.— Cazurile în cari 
această prezumpţie nu mai este 
aplicabilă, 169, n. 2 — Şi locatarul 
principal răspunde către locator 
de incendiul imobilului închiriat, 
când acest incendiu este imputa- 
bil sublocatarului sau cesionarului 
contractului, 72, 73, n. 4.— Ce tre- 
bue să dovedeasca locatarul spre 
a scăpă de răspunderea care apasă 
asupra lui (Controv.), 170. — Res- 
ponsabilitatea acelora, cari nu de- 
ţin lucrul în baza unui contract 
de locaţiune, 170 ad notam. — Lo- 
catarul nu se poate apără de răs- 
punderea edictată contra lui, decăt 
dovedind cazul fortuit, un viciu de 
construcţie sau comunicarea fo- 
cului dela o casă vecină, 171 urm. 
— Exemple de cazuri fortuite şi 
definiţia lor, 471. — Incendiul nu 
este prin el însuș un caz fortuit.   
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Cas. belg. Sirey, 91,4, 31. Cpr. şi 
C. Bucureşti, Dreptul din 1902, 
No. 84. V. Incendiu. 

— Principiile de mai sus se a- 
plică la toate locaţiunile, chiar 
şi la acele de mobile, 172. — Ca- 
zul când există mai mulţi loca- 
tari (caz neprevăzut de legea 
noastră), 172 urm. — Nerespon- 
sabilitatea solidară a locatarilor, 
474, 187 ad notam. — Cazul când 
proprietarul locueşte şi el în imo- 
ilul incendiat (caz iarăş nepre- 

văzut de lege), 175 urm. — Cazul 
când imobilul incendiat eră asi- 
gurat, 177. — Se poate, în princi- 
piu, conveni că localarul nu va 
răspunde de incendiu, afară de 
cazul când el ar fi culpabil de dol 
sau culpa lata, 178 şi 327, 398. 

— Incetarea contractului de loca- 
hune, 178 urm.— Cazul când con- 
tractul are sau nu are un termen 
determinat, 479 urm. — Cazul când 
contractul a fost încheiat pe un 
timp determinat, 180.— Abrogarea 
legei romane aşă zisă Aede, 180, 
181.— Validitatea convenției prin 
care locatarul se obligă a părăsi 
casa înainte de expirarea con- 
tractului, 181. 

— Cazul când una din părţi dă, 
celeilalte congediu, 181 urm. V. 
Congediu.— Proprietarul nu poate, 
făcându-şi el insuş dreptate, să 
oblige pe chiriaş a părăsi imobi- 
lul, scoțând uşele și ferestrele 
casei (Controv.), 185. V. Congediu, 
Ferestre, Uşe, etc. 

— Taciia relocaţie sau reconduc- 
ție, 186 urm.— Tacita relocaţie este 
un nou contract care se înființează 
prin tăcerea părţilor pe un timp 
nedeterminat, sub aceleaşi condiţii 
ca. şi acel vechiu, 188, 189. Cpr. 
şi Cas. rom. Cr. judiciar din 1909, 
No. 69. — Tacita relocaţie nu are 
loc în privinţa mobilelor, ci numai 
în privința imobilelor și locaţiunei 
de servicii, 188 şi 260, n. 3.— Ta- 
cita, relocaţie nu are loc nici în 
materie de bezman sau embatic, 
dacă contractul embaticar a expi- 
rat sub codul actual, căci aceasta 
ar însemnă a constitui astăzi un 
bezman, ceeace legea nu permite, 
188, n. 1; 419,n. 3 şi 431. V. Bes- 
man. 

159
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— Consecinţile cari rezultă din 
împrejurarea că tacita relocaţie 
este un nou contract, 189.—Impre- 
jurările din care rezultă tacita 
relocaţie, 189, 190. — Dovedirea ta- 
citei relocaţii, 183 ad nota şi 190.-— 
Excluderea, tacilei relocaţii prin 
convenția părţilor, 190. — Timpul 
cât trebue să dureze iacita reloca- 
ție, 191.— Fiecare din părţi poate 
să împedice tacita relocaţie, dând 
congediu celeilalte părţi, 188, 191, 
216. — Privilegiul locatorului ga- 
rantează lacila relocaţie ca şi 
contractul primitiv, 187, ad no- 
tam.— De asemenea, solidaritatea 
stipulată, în contra, locatarilor va, 
există şi in noul contract format 
prin tacita relocaţie, aceasta, fiind 
o condiţie a contractului, și con- 
diţiile tacitei relocaţii fiind acele- 
aşi cari existau în primul contract, 
167 ad notam. — Fidejusiunea şi 
ipoteca care garantau primul con- 
tract nu garantează insă tacita 
relocaţie, 186, n. 3. Vezi Fideju- 
siune, Ipotecă, etc. 

— Tacila relocaţie în dreptul 
internaţional, 329. 

— Zerienul unor contracte de 
locațiune, care n'a fost determinat de 
părțile contractante, 192 urm, 

— In privinţa imobilelor, ter- 
menul se determină de împreju- 
rări, 192. 

— Quid în privinţa mobilelor ne- 
destinate la mobilarea unei case? 
193.— Cazul când termenul loca- 
țiunei unei case este determinat 
prin convenţie (Controv.), 193. — 
Cazul când mobilele au fost în- 
chiriate de către proprietar (Con- 
trov.), 193.— Quid în privinţa în- 
chirierei unui otel „mobilat? 194. 

-— Încetarea . contractului prin 
perirea totulă a iucrului închăriat 
sau arendat, 89 urm., 194. 

— Încetarea contractului prin 
neîndeplinirea de către una din 
părți a obligaţiilor sale, 195 urm.— 
Cazul când desfiinţarea nu are loc 
de drept, 195 urm.— Cazurile prin- 
cipale in care locatorul sau loca- 
tarul poate cere desființarea con- 
tractului, 195, n. 3. — Rezilierea 
contractului p. apariţie de stafii, 
fantome, strigoi, ete., 196 ad notam, 
V. Fantome, Stafii, Strigoi, etc. 
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— Cazurile în care judecătorii 
pot respinge rezilierea, obligând 
pe părţi la execularea contractului 
(când contravenţiile comise sunt 
de mică însemnătate), 197.— Drep- 
tul pâritului de a-și exercită oblig. 
sale pănă la pronunţarea unei ho- 
tăriri definilive, 197.— Cazul când 
sa stipulat prin contract un pact 
comisoriu expres, 80, 156, 198, 341, 
n. 4 și tom. VI, p. 102 urm. Vezi 
Pact comisor. 

— Efectele desființărei contrac- 
tului, 198, 199. — Efectele desfiin- 
țărei în viitor şi în trecut, 198.— 
Desființarea sublocaţiunilor sau 
cesiunilor contractului, 198, 199. — 
Dreptul sublocatarilor sau cesio- 
narilor la daune, 199. 
— Incetarea contractului prin 

rezolvirea dreptului (titlului) loca- 
torului, 199 urm.— Influenţa anu- 
lărei “titlului locatorului asupra 
contractelor încheiate de el, 200, 

— Soarta contractelor incheiate 
de călre moștenitorul aparent, 200. 
V. Moștenitor aparent. 
— Influenţa anulărei titlului de 

proprietate al locatorului, asupra 
contractelor incheiate de el ( Con- 
trov.). 200,201. — Influenţa desfiin- 
țărei contractului principal asu pra 
sublocaţiunilor sau cesiunilor con- 
tractului, 201. — Dr&plui subloca- 
tarului la daune, 20]. 

— Cazul când lucrul închiria sau 
arendai a fost vândut sau transmis 
altuia, 201 urm.— In dreptul ac- 
tual, înstrăinarea lucrului închi- 
riat nu este, în principiu, o cauză 
de desființare a contractului de 
locaţiune, dacă acest contract esle 
autentic sau a dobândit dată certă, 
inainte de înstrăinare, decâteori 
EI este sub semnătură privată, 203, 
204. 

— Modurile prin care contrac- 
tu poate să dobândească dată 
certă (aplicarea dreptului comun), 
204, n. 3.— Cunoştinţa ce cumpă- 
rătorul aveă da contract nu în- 
locuește data certă (Controv.), 204 
n.-3;— Aplicarea, în specie, a maxi- 
mei :. Quem de evictione tenet actio, 
ete., 204, 205.— Cazurile la care în 
specie, se aplică şi la care nu se 
aplică art. 1441, p. 205.— Neaplic. 
acestui text la mobile (Controv.),
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205, n. 3.— Dreptul locatarului la 
daune şi aprecierea, acestor dau- 
ne, 206. 

— Dreptul de retenție al locata- 
rului, 206, t. şi n.1. V. Dr. de re- 
tenție 

— Obligaţia cumpărătorului îmo- 
bilului de a dă congediu locatarului 
(Controv.), 207. V. Congediu. 

— Dreptul locatarului expulzat 
la daune, contra locatorului, 207.— 
Cuzul când imobilul închiriat a 
fost cumpărat cu pac! de răscum- 
părare, 208, 209. V. Pact de răs- 
cumpărare, 
-— Transcrierea contractelor de 
locațiune sau arendare, când sunt 
încheiate pe un period mai lung de 
trei ani, 209 urm. — Transcrierea 
actelor sau hotăririlor care con- 
stată, o cesiune sau o chitanţă de 
chirie ori arendă pe doi ani vii- 
tori sau mai multi, 153. V. Chi- 
tanță, Transcriere, etc. 

— Netranscrierea sublocaţiuni- 
nilor sau cesiunilor tie conti acte, 
71, n. 1 şi 209, n. 2.—Aplicarea, în 
privinţa cesiunilor, a publicităţei 
speciale prevăzută de art. 1293 
C. civ., 71 şi 9%, n. 2. 

— Contractele încheiate pe un 
period mai lung de trei ani şi 
netranscrise, sunt opozabile ter- 
ţiilor pentru trei ani, 212. — Cazul 
când acelaş imobil a fost inchi- 
riat la mai multe persoane, 212. — 
Cazul când ambele contracte nau 
fost încheiate sau a fost încheiate 
pe un period mai lung de trei 
ani, 213. 

— Cazul când a existat fraudă, 
213. — Cazul când ambele con- 
tracte au fost încheiate pe un pe- 
riod deosebit (Controv.), 214. 

— Cazul când niciun contract 
n'a fost transcris sau nu are dată 
certă, 214.— Cazul când nici unul 
din locatari n'a fost pus în pose- 
siune, 214. 

— Incetarea contractului prin 
consimţimântul mutual al părților, 
215 urm, — Deosebire, în privinţa 
sublocaţiunilor şi cesiunilor de 
contracte, între cazul când con- 
tractul este desființat prin justiţie 
şi acela când el este desființaţ 
prin voinţa părţilor, 198, 204, 216. 

— Incetarea . contractului de lo- 
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cațiune prin consolidare sau con- 
fuzie, 216. V. Confuziune, . 

—: Incelarea contractului. prin 
exproprierea p. cauză de utilitate 
publică, 217 urm.— Efectele expro- 
prierei totale. sau: parţiale, 217, 
218. — Reclădirea imobilului 'ex- 
propriat în parte (Conirov.), 219. 

— Exproprierea p. cauză de uli- 
litate publică desființează uzu- 
fructul, uzul, servituţile prediale,; 
etc., 219. V. Expropriere, Servi- 
tute, Uzufruct, etc. 

— Moartea părților (nedesfiin- 
area contractului de locaţiune); 
220, 221. — Părţile pot însă să 
dispue contrariul prin convenţia 
lor, 224. a 

— Efectul falimentului locataru- 
lui asupra contractului de loca- 
ţiune încheiat de dânsul, 221 urm. 

— Falimentul nu aduce desfi- 
inţarea privilegiului locatorului, 
223, 224. V. Faliment. 

— Efectul lichidărei unei socie- 
tăţi, 924. 

— Regulele particulare la închi- 
rierile de case, 95 urm., 130 urm., 
143 urm., 187 urm., 192 urm, 
224, 225, . 

— Competința în materie de con- 
tracte de locațiune, 30 ad notam si 
245 urm. Competinţă. 

=—— Loeaţiunea unui imobil este 
totdeauna un act civil, 245. 

— Competinţa tribun. sau jude- 
cătorului domiciliului părţilor, 30 
ad notam, % şi 247 urm. — Com- 
petinţa judecătoriilor de ocoale 
în privinţa contr. de locaţiune, 
245 urm. 

— Cazul când un imobil este 
închiriat cu luna, 246, - 

—  Competinţa, tribun. civile, 
2471. — Recurgerea, proprietarilor 
la legea specială din 1903, p. 247..— 
Competinţa, în privinţa arendărei 
pe: fructe, 947. 
„ — In privinţa loeaţiunei de ser- 
vicii, 244, 272. 

— Locațiunea lucrărilor, defini- 
ţie, 21, 248. — Caracterele acestui 
contract (consensual, sinalagma- 
ție şi comutativ), 248. — Condiţiile 
acestui contract (un obiect licit, 
un preţ, consimţimântul şi capa- 
citatea părţilor), 248, 249. — Lu- 
crările închiriate neputând fi con- 
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irare legei, contractul care ar face 
din bărbat servitorul și lucrătorul 
femeei, ar fi nul ca contrar auto- 
rităţei maritale, 249 n. V. Bărbat. 

— Locatorul lucrărilor nu re- 
prezintă pe locatar, 249, n. 3. — 
Modul de stipulare a preţului, 250, 
i. şin. 1. 

5 Deoseb. între locaţiunea, lu- 
crărilor şi a, lucrurilor, 250.— In- 
tre locaţiunea de lucrări şi co- 
modat, 640. V. Comodai. 

— Diversele specii de locaţiuni 
de lucrări, 20, n. 1 şi 251.— Loca- 
țiunea, operilor intelectuale (Con- 
troversă), 251.— Dreptul protesio- 
niștilor (medici, avocaţi, arhitecţi, 
etc.) la un onorariu (Controv,), 254. 
V. Avocaţi, Profesii liberale, etc. 

— ŞI peţitorii au drept la un 
onorariu (Controv.), 254, 255, t. şi 
n. 1; 324 t. şi n. 3, etc. V. Căsă- 
torie, Peţitor, etc. 

— Zocaţiunea de servicii sau lo- 
cațiunea muncei, 225 urm. Vezi 
Contractul de muncă, Muncă, etc. 

—  Deosebire între locaţia de 
servicii şi mandatul, 552, 559. — 
Mandatul chiar salariat nu se 
transformă niciodată în locaţie de 
servicii, 558.—Dacă lucrările pro- 
fesionale pot face obiectul unei 
locaţiuni de servicii, sau dacă ele 
constituesc un mandal (Controv.), 
251 urm, 552 urm. V. Mandat. 

— Contr. de muncă nu poate 
să aibă de obiect decât o între- 
prindere determinată, 257,— Acest 
contract nu poate fi încheiat pe 
vecie, 258. — Validitatea oblig. de 
a păstră un servitor în tot timpul 
vieţei sale, 259. V, Servitor. 

— Admiterea tacitei relocaţii în 
privința locaţiunei de servicii, 188, 
n. 1; 260,n. 3. V. Zacita relocaţie. 

— Desființarea contractului de 
muncă inaintea expirărei terme- 
nului, care este determinat, când 
există de o parte sau de alia mo- 
tive serioase de reziliere, 260. — 
Cazul când însuş contractul per- 
inite desființarea lui ad nuturn, 261. 

— Cazul servitorilor tocmiţi cu 
ziua, 261. — Patronul nu poate fi 
condamnat la, daune către lucră- 
torul pe care el l-a congediat fără 
nicio înştiinţare prealabilă, atunci 
când acest lucrător eră toemit cu 
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ziua. Cas. fr. Sirey, 1908. 1. 168 
şi Dreptul din 190%, No. 13. 

— Cazul când termenul contrac- 
tului nu este determinat (dreptul 
fiecărei părţi de a reziliă contractul 
dându-și reciproce congediu, con- 
form obiceiurilor locului), 261, 262. 
V. Congediu. 

— Se acordă insă, în asemenea, 
caz, lucrătorului daune, când re- 
zilierea este abuzivă şi nu se în- 
temeiază pe un motiv serios, 262 
n. 2, Cpr. Cas. rom. și C. Bucu- 
reşti, Bult, 1908, p. 597 şi or. ju- 
diciar din 1909, No. 55 şi 64. — 
Cazul când una din părţi nu-şi 
execuiă obligaţiile sale (dreptul 
părţei care nu este în culpă de 
a cere executarea contractului), 
262, 263. 
— Incetarea contractului prin 

moartea servitorului, 20%. — Quid 
în privinţa morţei stăpânului ? 
(Controversă), 264. — incetarea, 
contractului prin imposibilitatea, 
în care se găseşte servitorul sau 
lucrătorul de a-și prestă servi- 
ciile sale, 264.— Cazul unei indispo- 
ziţii trecătoare a servitorului, 265. 

— Falimentul stăpânului nu a- 
duce, în principiu, încetarea, con- 
tractului de locaţiune de servicii, 
265. V. Faliment 
— Cazul când impedicarea lu- 

crărei se datorește unui caz for- 
tuit, 265. — Cazul când stăpânul 
este în culpă (drepiul servitorului 
sau lucrătorului la salariul în- 
treg), 265. 

—, Art. 1472 după care, în unele 
privinţe, patronul se crede pe cu- 
vânt, se aplică numai servitorilor 
propriu zişi, 266, 267. 

— Ce se înțălege prin servitori, 
266, 267. — Acest text fiind o de- 
rogare dela dreptul comun, este 
de strictă interpretare, 267, 271. 

— Motivele acestei derogări şi 
crilica legei, 267 urm. — Cazurile 
în care acest lext nu mai este 
aplicabil, 268, n. 3 — Servitorul 
poate deferi patronului jurământul 
decizoriu (Controv.), 269 urm. YV. 
Jurământ. 

—  Neadmiterea jurământului 
supletor, 271. — Cazul când patro- 
nul s'a săvârşit din viaţă (aplic. 
dreptului comun), 271.
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— Privilegiul servitorilor asu- 
pra mobilelor stăpânului pentru 
un an trecut, şi restul datoriei din 
anul curent,271.—Legea nu obligă 
pe patron a dă servitorului un 
certificat de bune purtări, 266, n. 
2. — Dispoziţia legei meseriilor în 
această privinţă, 266, n. 2. 

— Competința în privinţa loca- 
țiunei de servicii, 271, 272. V. Com- 
petință. 

— Cazul când servitorul sau lu- 
crătorul a fost viclima unui ac- 
cident (culpa contractuală pre- 
supusă) (Controv.), 272 urm. 

— Contractul de transport sau 
cărăuşie, 277, 278. — Contractul de 
transport în dreptul internaţional, 
330. — Persoanele considerate ca 
cărăuşi, 278, 279. — Comisionarii 
de transporturi, 278, 279. — Quid 
în privinţa acelora cari au pro- 
fesiunea dea mută pe alţii? (Con- 
troversă), 279. 

— Cărăuşii sunt comercianţi şi 
necomercianţi, 279. — Dovedirea 
contractului de cărăușşie, 280. 

— Formele contractului de tran- 
" sport, 280, 281, text şi n. 1. 

— Scrisoarea de cărat sau de 
trăsură, 280, 281. — Când se con- 
sideră contractul de transport ca, 
încheiat după regulamentele căi- 
lor ferate, 231, n. 1. — Transportul 
persoanelor cu drumul de ter 
(constatarea contractului prin eli- 
berarea unui bilet), 282. — Când 
iă, naştere contractul de transport 
(convenţia părţilor) (Controversă), 
282, 
— Responsabilitatea cărăuşului 

începe din momentul remiterei 
lucrului, 282. , 

— Reşponsabilitatea cărăuşului 
p. bagajele călătorului, 282, 283. 

— 'Temeiul juridic ul responsa- 
bilităţei. cărăuşului (art. 1156), 283. 

— El nu răspunde de cazurile 
fortuite decât atunci când le-a 
luat asupra lui, suu le-a. provocat 
prin dolul ori culpa sa, 283 t. şi 
n. Î. V. Caz fortuit. 

— Spre a îi descărcat de răs- 
pundere, cărăușul poate admi- 
nistră proba testimonială, fiindcă 
a fost în imposibilitate de a-şi pro- 
cură o dovadă scrisă despre eveni- 
mentul întâmplat, 283.—Cărăuşul 
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are în contra lui o prezumgpţie de 
culpă, 284.— Responsabilitatea, că- 
răuşului pentru furtul obiectelor 
încredințate lui spre transpor- 
tare, 284. — El nu răspunde însă 
de furtul cu mâna înarmată, a- 

„ceasta fiind un caz fortuit, 284. 
Quid în privința furtului comis 
prin escaladare, efracţie sau chei 
mincinoase, etc. (Controv.), 284, 
n. 3. V. Caz fourtuit. — Responsa- 
bilitatea cărăuşului pentru culpa 
prepuşilor săi, 284, 285 ad notam, 

— Responsab. cărăuşului p. în- 
târzierea adusă transportărei Ju- 
crurilor sau persoanelor, 285 ad 
notam. — Deferirea jurământului 
zenonian sau estimator, călăto- 
rului, 285. — Existenţa, acestui 
jurământ în pravila lui Vasile 
Lupu, 286 ad nutam. V. Jurămâni. 

Deciararea valorilor cuprinse 
în cufărul ce urmează a fi trans- 
porlat (Controversă), 286. — Dis- 
poziţiile legei telegrafo-poştale în 
privinţa valorilor expediate prin 
poştă. 286. 

— Expeditorul trebue să plătea- 
scă cârăuşului preţul convenit, 
taxele vamale, etc, 287. 

— Privilegiul cărăuşului, 287. 
— Prescripţia în materie de con- 

tract de cărăuşie (art. 956 C. com ), 
287 urm.— Prescripţia statornicită 
de regul. căilor ferate, 288.—Cazu- 
rile în care se aplică în specie 
prescripţia comercială de 10 ani 
(art. 947 C. com), 288. 

— Prescripţia, acţiunilor rezul- 
tând din contractul de închiriere 
al unui vas, din contractul de asi- 
gurare, elc., 288. 

— Principiul responsabilităţei 
cărăuşului în privinţa lucrurilor 
(culpa, contractuală), se aplică şi 
la transportul de persoane (Con- 
troversă), 289 urm. 

— Dreptul străin în această pri- 
vință, 292, 293. 

— Locațiunea de lucrări sau în- 
treprindere, 293 urm.— De câteori 
cineva se însărcinează cu facerea, 
unei lucrări, fără a procură ma- 
teria, există locaţie de lucrări, 
contractul fiind, din contra, o vân- 
zare când lucrătorul procură el 
însuş materia, 294. 

— Cazul când lucrătorul procură 
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munca și materia, 295. — Oblig. 
luată de un pictor de a face un 
portret este o vânzare (Controv.), 
295, n. 2. V. Pictor, Tablou, etc. 
— Quid în privinţa construirei 

unui vas (corăbii). 29% n. 2, Y. Vas. 
— Formele -şi dovedirea con- 

tractului de locațiune de lucrări 
(contract scris sau verbal), 296. 
—Dovedirea contractului (aplica- 

rea dreptului comun), 296.—Capa- 
citatea şi consimţimântul părţi: 
lor, 297. i . 

— Tutorul poate face singur 
reparațiile mari la imobilul mino- 
rului sau interzisului, tără autori- 
zarea consiliului de familie, pen- 
trucă reparaţiile, chiar mari, se 
consideră ca.acte de administraţie, 
de câteori sunt necesare (Contro- 
versă), 297 şi tom. Il, p. 723,n. 2 
ed.a 2-a. .. 

— Quid în privinţa contractelor 
relative la îmbunătățirile imobi- 
lelor minorului sau interzisului şi 
la clădiri noi? 297 şi tom. II, loco 
supră cit. (ed. a 2-a). 

—  Obligaţiile locatorului, 297 
urm. — Acel care se obligă a face 
o lucrare trebue so săvârșească, 
în termenul stipulat de părţi, 297.— 
Dacă antreprenorul refuză de a 
predă Jucrul, locatarul se poate 
pune în posesiunea lui manu mi- 
litari, prin justiţie, 298. 

— Intârzierea în terminarea şi 
predarea lucrărei, provocată de 
un caz fortuit, nu atrage rezi- 
lierea contractului, nici daune, 
298.— O grevă generală a lucră- 
torilor poate constitui un caz for- 
tuit, 298. V. Caz fortuit, Grevă, ete. 

— Determinarea, daunelor ce 
urmează a se plăti locatarului, 298. 

— Responsabilitatea locatorului.— 
Perderea, san deteriorarea lucru- 
lui înainte de predarea, lui, 299 
urm. — Cazul când lucrul a perit 
înainte de verificarea şi primirea, 
lui, 300. — Cazul când materia a 
fost procurată în parte de comi- 
tent și lucrător, 301, n. 1.— Per- 
soanele cărora se aplică art. 1419 
urm. C. civil, 302. — Cazul când 
clădirea. piere în timpul construc= 
țiunei, 302. 

— Responsabilitutea arhitectului 
şi antreprenorului. — Perderea și   
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deteriorarea lucrului după pre- 
darea lui, 302 urm. 

— Architecţii şi antreprenorii 
de lucrări sunt responsabili timp 
de 10 ani din ziua în care s'a ter- 
minat lucrarea, dacă dărâmarea 
ei se datoreşte unui veciu de con-. 
strucţie, viciului pământului sau 
materialului întrebuințat, 204 urm. 

— Cine trebue.să dovedească 
- cauza, distrugerei clădirei (Con- 

troversă), 306; 
— Aplicarea acestei responsa- 

bilități la construirea, unei căi fe- 
rate, 304, n. 3. V. Cale ferată. 

— La reparaţiile mari, nu însă 
la acele mici, 30. n. 2. 

— Responsabilitatea antrepreno- 
rilor de lucrări publice, 30, n. 1. 

— Responsabilitatea antrepreno- 
rului, când lucrează fără înterme- 
diarul uuui arhitect, 306. — Res- 
ponsab. antreprenorului, când lu- 
crează sub ordinele unui arhi- 
tect, 307. V. Arhitecţi. 

— Durata acţiunei în despăgu- 
bire în foiosul proprietarului (Con- 
troversă), 307, 308. — Sancţiunea 
responsabilităţei arhitectului sau 
antreprenorului (repararea pre- 
judiciului cauzat sau reconstrui- 
rea, părţei defectuase), 307, n. 3.— 
In privința mobilelor, lucrătorul 
este descărcat de orice răspun- 
dere, îndată ce lucrul a fost primit 
de comitent, 308. 

— Dacă se poate sau nu derogă 
dela regulele cari statornicese res- 
ponsabililatea arhitecţilor şi an- 
ireprenorilor (Conlrov.), 309. V. 
Arhitecţi. 

— Independent de această res- 
ponsabilitate, arhitecţii şi antre- 
prenorii răspund către proprietari 
şi vecini, conform dreptului comun 
(art. 998, 999), 309. — Ei răspund 
şi de culpa oamenilor ce. între- 
buințează, 309, 310. 
— Antreprenorul principal răs- 
unde de faptul subantreprenori- 

or săi, 310, 
— Responsabilitatea lucrătorilor 

cari lucrează cu bucata sau cu ziua 
(aplic. dreptului comun), 310. 

— Imposibilitatea, în care se gă- 
sesc arhitecţii sau antreprenorii 
de a cere o sporire de plată, atunci 
când există un plan dezbătut cu
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proprietarul, dacă schimbările şi 
adaosele făcute n'au fost aprobate 
prin acte scrise, şi dacă preţul 
lor wa fost hotărit, 311. 312. 

— Aplicarea acestor regule Ia 
orice lucrări în genere (Controv.), 
311, p. 1.—Convenţiile privitoare 
la modificarea, planului primitiv 
nu pot fi dovedite decât prin acte 
scrise, ceeace exclude nu numai 
proba testimonială, ci şi mărtu- 
risirea şi chiar jurământul pro- 
prietarului (Controv.), 312.— Dove- 
direa preţului schimbărilor, 342. 

— Admiterea acţ. de în rem verso 
din partea antreprenorului sau 
arhitectului (Controv.), 313. — Ca- 
zurile când art. 1484 C. civ. nu 
mai este aplicabil, 313. 

— Neaplicarea acestui text sub- 
antreprenorilor, 313, 314. — Cazu- 
rile când acest text, poate fi in- 
vocat contra lemnarilor, zidarilor, 
e!c. 3i4. V. Zemnari, Zidari, etc. 

— Acțiunea directă ce lucrătorii 
întrebuinjați de un antreprenor au 
în contra proprietarului, 314. 

— Scopul acţiunei directe, 315. 
— Persoanele care au şi care 

nu au această acţiune, 315, 316. — 
Quid în privinţa subantrepreno- 
rilor ? 316.— Şeltii de echipă, 316.— 
Consecinţile acţiunei directe, 316, 
317. 

— Incetarea contractului de loca- 
cațiune de lucrări, 3147 urm. — In- 
cetarea prin moartea lucrătorului, 
arhitectului sau antreprenorului, 
318, 319. — Persoanele care pot 
invocă desfiinţarea contractului, 
319. — Derogare dela art. 1485 
prin convenţia părţilor, 319.— Fa- 
limentul antreprenorului sau pro- 
-prietarului nu. desființează con- 
tractul de locaţiune de lucrări, 320. 
V. Faliment. 

— Desființarea contractului din 
cauza unui caz foriuit, precum ar 
fi lipsa de aulonzare dir partea, 
autorităței administrative, expro- 
prierea terenului pe care urmă a 
„se face clădirea, etc. 320. 

— Desființarea contractului prin 
voința părților, 215, 320, 321. - 

— Încetarea contractului -prin 
voința proprietarului (neadmisă în 
dreplul nostru), 321, 322. 

—: Alte contracte de lucrări decât 

  

  

acele de care sa vorbii mui sus, 
322 urm. | 

— Locaţiunea în dreptul înter- 
național privat, 325 urm. 

Locaţiune ereditară. — Deose- 
bire între loc. ereditară şi bez- 
man, 407 urm. V. Bezman. 

— Părţile nu pot încheiă un 
contract de  locaţiune ereditar 
(Controv.), 45 n. 2. 

Lucrări (locaţiune de), 293 urm. 
V; Zocațiune, p. 163 urm. (a, tablei). 

Lucru judecat..- Lucrul! judecat 
contra locatorului, în privinţa pro- 
prielăţei lucrului inchiriat, îşi pro- 
duce efectele sale contra locata- 
rului sau arendaşului, 30 nota. 

— Ordonanţele - prezidenţiale, 
date: pe calea procedurei legei 
proprietarilor, nu au autoritatca 
lucrului judecat (Controv.), 341. 
V. Legea proprietarilor. 

Lucruri îungibile. — Ce sunt, 
635. — Deosebire între lucrurile 
fungibile şi consumptibile, 635 n. 1. 

— Lucrurile fungibile fac obiec- 
tul unui împrumut simplu, iar 
acele nefungibile, al unui como- 
dat, 634 urm. V. Comodat, Im- 
prumul. 

Lumină electrică. — Locatarul 
poate să introducă în imobilul 
închiriat, lumina electrică, apa, 
gazul aerian, etc., afară de cazul 
când contractul ar opri aceste 
inovaţii, 141. V. Apă, Gaz, Loca- 
țiune, ete. 

— Concesiunea de a lumină un 
oraş cu lumina electrică, gazul 
aerian, etc., este un contract de 
locaţiune, 323. V. Zocaţiune 

M 

Malitiis hominum non est in- 
dulgendum, 112, n. 4, 167, 614. 

Mancă. — V. Doică. 

Mandatul. — Etimologia cuvân- 
tului mandat, 548. — Foloasele 
mandatului, 548, 549. — Mandatul 
civil este, în principiu, gratuit, nu 
însă prin esență. ci. num:i prin 
“natura sa, 549, 558.— Se poate deci 
Stipulă un onorariu atât în mod 
expres cât și tacit, 559.— Mai muli
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incă, în privinţa persoanelor care 
trăesc din munca lor (avocaţii, 
medicii, architecţii, etc.), ei au 
drept la un onorariu, de câteori 
nu sa stipulat gratuitatea servi- 
ciilor lor, 559.— Onorabiul se sta- 
bileşte în acest caz de tribunale, 
559. V. Avocaţi, Locaţiune, Profesii 
liberale, etc. 

— Mandatul comercial este tot- 
deauna salariat, 549, 558. Cpr. Cas. 
rom. Cr. judiciar din 1910, No. 10. 

'— Mandatul este convenţional, 
legal și judiciar, 549, 572.— Exem- 
ple de mandatari legali, 573. — 
kxemple de mandatari judiciari, 
573. 

— Modalităţile mandatului (ci- 
vil, comercial, expres, tacit, gene- 
ral, special, pur şi simplu, condi- 
ţionai, etc.), 550. 

— Validitatea mandatului post 
mortem (Contr.), 550, n. 2 ; 691,622, 

— Persoanele în interesul că- 
rora mandatul poate fi dat, 550, 
551.— Mandatul nu poate fi dat în 
interesul excluziv a! mandata- 
rului, 551, V. Sfat. 

— Diferitele înțălesuri ale cu- 
vântului mandat, 551, text şi n.5.— 
Cazul când cuvântul mandat se 
iă în sens de procură, 551. — In- 
țălesul cuvântului procură, 551 
n. 4, 556 n. 3. V. Procură. 

— Deoseb. între mandatul sa- 
iariat şi locaţiune, 32. — Intre 
mandat şi locaţiunea de servicii, 
552. V. Zocaţiune. 

— Dacă lucrările profesiunilor 
liberale (avocaţilor, medicilor, in- 
ginerilor, etc.), pot face obiectul 
upei locaţiuni de servicii, sau nu- 
mai al unui mandat (Controv.), 
251 urm., 552. V. Zocaţiune. 

— Deoseb. între mandat şi de- 
pozit, 552. V. Depozat. 
"__— Între mandat şi comodat, 
352, 640. V. Comodat. 

— Intre mandat şi societate, 
552, 553. V. Societate. 

— Intre mandat. şi fidejusiune, 
553. V. Fidejusiune. 

— Dooseb. între mandat și un 
simplu sfat, 550, -n. 6, 551, 553, 
554, 568, V. Sfat, 

— Intre mandat și gestiunea de 
afaceri, 55% şi tom. V, p. 348 urm. 
V. Gestiune de afaceri. 

  

  

Mandatul 

— Intre mandat și comision, 
556 ad notam. V. Comision. 
— Mandatul prâte-nom, 355, 556 

ad notam, 609, 622, 632. V. Prete- 
nom,. 

— Acel care-şi împrumută nu- 
mele său spre a face un act ju 
ridic, nu face niciun act valid, 
dacă mandatul ce-i este conferit, 
are de scop fraudarea, unei legi de 
ordine publică, 555, 

— Definiţia, natura şi caracte- 
rele mandatului, 555 urm. 

— În dreptul modern, manda- 
tarul reprezintă, pe mandant, 552, 
text și n. 1 ; 556 ad notam, 604, 611. 
— Și aceasta este uneori ade- 

vărat, chiar când mandatarul a 
depăşit limitele mandatului său, 
606, 612. — Zicem uneori, căci, în 
principiu, mandantu! nu este obli- 
gat de câleori mandatarul a, depă- 
şit limitele mandatului său, 605. 

— Mandatul este un contract 
consensual şi totdeauna unilateral, 
557, 558. — El nu este deci supus 
formalităţei dublului original, nici 
formalităței bunului și aprobat, 565. 
— Mandatul este un contract 

gratuit sau cu titlu oneros, 558. 
— Inexistenţa, în dreptul ac- 

tual, a contractelor sinalagmatice 
imperfecte (Controv.), 557, n. 4; 
638, 669, n. 1 şi tom. V, p.îi,n.î. 
V. Contracte sinalagmatice. 

— Formele mandatului și dove- 
direa lui, 559 urm. 

— Mandatul poate fi nu numai 
expres, dar şi tacit, 47, n. 1; 560 
urm. — Controversa la care posi- 
bilitatea mandatului tacit a dat 
loc în dreptul francez, 560, n. 2.— 
Cazurile când mandatul tacit este 
cu neputinţă (când mandatul tre- 
bue să fie scris şi d fortiori au- 
tentic), 564, 565, 566, 578. 

— Dovedirea mandatului tacit 
(aplic. regulelor dreptului comun) 
(Controv.), 561 urm. — Dovedirea, 
întinderei mandatului tacit, 562 
ad notam. 

— Dovedirea mandatului co- 
mercial (martori, prezumpţii, etc.), 
562. 

— Cazurile în care femeea mă- 
ritată este presupusă a ave man= 
dat tacit dela bărbatul său, 562; 
tom. I, p. 754, n. 3 (ed. a 2-a); tom.
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V, p. 320 ad notam şi tom. VIII, 
p. 414, text şi n. 2. V. Femee mă- 
vitată. 

— Acest mandat nu există în- 
tre concubini, 563. V. Concubinaj. 

— Inchirierea, de către femeea 
măritată a unui imobil pentru lo- 
cuinţa comună, 54 ad notam, 563 
ad notam, şi tom. IL. loco cit. V. 
Femee măritată. 

— Cazurile când servitorii sunt 
presupuşi a aveâ mandat dela stă- 
pânii lor, 563. V, Servitor. : 

— Formele mandatului, 564,565. 
— Mandatul neautentic poate fi 

dat cu numele mandatarului în 
alb, 565, 606 

— Cazurile în care legea cere 
o procură autentică, 565, 566. -—-0O 
procură specială, 568, 579, 580. 
V. Procură. 

— Condiţiile cerute pentru exis- 
tenţa mandatului (un obiect licit, 

- consimţimântul părţilor şi capa- 
citatea lor), 566. 

— Obiectul mandatului trebue 
să fie posibil şi licit, 566, 567. 

— Nici testamentul, nici căsă- 
toria nu pot fi făcute prin man- 
datari, 55, n. 3 şi 567, V. Căsătorie, 
Testament, etc. 

— Prestarea jurământului se 
face în persoană, numai accepta- 
rea lui putându-se face prin man- 
datar, 567. V. Jurământ. 

— Pentru deferirea jurămân- 
tului, se cere o procură specială, 
568, text şi n. 1. 

— Mandatul fiind un contract 
consensual, cere neapărat con- 
simţimântul părţilor, 568. , 

— Eroarea asupra persoanei 
mandatarului aduce, în principiu, 
nulitatea mandatului, 568. V. £- 
roare, 

— Capacitatea părţilor, 569 urm. 
— Capacitatea mandantului se 

determină după natura fiecărui 
act, 569. — Nulitatea mandatului 
dat de către un incapabil este o 
nulitatate relativă, 569. 

- — Mandatul poate să emane 
dela. o societate, care constitue o 
persoană morală, 569. V. Societate. 

—- Mandatarul nu are nevoe de 
a fi capabil să facă pe socoteala, 
lui actul juridic cu care este în- 
sărcinat de către mandant, 569.— 
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Acei incapabili pot deci fi man- 
datari, 570.— Ei nu pot însă fi exe- 
cutori testamentari, 570, n. 2. 

—- Raporturile dintre mandant şi 
mandatar, 574.— Raporturile din- 
tre terţii şi mandant, 571. 

— Diversele specii de mandat 
(mandat special, mandat general), 
571 urm. — Când mandatul este 
special și când este general, 573 
urm.— Mandatul dat pentru o tran- 
zacţie nu cuprinde pe acela de a 
face un compromis, şi vice-versa, 
5714 urm. — Mandatul de a vinde 
nu cuprinde pe acela de a face 
un schimb sau de a primi pre- 
țul, 576. — Mandatul de a vinde 
un îmobil nu cuprinde pe acela 
de a-l ipotecă, şi vice-versa, etc., 
576. — Mandatarul poate însă să 
facă actele care sunt o consecință 
necesară a mandatului, 577. 

— Astfel, mandatarul însărcinat 
cu cumpărarea unui lucru poate 
să-l şi primească, 577. — Manda- 
tul dat pentru primirea unui ca- 
pital asigurat cu ipotecă, cuprinde 
pe acela de a cere ştergerea in- 
scripţiei: ipotecare, 577, etc. Vezi 
Ipolecă. 
— Mandatul conceput în ter- 

meni generali cuprinde numai 
actele de administraţie, 577.— Ce 
se înțălege prin mandat conceput 
în termeni generali, 577. 

— Actele de înstrăinare, precum 
vânzarea, ipoteca, etc., cer un 
mandat special, 578. — Sunt însă, 
înstrăinări care se consideră ca 
acte de administraţie (de exemplu, 
vânzarea unei recolte, unor lu- 
cruri supuse stricăciunei, ete), 579. 

— Cazurile în care legea cere 
o procură specială, 579. V. Procură. 

— Cazurile în care ea cereo 
procură autentică, 565. V. Procură. 

— Renunţarea, la moştenire fiind 
un act de intrăinare, cere o pro- 
cură specială, 566, 579. 

— Mandatul dat de o femee băr- 
batului sau unui terţiu spre a con- 
tractă cu privire la averea ei pa- 
rafernală (Controv.), 580 urm. — 
Cu privire la un angajament tea- 
tral, 580, n. 1. V. Angajament tea- 
tral, Pemee măritată, etc. 

—  Indatoririle  mandatarului, 
582 urm. — Indeplinirea manda- 
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tului acceptat, 583.— Renunţarea 
la indeplinirea mandatului 583. — 
Terminarea  afacerei începule, 
584, 585. . 

— Responsabilitatea. mandata- 
rului, 584, 585 urm. — Responsa- 
bilitatea  mandatarului salariat, 
585.—Acelui nesalariat,586.—Man. 
datarul nu răspunde nici întrun 
caz de neexecularea sau întâr- 
zierea provenilă din culpa man- 
dantului sau dintr'un caz fortuit, 
586.—Neaplic. în specie a art. 1566 
(Controv.), 587, 651.— Neadmiterea, 
compensaţiei (Controv.), 587.— Se 
poate conveni că mandaiarul nu 
va, răspunde de greşelele sale 
ușoare, 587.— Mandatarul nu poate 
însă fi scutit de culpa lata, nici de 
dol, 587.— Mai vezi asupra acestei 
chestiuni p. 178 şi 372; tom. V, 
p. 501, 502; tom. VI, p. 30%, n.3 
şi 381; tom. VIII, p. 707, etc. 

— Darea socotelelor, 587 urm.— 
Prescrierea acţiunei pentru darea 
socotelelor (30 de ani), 591, — 
Oblig. de-a da socoteli nefiind de 
esenţa mandatului, după cum este 
de esenţa tutelei, mandantaul poaie 
scuti pe mandatar de darea so- 
colelelor, 588. 

— Mandatarul trebue să pre- 
zinte acte justificative, dacă man- 
dantul o cere, 588.—EI trebue să 
restilue luerurile sau sumele pri- mite în virtutea. mandatului, 588, 
590.— Restituirea procure; şi a ce- 
lorlalte acte, 636, 

— Dreptul de retenţie al man- 
datarului (Controv.), 589, 631, text 
și n. 6. V. Dr. de retenție. 

— Privilegiul mandatarului, 589. 
V. Privilegiu. 
— Plata dobânzilor sumelor în- 

trebuințate de mandatar, 590 urm. 
—. Prescrierea acestor dobânzi 
prin 30 de ani. iar nu prin 10 ani, 
590, 591. 

— Aplicarea art. 1544, privitor 
la plata dobânzilor, gestiunei de 
afaceri, 591. V. Gestiune de afaceri. 

— În caz când există mai mulți 
mandaiari, ei nu sunt solidari, 
592 urm. V. Solidaritate. ! 

— Admiterea soluţiei contrare 
în materie comercială, 592, n. 3, 
594..— In cazul art. 1003 €. civ., 
594, V. Solidaritate. 
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— Ea poate fi stipulată, în mod 
expres, prin convenţia părţilor, 
chiar în materie civilă, 594. 
— Solidaritatea între mandanţi, 

594 urm. — Această solidaritate nu 
exislă de câleori mandatul este 
constituit prin acte deosebite, 594 n. 4. — Neaplic. acestei solidarităti 
la sechestrul judiciar, 594. 595. — Nici la mandatul legal, 595. — So- 
lidaritatea între arbitri şi experţi 
(Contr.), 595, n. 3. V. Arbitri, Experţi. 

— Dreptul mandatarului de u-şi 
substitui altă persoană in executa- 
rea mandatului, 596 urm. — Cazul 
când mandatul opreşte subsltitui- 
rea, 598. 

— Efectele substituirei, 598.— Ra- 
porturile dintre mandant și substi- 
tuitul, 598 — Acţiunea substituitu- 
lui şi critica legei, 599. — Efectele 
substituirei faţă de terţii cari au 
tratat cu subslituitul, 599, 
— Obligaţiile mandantului, 600 

urm. — Restituirea cheltţuelilor ne- 
cesare şi utile făcute de mandatar, 
600. 601. — Cazul când mandantui 
poale cere reducerea cheltuelilor, 
601. — Plata onorarului. 601. — Plata dobânzei sumelor anticipate 
şi cheltuite de mandatar, 601. — 
Prescrierea dobânzei, 602. 

— Despăgubirea mandalarului 
de pagubele suferite cu ocazia exe- 
cutărei mandatului, 602, 603. — 
Exemple de pagube p. care man- 
dantul trebue să despăgubească 
pe mandatar, 603, 604. 

— Obligaţiile mandantului faţă 
de terţii, 604 urm. 

— Cazul când mandatarul a tra- 
tat cu terţii în numele mandantu- 
lui şi în limitele mandatului, 604. — 
Mărturisirea făculă de mandatar 
este opozabilă mardautului, 665. 
V. Mărturisire. 
— Opunerea mandantului a ac- 

teior făcute de mandatar, 605. 
A  contra-inscrisului semnat de 
mandatar, 605 ” 

— Cazurile când mandatarul a 
întrecut limitele mandatului, 605.— 
Cazul când mandatul a fost dat 
în alb, 565, 606. 

— "Responsabilitatea mandantu- 
lui pentru delictele mandatarului, 
606, 607. 

— Ratific. din partea mandantu-
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lui a actelor făcute de mandaiar 
peste limitele mandatului, 607, 632. 

— Ratificarea tacită şi expresă, 
607, 608. | 

— Efectele ratificărei (raportu- 
rile dintre mandant şi mandatar), 
608. — Efectele ratificărei în pri- 
vinţa, terţiilor, 608. 

— Ratificarea poate să emane 
atât dela mandant cât şi dela moşte- 
nitorii săi, 609. 

— Admiterea, aceleiaş soluţii în 
privinţa gestiunei de afaceri, 609. 
V. Gestiune de afaceri. 

— Cazurile în care mandatarul 
v'a lucrat în numele mandantului, 
ci în numele său propriu, luând 
caracterul unui prâte-nom, 609. 
V. Prele-nom. 

— Drepturile mandantului faţă 
de terţii, 610. 

— Drepturile şi obligaţiile man- 
datarului faţă de terţii, 610 urm. 

— Diferitele moduri de stângere 
ale mandatului, 612 urm. 

— Revocarea mandatului, 613. — 
Orice mandat este, în principiu, 
revocabil, 613, 614, 615. — Se poate 
însă stipulă nerevocarea mandan- 
tului, 615.— Cazul când există mai 
mulţi mandanţi, 645. 

— Capacitatea cerută pentru re- 
vocarea mandatului, 615. 

— Cazul când mandatul se re- 
voacă de femeea măritată, 615. 

— Revocarea poate fi atât ex- 
presă cât şi tacită, 615. 

— Aducerea revocărei la cu- 
noştința mandatarului şi a terţii- 
lor, 616. — Dacă revocarea n'a fost 
adusă la cunoştinţa terţiilor, actele 
făcute de bună credinţă de către 
terţii cu mandatarul, în necunoş- 
tinţa revocărei, sunt valide şi o- 
bligă pe mandant, rămânând a- 
cestui din urmă recurs contra 
mandatarului, 616. Cpr. Trib. Tu- 
tova (afacere în care am pledat 
noi înşine), Dreptul din 1910, No.15. 

— Formele revocărei exprese, 
616. 

— Revocarea tacită a manda- 
tului, 617.— Revocarea parţială a 
mandatului, 618. 

— Renunţarea la mandat din 
artea mandatarului, 618 urm. — 
rice formă este admisă în pri- 

vința renunţărei, destul este ca ea 

26537 
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să, fie expresă, 619. — Renunţarea, 
nu poale fi tacită, după cum poate 
fi revocarea, 619, n. 1. 

-— Mandalarul nu poate să re- 
nunţe la mandatul care este con- 
diţia unui contract sinalagma- 
tic, 619. — Mandatarul poate să-şi 
interzică, dreptul de a renunţă la 
mandat, 619.— Renunţarea la man- 
dat poate să facă ca mandatarul 
să datorească daune mandantu- 
lui, 620. 

— Moartea mandantului sau 
a mandatarului, 620 urm. 

— Dacă mandatul a fost dat de 
o societate sau altă colectivitate, 
disolvarea, ei echivalează cu moar- 
tea mandantului, 620, n. 5. — Se 
poate în mod valid conveni atât 
expres cât şi tacit că moartea 
mandantului sau mandatarului nu 
va aduce incetarea mandatului, 
622. — Incetarea mandatului sus, 
generis dat sub forma unui prâte- 
nom, 622. V. Prâte-nom. — Cazul 
unui mandat divizibil, 622. 
— Cazul unui mandat indivi- 

zibil, 622. ” 
— Obligaţiile moştenitorilor man- 

datarului, în caz de moartea aces- 
tui din urmă, 623. 

— Interdicţia sau schimbarea 
altfel a stărei şi capacităţei man- 
dantului sau mandatarului, 624. 

— Falimentul sau insolvabili- 
tatea mandantului ori mandata- 
rului, 624. V. Faliment. 

— Cazurile când falimentul sau 
insolvabilitatea nu aduce încetarea, 
mandatului, 625. 

— Imposibilitatea, de a execută 
mandatul, 625. 
— Terminarea afacerei pentru 

care mandatul a fost dat, 626. 
— Absența mandantului sau 

mandatarului, 626. V. Absenţă. 
— Efectele încetărei mandatului, 

626 urm. — Restituirea, procurei şi 
a celorialte titluri de către man- 
datar, 626. 

— Nulitatea actelor făcute de 
mandatar în urma încetărei man- 
datului, 626. — Excepţie dela acest 
principiu, 627 urm. 
.. — Despre competinţă în materie 
de mandat, 629. V. Competinţă. 

— Mandatul în dreptul interna- 
țional privat, 629 urm. 

49 
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Mărturisire, — Mărturisirea, fă- 
culă de mandatar este opozabilă 
mandantului, când mandataruleră 
în drept a face atare mărturisire, 
605. V. Mandat. 

Medic. — Este un locator de 
servicii, 253. — Medicul nu repre- 
zintă pe bolnavul pe care îl cu- 
rariseşte, 253. 

— Medicul nu este comerciant, 
nici face acte de comerţ, 470 n. $ 
V. Dentist, Hirurg, etc. 

— Dacă un medic își poate pune 
serviciile sale la dispoziţia unei 
persoane sau unei familii pentru 
tot. timpul cât vor trăi aceştia, 
(Controv.), 257 n. 2 şi 619n.6. 

Mine. — Dreptul bezmănarului 
la minele găsite în fondul supus 
bezmanului, 420. V. Bezman. 

— Superficiarul nu are însă 
drept la aceste produse ale fon- 
dului, 420. V. Superficie. 

— Reglementarea muncei fe- 
meilor şi a minorilor întrebuin- 
țaţi în stabilimentele miniere, 258. 
V. Muncă. 
— Societăţile miniere sunt per- 

soane juridice, 459 şi 471 n. î.V. 
Societate. 

Mobilele dotale (ale femeei) şi 
cari garnisesc imobilul inchiriat 
de bărbat sunt supuse privilegiu- 
lui iocatorului, când acesta a cre- 
zut de bună credinţă că ele apar- 
țin bărbatului, 131 n. 2. V. Zoca- 
țiune, Privilegiu, etc. 

Moşneni. — V. Răzăşi. 

Moştenire. — Moştenitorul be- 
oate închiriă sau 

arendă imobilele cari fac parte 
din moștenire, pe mai mult de 5 
ani, 5î. — Aplicarea, acestei re- 
gule și curatorului unei moșteniri 
vacante, 51. 
— Este validă convenţia prin 

care cineva se 'obligă a stabili 
dreptul de moştenire a unei per- 
soane şi a o pune în posesiunea 
acestei moșteniri, stipulând drept 
plată o parte din această moște- 
nire (quota-litis), 324 n. 2, V. Quota- 
litis. 
— Renunţarea la moștenire, 

fiind un act de înstrăinare, cere 
o procură specială, 566, 579. Vezi 
Mandat, Procură, etc. 

    
  

Moştenitor aparent. — Soarta, 
contractului de locaţiune incheiat 
de moștenitorul aparent (Controv.), 
00 
— Soarta înstrăinărilor consim- 

țite de către moștenitorul aparent, 
200 n. 3; tom. III, partea I-a, p. 314 
ad notam (ed. a 2-a); tom VI, 
p. 475 urm.; tom. VIII, p. 555 ad 
notam; tom. VIII, p. 845, ete. 

— Hotăririle pronunţate în con- 
tra sau în favoarea moștenito- 
rului aparent sunt opozabile ade- 
văratului moștenitor care s'a ivit 
mai în urmă (Controv.), tom. VI, 
p. 474 n.1 şi tom. VII, p. 554, text 
și nota 3. Vezi şi Tribun. Ilfov, 
Dreptul No. 23/9010. (Ef. Antonescu 
judecăt.). 

Muncă (locaţiunea muncei), 255 
urm. V. Contractul de muncă, Lo- 
cafiune de servicii, ete. 

— Reglementarea muncei fe- 
meilor și a minorilor în aşeză- 
mintele industriale și stabilimen- 
tele miniere, 258. V. Mine. 

— Aplicarea dispoziţiilor legei 
din 1906 femeilor şi minorilor 
străini întrebuințaţi de patronii 
români, 258 n. 4. 

Mutuum. — V. Imprumut. 

N 

Navlu (contract de —),277 n. 3. 
— Dovedirea contractului de 

naâvlu, tom. VII, p. 957 n. 4. 

Nemo potest precise cogi ad 
factum, 250. 

Nemo plus juris ad alium trans- 
ferre potest quam ipse habet, 406, 
n. 6, 

Nume. — Numele unui comer- 
ciant poate face obiectul unei lo- 
caţiuni, 39. V. Zocațiune. 

Nume patronimic.— Numele pa- 
tronimic poate face obiectul unui 
comodat, 645. V. Comodat. - 

— Schimbarea, numelui patro- 
nimic, 645 n. 6. V. asupra nume- 
lui persoanelor, tom. |, p. 249 urm. 
(ed, a 2-a). 

O 
Obiceiuri (comerciale). Abroga- 

rea lor, 453. V. Societate, Vzuri, etc,



Ordonanţe (prezidenţiale).— Or- 
donanţele prezidenţiale date în 
materie de legea proprietarilor nu 
au autoritatea lucrului judecat şi 
nu-şi pot produce efectul lor peste 
hotar, 341. V. Legea proprietarilor, 
Lucru judecat, etc. 

. Ordonanţe de adiudecare. — Nu 
sunt supuse revizuirei, Trib. 'Tu- 
tova, Dreptul din 1909, No. 69. V. 
Revizuire. 

P 

Pact comisoriu expres.— Cazul 
când un asemenea pact a fost 
stipulat în contractul de locaţiune, 
80, 156, 198, 341, etc. V. Zoca- 
Hiune. 

— Renunţarea proprietarului 
locator la acest pact, 157, 19%, 
341 n. 4. — Chestiunea de a se şti 
dacă există sau nu renunțare 
este o chestie de-fapt, 157 n.2; 198 
şi 341 n. &. Cpr. Cas. rom. Cr. judi- 
ciar din 1909, No. 69 şi Dreptul din 
1910, No. 22.— Punerea locatarului 
în întârziere, t. VI, p. 100 urm. 
şi C. București, Dreplul, No. 24 
din 1910. V. Zocațiune. 

— Renunţările fiind de drept 
strict, simpla îngăduire a proprie- 
tarului faţă de locatar sau aren- 
daş dea i se plăti câştiul cu câteva 
zile în urma termenului stipulat în 
contract, nu poate, în genere, fi 
considerată ea o renunțare la 
clauza pactului comisoriu prevă- 
zută în acel contract, 342 ad no- 
iam. Cpr. C. Galaţi, Dreptul din 
1909, No. 48 şi Cr. judiciar din 
acelaş an, No. 67. 

— Acest pact fiind stipulat în 
favoarea proprietarului, acesta 
are facultatea de a consideră con- 
tractul reziliat prin îndeplinirea 
lui şi a cere expulzarea locata- 
rului sau arendaşului, sau de a 
lăsă contractul în executare, ce- 
rând plata chiriei sau arendei, în 
schirbul folosinţei prestate, Cas. 
rom. Cr. judiciar din 1909, No. 47. 
— Vezi însă Ed. Diogenide, Pa- 
gini juridice din 1907, No. 9, p. 66. 
V. Zocațiune. 

— Interesul ce există de a se 
stipulă un pact comisor expres 
întrun contract de împrumut, 669, 
703. V. Imprumut. 

  

  

Pact de răscumpărare.—In caz 
de vânzarea imobilului închiriat 
sau arendat, cu pact de răscum- 
părare, cumpărătorul nu poate 
expulză pe locatar sau arendaş 
decât după ce a devenit proprie- 
tar irevocabil prin trecerea, ter- 
menului de răscumpărare, fără 
ca acest drept să fi fost exercitat, 
208, 209. V. Zocaţiune. 

— Vezi asupra pactului de răs- 
cumpărare în genere, tom. VIII, 
p. 768 urm. 

Participaţie. — V. Asociaţie în 
participatie, Societate, etc. 

Pădure.— Dreptul de a exploată 
o pădure, cuprins chiar într'un 
contract de locaţiune, este o vân- 
zare mobiliară, 28 n. 1. V. Zoca- 
țiune, 

Pământ rural. — Schimbul pă- 
mânturilor rurale, 7. V. Schimb, 

— Un străin nu poate dobândi 
un uzufruct asupra unui pământ 
rural, 401 ad notam. V. Sirăin, 
Uzufruci, ele 

Patron.—Cazurile când patronul 
se crede pe cuvânt faţa de servi- 
toritorii săi (art. 1472), 267 urm.— 
Deferirea jurământului decizoriu 
patronului (Controv.), 269 urm.— 
eadmiterea, în specie, a jurămân- 

tului supletoriu, 271. V. Zocaţiune 
de servicii, Jurămâni, Servitor, etc. 

— Responsabilitatea patronului 
pentru accidentele profesionale su- 
ferite de lucrătorul său (culpa 
contractuală, iar nu delictuală) 
(Controv.), 272 urm. V. Accident, 
Culpa contractuală, Locaţiune de: 
servicii, Servitor, etc. 

Perimare. — Un mandat gene- 
ral de administraţie este suficient 
spre a cere perimarea unei ju- 
decăţi, 576, n. 4. V. Mandai. 

— Sa, decis că perimarea fiind 
creată, în scopul de a pune capăt 
judecăților ce. sar prelungi din 
cauza lipsei de deligență a păr- 
ților, nu se poate admite o cerere 
de perimare atunci când se con- 
siată că partea a făcut acte, care 
denotă voinţa serioasă de a stărui 
în judecată şi de a înlătură pre- 
zumpţia unei părăsiri a instanţei, 
prezumpţie care este temeiul ju- 
ridic al perimărei. Cas. rom. S-a 1, 
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decizia, No. 6 din 11 Ianuarie 1910, 
Rev. Jurisprudenţa din 4 Februa- 
rie 1910, No. 4, p. 50. 

” Pescuire. -- Dreptul dea pescui 
poate fi inchiriat sau arendat, 33, 
38. Vezi şi p.83,n. 1. 

— Dreptul de a pescui nu poate 
însă, fi constituit cu titlu de servi- 
tute, 3% n. 1 şi tom. III, p. 611 n.1 
şi p. 793 (ed. a 2-a). V, Servitute, 

Peţitor. — Peţitorul (proxeneta), 
adecă mijlocitorul la săvârşirea 
unei căsătorii, are drept la un 
onorariu (Controv.), 254, 255 text 
şi n. 1; 324 n. 3. V. Căsătorie, 
Curtaj matrimonial, etc. 

Pictor. — Oblig. luată de un 
pictor de a face un portret este 
0 vânzare, iar nu o oblig. de a 
face (Controv.), 29 n.2 şi tom, VI, 
p. 328 urm. ad notam. V. Portret. 

Ploşniţe. — Existenţa de ploş- 
niţe în imobilul închiriat autoriză 
pe locatar a cere daune și, după 
imprejurări, chiar rezilierea con- 
tractului, 98, 132, 136, 162. Vezi 
Gândaci, Guzgani, Locaţiune, Șoa- 
reci, etc. 

Pompe funebre. — Monopolul 
pompelor funebre poate fi închi- 
riat, 38. — Concesiunea, MOn0po- 
luiui pompelor funebre este un 
contract de locaţiune, 323. V. Lo- 
caţiune. 

— Concesionarii de pompe fu- 
nebre sunt comercianţi, 323 n. 4. 

Portar. — Portarul fiind un pre- 
pus al locatorului, proprietarul 
răspunde de turburările comise 
de portar, 125. — Cazurile când 
proprietarul nu răspunde de fap- 
tele portarului, 125 n. 5. 

Portret, — Oblig. luată de un 
pictor de a face un portret este.o 
vânzare, iar nu o oblig. de a face 
(Controv.), 295 nota 2 şi tom. 'VI, 
p. 328 ad notam. V. Pictor. 
„Precariu., — Ce este. — Deose- 

bire între precariu şi comodat, 638 
text şi n. 1; 655. V. Comodat. 

Prescripţie. — Prescripţia de 
cinci ani, prevăzută de art. 1907: 

i C. civil, aplicabilă numai chiriilor 
caselor şi arenzilor bunurilor ru- 
rale (p. 455 şi: 703), nu se aplică 

  

    

arendărilor pe fructe, cărora este 
aplicabilă prescripţia de 30 de ani, 
243 n. 1, în fine. 

— Dobânzile datorite de man- 
datar nu se prescriu, de asemenea, 
prin cinci ani, ci prin 30 de ani, 
590, 591. V. Mandat. 

— Prescrierea dobânzilor dato- 
rite de mandant mandatarului tot 
prin 30 de ani, 601,602. V. Mandat. 

— Prescripţia în materie de con- 
tract de cărăuşie, 287 urm. V. Că- 
răuș, Locațiune (contract de trans- 
pori;, ete. 

— Prescripţia între asociaţi şi 
comuniști, 541. V. Comunitate, So- 
cietate, etc. 
— Prescrierea, acţiunilor rezul- 

tând din contractul de închiriere 
a, unui vas, 288. V. Vas. 

— Bezmănarul şi dijmănarul 
fiind posesori cu titlu precariu, nu 
pol să prescrie contra, proprieta- 
rului, 434. V. Bezman, Dijmă, ete. 

— Sa decis că, pentru întreru- 
perea prescripţiei extinctive sau 
iberatorie, este suficient a se in- 
tentă acţiunea mai înainte ca ter- 
menul prescripţiei să se fi împlinit, 
fără, ca să fie nevoe ca ea să fie 
adusă la cunoştinţa pâritului. Cas. 
rom. S-a III, deciz. No. 4 din 3 
Februarie 1910, Rev. Jurispru- 
denţa din 1910, No. 7, p. 98 

— În materie comercială, între- 
ruperea prescripţiei se regulează 
după. dispoziţiile codului civil. Cas. 
rom. Dreptul din 1940, No. 16. 
Prâte-nom (mandatar), 555, 556 

ad notam,; 609, 622, 632, V. Mandat. 

Preţul (locaţiunei), 42 şi 148 urm. 
V. Zocaţiune. 
— Plata pretului prin antici- 

paţie (act de dispoziţie), 151. YV. 
Locaţiune. 

Plimbătoare (curățirea ei). V. 
Zatrină, Privată, etc. 

Privată. — (Curăţirea private- 
lor). — Este, în principiu, afară de 
cazul unei convenții contrare, în' 
sarcina, locatorului, 130, 144 n. 4 
şi 146. V. Zatrină, 

Privilegiul vânzătorului (în ma- 
terie de schimb), 47, 18. V. Schimb, 

Privilegiul locatorului, 223, 224, 
— Privilegiul locatorului asupra. 
mobilelor locatarului şi -chiar a



sublocatarului, 70, n. 3; 130, 131, 
361, nota 2.— Privilegiul locatoru- 
lui există asupra mobilelor aparţi- 
nând chiar terţiilor, dacă el nu 
aveă cunoştinţă de această îm- 
prejurare, 131 n. 2. 

— Privilegiul locatorului există, 
şi asupra mobilelor dotale ale fe- 
meei, care garnisesc imobilul în- 
chiriat de bărbat, dacă locatorul 
a putut să creadă, de bună cre- 
dință, că aceste mobile sunt ale 
bărbatului (Controv.), 131 n. 2. V. 
Zocațiune, Mobile dotale, etc. 
— Drept internaţional în pri- 

vinţa privil. locatorului, 320. 
— Privilegiul locatorului ga- 

rantează tacita, relocaţie sau re- 
conducție a contractului primitiv, 
187. V. ZLocaţiune, Tacita reloca- 
ție, etc. 

Privilegiul maritim (drept in- 
ternaţional), 329. V. Dr. interna- 
țional. 

Privilegiul cărăuşului, 287. V. 
Zocațiune (contract de transport), 
etc. 

Privilegiul servitorilor (pentru 
un an trecut şi restul datoriei din 
anul curent), 274. V. Locaţiune. 

Privilegiul mandatarului (pen- 
tru cheltuelile făcute cu ocazia 
conservărei lucrului), 589. V. Man- 
dat. 

Privilegiul comodatarului (pen- 
tru cheltuelile făcute de dânsul 
spre conservarea lucrului), 660, 
661. V. Comodat. 

Procedura în râfer6.—Nu se 
aplică judecăţoriilor de ocoale, 247 
nota 1. 

Procură. — Diferitele înţelesuri 
ale cuvântului procură, 551 n. 4, 
556 n. 3. V. Mandat. 

— Cazurile în care legea cere 
o procură autentică, 565, 566. 

— În care se cere o procură 
specială, 568, 579, 580. V. Mandat. 

— Procura trebue să fie scrisă 
"şi legalizată, 564. . 

— Formele la care sunt supuse 
procurele emanate dela autorită- 
ţile străine, sau dela autorităţile 
române din străinătate, 564. 

— Avocaţii Creditului nu au ne- 
voe de o procură legalizată, spre 

1 

  

a reprezintă societatea Creditului 
în justiţie, 564 n. 3 

Profesii liberale. — Toţi acei 
cari exercită o profesie liberală, 
precum : avocaţii, medicii, arhi- 
tecţii, inginerii, etc., sunt locatori 
de servicii, iar nu mandaiari (Con- 
trov.), 253.— Dreptul lor la un ono- 
rariu, dacă nu sa, stipulat gra- 
tuitatea serviciilor lor, 254. V. Zo- 
cațiune, Mandat, etc. 

Proprietari.— V. Legea proprie- 
tarilor. 

Proprietate. — Impărțirea pro- 
prietăţei, sub codul Calimach, în 
domeniu direct (dritul fiinţei) şi 
domeniu util (dritul folosinţei), 
378 ad notam, 404, text şi n. 1.V, 
Bezman. V. şi C. laşi, Dreptul, No. 
23/9010. 

— Neadmiterea acestei diviziuni 
în dreptul actual, 404 n. 1. 

— Dovedirea, proprietăţei imo- 
biliare (neadmiterea martorilor şi 
a prezumpţiilor) (Controv.), tom. 
III, p. 368 urm. (ed. a 2-a) şi Cas, 
rom. Dreptul din 1909, No. 72 (cu 
nota d-lui S. Rădulescu). . 

Prostituţie. — Prostituţia la Ro- 
mani, 36 urm. nota. 

— O locatară nu poate, afară 
de cazul unei convenţii contrare, 
să exercite prostituţia în imobi- 
lul închiriat, 135.— Dreptul, în a- 
semenea, caz, a celorlalţi locatari 
ai aceluiaș imobil de a cere rezi- 
lierea contractului, 124, 125, 135. 
V. Locaţiune. 

— Nu se pot închiriă servi- 
ciile unei femei spre a fi prosti- 
tuată, 248 n. 5. 

Protimisis. — Dreptul de proti- 
misire al proprietarului, când bez- 
mănarul îşi înstrăinează dreptul 
său prin acte inter vivos, 423, 439 
n. 3. V. Bezman. 

Puţ. — V. Fântână. 

Q 
Quasi-uzutruct. — Deosebire în- 

tre quasi-uzufruct şi împrumut, 
668. V. Imprumut, 

Quem de evictione tenet actio, 
eumdem agentem repellit exceptio, 
205, text şi n. 2. V. Locațiune. 
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Qui in mora est culpa non vacat, 
236, n. 2, 693 n.1 şi tom. V,p.19; 
tom. VI, p. 150, 492, 513, etc. 

Qui mandat ipse fecisse videtur, 
556, ad notam, 60%, 610. 

Quota litis. — Validitatea pac- 
tului quota litis, 255, text şi n.3; 
324 n. 2; 552, n, 2. Cpr. Cas. rom. 
Bult. 1908, p. 1908 şi Cr. judiciar 
din 1909, No. 74. V. Avocaţi, etc. 

R 

Ratiticarea (mandatului), câna 
mandalarul a întrecut limitele 
mandatului, 607 urm. V. Mandat. 
— Ratificarea gesliunei de afa- 

ceri, 609, V. Gestiune de afaceri. 
— Răscoalele ţărăneşti. — Con- 

slituesc un caz fortuit, 90 n. 1 ; 118, 
235 ad notam, 648. V. Caz fortuit, 
Locaţiune, etc. 

Răzăşi. — Schimbul proprietă- 
ţei lor sub codul Calimach, 7 ad 
“notam, 

— Indiviziunea sau comunitatea 
între răzăşi, 537.538. V. Comunitate. 

Recursul în casaţie (în materie 
de legea proprietarilor) 355, 356, 
V. Legea. proprietarilor. 
— Hecursul asupra contestaţiei 

(inadmisibilitate), 359. 
— Termenul de recurs este as- 

tăzi de două luni, afară de unele 
cazuri în care el a rămas tot de 
trei luni, 356, text şi n. 1. V. asu- 
pra C. de casaţie, legea promul- 
gată prin Monitorul Oficial, No. 
588/0910, p. 11759 urm. 

Refer€ (Procedura în —). — Nu 
se aplică judecătoriilor de ocoale, 
247 n. î. 

Renta. — Este un contracel real, 
642. V. asupra rentelor tom. X. 

Reparaţii. — Reparaţiile cari 
sunt in sarcina proprietarului, şi 
acele care cad în sarcina locata- 
rului (locative), 82 urm., 143 urm. 
V. Zocaţiune. 
— Cazul când imobilul închiriat 

are nevoe de reparaţii urgente. 
Oblig. locatarului de a suferi a- 
ceste reparaţii în anumite con- 
diţii, 114 urm, V. Locațiune. 

„_Resoluto jure dantis, solvitur 
jus accipientis, 406 n. 6; 422. 

  

Retenţie. V. Drept de retenţie. 

Reteradă (Curăţirea ei). V. Za- 
trină, Privată, etc. 

Retract litigios (în materie de 
schimb) (Controv.), 17 şi tom. VIII, 
p. 868. V. Schimb. 

Revendicare. V. Acţiunea în re- 
vendicare. 

Revizuire. — Neadmiterea revi- 
zuirei în materie de legea proprie- 
tarilor, 354. 

— Ea nu este admisă nici în ma- 
ierie de divorţ, tom. II, p. 114, text 
Şi n. 1 (ed. 2-a). 

— Nici în materie de expro- 
priere pentru cauză de utilitate 
publică, tom. 11, 114, n. 1 (ed. 2-a). 
— Nici în contra ordonanţelor de 

adjudecare, Trib. Tutova, Dreptul 
din 1909, No. 69. V. Ordonanţe de 
adjudecare, ete. 

— Nici în contra decisiilorCurţei 
de casaţie, Cas. fr. Dreptul din 1910, 
No. 15, p. 124. 

— Nici în privinţa judecăţei u- 
nei contravenţii la legea pentru 
importul zaharinei, Cas. rom. Cr. 
judiciar din 1909, No. 28. 

S 

Schimbul, 1 urm. — Definiţie, 
2, — Este periect prin efectul con- 
simțimântului, 2 ad notam, 25. — 
Lucrurile cari pot fi schimbate, 
6. — Cazul când schimbul are de 
obiect lucruri determinate numai 
În specie (necesitatea tradiţiei sau 
unei alte convenţii), 5, n. 2.— Ca- 
zul când schimbul are de obiect 
un mobil corporal (aplic. art. 1909), 
5 şi 13, n. 4. — Cazul când schimbul 
are de obiect creanţe (aplic. art. 
1393), 5. — Banii nu pot face obiec- 
tul unui schimb, 3, text şi n. 3.— 
Schimbul moșiilor monăstirești, 6 
n. 2. — Schimbul dintre răzăşi (C. 
Calimach), 7 ad notam. — Schimbul 
pământurilor rurale, 7.— Schimbul 
imobilului dotal cu un alt imobil al 
bărbatului, 7. Cpr. şi Trib. Con- 
stanţa, Dreptul din 1909, No. 41. — 
Schimbul între două imobile ale 
femeei, 7. — Transcrierea schim- 
bului imobilului dotal (Controv.), 
7.— Schimbul unui drept contra al- 
tui drept, 9. — Nu se poate schimbă



Schimbul 

un lucru contra unui fapt. 9.— 
Transcrierea schimbului imobiliar 
în genere, 5, 7.—Dovedirea schim- 
bului (aplicarea dreptului comun), 
6. — Schimbul cu sultă (natura 
acestui contracl), 8. — Existena, 
în asemenea caz, a privilegiului 
vânzătorului, 18. — Deoseb. intre 
schimb şi vânzare, 3, 16 urm. — 
Punctele comune între schimb şi 
vânzare, 9. — Condiţiile cerute p. 
validitatea schimbului 10 urm. — 
Evicţiunea schimbătorului, 11 urm. 
— Cazul unei evicţiuni parţiale, 
14, — Obligaţiunea de predare, 14 
urm. — Schimbul lucrului altuia, 
15. — Retractul litigios, în materie 
de schin:b (Controv.), 17 şi tom. 
VIII, p. 868. — Privilegiul vânză- 
torului, 17 şi 18. — Coschimbătorul 
poate, prin aplicarea art.1364 dela 
vânzare, să suspende predarea lu- 
crului, dacă există justă temere 
de evicţiune, şi dacă celalalt cos- 
chimbător nu dă cauţiune. 12,n. 
3 în fine. — Art. 1364 C. civ. se 
aplică și la contractul de loca- 
țiune, 148, n. 4. Vezi Zocaţiune. 

Scont. — Scontul nu este un îm- 
prumut, ci vânzarea unei creanţe 
cu termen, 668. 

Scrieri obscene. — Nu pot fi în- 
chiriate serviciile unui desenator, 
tipograf, fotograf, etc , spre dese- 
narea, tipărirea, sau fotografiarea 
de scrieri ori desemne obscene, 
249 nota. 

- Sechestru judiciar, — Este un 
mandatar judiciar, 573. V. Mandat, 

— EI nu poate închiriă imobilul 
ce administrează pe mai mult de 
cinci ani, 5l. V. Zocațiune. 

— Când sunt mai mulţi seches- 
tri, nu există solidaritate între ei, 
594, 595. V. Solidaritate. 

„ Servicii (locaţiune de), 255 urm. 
V. Locațiune. 

Servitor. — Contractul care ar 
face din bărbat servitorul şi lu- 
crătorul femeei sale, ar fi nul 
ca contrar principiului autorită- 
ței maritale, 249 nota. V. Bărbat, 
Locațiune, etc. 

— Este validă oblig. luată dea 
păstră un servitor în tot timpul 
vieţei sale, 259. V. Zocațiune.   

— Cazurile în care servitorii 
sunt presupușşi a aveă mandat ta- 
cit dela stăpânii lor, 563. V. Mandat. 

— Ce se înţălege prin servitor, 
266, 267. V. Locaţiune. 

— Cazurile în care, în unele pri- 
vinţe, patronul se crede pe cu- 
vântul său faţă de servitor, 266, 
267. V. Locaţiune. 

— Cazul când servitorul a fost 
victima unui accident (culpa con- 
sractuală presupusă) 272 urm. V. 
Accident, Culpa contractuală, Lo- 
cațiune, etc. 

Servitute. — Dreptul de a vână 
sau de a pescui, nu poate fi cons- 
tituit cu titlul de servitute, 34 n. 1. 
V. Pescuire, Vânal, ete. 

— Incetarea servituţilor prin ex- 
proprierea pentru cauză de utțili- 
tate publică, 219 şi tom. HI, p. 
854 (ea. a 2-a). 

— Servitutea nu poate fi inchi- 
riată deosebit de fondul domi- 
nant, 40. V. Locațiune. 

Sfat.— Deoseb. între un simplu 
sfat şi mandat, 550 n. 6; 55], 
553, 554%, 568. V. Mandat. 

Societate. — Scopul şi foloasele 
acestui contract, 449—452. 

— Abrogarea uzurilor comer- 
ciale prin art, 1 din codul comer- 
cial, 452 urm. V. Obiceiuri, U- 
zuri, etc. 

— Violarea unui uz, oricât de 
constant ar fi, nu poate dă loc la 
casare, afară de cazul când uzul 
ar fi consacrat printr'o lege, 453. 

— Cazurile în care judecătorii 
se pot referi şi astăzi la uzuri, 453. 

— Aplicarea, uzurilor şvrăine 
de către judecătorii români, 453. 

— Definiţia societăței, 4%. — 
Critica definiţiei dată de cod, 454. 
Cpr. Trib. Ilfov, Dreptul din 1910, 
No. 16 (Ef. Antonescu judecăt). 

— Contract consensual (p. 455 
şi 479), sienalagmatic, cu titlu 
oneros şi comutativ, 455 urm. 

— Incheierea contractului în 
atâtea exemplare câle sunt şi 
părțile interesate, 455, n. 3.— Ne- 
aplicarea, acestei dispoziţii la so- 
cetăţile comerciale, 58 n. 1 şi 455, 
n. 3. V. Dublu original. 

— Personalitatea societăților co- 
merciale, afară de asociaţiile in 
participare, 456 urm. 
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Societate 

— Spre a fi opuse terţiilor, a- 
ceste asociaţii au nevoe de a fi 
constatate printr'un act scris, 456, 
nota 3. V. Asociaţie în participare. 
— Neresponsabilitatea penală a societăţilor comerciale, 457, n. 1. 
-— Dreptul unei societăţi comer- 

ciale de a se plânge de delictul de 
calomnie, 457 n. î. V. Calomnie. 

— Dobândirea personalităței ju= 
ridice de către societățile coope- 
rative, 457. — De către societăţile 
economice, 457, n. 2 
— Personalitatea societăților ci- 

vile. (Nu sunt persoane morale). 
(Controv.), 457 urm.; 487, n.9; 
509.— Quid în privinţa societăţilor civile care au imbrăcat formele unei societăţi comerciale? (Sunt 
ersoane morale), 457.— Persona- itatea, juridică a, societăţilor mi- 

niere, 459 și 474 n. 4. 
— Consecinţile care rezultă din 

personalițatea sau nepersonali- tatea societăţilor, 459, 480. 
-— Mandatul poate să emane dela o societate care constitue o persoană morală, 569. V. Mandaţ. —  Deoseb. între societate şi vânzare, mandat, împrumut, etc., 460, 461 ; 552, 553. — Intre societate ŞI asociație, 461.— Intre societate şi întrunire, 462. — Intre societate şi comunitate, 462 şi 538 urm.— In- tre societate și locaţiune, 243, n. 4.— Intre societate şi împrumut, 668. V. Comunitate, Imprumut, Lo- cațiune, Mandat, etc. 
— Analogie între societate şi arendarea pe fructe, 32, 43, 09, 242, 245, n. 1 şi 247. V. Arendare pe fructe, 
—, Formele şi dovedirea contrac- tului de societate, 462 urm, 
— Netranscrierea, acestui con- iract, 462, n. 2. Y. Transcriere. 
„— Dovedirea, societăţei în pri- vința terţiilor, 463, 464. 
— Societăţile solemne şi neso- lemne, 463. — Făgăduința, de so- cietate, 463 n. 4. 
— Formele şi dovedirea socie- 

tăților constituite în țară străină, 
464 şi 531 urm. 

— Condiţiile necesare p. existența 
și validitatea contractului de 50- cietate (consimțimântul, capacita- 
tea părţilor şi un obiect licit), 404 
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urm. — Exemple de scopuri neli- 
cite, 465.—Inexistenţa societăţilor 
ilicite, 465. — Lipsa de acţiune, 
485. — Repetiţia capitalului depus 
(Controv.), 465. — Cazul când so- 
cietatea ar cuprinde obiecte licite 
şi nelicite, 466.— Necesitaţea unei 
mize sociale, 466.— Această miză 
poate fi inegală, 467. — Ea poate 
să consiste în lucruri comune, 
467.— In creditul sau numele co- 
mercial a] unei persoane, 467. — 
întrun corp cert şi determinat, 
în lucruri nedeterminate, într'o su- 
mă, de bani, etc., 482 — Intr'o 
muncă sau industrie, 466, t. și n. 4 
şi 483.—lIntwun brevet de invenţie, 
432 ad notam. V. Brev, de învenție. 

— Impărțirea brevetului de in- 
venţie, când asemenea brevet este 
pus în comun, 546. V. Brevet de 
invenție. 

— Miza nu poate insă să consiste 
În creditul politic sau influența 
unei persoane, 467, 468. 

— Societatea, trebue să fie con- 
tractată în scopul de a realiză 
beneficii, 468.— Societatea nu poate 
să existe fără participarea la per- 
deri, 454, 455. Cpr. Trib. Ilfov, 
Dreptul din 1910, No. 16 (Bf. Anto- 
nescu judecăţ.). — Ce se înţălege 
prin beneficii şi perderi, 468, 4%. 

— Societăţile mutuale, tontinele, 
societăţile de agrement, asociaţiile 
pegitice, artistice, religioase, etc., 

— Diversele specii de societăți 
(comerciale şi civile), 469 urm. -—- 
Oblig. societăţilor comerciale, 469, 
n. 2. — Caracterul civil sau co- 
mercial al societăţei atârnă de 
obiectul operaţiilor sale, 470. — 
Exemple de societăţi civile, 470.— 
Exemple de societăţi comerciale, 
411 urm. — Obiectul principal al 
societăţei se apreciază în mod su- 
veran de instanțele de fond, 472. 

— Societăţile universale și par- 
ticulare, 412 urm.— Societatea, tu- 
turor bunurilor prezente, 474, — 
Bunurile dobândite prin moşte- 
nire nu pot face parte din aceste 
societăţi, 414.— Pasivul societăţei 
tuturor bunurilor prezente, 475. 

— Societaţi universale de câști- 
guri, 415.— Pasivul acestor socie- 
tăţi, 476. — Interpretarea, societă-



Societate 

ţilor universale, 476 urm. — Nu- 
mai la moartea asociatului se 
poate determină, dacă el a putut 
ace o societate universală, 477. 
— Dacă soţii pot face o socie- 

tate intre ei (Controv.), 477 şi tom. 
VIII, p. 92, 411, 412 şi 592, V. Sofi. 

— Concubinii pot face o socie- 
tate între ei, 477, 478. V. Concubinaj. 

— Societăţile particulare, 418,419. 
— Oblig. asociațiilor între ei în- 

şişi şi în privința terțiilor, 4179 
urm.— Începutul societăței se de- 
termină prin voinţa părţilor, 480.— 
Cazul când durata, societăţei nu 
este determinată, 480. 

— Obligaţiile asociaţilor între ei, 
480 urm.— Oblig. de a pune în co- 
mun lucrurile promise,481.—Oblig. 
de garanţie, 482.— Riscurile lucru- 
lui promis, 482. — Cazul când s'a, 
promis o industrie sau muncă, 483. 

—  Responsabilitatea asociaţilor, 
483 urm. — Culpa levis în ab- 
stracto (Controv.), 485.— Incetarea 
responsabilităţei asociaţilor, 485.— 
Un asociat nu poate să compen- 
seze dauna, cauzată societăţei prin 
culpa lui cu folosul adus de el 
socieţăţei în alte afaceri, 485. — 
Dispoziţia art. 1506 din codul ci- 
vil, 485 urm. — Neaplicarea aces- 
tei dispoziţii comunităţei, 487 şi 
544. V. Comunitate. 

— Asociatul administrator, care 
a primit partea sa dintr'o creanță 
comună, este obligat, ia caz de in- 
solvabilitatea sau falimentul debi- 
torului, să aducă la masa co- 
mună ceeace a primit, chiar dacă 
ar fi dat chitanță pentru partea 
sa, 487, text şi n. 2. 

— Drepturile ce asociații au unii 
în contra altora, 487 urm. 

— Restituirea lucrurilor puse 
în comun, 488 urm.— Cazul când 
lucrul a intrat în societate, pen- 
tru proprietate, 488, 489. — Cazul 
când lucrul a intrat în societate 
numai pentru folosinţa lui, 489.— 
Riscurile lucrului în asemenea caz 
privesc pe asociatul proprietar, 
89.—Excepţii dela principiile de 

mai sus, 489, 490. Na 
— Despăgubirile ce asociaţii 

pot să-şi datorească unii altora, 
491, 492. 

— Părţile la care fiecare aso- 
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ciat are drept din câştigurile şi 
perderile societăţei, 492, 493. 

—. Modul de stabilire al părților 
-asociaților în beneficii şi perdeni, 
493 urm. — Fixarea părţilor prin 
lege, 494, 495. — Fixarea părţilor 
prin convenţie, 495 urm. — Pre- 
scrierea acţiunei asociaţilor, 495. 

— Cazul când persoana însăr- 
cinată cu fixarea părţilor nu-şi 
îndeplineşte misiunea sa, 496. — 
Nu se poate conveni că unul din 
asociaţi va aveă toate beneficiile 
(societate leonină), 496, 497.— Unul 
din asociați nu poate, de aseme- 
nea, fi scutit de perderi, 497. — 

— Efectul stipulărei clauzelor 
oprite (nulitatea, societăţei iar nu 
numai a clauzei nepermise) (Con- 
trov.), 497, 498. Cpr. şi Trib. Ilfov. 
Drepiul din 1910, No. 16 (cu observ. 
noastră). — Este validă convenţia 
prin care sar stipulă că părțile 
asociaţilor nu vor fi fixate în pro- 
porție cu ceeace ei au pus în co- 
mun, 497. 

— Administraţia societăței, 498 
urm. — Cazul când asociaţii au 
delegat administraţia unuia sau 
mai multora din ei, 500, 504. 

— Administratorul sau gerantul 
unei societăți nu poate închiriă 
imobilele sociale pe mai mult de 
cinci ani, 51. V. Locațiune. 

— Cazul când asociaţii n'au în- 
sărcinat pe nimene cu adminis- 
traţia, 501.— Dreptul ce are, în ase- 
menea caz, majoritatea absolută a 
asociaţilor (Controv.), 502. — Nece- 
sitatea unanimităţei asociaţilor în 
privinţa actelor de dispoziţie, 502. 
— Cum se formează majoritatea 
asociaţilor (Controv.), 502. 

— Drepturile cari aparțin fie- 
cărui asociat în privința lucruri- 
lor ce fac parte din societate, 503, 
504, — Contractarea unui împru- 
mut de câtre administratorul unei 
societăţi, sau de către unii din a- 
sociaţi (Controv.), 675. — Soarta, 
ipotecelor constituite de un asociat 
în timpul societăţei, 459, n. 2; 504 
şi 547. V. Comunitate, Ipolecă, ete. 

— Care sunt drepturile asocia- 
tului administrator, 504. 

— Unul din asociaţi nu poate, 
fără consimţimântul celorlalți, să 
introducă pe un terţiu în societate, 
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el având numai facultatea, de a 
asociă pe un terțiu la partea sa, 
'69,.505. — Natura dreptului acelui 
asociat la partea asociatului, 505, 
n. 3. 

— Obligaţiile asociaților către ter- 
țiile persoane, 506 urm. — Confir- 
marea actului făcut de un asociat 
fără. puleri şi acţiunea, de în rem 
verso, 507, 508. V. Acţiunea de în 
rem verso. 

— Lipsa de solidaritate între 
asociaţi şi cazurile când asociaţii 
sunt ţinuţi în mod solidar, 508, t. 
şi n. 4. V. Solidaritate.— Concursul 
creditorilor sociali cu acei ai aso- 
ciaților, 508, 509. — Admiterea 
compensaţiei (Controv.), 509, 510. 

— Modurile de încetare a socie- 
tăților, 510 urm. — Eroarea asupra, 
persoanei asociatului este o cauză, 
de anulare a societăţei, 242, n. 1.V. 
Eroare. 

— Expirarea termenului şi pro- 
rogarea, societăţei, 511, 512. — Să- 
vârşirea afacerei p. care socie- 
tatea a fost contractată,512.— Des- 
ființarea, lucrului, obiect al socie- 
lăţei, 512, 513. — Quid în privinţa 
erderei capitalului social ?513.— 
erderea totală şi parţială a lu- 

crului, 513, 514. — Moartea unuia 
din asociaţi, 514 urm. — Continu- 
area, societăței cu moştenitorii aso- 
ciatului decedat, 516, 517. — Inter- 
dicţia, falimentul sau insolvabili- 
talea unuia din asociaţi, 487, text 
şi n. 3, 517. — Continuarea socie- 
tăţei cu toi falimentul sau insol- 
vabilitatea unuia din asociaţi, 518, 
— Quid în privinţa rânduirei unui 
consiliu judiciar asociatului (Con- 
trov.), 548. V. Consiliu judiciar. 

— Voința tuturor asociaţilor, 
518. — Incetarea societăţei prin 
„Yoinţa expresă a unuia sau mai 
multor din asociaţi (retragerea, 
asociatului din societate), în pri- 
vința societăţilor pe timp nelimi- 
tat, 519, 520.— Exemple de socie- 
tăţi pe timp nelimitat şi pe timp 
limitat, 520. — Dacă facultatea de 

„a se retrage din societate este sau 
nu de ordine publică (Controv.), 
521.— Condiţiile cerute pentru ca 
voința unui asociat să poată pro- 
duce încetarea societăței (buna 
„credință, oportunitatea, renunțărei 
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şi notificarea tuturor asociaţilor), 
521.— Notificarea este un act uni- 
lateral (Controv.), 522. — Formele 
acestei notificări, 522.— Cazul când 
renunțarea asociatului n'a fost 
făcută în formele legale, 522. — 
Cine poate să invoace viciile re- 
nunţărei ? 523. 

— Desființarea societăţei pentru 
motive legitime de către justiție, 
523 urm.— Aceste motive se apre- 
ciază de instanţele de fond, 523.— 
Cazurile prevăzute de lege exrem- 
pli gratia sunt: neindeplinirea, 
obligaţiilor unuia din asociaţi şi 
neglijarea, afacerilor sociale ain 
cauza unei infirmităţi obișnuite, 
523.— Deoseb. intre ambele cazuri 
prevăzute de lege, 524.— Societă- 
ile la care se aplică desfiinţarea 
judecătorească, 524.— Exemple de 
alte cazuri în care societatea poate 
fi desființată, 524, 525. — In toate 
aseste cazuri societatea este des- 
ființată de drept, 525.— Asociatul 
în culpă, nu poate cere desfiinţa- 
rea, societăţei, 526. — Nici credi- 
torii asociaţilor, 526.— Nici credi- 
torii sociali, 526. — Dreptul de a 
cere prin justiţie desființarea so- 
cielăţei interesând ordinea publi- 
că, nu se poate renunță la el 
(Controv.), 526. — Consecinţile des- 
ființărei societăței, 526, 527. 

—, Impărțirea, în urma desfiin- 
țărei societăţei, a bunurilor so- 
ciale şi a beneficiilor realizate, 
527 urma, 

— Cazul când asociatul a pus 
în comun munca sa, 527, n. 3. 
—Lichidarea societăţei şi împăr- 

țirea între asociaţi conform regu- 
lelor dela moştenire, 528.— In caz 
de lichidarea unei societăţi, loca.- 
torul poate cere rezilierea con- 
tractului de locaţiune încheiat în- 
tre el şi societate, 224. V. Locaţiune. 

— S'a decis că asociaţii, cari nu 
au altă avere decât aceea adusă 
în societate, pot cere şi instanţele 
de fond sunt în drept să le acorde 
o pensiune de întretinere, pe tim- 
pul cât durează lichidarea socie- 
tăţei. Cas. rom. S-a l-a, decizia 
No. 63 din 3 Februarie 1910. Juris- 
prudența din 1910, No. 9, p. 130. 

— Exereil. acţiunei în împăr- 
țeală de către creditorii asocia-
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tului, 528. — Urmărirea de către 
creditori a părţei de folos ce de- 
bitorul lor are în societate, 528, 
n. 4, 529. — Aplicarea regulelor 
dela moştenire, 529 urm.— Tribun. 
competent în privinţa contesta- 
țiilor privitoare la împărţeală, 531. 

— Preseripţia, între asociaţi (ne- 
cesitatea unui act de folosință 
manifest excluzivă), 54. 

— Societatea în dr. internațional 
privat (Condiţia juridică a societă- 
ților străine în România), 531 urm. 
Vezi asupra. acestei materii, D. 
Negulescu, J. Clunet, anul 1910, p. 
46 urm. 

Solidaritate. — Nu există intre 
mandatari, în materie civilă, dacă 
n'a fost anume stipulată, 592 urm., 
594.— Admiterea, soluţiei contrare 
în materie comercială, 592, n. 3, 
594. — Solidariiatea există între 
mandatari chiar în materie civilă 
când dauna adusă mandantului 
este rezultatul culpei şi al frau- 
dei ori dolului tuturor mandata- 
rilor, 594. V. Mandat, 

— Existenţa, solidarităţei între 
mandanţi, 594 urm.— Cazul când 
mandatul a fost constituit prin 
acte deosebite, 594 n. 4. V. Mandat 

— Dacă solidaritatea, există în- 
ctre arbitri (Controv.), 595 n. 3. V. 
Arbitri. 

— Solidaritatea, între sechestrii 
judiciari, 594, 575. V. Sechestru 
judiciar. 

— Solidaritatea între diferiţii co- 
modatari ai aceluiaș lucru, 658. 
V. Comodat. 

— Intre asociaţi, 508, text Şi 
nota 1. V. Societate. 
— Intre executorii teslamentari, 

593. V. Executori testamentar. 
— Solidaritatea între locatari, 

174, 187 ad notam. V. Locaţiune. . 
Soţi. — Dacă soţii pot faceo 

societate între ei (Controv.), 477. 
V. Societate. 

Stafii. — Rezilierea contractu- 
lui de locuţiune altă dată pentru 
apariție de stafii, strigoi, etc., în 
imobilul închiriat, 196 ad notam şi 
tom. VIII, p. 72. V, Faniome, L9- 
cațiune, Strigoi, ete. 

Străini. — Răscumpărarea bez- 
manului în comunele rurale şi   

dobândirea unei proprietăţi emba- 
ticare san cu dijmă în aceste co- 
mune de către străini (inadmisi- 
bilitate), 400, 401 ad notam. V. 

„Bezman. 
— Nedobândirea de către străini 

a unui uzuiruct asupra proprie- 
tăţilor rurale, 401 ad notăm. Vezi 
Pământ rural, Uzufruct, etc. 

Strigoi. — Apariţia strigoilor în 
imobilul închiriat (rezilierea, altă 
dată a contractului de locaţiune). 
196, ad notum. V. Fantome, Loca- 
țiune, Stafii, etc. 

Substituire. — Dreptul manda- 
tarului de a-și substitui pe altul 
în locul său, 596 urm. V. Mandat. 

Succesiune. V Moștenire. 

Sultă. — Etimologia acestui cu- 
vânt, 3 n.4. 
— Schimbul cu sultă (natura 

acestui contract), 8. — Existenţa, 
privilegiului vânzătorului, 18. V. 
Privilegiu, Schimb, ete. 

Superficie. — Existenţa în legis- 
laţia, noastră a dreptului de su- 
perficie (Controv.), 38 n. 3. 

— Superficiarui nu are drept 
la, produsele subterane ale fondu- 
lui (mine, cariere, etc.), 420. 

— Deoseb. între superficie şi 
bezman, 373 n. 3; 410. V. Bezman. 

— Dreptul de superficie nu poate 
fi uzucapiat decât odată cu fondul, 
410 n. 4. V. Uzucapiune. 

Şoareci. — Existenţa de şoareci 
în imobilul închiriat. —Dreptul lo- 
catarului de a cere daune și, după 
împrejurări, chiar rezilierea con- 
tractului, 9%. Vezi Guzgani, Loca- 
țiune, Ploşnije, etc. 

T 

Tacita relocaţie sau recondue- 
ție, 186 urm., 341. V. Locaţiune. 
Cpr. Cas. rom. Cr. judiciar din 
1909, No. 69. 

—. Privilegiul locatorului garan- 
tează tacita relocaţie a contrac- 
tului primitiv, pe când ipoteca, con- 
stituită pentru garaniarea con- 
tractului primitiv, nu garantează 
tacita relocaţie a aceluiaș con- 

„tract, 186 n. 3; 187 ad notam. V. 
Pidejusiune, Ipotecă, Privilegiu, ete. 
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— Solidaritatea stipulată contra, 
locatarilor subzistă în tacita re- 
locaţie a. aceluiaș contract, 187 ad 
notam. V. Locaţiune. 
— Tacita relocaţie nu are loc 

în materie de bezman, când con- 
tractul embaticar expiră sub co- 
dul actual, 188 n. 1; 49n. 3 şi 
431. V. Bezman. 

Teatru.— Garantarea, spectato- 
rului contra, accidentelor, când el 
asistă la o reprezentaţie, 99. V. 
Accident, Locaţiune, etc. 

-— Cazul când spectatorul a în- 
chiriat o lojă întrun teatru sau 
circ, etc. (garantarea locatarului 
pentru numărul locurilor închi- 
riate), 99 n. 2. V. Locaţiune. 

Telefon. — Abonameniul la te- 
lefon este un contract de loca- 
țiune, 33, 188 n.1.V. ZLocaţiune. 

— Localarul poate să introducă 
telefonul în imobilul închiriat, a- 
fară, de cazul când ar există o 
convenţie contrară, 144. V. Zoca- 
tiune. 

Testament.—Bezmanul putea fi 
constituit prin testament, 418, 440, 

— Testamentul nu poate fi făcut 
prin mandatar, 551 n. 3, 567, V. 
Mandat. 

Timbru. — Taxele la care sunt 
supuse contractele de mandat, 564 
nota 1. V. Mandat. 

Tontine, — Dacă sunt adevărate 
societăţi, 468. V. Societate, 

Transcrierea (contractului de l0- 
caţiune), 209 urm. V. Zocațiune. 

— Subinchirierile sau cesiunile 
de contracte de locaţiune făcute 
pe un period mai lung de trei ani, 
nu sunt șupuse iranscrierei, 209 
nota 2. V. Zocaţiune. 
— Transcrierea oricărui act sau 

hotărire care constată o cesiune 
sau o chitanţă de chirie ori arendă 
pe doi ani viitori, sau mai mult, 
153. V. Chitanţă. ' 

— Numai chitanţele:de plata chi- 
riei pe doi ani viitori sau pe mai 
mulți ani trebue să fie transcrise 
spre a fi opozabile terţilor; chi- 
tanțele de plata unei chirii pe 
mai puţin de doi ani sunt opoza- 
bile, fără a fi transcrise. Cas. rom. 
S-a I,R. Jurisprudenţa din 1910, No. 
6, p. 85 şi Cr. judiciar, No. 22/9140. 

  

    

— Transcrierea schimbului imo- 
biliar. 5, 7. V. Schimb. 

— Transcrierea schimbului inno- 
bilului dotal (Controv.), 7. 

— Contractul de societate nu e 
supus transcrierei, 462 n. 2. V. So- 
cietate. 

Transport (Contractul de trans- 
port sau cărăuşie), 276 urm. V. 
Locaţiune (contr. de transport), etc. 

Tranzacţie. — Mandatul dat p. 
a face o tranzacţie, nu cuprinde 
pe acela, de a face un compromis, 
Și vice-versa, 574 urm. V. Mandat. 

Trusturi arendăşeşti. — Apliic. 
legei proprietarilor, 349. V, Legea 
proprietarilor. 

— Partea care atacă, în ase- 
menea materie, cu recurs o de- 
cizie a unei Curți, poate cere sus- 
pendarea executărei fără depu- 
nerea unei cauţiuni, 348 n. 2. 

— Caracterul de ordine publică 
al acestei legi, 384, n. 2. Mai vezi 
asupra acestei legi, tom. III, par- 
tea I, p. 410, n. 2 (ed. 2-a). 

— Dreptul minist. public de a a- 
tacă cu apel o hotărire dată în ma- 
terie de irusturi arendăşeşti, fără 
alegere de domiciliu, conform le- 
gei proprietarilor, 348. V. Legea 
proprietarilor, 

Tutor. — Este un mandatar le- 
gal, 573. 

— E! nu poateluă cu chirie sau 
în arendă bunurile ce adminis- 
trează, 54. V. Zocaţiune. 

— El poate să deâ în comodat 
lucrul minorului sau interzisului, 
643.— EI poate să primească, la, 
scadenţa lor, câştiurile imobilelor 
minorului sau interzisului, 151.— 
El nu: poate însă să primească, 
câştiurile prin anticipație, fără 
autorizarea, consiliului de familie 
şi omologarea justiţiei, 151; tom. 
II, p. 725 (ed. a 2-a) şi tom. VIII, 
p. 208, 209. V. Zocațiune. 

— Reparaţiile, chiar mari, ce 
urmează a se face la imobilele 
minorului sau interzisului, fiind 
acte de administraţie, tutorul poa=- 
te, fără autorizarea consiliului de 
familie, să încheie cu un antre- 
renor sau arhitect contracte re- 
ative la asemenea reparaţii, el 
având nevoe de autorizarea con- 
siliului numai pentru a aduce imo-



  

  

bilului îmbunătăţiri sau pentru a 
face construcţii din nou, fiindcă 
acestea nu mai pot fi considerate 
ca acte de administraţie, 297 şi 
tom. II, p. 723, n. 2 (ed.a 2-a). V. 
Zocaţiune (de- lucrări). 

U 

Ultraj public (contra bunelor 
moravuri).— Expunerea în public 
spre vânzare a unor imagine ob- 
scene, 249 ad notam. 

— Nu se poale închiriă servi- 
ciile unui desenator, tipograf, fo- 
tograf, etc., spre desenarea, tipă- 
rirea sau fotografiarea de scrieri 
ori desemne obscene, 249 ad notarn. 
— Un asemenea fapt nu con- 

stitue un delict de presă şi, prin 
urmare, nu are a fi judecai de 
juraţi. Cas, rom. Cr. judiciar din 
1909, No. 73, p. 589, 

Uşe. — Proprietarul nu poate 
sili pe locatar a părăsi imobilul 
închiriat, scoțând  uşele și feres- 
trele zisului imobil (Contr.), 185. V. 
Congediu, Ferestre, Zocaţiune, etc. 

Uz. — Uzul nu poate face obiegq- 
tul unei locaţiuni, 40, 49, n.2, în fine. 
V. Abitaţie, Locaţiune, etc. 

— Stângerea uzului prin ex- 
propriere pentru cauză de ulilitaţe 
publică, 219 şi tom. III, partea I-a, 
p. 556. (ed. a 2-a), 

Uzină.-- Oblig. locatarului unei 
uzine, 142. V. Locaţiune. 

Uzuri (comerciale).—Abrogarea 
lor prin art. 1 C. comercial, 455. 
V. Obiceiuri, Societate. 
— Aplicarea uzurilor străine de 

câtre judecătorii români, 453. 
— Violarea unui uz nu poate, 

în genere, fi invocat ca motiv de 
casare, 453 şi tom. V, p. 293. 
Uzucapiune. — Eră un drepi de 

stabilire al bezmanului în dreptul 
roman (Conirov.), 379, . 

— Quid în privința dreptului 
nostru anterior? 418 urm. 

— Slângerea bezmanului prin 
uzucapiune, 433 urm. V. Bezman. 

— Bezmănarul și dijmănarul nu 
pot să prescrie contra proprieta- 
rului, 434. V, Bezman, Dijmă, Pres- 
cripție, etc. 

  
    

— Dreptul de superficie nu poate 
fi uzucapiat decât odată cu fon- 
dul, 410 n. 4. V. Superficie. 

Uzutruct. — Deosebire între uzu- 
fruct şi contraciul de locaţiune, 
28 urm. V. Zocațiune. — Intre uzu: 
fruct şi comodat, 639. V. Comodat. 

— Aplicarea art. 494 la uzu- 
fruct, 167 şi tom. III, partea, I-a, 
p. 35% şi p. 404, 405 (ed.a 2-a). 
— Neaplicarea ari. 1566 uzu- 

fructuarului, 651. 
— Uzufructuarul poate consimți 

o arendare pe fructe, 245. V. Aren- 
dare pe fructe. 

— Uzutructuarul poate constitui 
un comodat asupra lucrului su- 
pus uzufructului, 643. V. Comodat. 

— Uzufructul fiind o desmem- 
brare a proprietăței, un străin nu 
poate dobândi un uzufruci asupra 
unui pământ rural, 401 ad notam. 
V. Pământ rural, Străini, ete. 

— Responsabilitatea uzufruc- 
tuarului pentru arderea. imobi- 
lului supus uzufructului, 170 ad 
notam şi tom. MI, partea I-a, p. 492 
urm. (ed. a 2-a). 
— Stângerea uzufructului prin 

consolidare sau. confuziune, 246, 
V. Confuziune. 

— Prin expropriere pentru 
cauză. de utilitate publică, 219, 

Uzurpare. — Oblig. locatarului 
sau arendaşului de a apără lu- 
crul închiriat sau arendat contra 
uzurpărilor, 158 urm. V. Zocaţiune. 

vV 

Vas (corabie).— Contractul pen- 
tru construirea unui vas, trebue 
făcu! prin act scris, 24 n. 2; 296 
n. 3, 

— Inchirierea unui vas (nece- 
sitatea unui act scris), 24, n. 2. V. 
ZLocațiune, 
— Prescrierea acţiunilor rezul- 

tând din contractul de închiriere 
a unui vas, 288. V. Prescripție, etc. 

— Când cineva s'a obligat a 
construi un vas cu materialul său, 
el poate să-l ipoteceze, înainte de 
a termină construcţia vasului, ipo- 
teca căzând însă îndată ce vasul 
este terminat, 295, n. 3. V. Zpotecă. 

Vânat. — Dreptul de a vână 
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poate fi închiriat sau arendat, 33, 
37. Vezi şi p. 83, n. 1. — Dreptul 
de a vână nu poate însă fi con- 
stituit cu titlu de servitute, 34, n. 1 
şi tom. II], parisa I, p. 641,n.4 
şi p.793. (ed a. 2-a). V. Zocațiune. 

Vânzare. — Deoseb. între vân- 
zare şi locaţiune, 26, 27 şi 82, n. 3. 
V, Zocaţiune. 

— Intre vânzare și schimb, 3, 
16 urm. — Punctele comune vân- 
zărei şi schimbului, 9. V. Schimb, 
— Deoseb. între vânzare şi îm- 

prumut, 667. V. Imprumut. 
— Intre vânzare şi socielate, 

460, 461. V. Societate. 
— Concesiunea de a extrage 

dintrun fond cărbuni, păcură, 
pietre, etc., este o vânzare, iar 
nu 0 locaţiune, 28, 334 n. 7. V. Lo- 
cafiune. 

— Idem, în privinţa dreptului 
de a exploată o pădure (vânzare 
mobiliară), 28 n. 4. V. Locațiune, 
Pădure, etc. 

Vânzarea lucrului altuia.— (Nu- 
litate) (Controv.), tom. VIII, p. 569 
urm. 'V. asupra acestei contro- 
verse, Ionescu-Dolj. Cr. judiciar 
din 1901, No.1; G. Meitani, Drep- 
tul din 1903, No. 10; S. Scriban, 

  

  

Cr. judiciar din 1910, No. 19, ete. 
V. şi judecăt. ocol. Suraia (Putna) 
Gudecăt. Mamigonian), Cr. judi- 
ciar din 1910, No. 28 (cu observ. 
noastră). 

Vechii (mandatar). V. Mandat. — 
Etimologia cuvântului vechil, 549, 
n. 4 

Z 

Zenon. — Constituţia împăra- 
tului Zenon cu privire la bezman, 
374, 315, n. 4. V. Bezman. 

— Jurământul zenonian sau es- 
timator, 285. V. Jurământ. 

Zidari. — Contractul prin care 
aș conveni cu un zidar să-mi facă 
o clădire pe un teren prea puţin 
rezistent, sau să, ridice o casă la 
o înălțime nepermisă, de regula- 
mente, n'ar produce nicio obliga- 
ţie, 249 nota. 

— Responsabilitatea zidarilor, 
310. V. Zocațiune de lucrări. 

Ziarişti. — Sunt locatori de ser- 
vicii, 353. V. Gazetari, Locaţiune, 
etc. 

  

VERIFICAT 
2917      


