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|
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9270 cod, -comereial)

ah 736)

introducere în dreptul cambial

————

IL. Privire

generală

asupra

legislaţiunei

cambiale

Cambia ca, institut juridic, așă cum îl avem azi re-glementat de codul nostru de comerț, nu este re“zultatul născocirei vreunui om. genial, ci-i consecința
unei lungi practici și uzanțe comerciale, începând cu
primele vremuri ale evului de mijloc şi până în
zilele noastre.
Procesul de - perfecţionare al. cambiei s'a divizat

în mai multe perioade, fără însă ca toți scriitorii să
cadă de acord. Toţi, sau aproape toţi, admit diferite
epoci,

dar

discordia

începe

când

e

vorba

de

a se

fixă numărul lor şi timpul cât fiecare durează.
In general se admite diviziunea, Ii Kaatze (IWechselrecht,

2-a,

în Endemanuvs

1884),

după care:

Handbuch,

prima

vol. IV, partea

epocă a dezvoltărei

cambiei este în decursul evului mediu până la _or=
donanţa franceză din 1763, a, doua începe dela această
a

dată_şi „se. „iSprăveşte

cu: „promulearea Ordonanţei.

cama germane dinul
IS
şi a treiau perioadă,
0 Icar dela T917 până în ziua de azi.

Prima
Vo

epocă este

epoca,

italiană,

căci

în

acest

2
a

progresul cambiei

timp

e datorit Italienilor; a doua

“epocă este epoca franceză, căci ordonanța franceză
din 1763 a contribuit în mare măsură la dezvoltarea

principiilor cambiale ; în fine, în epoca ultimă, doctrina
"germană este atât de superioară, încât ea s'a impus
tuturor. naţiunilor, fapt „care a contribuit ca ordonanța cambială germană să fie inspiratoarea mai
o
tuturor legislaţiunilor noui.

După

23)

Ş

(IWechselrecht,

Lehmann

perioada

3-a începe odată cu promulgarea legii prusiene din
anul 1794, lege care consacră principiul că giratarul
de bună credință dobândește prin gir drepturile cambiale, independent de cum le aveă girantele. -

(Lehrbuch

“ Canstein

împarte

cambiei

dezvoltarea

WVechselrechis,

des

p.

41)

epoci, epoca

patru

în

a treia isprăvindu-se cu publicarea codului de comerţ
Cambia,

|

|

francez.

îşi ia

naștere

comerţului

nevoile

din

din

evul mediu. In acea epocă monetele difereau foarte
mult dela oraș la oraș. Aproape fiecare oraș comercial
_+răia o viață a parte, având propiile sale monete. aceea

De

N

plăţilor

ocazia

cu

schimbau

se

monetele,

căci cel ce voia să facă plata în altă localitate,
tvebuiă să-şi. procure monetele acelei localităţi. Cu
aceste schimbări se ocupau zarafii şi mai în urmă
băncile. Schimbarea monetelor eră principala operațiune de bancă din evul-mediu. Acest schimb se numeă
NI

.

- cambium

.

minautun

E

:

4

.

.

sine literis.

Când locul plăţei difeseă de locul unde şedeă,
unde aveă sediul . comercial platnicul, adică când eră
ceca ce se numeşte în vorbire tehnică distantia loci,
atunci bancherii se: însărcinau ei însăși să facă plata
în localitatea indicată şi.de cele mai multe ori în
2

3

moneta, localităței unde se efectuă plata. In acest. :
caz avem cambium de- pecumia praesenti cum pe- cunia absenti, numit şi cambiuin per literas, (le oarece
un înscris,
cu această ocazie se 'obicinuiă. să se facă
primită,
suma
a)
ea:
conţin
care
iscălit de banclier şi

„de bancher (raluta); b) obligaţia de a da acea sumă.
fie printrun

personal de . bancher,

loci) fie

“în alt loc (distanta

imputernicit

“tiun). Restituirea, se

(per me vel meu - n-

făceă- celui ce depusese

suna

:sau unuia desemnat de acesta (fii vel tuo mumtio).
Documentul descris nu-i decât germenele biletului.
la ordin,
ordin

asemănându-se

foarte

document.

domiciliat,

nu

mult cu biletul
tocmai,

practic

la -.

de

oarece eră redactat de notar, așă că eră înconjurat,
-de formalităţi costisitoare, , ce „stânjeneau mersulre
e
ă
.
pede.al afacerilor.

Prin secolul XIII,

„cambio trajettizio,
înti?altă localitate,
costisitor,

bancherii când voiau să facă .

adică să remită o sumă de:bani
nu se mai serveau. de acel act

act notaril

arătat mai sus, ci dedeau ordin

unui alt bancher printi'o scrisoare (lettera di pa„gamento di cambio), pentru ca să plătească la prea
zentarea acelei scrisori.
di cambio,
nto.
pagame
di
lettera
Cum numele arată,

“nu este decât ceea ce azi Italienii numesc “letter
di cambio sau cambiale traita, iar noi cambie ori
-cambie

trată

sau

simplu

trată,

e

Si

Din aceste două documente şi în ordinea arătată

ar derivă biletul la ordin şi cambia trată; cel puţin
așă ne învaţă cei mai de seamă scriitori, cum buneoară

L. Goldschmidt ( Universalgeschichte des Handelsrechts,

T p..437. urm. nota 90 și pag. 417 urmn.); Griinhut
4 Wechselvecht,

Ş 5, nota

1 și Ş 6

nota

1);

Papa

4

dr Amico

(

titoli

di

Parte, terza, n. 46).
După

alţii

crodito: „Pormazione

|

însă, cambia

storica,

.
trată ar derivă din man-:

datele de plată, ce regii le dedeau tezorierilor (CF.
Valery, Une traite de Philippe le bel, în Revue
gencrale de droit, n. 14 urm; Freundt, Das TWech-.
selrecht der Postglossatoren IL, p. 33 um.
e E e

Legislaţiunea. română referitoare la cambie nu este.
decât. traducerea, articolelor din codul de comerţ Italian, care se vaportează la materia ce discutăm.
La vândul său, cambia italiană este adâne influen-.
tată

de

ordonanța

cambială

germană.

Ordonanţa cambială germană, die de utsche We-.
chselordnung, luă naştexe în următoarele împrejurări :
conferinţa, “generală a statelor ce formau uniunea

vamală, cerură "la 1846 ca să se instituiască 0 CO-.-. misiune însărcinată .cu pregătirea unei singure legi
cambiale pentru toate statele uniunei. Prusia, în urma.
invitațiunei, făcu un proect și invită pe toate statele

germane

sa

la o conferință în Leipzig,

întrunit la

14 Noembrie

1847,

conferinţă, care
și în urma unor:

foarte, interesante dezbateri elaboră un proect. de lege,
ce fu adoptat ca, lege imperială de către adunarea. „naţională din EFrancfurt a. M., la 24 Noembrie 1848..
La 1857

conferința

statelor germane întrunită în

„ Niirnberg, "aduse câteva modificări ordonanţei cambiale, modificări cunoscute sub numele de Niirnbenger
Novellen
Atât ordonanța cambială cât şi „Niirnberger
Novellen ca să aibă . autoritate, trebuiau
acceptate ca.

'

legi de fiecare stat în parte, conforma constituţiei
fiecăruia, lueru ce s'a și întâmplat.
In urma, formărei imperiului german, ordonanța
cambială şi novelele din Niirmberg fură declarate la

16 Aprilie

1871

ca lege imperială (Reichsgesetz).

La acestea mai trebue amintită legea din 30 Mai
1908 privitoare mai ales la protest.
In_Itala, când se numi în 1869
cară să prepare un proect de cod de

0 comisiuue
comerţ, acea

comisiune declară că va aveă, în ce priveşte cambia,
drept model ordonanța, cambială germană (Procesele

verbale No. 5-8).

Primul proect de lege fu vedactat de: prof. Carnazza Puglisi şi: după ce fi modificat de conmisiune,
fă prezentat ca un titlu al proectului preliminar ;
aceasta se întâmplă în anul 1872. Prosetul preliminar a fost trimis Facultăţilor de Drept,, magis-"
traturei şi camerilor de comerţ, cerânduli-se. părerea.
In 1876 fi redactat .proectul definitiv: de către o
nouă

comisiune

numită

de iministrul

de

justiţie

de

pe atunci, marele J/ancini. La 1877 Mancini prementă proectul senatului şi după ce E adoptat de
“corpurile legiuitoare, deveni lege la 2 Aprilie 1882.
In România

cod de comerţ,
originală,

căci:

în

când

nu

s'a

1887

sa

introdus. un nou

căutat să se

o asemenea

lucrare

facă o operă
cerea

muncă,

timp şi oameni foarte pricepuți, ci ne-am mulțunit
să traducem articolele din codul de» comerţ italian,
din anul 1882. Aşă încât în ce priveşte cambia rămânând “fideli Italienilor, am admis principiile ordo-.
nanţei

cambiale

germane,

pentru a nu neglijea
mană.

fapt destul

de

important

doctrina și jurisprudenţa ger-

n. “Caracterele

| $ 1. Caractere

conune

cambiei

tutatror titlurilor de credit.

Cambia fiind un tițlu
pe lângă alte cavactere ale ci propiii, pe. care Ie vom vedeă mai
„târziu, are

şi caracterele ce disting titlurile de credit

de alte. documente.
“-Duţin

Și dacă e aşă, tebue să ne oprim

asupra titlurilor

de

credit,

spre

a le desluși.

Adolf . Wagner începe studiul său despre credit.
(în Schonberger Handyuch) cu următoarea defini.“ţiune:. „Creditul este acel raport economie privat,
-[ adică. acea operațiune consistând în a dă și primi
în mod voluntar bunuri economice, dintre care pres-.

taţiunea unei părți are loc încrezându-se acea parte.
în: promisiunea unei viitoare contraprestaţiuni din |
partea. celuilalt contractant“. . De esenţa creditului
este deci o 'prestațiune
i prestaţiune în viitor,

în prezent

pentru o contra--

Odată raportul de cxedit născut, nu e neapărat
“nevoie ca el să rămâie prins în mod inseparabil de
„persoanele, cari i-au dat naştere. In cometţ, cel
puțin în vremea noastră, creditul, fie din punct de
vedere activ, fie din punct de vedere pasiv, e des-.
"tinat să treacă dinti'un patrimoniu întaltul; dintr”o
piaţă. într'alta,

dint”o

ţară: întwalta.

-

„Pentru ca creditul să îndeplinească funcțiunea, sa,
spre înlesnirea, multiplelor transacţiuni încheiate între
comercianți şi chiar
puteă,. creditul să se

între necomercianţi, pentru a.
obiectiveze ca entitate econo-.

mică, liber de orice xelațiuni cu persoanele, cari Pau
crecat, cari Pau avut în stăpânire, pentru ca cre-

ditul

să înlocuiască moneta,

aveă.

nevoie

de: un ins-.-.

e
le-ar
titut, menit să-i acorde avantagii, ce altfel nu
prosunt.
fi avut. Avantajiile, despre . care vorbim,

de credit.
“curate de. către titlurile
ecoNu vom insistă mai mult asupra importanţei
nomiee a, titlurilor de credit, întru cât e o chestiune
prea

cunoscută

Măr-

politică. Ne: vom

din, economia

gini a defini și a clasifică, titlurile de credit arătând
Spus,
caracterele esenţiale, caractere cari, cum am
|
ii
“sunt şi ale cambiei.
care
Bruschettini,
d-lui
părerea
Nu împărtăşim

în opera-sa Tvattato sui titoli al portatore socotește
că o bună

definiţiune

aceea, care se poate aplică

este

institut,
tutulor teoriilor, ce stau format în jurul unui
definio
la
ajunge
juridic. Cu asemenea părere se
nu
țiune vagă, care în realitate numai: definiţiune
se poate

nunli, neîntrunind

toate caracterele ce le-ar

.
_aveă principiul sau institutul ce se defineşte.
credit
de
titlul
că
Din această pricină definiţiunea

la puntător este „acel. document, prin câre “subseripurtă-

- itorul. se obligă la o prestaţiune în favoarea

torului (ca, atare) al documentului insăşi“, definiţiune

dată de d-l Bruschettini, este incompletă.
jutisconIncompletă este şi definiţiunea, dată de
„Wert:
Hândbuch
sultul Bramner.în Endemauvs

despapiere ist eine Urlunde îiiber ein Privatrecht,
sen Verwerthung durch die
kunde privatrechtlich bedingt

Innehabung der Urist“ (titlu de credit

este un document asupra unui drept Privat, a cărui
valorificare din punct de vede

al dreptului privat

este condiționată de posedarea documentului).

Admitem

defiiniţiunea

dela Universitatea

din

ilustrului nostru

Roma,

profesor

Cesanie _Vivante,

care

în clasicul său Trattato di diriito” comerciale (3-a

-

8

ed., vol. III, p. 154) serie că

„titl
de ul
credit este

un document necesar pentru a, exercită dreptul ital
- şi utonoii cre este menţioînnat
el,
"Din

această

ultimă

definițiune,

pe

care

ne-o

în-

în sensul Că dreptulde ciedit este strâns legat de
zentarea,

excepțional

m

era

documenț, neputându-se

ate am

nea

sușim, rezultă în mod evident caracterele titlurilor
|
„de credit. .
ă
„Caracterele comune tuturor titlurilor de credit sunt
următoarele :
o
a) "Titlurile
Qe_ credit sunt ' documente necesare,
documentului,

principiul);

al

valorifică. decât
afară,

amortizărei

bine

prin

pre-

înţeles, de cazul

(excepţiune

ce confirmă

DE

A

b) Titlurile de credit conţin un drept literal, ceea

„„ce însemnâă
"că obligațiune
zăa' debitorului “este de-

„terminată numai de cuprinsul scris al documentului ;
cu alte cuvinte dreptul este. incorporat în titlu;

€) "Titlurile de” cegdit 'coaţin "un “drept "autonom,
adică dă. posibilitate dobânditorului
de bună credință
de-a

aveă

„de cum

un

drept

independent

de

ce drepturi

şi

ereau drepturile posesorilor anteriori ai do-

cumentului,

e

Afară de aceste 3 caractere esenţiale, fiecare specie
de titluri de credit au caractere proprii, prin care

se pot

deosebi

speciile între

ele.

Bonelli (Conitributo

ad una teoria scientifica dei titoli di credito,

risprudenza italiana,

1897,

Parte

IV)

numeşte

Giu
ca-:

racterele proprii fiecărei specii : caractere subordonate.

„După

cum

se vede între titlurile de credit și tit-.

lurile sau înscrişurile destinate să probeze
un drept—
probe preconstitnite—axistă .o deosebire
substanțială.
Titlurile de credit nu numai documente
ază un drept,

'
dar încă,

9

hârtia, titlul „_esto-element-esențialpântiu
a

existența însăși a dreptului. Hârtia, titlul, materia„lizează” dreptul,. drept care e oiâiduit să trăiască o

viaţă juridică. numai
Dacă

o așă

întrucât

e unit cu titlul.

de mare importanţă joacă

„de drept la titlurile
ideia câtorvă (Giorgi,
IV, p. 297; Planiol,
văd în acest institut
probatoriite de oarece

lurile -de credit și

hârtia faţă

de credit, nu se poate admite
Teoria delle obbligazioni, vol.
'Trait6, -vol. IL, n. 100), cari
juridic numai un document.
după

cum

arătarăm

între tit-

probele preconstituite e o' deose-

bire substanțială. Spre a învederă şi mai bine vom
spune că o obligaţie constatată printrun înscris, se
poate

înstreină,

vinde,

cesionă,

donă,

independent

de înscris ; o astfel de' obligațiune se poate execută

fără să se prezinte documentul, ete. Acest lucru nu
se

poate

face însă

cu titlurile de credit,

de oarece

în acest caz orice transmisiune a dreptului trebue
--să rezulte din document, și nici nu e posibil:să se
pretindă vre-un drept independent de documentul, în
care dreptul este incorporat.
“Pitlurile de credit luară

naștere

şi se

peitecio-

nară pentru a ușură circularea creanţelor, și de
aceea cle prin forma lor constituesc tocmai un ex-celent mijloc de circulaţiune.
Forma titlurilor de credit este accea care indică
modut circulațiuuei,
fapt care ne indreptăţeşte a spune
că cea mai importantă clasificare a titlurilor de credit
este

clasificarea, cae

are

la bază cireulațiunea.- -

Din acest. punct de vedere distingem :
1. Titluri nominative.

II. “Titluri ia ordin.
III. "Titluri la purtător.

/

.

4

-

10

peer

mea ua

Fiecare clasă are felul său de civeulațiune. Tit
"hwile nominative circulă prin facerea unui transfest”
în” vegistiele societăței sau a. instituţiei emitente;
Miturile: la. ordin,. cum e cambia,. prin: girţ titlurile
|
| la pititător, prin “simpla transmitere a documentului,
D-- Gustavo Bonelli mai distinge titlurile de credit

—și
în: a) titluri de evedit cu scadenţă. determinată,

b) titluri. de credit .fără -o-.atare--seadenţă. La titlurile cu o scadenţă fixată încă din ziua emisiunei,
numai acela va puteă cere plata obligaţiunei, care:
se va “află, în posesiunea, titlului în ziua: scadenţei ;
la titlurile fără scadență va, fi legitimat a cere plata
“orice posesor, fără distincțiune, de oarece nu enici
un obstacol de timp.

Profesorul

Cesare

sebește titlurile
atunci avem:

Vivante (vol. III, n. 987) deo-

de credit şi după

conţinutul

lor,

și

a) titluri. de credit propriu zis, cari dau dreptul.
la o _prestaţiune “de bunuri. fungibile în mărfuri sau
basi. Exemplu: jcambia: ordinul îînn producte, titiurile
funciare.
U) titluri ce. servă la dobândirea de drepturl reale.
asupra „unui bun determinat; exemplu: poliţa de
încărcare, scrisoarea de trăsură, biletele de depozit
şi de gaj (Contra: Bolaffio, în Archivio Giuridico,:
LVII, p. 274 urm.; Thaller, în. Annales de droit

com. vol. XX, XXI).

|

c) titluri,cari atribtesc calitatea, de asociat;
acţiunile.
d) titluri ce dau
“de călătorie,

dreptul
N

la servicii; ex:

ex:

biletele.

Cambia, este și „ea un, tițlu de credit, deci ceea.

li
4

ce am
şi

spus

relativ la titlurile de credit se aplică

cambiei.

SI 9,

Caracterele. proprii (subordonate).
ȘI principii generale.

Am
acum

văzut cum

cambia

cambiei

este un tiţlu de credit și

însemnează

ce

înțelegem

ale

şi ce consecințe are.

titlul de credit.
"“Cambia

este

un

titlu de

credit la ordin, adică un.

din mână

“titi tecratit care circulă

mână cu

ajutorul unui ordin seris pe dosul documentului, numit

acest ordin go,
Vom

|

cambia

defini

zicând

că

este aabitlue. de:

„ovdiu, formal şi complet, conținând o procredit la ordin,
iisiune abstractă Te

plati

unei Suie determinate
aa us

fără. contraprestațiitne,. la scadența

în

el,

fiind

obligați

solidar. toți

ȘI locul arătate

cei ce au. îscălit!

“acest. titlu. ( Vivanle, op. cit. n. 1014).
- Din definițiune rezultă că:
a) Cambia este un țitlu de credit, deci e un do-cument,i indispensabil valorificărei dreptului, de creanţă,
conținând şi un drept literal și autonom ;

5) Cambia find un titlu la ordin, circulă

prin

c) Cambia este -un titlu formal, de oarece iesea
arată în mod strict forma ce “trebue S'0 aibă, sub.
pedeapsă de nulitate;
d) Cambia, este un - titlu complet, ceea ce însem--:
nează: că nu poate fi completată, nici interpretată

cu ajutorul altor. înserisuri. Ori de câte ori condi-.
. ţiunile esenţiale ale cambiei nu sunt redactate așă.
încât să reese ur. înţeles mulțunitor spre a se men-:
ține eficacitatea

titlului, vom

zice în acest. caz, că.

-cambia._ e nulă, nefiindu-no permis să o interpretăm
“cu ajutorul altor scrisuri.

In acest sens s'a pronunțat doctrina Şi jurispru-.
-denţa din Italia, şi Germania. Vedeţi: Cesare Vivante,

Trattato, vol. III, no. 954 şi 1014; Rehbein, Allgemeine deutsche Wechsel-Ordnun] mit Kommnentar
în

Anme lungen, zaveite, verbesserte Auflage,

p.

14;

tea de Apel din București, s. III, dec.. 39/912,
„Jurisprudența. în fişe“ ant. 270 no: 3, cu nota
noatiră.

Obligaţiunea cuprinsă în. cambie este abstractă,
adică iiidejendentă de orice raport cauzal, cu alte
cuvinte independentă de cauza care determină emi“terea cambiei. Acesta e principiul, amănuntele le vom

studiă mai târziu.
P)

Cambia

îndrituește la plata

unei. sume

de bani

la, locul și la timpul arătat în ea.
| 9) Oreditorul cambial pentru suma de bani, ce va
primi dela debitorul cambial, nu va fi obligat sub
condiţiunea vreunei contra-prestațiuni, La: ziua scadenţei creditorul va cere pur și simplu plata. (A se.
vedea Vivante, în locul citat mai sus).
De multe ori cum vom vedea, ceeditorul pentru
a-şi. conservă acţiunea cambială,

unele, cheltucli, cum buneoară

va fi nevoit

să facă

cheltuelile protestului,

prestațiune (Conf. Vivante, vol. IIL,. no. :1014).
Am spus că, cambia este un titlu complet. Deaci
decurge că orice obligaţiune cambială trebue să re- zulte din cuprinsul cambiei și trebue scrisă pe-camnie.
Pentruca cineva să se: găsească obligat cambial,
„adică după

normele

cambici,

trebue

ca să îi iscălit.

er

dar asemenea debursări mau alt caracter decât de
măsuri conservatorii, nu sunt în nici un caz o contra-
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Fără iscălitură serisă pe cambie, nu se concepe obli-gație cambială. Dacă cineva promite că va emite o
cambie,

sau

că va

acceptă,

ori că va avală

ete., dar-

“în realitate nu va realiză această promisiune, în acest”
caz promitentul va putea, fi.tras la răspundere, .cu.
doate acestea el.nu va 'fi nici: odată obligat .cambia-- .

Vicoate,, (Cf. Vivante, vol. III; n51015)

Promisiunea de plată, cuprinsă înti”o cambie, sau.
e făcută direct, de acela ce a, emis-o și în acest caz
la odin,” sau cel ce.
cambia se mai muneşte bilet
o emite

se adresează

unei terțe persoari e spre a pro--

mite că va plăti. In ultimul caz avem
cambia-trată

sau numai

ceeace -numin.

trază..-

Noi vom întrebuință termenul de cambie ca, ter-men general înțelegând amândouă speciile, adică şi
biletul la ordin și cambia trată. Când vom vorbi
numai de o specie,.o vom indică cu numele-i . pro-priu: bilet la -ordin, cambia- tată.
La orice cambie-trată avem următoarele persoane:
trăgător, tras, beneficiar.
<I

Trăgător, este, cel ce emite

cambia

bată. “ras este:

acela, căruia, i. se adresează trăgătorul ca să plă=
tească.- Beneficiar numim pe acela în favoarea căruia.
se .emite canibia-trată. .

Dacă trasul, când :beneficiarul, îi prezintă trata,
iscălește că acceptă să facă plata, devine din acel.

"moment debitor
mu -e obligat

principal. Până

cambiariceşte,

până

la aceptare trasă”
la .acest

eveniment.

aven în momentul

emisiune.

debitor principal este trăgătorul.
La

biletul la ordin

pe emitent și pe Veneficiar.

„ Emitentui este cel ce emite cambia și promite “în

14
„acelaș timp plata:
şi trasului din
Beneficiarul

contopeşte

ciarul cambici trate:
„căruia

se

deci rolui trăgătorului

cambia-trată.
biletului la ordin

emite

este „ca şi benefi-

acela în favoarea (în ordinul)

titlul.

In. față de aceste persoane. mai putem găsi la
-cambii și alţi obligați cambiariceşte, cum sunt giranţii, adică acei ce transmit: cambia prin gir; avainf adică cei ce garantează pe vreun obligat cam-!

Diaficeşte; intervenienții, numiţi astfel fiindcă intervin pentru vreun debitor din cambie; dar despre
' „aceştia 'ne vom ocupă

la timpul

potrivit.

Prin ce act i-a naștere cambia, dacă isvorăște
dintiuh. contract, dintro declarare unilaterală de
voință sau dacă naşte ex lege, este o. chestiune în
“strânsă legătură. cu art..349, de aceea cu - ocazia
-comentărei acestui articol, vom cercetă și isvorul de
drept al cambiei.
Funcțiunea
Euisiunea

cambiei.

economică
Cambia

«
este

cambici
titlul

cel

mai

prielnic pentru: a se satisface aceia cari la un mo-.
“ment.dat au trebuință să li se acorde un termen

pentru plata unei sume de bani.
“deci spre

a se putea

Cambiile

pertecţionă raportul

ce consistă, după cum am mai văzut, într”o
de timp

ce intervine între prestaţiune

se
de

diterenţă

și contra

țaţiune. Prestaţiunea şi contraprestațiunea

emit
credit,
pres-

pot fi de

aceeaşi natură; buneoară pentru o. sumă de
“primită acum. (prestaţiune) promit Plata tot a

bani
unei

sume de bani (contraprestaţiune), însă peste2 ani;
prestațiunea însă poate diferi de . contraprestaţiune :

=
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așa, cu ocazia unei cumpărări de mărfuri (prestațiune în mărfuri), promit plata unei sume de bani
(contr aprestațiune

în

bani).

„Cambia, €este..un-bun economic, căci satistace anumite nevoi. Mai mult, după nevoile ce ea le satisface, putem distinge ŞI! tuncţiunile economice - ale
emiterii unei cambii,
Emisiunea

altor bunuri
existente

cambiei

poate - sluji sau la producțiunea

sau

consumaţiunea

la

în patrimoniul

unei

bunurilor - deja

persoane.

o

Slujeşte producţiunea și avem din acest punct de
vedere cambii emise pentr u a.se satisface creditul
comercial, industrial și agricol,
- Cambiile emise de comercianți în scop. de a-și +
procură sume de bani necesare exercitărei negoțului,
în special în scop de a-și procura sumele trebuitoare
plăţei mărfurilor,
căutate.

sunt

efectele

de comerț

cele

mai

Băncile arată o deosebită preferință poliţelor emise
de comercianți în interesul negoțului, din două puncte:
de vedere: a) Pe deoparte economia băncilor dic- tează această preferință; b) iar pe de altă parte
rolul economic al comerciantului cum şi garanţiile
codului de comerţ dau cambiilor comercianților calităţi speciale.
:a) Economia băncilor sau pr incipiile de dancă.
Comerciantul satisfăcând nevoile sale de credit prin
emiterea de cambii, e cel mai în măsură să satisfacă şi cerinţele principiilor de bancă. O bancă trebue
„să deschidă credit celor ce prezintă garanție de sol,

„vabilitate și pe termene cât mai scurte. Prima con„„liție, adică chestiunea solvabilităței, se înţelege dela
'
+„
Sine; a doua condiţiune trebueşte respectată, de oarece
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banca

nelucrând

mai mult
spre

cu

numai

bani

fructificare,

e

cu

capitalul

adunaţi

valori

în

RE

său propriu, ci

dela public
compt

(depozite

curent,

etc.),

ea

trebue să aibă întotdeauna, sume lichide ca să poată
„oricând

face

faţă

obligaţiunilor.
sale,

lucru ce nu va

“reuși dacă nu va căută ca fondurile să nu fie imobilizate,

căci în

momente

de crize,

o

asemenea gre

șală aduce dezastre economice.
Rolul comercianților în procesul producțiumei și
gavanțiile codului de comerț. Comereiantul emițând
cambii în interesul negoţului, în special pentru plata

mărfurilor,
“cumpărată.
țătorul

prezintă o îndestulătoare chezășie ; marfa
Dar prin însăși natura comerțului negu-

e în stare să se împrumute pe termene scite,

căci el deși nu ar avea capital, însă
procurându-și
prin credit sumele necesare plății mărfurilor, aceste
sume le poate rambursă băncii pe măsură ce el le
vinde, pe măsură. ce încasează costul; deci comerciantul e acela care necontenit, din mărfuri face bani
şi

din bani mărfuri, acest Proces: îndeplinindu-se

foarte

epede,

Industriașii pentru producerea, bunurilor și până
la vinderea produselor au și ei nevoie de sume de
bani și emit cambii. Industriașii nu prezintă siguranța comercianților, de aceea și cambiile emise de

ci vin în al 2-lea rând. Condiţiunile de producţie
în industrie, preţurile, conjencturile, găsirea debușeurilor sunt nesigure și această nesiguranță influențează asupra cambiilor. In afară de aceasta, comereiantul “ce nu achită datoriile sale este supus
procedurei falimentului, ceeace constitue .o garanţie
pentru creditori.

Agricultorii sunt

cei

cari

găsese

mai

cu

greu

!|
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credit personal,de oarece capitalul lor

este

imobi-

lizat. În agricultură se uzează împrumuturi cu ipotecă.
Agricutorul nu poate să se împrumute cu cambii
pentru scurte termene şi dacă i se- acordă un, ase-

menea credit, el nu trebue
venitului

să

depășească

limitele

ce i-l dă imobilele sale. -

Această considerațiune face ca
să. fie „foarte

băncile

prudente .

circumspecte atunci când acordă credite

agricultorilor, iar criza prin care am trecut cu' ocazia
prefacerilor din Balcani se datorește în mare parte — după observaţiunile noastre — uşurinţei cu care
la noi în ţară se acordă credit agricultorilor. . Greşeala

cea mai

mare 'a unor

bănci

a fost că

mutău “pe cambii (garantate prin
cultori

termene

înpru-

ipoteci) pe

-

agri-

cu sume exagerate. Cambiile deși ereau pentru

scurte, în realitate

ele nu puteau

fi achi-

tate la scadenţă, ci trebuiau preşchimbate. Așa, am
văzut cazuri când bănci împrumutau oameni fără
avere cu suțe de mii de lei ca să cumpere, moșii,
iar în schimb primeau poliţe cu scadenţă peste 3- 5
Odată

războiul

retrăgându-se, teama

balcanic

de

la o

luând proporţii, am asistat
multe

bănci sau

chid)

şi atunci

isbucenit, - depozitele

complicaţii

internaţionale

criză

iar

acută,

văzut cu portotoliul imobilizat (deși

după bilanţ eră cât se poate de mobil și de...

li-

bani

au

să-şi

ca

procure

sume

de

început să forțeze pe- comercianți, cerându-le

regu-

închizând

credi-

larea

compturilor,

în

acelaş

timp

„tele, eccace a pus în grea, încercare comerţul naţional.
__O categorie de cambii sunt şi cambiile de favoare
(cambiali di comodo, di favore, Gefălligl:eitsacechselu),
cu ajutorul cărora comercianții își procură sunia de
bani, mai ales în | timpuri de criză, . și iată cum:
R
Si

=

luni!
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dacă

presuptnem

că un

negustor

din

Craiova,

în

urma rigăciunilor făcute de un prieten comerciant,
voeşte să-i vie în ajutor, atunci mare decât să ac
“cepte o cambie trasă asupra sa de cel ce are nevoie
- de bani. Cambia astfel emisă nare la baza ei nimic
solid, căci 'debitorul—cel ce favorizează—se obligă
pentru

o

sumă

primit-o,

de

ce

nici

aceea

evită asemenea

direct,

nici

consiliem

indivect

pe cât

nu

posibil

a

a se

cambii.

Scontaveax Cambiile circulă cu_ ajutorul girului. _
“Până la scadență, creditorul cambial iu poate cere

plata, însă de multe ori având nevoie

de numerar,

„voeşte să aibă în mod anticipat suma de bani, pe cate

ar trebui să o încaseze

la scadenţă. Spre a ajunge

la acest sfârșit, cambia

este

„Spre
prin

prezentată

la

o

bancă

scontate,
Prin scont înțelegem operațiunea, |
care o bancă sau “alt procurator de bani,

anticipează

prevăzută

posesorului

legitim

în ca, şcăzându-se

al unei

cambii

dobânda

suma

până în ziua

scadențej (Pivante, vol. TI îi. 1019). Prin seont,
în vorbirea, curentă, se mai înţelege procentul cu
care scontează-băncile; aşă auzim de urcarea sau

scăderea

scontului,

Instituțiunea
“ scontului
Dacă

care

este Banca
atunci

când

scadenţa la 1
scontare
de 8%,

de

scont

are

Martie

5%

o mare

ori

Naţională.
o

cambie

1914,

la 1 Ianuarie 1914,
creditorul va primi

ete.

asupra

”
de

a

7%,

influență

fost

1000

lei şi cu

prezentată-la,

dată când scontul eră
dela bancă suma de

1000 lei minus dobânda de:8%/o calculată la 1000

lei pe termen
adică

va

Dacă după

de 2

primi

luni.(1

1000—13.33

o. lună,

Ianuarie— 1 Martie),
lei

986,

adică la 1. Februarie,

bani

67.

scontul”

19.

,

—

scade la 60%]; banca

va putea reesconta

cambia

şi

în acest caz va primi lei 1000—60/o calculat pe
30 zilo=1000—5==lei 995, realizând un. câştig de
„Iei 8,33 (995—986, 67=8.33).
Ma
Cambiiie mai dau prilej la alte operaţiuni, ce le
fac băncile :. încasarea,
naţionale..

Incasarea

compensarea,

este operațiunea

plăţile

inter-

prin care băncile în

schimbul unui beneficiu, unele numai.în scop de a
servi clientela, se însărcinează cu încasarea cambiilor

în ziua scadenţei.

a

,

Compensarea. Când banca tiebue să incaseze o
cambie dela un client al său tot pentru un client,
lueru se poate face în modul cel mai simplu: se
trece suma de încasat, la pasivul debitorului Și aceeași
sumăla activul creditorului. Cu acest mijloc sunt

satisfăcuţi și clienţii băncei, dar şi banca trage foloase
întrucât suma obținută prin acest procedeu rămâne
în mânele băncei şi deci o întrebuințează cum îi
place.

Acest

mod

de

achitare mai are un

avantagiu,

căci plata, făcându-se prin itrecerea “unei sume dela
o partidă la alta, dispensează întrebuinţarea monetei.
Acolo unde compensaţiunea a luat o extraordi-

“navă dezvoltare, cum e în Anglia, băncile, care fac
plăţile lor şi ale clienţilor lor, compensează zilnic
cveanţele şi datoriile . reciproce, plătind numai difevenţa, dintre debit şi credit, şi chiar diferenţele se
lichidează prin titluri de credit.

Plăţile internaționale. Cambiile mai servesc ca mij-

Jocul cel mai lesnicios de a se face plăţile internaționale şi iată cui: Un negustor. din Paris a exportat în România mărfuri pentru suma, de 100.000
lei și deci are în

România

un

debitor

pentru

această
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sumă. Pe de. altă parte în Paris se află și un ne-“gustor de cereale, care cumpărând grâne dela noi
din țară a rămas dator unui exportator român suma
de

lei

100.000.

importatori
trate:

Plăţile

exportatorul

asupra
“torului
ditorului

dintre

se vor face

acești

exportatori” şi

prin mijlocul

francez

va

trage

unci

o cambie

cambii
trată. -

importatorului românşi în favoarea importa-francez, iar aceste din urmă va gira-o cre-:
său

din

România.

|

Cum nu s'a putea ști cei ce au creanţe sau debite
în alte pieţe comerciale, băncile concentrează și pe.

"unii

și“pe alţii,

- acestor

După
tul

ce am

cambial,

cambia

iar plăţile

se

fac

prin mijlocirea

instituţii.

făcut o scuită

urmează acum

și să începem

să

introducere în drep-examinăm

cu atit. 270.

amănunțit:

SECTIUNEA

|

N Condiţiunile esenţiale ale cambiei
Art. 270.—Camtia cuprinde sa: obligaţiunea de a plăti sau
-obligaţiuneu de a face să se plătească la” scadenţă, o sumă
înfăţişătorului, după formele stabilite în capitolul de faţă.
Cambia cuprinzând obligaţiunea de a plăti, se mai numeşte
-.
o
-şi bilet la ordin.
zând obligaţiunea de a face să se plătească,
Dia
Cuprni
Cazi
“se mai numește şi poliţă sau trată.
Condiţiunile esenţiale ale cambiei sunt:
|
= 3. Data;

_

2. Numirea de cambie sa oliţă rostită în textul inserisului ;

Numele persoanei Sau firma-primitorului ;
3.
„:
m 4, Clauza la ordin;
= 5. Arătarea sumei de plătit;

=
m

A

«6.

trăzătorului

Semnătura

8.

sau

sau

a

|

emitentului,

-

numele

cu

cu firma su, ori a mandatarului său special.
Cambia care cuprinde obligaţiunea de a face să se plătească

(potiţa)

—

scadenţei;

7. A locilui plăţi ;

!

trebue

arate:

să mai

adică

9. Persoana .trasului,

-

”

|
care are,să facă plata.
Nu se cere să se arate în cambie
“tragerea dintrun loc într'altul,

1.

...

Deosebirea

da “ordin:

In

.

dintre

prima

sau

numele

nici

valoarea sau cauza,
.

a aut.
E

persoanei

.

cambia

parte

-

firma

trată

>

și

,

se

270
/

.

Viletul

arată

'
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că

sunt

două

specii

biletul lă ordin.

de

Atât

cambii:

cambia

trata cât. şi

trată

şi

biletul la ordin

sunt acte formale și se deosibese între ele,
- prin.
aceea că, la biletul la ordin, cel ce emite titlul
(emitentul), se obligă să plătească o sumă anumită.
(de

bani,

pe

când da

trată,

emitentui

—

numit

şi

trăgător— dă ordin unei a 'treia persoane-să plă-.
tească suma arătată în cambie şi în ordinul. beneficiarului,

Deci

la trată avem

neapărat

3 persoane:.

trăgător, tras şi beneficiar, iar la biletul la ordin
în momentul emisiunei, nu avem decât pe emitent.
(care! joacă rolul” de trăgător ŞI” de” tras) și pe;
beneficiar.

Din
[ biletul

Po

faptul

că la trată avem

la ordin numai

două

3 persoane,

iar la.

şi dat fiind că emitentul

î la biletul Ia, ordin el însuşi promite plata unei sume
„+de Dani, pe când la trate, emitentul (trăgiătorul)
i invită numai

pe

tras:

ca

acesta să

plătească,

iar

“trasul nu e > obligat cambiariceşte decât dupăce, acceptă
învitațiunea
vedea — că

ce i s'a făcut, rezultă — diipă CUnrYvonr
ci
sunt: unele .norme ca se aplică numai

» cambiilor-tiate,
Cu
la

toate

ordin, nu

cambia;

li
cu

aplică

prin

atât

urmare

comercial
dintre

român,

ordin.

tatele cât și biletele

specii ale aceluiaș

regulile,

excepțiunea regulelor

italian, tratează
deosebirile

biletelor la

în general. biletelor la

existenței, „la trate, a unei

Codul

numai.

deoarece

sunt decât două

se

principiile: şi
tratelor,

şi “altele

acestea,

cari

ce

se aplică

sunt consecința

a treia

persoane

ca

codul

și

gen:

ordin,

: trasul,

de

comerț.

deodată trata şi biletul la ordin ŞI:
ele sunt

arătate în mod incidental,

cum se întâmplă în art. 270 (it. 251), 273 (it. 258),
297

(it. 275) ete. Codul nostru
i

de comerţ, imitând,
.

4
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codul italian, nu are o rubrică deosebită pentru tată
şi aită rubrică pentru biletul la ordin, ci îngiobează.

biletul la ordin cu trata, dându-le o singură definițiune în art. 270. (Boneli, Della Cambiale, del
-. (SSeito bancario e del contratto di couto corrente,

"a. 79).
Metoda întrebuințată de Jegislatorul italian și român,
â; tost criticată

de comentatori.

străine se tratează în mod
la ordin,. căci

în acest

În toate legislaţiunile

separat trata . de biletul

mod

se arată

mai

clar deo-:

scbirile şi regulile proprii fiecărui titlu, evitând în
acelaş --timp «dificultăţile. de expresiune în cazurile
înevităbile

în

care. cele două

figuri

sunt

deosebit

regulate» (Bonelli, op. cit., p. 80, nota)."
In Jegea, germană a cambiei, sunt 3 secţiuni.

In

prima secţiune se tratează capacitatea, 'cambială, în
a doua tiata, iar secţiunea .3-a este rezervată bile-

că secțiunea, 3-a cuprinde

tului la ordin. E adevărat
puţine

articole,

dar

suficiente

sunt

pentru

a arătă,

deosebirile: dintie cele două specii de cambii. În codul
elveţian, bilstului. la ordin i s'a rezervat „ultimul
iar acest
capitol al titlului 29, relativ la cambie;

sistem a fost adoptat de proectul- de lege 4aprobat de
Conferinţa internațională din Haga (1910).
" "Tratarea deosebiță a. celor două specii de canbii,
fusese admisă în proectul de cod comercial italian
“ (Caimazz za-Puglisi), însă în cele din urmă s'a părăsit,
idee (Bonălli,

“această

nota

79.

No.

3).

II. Condițiunile: de formă extrinseci, pe cate:
trebueşte să le. cuprindă o cambie, le găsim enumerate tot în primul articol referitor la cambie
(arti.

”

270).

Acelaş

era

îl întâlnim

și

în codul. de

comerţ

.

24

italian (art. 251), cu deosebirea că italienii întrebuinţează un termen ce exprimă mai bine ideea, ce
preocupă pe legiuitor în prima secțiune a primului
capitol al cambiei; şi acel termen este: regasit.
Intwadevăr în această primă secţiune nu va fi vorba
de condițiunile reglementate de codul. civil, când e
vorba de obligaţiuni; aici, prin condițiuni, s6 înţelege
ceeace

trebue specificat

într'o

cambie, ceeace

trebue

neapărat să se scrie într'o cambie: cerințele cam)tei
(requisiti).
:
Aa
Da
„In afară de condiţiunile extrinseci, referitoave la
forma cambiei, pentru ca o 'obligațiune cambială să
fie valabilă, trebue să întrunească anumite condițiuni

intrinseci. :

_

De aceste condițiuni
nu se ocupă, deoarece

intrinseci, legea: -comereială
ele sunt determinațe și re-

„glementate de codul civil, atunci când tuatbază materia cconvenţiunilor. La fel cu codul nostru je comerţ
procedează

cambială
însă

aproape

germană

prin

toate legislaţiile

(deutsche

moderne. Legea

Wechselordnubig)

începe

a spune că „Wechselfăhig ist jeder, welcher

sich durch . Veririge verpflichten kann“ “ (capabil de

a se obligă câmbiaricește este orișicine poate să se
oblige prin contracte), dar codul italian n'a mai 16

produs acest prim articol german, socotindu-l superfluu.
Condiţiunile esenţiale convențiunilor, după cum
știm,

sunt:

capacitatea,

consimţimântul,

obiectul

şi

cauza. Aceste condițiuni le numini condițiuni intrin-

seci spre

deosebire

în art. 270. c€. com.
Nu vom trată
urmărind în mod

de condiţiunile extrinseci, arătata

Sa

deosebit condițiunile intrinseci, ci
fidel codul comercial, ne vom ocupă

adoptând metoda lui Bonelli (op. cit., p. 77), despre
X

consimțimânt

Și capacitate. CU

ocazia, comentării con-

diţiunei a S-a din art. 270 c. con. “despre obiect, cu.
ocazia condiţiunei a 5-a; iar despre cauză ne vom
ocupă atunci când. vom
seri despre
excepțiuni
personale.
Condiţiunile de care -se vorbes te în art. 210, sunt
condițiuni referitoare Ja forma cambiei,. Și lipsa măcar

a uneia, din ele atrage

nulitatea cambiei

(art. 275).

o. Z — Prima, condliţitne esențială a cumbiei
este data.

|

At.

amatii

57

c. comertial ne

arată din

data actelor și contractelor comerciale:

ce. se compune

din arătarea

locului, zilei, lunei și anului. Deci şi data cambiei trebue,
în principiu, să cuprindă locul, ziua, luna și anul
-cmisiunei titlului. In ultimul aliniat al art. 57 se
“spune că data arătată în cambie, se consideră drept

„adevărată până la proba contrarie.
Din combinarea art. 270 No. 1 cu art. 37 reese
„că în cambie trebue neapărat arătată data, iar data
emisiunei_soe compune din locul emisiunei
. şi timpul

-emisiunei.

”

|

A) Locul emisiuuei

a) Cerința legei ca în cambie să se a ate locul
emisiunei este o -cerință formală. Legea se mulţumeşte să se arate data, să se arate deci locul emisiunei;

“ țiunea
-cambia

şi

odată

esenţială
Sa

emis

ce sa

indicat

este. îndeplinită.
sau nu

o localitate,

Dacă

în

condi-

realitate.

în localitatea serisă în titlu,

acest Îueru este indiferent. (Conf. Della Carlina,
Monit., 1900, p. 941; Bolaffio, "Lemi ven., 1900 p. :
489; Vivante, vol. III p. 268; Casaţia "torino, 5

Sept.

1902,

Monit.;

902,

49;

THdl,

$'33;

Sfaub,.

art. 4, Ş 35; Rehbein, art. 4, n. 3; * csiciu

aa

ed. p. 88; Lehman. Ş 101; în acelaş sens juris-.
prudența germană ROHG. 6, 125; R.G.82, 117).
Chiar dacă sar proba că “locul emisiu nei În rea-litate

a fost altul

decât

cel arătat

în

cambie,

acest-

lucru nu atrage nulitatea cambiei, căci „cum foarte
bine spune Curtea de Casaţie din 'Lorino: «Izindicazione.

della

requisito

sostanziale allesistenza della Cambiale» (In-

data,

non

la veridicită

della

data,

&

dicaţiunea datei, nu data adevărată, este condițiune
.
substanțială pentru existența cambiei), Monit., 902, .

p. 49.
Cambia
ar există,

Si
este nulă
căci

este

e
când locul
imposibil

să

A
i
arătat în dată nu.
se

fi

luat

o obli-.

gaţiune într o localitate ce nu are ființă. (0£. Stand,
art. 4, n. 85).
Si
b) Dată sunt mai multe localităţi ca acelaș nume.
nu

€ neajeval

să se specijice

localitatea.

Dacă

loca-

litatea, einisiunei este Afumaţi, deşi localități cu
acelaș nume sunt mai multe în România, indicațiu-

nea Afumaţi este suficientă fără a se adăoga

Vâlcea,

etc. (CE. Bonelti,

op. cit. 317;

p. ST,

notă 7;

Dolj,

Lehmann,

Stau, art. 4, n. 38):

c) Locul emisiunei poate fi arătat și altfel de cât
prin sumele unei comune. O cambie este valabilă.
dacă

locul

emisiunei

este

arătat

prin:

din

vârful

muntelui Omul, sau din vâitul, Mont Blanc, sau
după bordul: Principesa Maria, ete. (Cf. Bosaelli, loc.
cit. în. 10; Lehianu, p. 377; Bernstein. p. 45;
Staud, ed. 4, art, 4, n. 37. Contra: tranz, în ediţia
"Ta, art. 4, n. 37).
Locul emisiunei poate de asemenea, fi arătat prin.
.
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equivalente îndeobște cunoscute: In capitala României...
c) La ce serveşte locul enisiunei. Pe lângă că. lipsa menţionărei locului emisiunei atrage nulitatea. cambiei, această menționare mai are o deosebită însemnătate la biletele la “ordin, căci dacă nu sa
arătat locul. plăței, „In biletul la ordin, locul emi-

siunei se socotește ca loc de plată și în acelaș timp
ca domiciliu

nu

al emitentului,

s'a, arătat“

(art.

dacă

un alt loc de plâtă

272).

- Tot locul emisiunei serveşte la determinarea forinei
cambiei, căci forma trebue să se conforme legei lo-

cului de emisiune. |
d) Contra probă. Dacă condiţianea esenţială cerută.
de art. 270 e îndeplinită îndată ce în cambie s'a.
arătat un loc de emisiune, debitorul poate înaintea.
judecăţei —- în acţiunea cambială — să pretindă că.
locul scris în cambis nu ce cel adevărat, ci emisiu-.

nea s'a întâmplat

în altă localitate?, Răspundem că.

da, însă numai când are interes să facă această dovadă. In ori ce caz, cambia rămâne valabilă, afarănumai dacă nu sar anula din cauza lipsei altor
condițiuni esenţiale,
Probarea că locui emisiunei este atul de cel scris:

în cambie,

nu e admisibilă față de posesorii de bună

credinţă, de oare ce pe aceștia nu-i privește de cât
ceia, ce e scris în cambie. (A se vedea, mai jos la

contra
acolo

proba

timpului de emisiune.

se aplică întocmai

a) Și această
nud

formală,

timpul

emisiunei,

Principiile

de

a legei

este:

şi aci).

BD) Timpul

emisiunei,

cerință

(condiție)

adică. este suficient ca să aibă trecut

pentru

ca să fie. valabilă cambia,,

28
“indiferent

dacă

în realitate

s'a

emis

epocă. (Ci, Della. Carlina, Monit.,

sau

nu la acea

1900, pg. 941;

„Bolaffio,. "Temi ven., 1900, pg. 459; Vivante, vol. III,
No.

1049;

Monit.,
„Aprilie

Casaţia

Torino,

5

Septembrie

902

902,
„Curtea, de apel din Venezia,
1913, i
di dir. comm.,
1913, II,

115; Staub ant. 4 Ş 38;
art. 4, No. 32; Lehman,
și jurisprudenţa

| „Rehbein) ;

germană,

Tiăl, Ş
$ 101;

21
pg.

33; Rehbein,
în acelaş sens

a se vedeă

în

Stau

şi.

|

b) Timpul emisiunei trebue să fie arătat în mod
“lămurit și neechivoc. De obiceiu el este arătat așa
cum spune art. 57 c. com. cu anul, luna
și ziua.
Cu. toate. acestea întrucât în art. 270 se spune că

esențialul este a, se scrie data, fără a prevede că
"data, trebue să cuprindă aceleași elemente prevăzute
în art. 5i—după cum face legea germană, care
spune că în cambie trebue scris „die Angabe “des
'Ortes, Monatstags und Iahres der Ausstelluag* —
socotim:că la noi

ca

și

la

„pedeapsă .de nulitate: arătarea

Italieni

lunei

nu

și

-este

a. zilei,

sub

ci

acestea pot fi înlocuite prin - equivălente, ca:
1914,
Sf. Gheorghe, sau la Paşte, ete.
|
Aceste echivalente, ca şi echivalentele localităței
de emisiune, trebuesc să fie de un înțeles universal

«di universale comprensione».
„O. dată care în loc de 16 Iunie -ar cuprinde
denumirea de Părintele Tihon se va socoti ca neexistentă, "deși. în acea zi se sărbătoreşte Părintele
Tihon; de asemenea, înlocuirea, zilei” şi lunei cu arătarea unei

aniversări,

căci nu toată lumea
Sunt

pentri,

a unei nașteri sau â unei „morţi,

cunoaşte asemenea

admiterea,

zile.

equivalentelor:

(„equipo=

29

Nenti“): Vivante, No. 1048; Vidari 4-a cd, VII,
No. 6508; Sorani, pg. 9; Bonelli, pg. 87. Contra =
Supino No. 9; A. Tartiifari, Il titolo esecutivo camDiario, Roma, 1898, „No.: 9. Dar aceşti din urmă
autori contrarii, sunt: influenţaţi de doctrina germană
şi. nu ţin seamă că în articolul legei germane 'se.

spune cu precisiune ce trebue să cuprindă data, pe
când, în codurile de comerţ italian şi român nu
avem asemenea menționare.
Data nu trebue să fie imposibilă, căci în acest,
caz

nulă,

e

cambia

inexistentă,

afară

numai

ce le

poate fi rectificată din celelalte elemente
o cambie

Astfel

e nulă

dacă.

are.-

data -30-Februar
dacă
ie—
_are

Bonelli,
31 Noembrie, etc. (Conf. Vivante, 109;
pg: 87 şi nota 8; Curtea, de apel. din Parma 20
Martie 1900, Foro it. 818.In speța judecată, cambia.:
de

data

„purtă

6). La

31

Staub, at. 4, No.

Noembrie;

ce servește timpul . emisiunei.

38).

Indicaţiunea.

timpului serveşte la determinarea șeadenţei-la-caimbiile: ]
„la

un

timp

Ta cambiile
hotărât

după

anume

hotărât

<la, vedere»

după

sau «la

ziua: emiterei “ ;

un

timp anume

vedere», serveşte la determinarea epocei

când ele trebuesc prezentate (art. 282, 311). Indi-*
cațimmea timpului mai serveește—şi - aceasta la oLice:
a emitentului sau

i

trăezătorului (Vicante, 047).d) Contra proba. timpului arătat în cambie. Art. 270
codul comercial prevede ca element esenţial pentru
cambie, data; iar data am văzut că cuprinde locul
şi timpul emisiunei. Poate debitorul cambial să opună
ereditorului, în acţiulnea cambială, că data indicată
nu este cea, reală şi poate el să probeze acest lucru ?
Când

am vorbit de contră

proba locului de

emisiune,

30

am

spus că

anume

debitorul

atunci -când

poate
are

face

interes,

contra
când

probă,

și

ar încercă

o

-pagubă, dacă ar rămâne ca, dată cea indicată în cambie.
Prof. Pivante n. 1049, e de părere că în principiu este inadmisibilă contra-proba datei din -cambie;
întradevăr, iată cum se pronunța D-sa: „Data fictivă,
necorespunzătoare celei adev ărate, față de terţii de
bună credință prețueşte ca și.o dată reală, chiar
dacă debitorul a pus-o pentru a fraudă legea, spre
ex., pentru a evita plata unui timbru mai mare
introdus de legea recentă. Excepţiunea nu ar fi Opoabilă ter ţului de bună credință, pentru că nu atinge
nici persoana sa, nici forma titlului.
„Data fictivă prețuește ca şi cea adevărată chiar

4

pentru cei ce au căzut de acords o ailopte, dacă
mu au avut un scop de fraudă.
- Bonelli (n. 42) admite în principiu că debitorul
nu

poate

“data nu
0) când
şi când
se emite
denţa

să. opue.

vre-o

excepţiune

din

faptul

că

este cea reală, însă admite donă excepțiuni:
debitorul din eroare a 'trecut o altă dată
acea, eroare ar influența” scadența, spre ex.,
lă 1 Februarie 1914 o cambie cu sca-

peste

3 luni

de

la

data

emiterii,

și în loc

să se scrie data adevărată, debitorul din eroare
:scrie 1 Ianuarie 1914. In cazul acesta când credi-,
torul la 1 Aprilie intentează acţiune cambială, debitovul îi poate opune :0 excepție personală, că ade-vărata dată nu e 1 Ianuarie ci 1 Februarie şi deci

acțiunea
pecte

art.

e prematură;
324 codul

debitorul însă trebue să
comercial

italiăn (art.

res-

349.r0-

mânese) și în orice caz excepțiunea trebue să se
bazeze pe probă sc: risă. („purche Peccezione si basi

:su prova scritta a Senso dellart. 324%).

b) In

caz

de

dată

convenţională,

dacă

ca

nu

e

conformă cu convenţiunea, “acest îneru se poate întâmplă la cambiile lăsate cu. data
în alb, dacă
- primitorul

pune o dată

ce

diferind
de

cea

convenită

se schimbă, ca consecință, scadența.
In „afară de aceste două ipoteze, Bone nu. mai
“ wăseşte alte cazuri, îu cari debitorul să poată atacă
“data

cu

Noi
contra
unni

o excepțiune

distingem:
primului
giratar,

personală.

1) Eixcepţiunea
posesor

ce

ştia că

este îndreptată îîn

al cambiei- sau
data

nu

în

ce reală;

2)

contra
Excep-

țiunea este îndreptată îîn contra unor giratari de bună
oredință.
1) Daca în raporturile dintre contractanți este o
declarare de voinţă, care de obicei corespunde mo-

mentului cronologic în care
dar

data

când

poate

să difere

contrastanţii

s'a încheiat

de

acel

voesce prin

contractul;

moment,

antidatare

şi. anume

sau post- |

datare să strămute efectele, contractului în trecut
sau în viitor. Şi cum noi știm că. voinţa părților
ave putere de lege în raporturile ce ele şi le crosază,

„vom
ştiinţa

spune că chiar
și voința

ca ea

data,
să

fixată de părţi
difere

de cea'

cu cunoadevărată,

“trebuește respectată de contractanți (Vivanata vol. IV,

m. 1591).

Aplicând acest principiu la. cambie, vom spune
că data scrisă în titlu şi când ea, corespunde adevărului îndeplineşte funcțiunea de a indică momentul
în care s'a îndeplinit negoţul juridic. Când însă data
din cambie nu e cea adevărată, "data nu este -altceva de cât un element al declarărei de voinţă, şi

așa fiind debitorul va puteă opune primului posesor
şi oricărui girant şi giratar de rea credință, toate

3

a

.
4

-_

e

,

excepțiunile
eroarea,

Gino

derivând

dolul,

Segre,

din viţiile de voinţă, cum sunt

metus,

La

simulaţiunea,

ete. (Conf. Prof.

data apposta nei titoli al portatore

e il momento decisivo per lPapplicazione della tassa.
sulla loro negoziabilită, în Revista-di dirritto commer-

ciale, 1904, II, 308).

|

Debitorul va opune viţiile de voinţă în ce priveşte data, numai atunci când are interes, căci noi

știm

că data

fiind numai

o cerință

formală,

pentru.

valabilitatea cambiei, este indiferent dacă cea scrisă.
în titlu e data
torul,

spre

adevărată,

exemplu,

'sau nu;

să

probeze

va putea
că

din

debi-

eroare

a.

“seris o anumită dată, atunci când data are influență:
asupra

scadenţei

< no

"Fiind

(prima ipoteză

indiferent

pentru

data e adevărată 'sau
poate da

loc

a. lui Bonelli).

valabilitatea cambiei

dacă

nu,- nici: falsificarea datei nu.

la excepțiuni

cambiarii

când falsitatea are ca efect alterarea

nelli, n. 43).

:

decât

atunci:

seadenţei (Bo-

Tm

oo

- De oarece „fraus omnia
debitorul va puteă să opue

coaumpit“
socotim că
o excepțiune “cambială,

că data

e

înscrisă

în titlu nu

cea

adevărată,

ori-.

decâteori prin post-datare să căutat fraudarea legi.
timbrului. (Conit. Cass. Torino, 28 Decembrie 1889,
Giur. 90, 150. Contră: Bonelli, n. 40).
Deasemenea

se

poate

opune

o excepţiune

atunci

când sa trecut în cambie un loc de emisiune în:
ţară streină pentru a evită anumite condițiuni esen-ţiale

com.),

ce sunt

cerute

de legea

noastră

şi cari nu sunt cerute de

legea

(art.

270

ce.

streină.

In

acest caz debitorul e în drept a doveii, că în reaJitate cambia a fost emisă în România, şi să tindă, deci,

la anularea

titlului. (Conf.

Bernstein,

p.. 44,

354:

33

Aeser,

Weltwechselvecht,

Berlin. 1906.

1, p. 650;

Stud, 85, n. 3; Diena,
Dr. commereiale internazionale, III, p. 26, Contră: Lehman,
în. Thering's

Tahrbuch, SXXVIII, p. 438 şi urm.; Griinhut, Ş 142,
“n. 14; Canstein, Lehrbuch des Wechselrechts, Belin,

1890. p. 99; Bonelli, n: 42. nota '7).

|

"9. Excepţiunea îndreptată în contra unui giratar,

de bună credinţă, este inadmisibilă, pentrucă știm, că
posesorii cambiali, deveniți creditori cu ajutorul givului,
dobândesc drepturi independente, autonome de drepturile ce le aveau predecesorii lor,. şi aceste drepturi
autonome sunt determinate de litera cambiei.
Două excepţiuni avem la acest principiu: înca-

ae

pacitatea

emitentului

şi lipsa

de reprezentare.

Incapacitatea . este o excepțiune absolută și se poate
opune „erga omnes“. Prin urmave dacă emitentul în
"momentul emisiunei eră incapabil, el va puteăsă se
opue

la plata

cambiei,

de

oricine

i sar

cere plata.

Protecţiunea incapabililor cere ca şi atunci
m

|

când un

incapabil semnează o cambie, dar o datează eu o
„dată când eră sau va fi capabil, să 'se dea dreptul

debitorului cambial să dovedească, că data—timpul—
trecută în cambie nu este'cea adevărată și stabilind
pe cea adevărată, să arate judocăţei că în acea epocă
eră incapabil.

„Asemenea dovadă debitorul cambial o poate face.
fie în contra primitorului, fie în contra oricărui
chiar

posesor,

Titov,

27

Aprilie

de

bună

1900,

credinţă.

(Conf.

trib.

în codul comercial

com.

adnotat

de Eftimie Antonescu, vol. I, ast. 57, n. 10:: Pivanute,
I, n. 124;

Bonelli, Dela Cambiale, n. 42 ;

Ramella,

a)
Tit. alPordine, I,.p. 112 și urm.; Griinhut, Wech" selrecht;. $

53,.nota 9;

Lehmann,

Wechselrechts, Stuart,
4, n. 400).

Lehrbuch

des

1886, p. 328; Stau, Ş

|

" Excepţiunea. de incapacitate a obligatului cambia” iceşte 'este: opozabilă „erga omnes“, şi trebue să fie
- considerată.

conform

art.

349,

ca

o excepţiune

per-

sonală (Curtea, de apel din=Modena, 21 funie 1910,
" Rivista- di dir. commereiale, 1910, II,,p. 772 cu nota

lui Cesare :Pagani).

-.

Referitor la, excepţiunea, de incapacitate
. ador ăratei . date. de emisiune, mai avem
din codul civil; art. 1159 „Minorele
“simplă declaraţiune că este major, are
resciziune“ şi art. 1162 „Minorele n'are
" vesciziune

lictele- sau
:

contra. obligaţiunilor

ce

rezultă

din

N

quasi-delictele sale“. -

|

Acestor: articole le corespunde

art. 1305

cod. civil

cu mijloace

dolosive

italian: „Obligaţiunea nu se poate
minor, care“cu înşelăciuni sau
a ascuns. incapacitatea, sa. *
„Dar

şi probarea
două -texte |
ce face o
acţiunea în
acţiunea, în

atacă

de

-pentruea minorul să făptuiască dolul

acel

nu este

destul declaraţiunea făcută de el că este major“.

. După

aceste texte, Bonelli. (n. 42)

- oridetâteorii. un

neddevărată ca

incapabil

să

ascundă

poate opune incapacitatea
„dolul.

Incapacitatea

înserie

o va

în

crede,

cambie

incapacitatea,
întrucât
putea:

i se
opune

va:

că

o dată

nu

mai

impută

numai

faţă

"de primitor. şi ceilalţi: posesori de rea credinţă.
- Credem însă că are dreptate Pivante (I, n. 194) când
„serie-că''siinpla antidatare . sau. postdatare nu constitue un :delict sau quasi-delict oridecâteori minorul
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xeste victima inșelăciunilor 'contractantelui. său. (Cont.
Curtea, de apel din Paris, 17 Iulie 1894; Annales

de droit comm.,
Probarea,

1895,

că data

p. 11).

din

|

cambie

nu

este cea

reală,

este admisibilă față de posesorii de bună credință şi
atunci când cambia fiind semnată prin reprezentant,
„debitorul—reprezentatul — voeşte să dovedească că,
la data reală a eniisiunei cambiei, cel ce se pretinde
veprezentant nu mai. aveă acea calitate. „Cont

- Bonelli, loc cit,).
Cari sunt mijloacele de probă, prin care se poate
“arătă

adevărata

dată,

se

vor

studiă

cu

ocaziunea

„articolului 349 cod. comercial. Cu acea ocaziune se
arată dacă, dovedirea adevăratei date se poate face:
numai, prin act scris sau și cu 1 ajutorul altor mij„loace de probaţiune.
U) Poate

Cstiunea

să aibă

o cambie

mai

multe

date?

este controversată numai când sunt

mai

mulţi emitenţi sau trăgători. Când este numai un emitent sau numai un trăgător, toţi sunt de acord să spună

că_data trebue să fie unică. Discuţiunea, începe când
sunt

mai

mulți

emitenţi

chipuim 'că înti'o trată

sau
sau un

trăgători.

Să ne în-

bilet la ordin,

care

are 3 trăgători sau 3 emitenţi, fiecare emitent sau
trăgător înseamnă un timp și un loc deosebit; în
cazul acesta, cambia este: valabilă? Răspundem că
DU, căci pluralitatea de date este inconciliabilă cu
preciziunea, cambiei (art. 271). Pluralitatea datelor,
cari prin forța lucrurilor se contrazic, face ca data
cambiei să nu mai întrunească condițiunea, cerută de .
lege, de a fi certă şi în acelaș timp contribue că titlul
să nu mai aibă acea formă tipică, ce duce la o circula-
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țiune sigură și ggrabnică. (Vivante, n. 1050), In afară
- de argumentele profesorului Vivante, Stau, (art. 4,
n. 40) examinând cestiunea la trată, spune că or- dinul ce trăgătorii dau trasului, deşi este dat de mai
multe

nu

persoane,

cu toate

poate fi socotită

acestea

emisiunea,

decât ca produsul

cambiei

unui singur

ordin (Conf. R. G. 46, 137). Acest unic act îl pot,
ce e dreptul, săvârşi mai mulţi trăgătari, însă numai:
în comun, așa dar nu în deosebite locuri și timpuri.
Conform părerei lui Vizante şi Staub mai. sunt:
- Dernburg, Ş 259, p. 10, citat de Vivante; Griinhut,
TI,

p. 406; cum şi jurisprudenţa

&sermarniă : Tribunalul

german suprem de comerț, Ptscheid, vol. AXI,
p. 179; Tribunalul german, Fntscheid, XI, p. 65.
Susţin că o cambie, când e emisă de mai mulți,
poate avea “mai multe date: Binder, . die correal
Obligationen, p. 545; Bernstein, Wechselordnung,
_1896 p. 45; Bonel, art. 251, n. 53, nota 3. ;
-Un

însemnat

-cartea

scriitor

sa despre cambie

gerinan

cambie poate avea mai multe
fost nevoit a:reveni

Jahbuch, 34,

Lelunann,

care

($ 101), susținuse
date

în

că o

de : emisiune,

asupra părerei

a

sale iîn Iheri ns

406.
'D) Unde trebue scrisă data

nu ne arată şi

în lipsă de p precizaree

din :
din

partea legei, vom decide că data emisiunei va, putea fi:
scrisă oriunde pe cambie, numai să reese în mod cert,
neequivoc că e vorba de data emisiunei. Așa, poate îi
scrisă în capul titlului, sau lângă iscălitura emitentului
(Stau, art. 4, n. 40 a; Tribunalul german, Entscheid

11, 167) şi chiar în orice altă parte (Sta, loc. cit.;
Griinhau, IL, $ 53; „Boneli, at. 251, n. 41),

rrome

Legea
o
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m

E) Lipsa datei de emisiune

,

i

Fie că lipsa e totală, fie că-i parțială (ex.: lipsa
numai a anului) atrage nulitatea
cambici, chiar dacă

ceeace lipsește sar părea dedice din alte circumstante

„cum

anul de emisiune

din

Stau, at. 4,n. 400).

A0. 2.—Numirea

de

data timbrului, ete, (Cont.

cambie

suu poliţă rostită

în testul înscrisului,
Legiutorul a cerut ca în textul înscrisului să se
treacă numirea, de cambie sau poliţă; pentruca cel
ce se obligă

să-şi

dea

bine

seama

ce fei de obliga-

țiuni ia asupră-şi, mai ales că avem deaface cu
dreptul cambial care .este foarte” riguros faţă de.
debitori. (A se vedcă desbaterile parlamentare în
Ef.

Antonescu, vol. III, Cambia, 1914,

Ant. 270 arată care sunt denumirile
trecute în. cambie: în textul înscrisului
sau

denumirea

de cambie, sau

p” 10

urn.).

ce trebuesc.
se va trece

cea de poliţă.

„a) Pot fi înlocuite aceste expresiuni cu altele equivalente?

Credem: că nu.

Şi

întradevăr.

în

proectul

preliminar al codului de comerț italian se prevedea
că p6 lângă denumirile prevăzute.în art. 270 pot fi

și altele equivalente :(<od

altra equivalente»), însă

sa renunțat la expresiunile equivalente, suprimându-se cuvintele «od altra equivalente» în urma observațiunilor făcute de Curțile de apel din Ancona,
Bologna,

Milano,

Venezia,

Genova

şi Camerile

de

comerț din Ancona, Cagliari, Ferrara, Foligno, Lecco,
Mantova,. Milano, Pavia, Reggio-Calabria, Roma,
Treviso, Varese, Vicenza, cari declarară că este

38.

«necesar de a se adoptă un semn casacteristic, o
demareaţiune specială, aptă a confirma intențiunea
şi hotărâtă a celui ce-și asumă

conștientă

oblisaţiunea.

" cambială» (Vivante, 1051, nota 38).
Intun mod strălucit, a demonstrat Prof. Alfredo
Rocco,.de ce nu sunt admisibile equivalentele ex“presiunilor. arătate de art. 270 No. 2. (Riv. di dir.
“comm, 1903, IL, 157). Intre negoţurile juridice, unele
sunt formale,

altele sunt “neformale.

neformale.

Cele

sunt caracterizate prin libertatea ce o au părțile de.

“a-și alege

mijloacele

plac pentru

ce le

a manifestă

voinţa lor, pe când la cele formale, părţile nu au.
această libertate (Rocco, loc. cit.; Regelsberger, Pan-p. 494-502 ; Belkler, System

dekten, Leipzig, 1893,

Weimar,

des heut. Pândektenrechts,

1887-1889,

I;

p. 68; Hasenhori, Das Osterreichische Obligationen-

vecht, Wien, 1891-1899, p.726; Ihering, Geist des.
„ xămischen Rechts, 5-a ed., p. 473 și urmn., toţi citați Ă

de Rocco).
“ Cambia
și încă

face parte din negoțurile juridice formale

din

categoria

celor

mai riguros formale, căci

“limitările impuse de lege în alegerea mijloacelor
pentru manifestarea * voinţei de a se obligă cambia= .
riceşte nu privesc, cum se întâmplă de obicei azi în.
negoţurile formale; ' numai calitatea mijlocului de.
întrebuințat pentru manifestarea voinţei întregi, dar
chiar

se

modul de

declară

formulare

voinţa».

al expresiunilor

Codul. comercial

cere

cu

care.

pentru

cambie o anumită formulare a expresiunilor; cere ca,
voința, de a se. obligă cambiaricește să.se manifeste.

prin întrebuinţarea

cuvintelor

Intrebuinţarea oricărei alte

expresiunile

cerute

de

<cambie

expresiuni,

art. 270,

sau poliţă».
diferind

atrage

de.

nulitatea.

89

za

cambiei. Nu se poate la cambie, prin interpretare,
să se spue că, deși emitentul nu. a întrebuințat
cuvintele «cambie> sau «poliţă», totuşi el avoit să
se oblige cambiaricește, căci la negoţurile formale
interpretarea

nu

este foarte

limitată:

se poate ţine în seamă

în forma

cerută.

întrebuințată

Diferenţa

la, aceste

negoțuri

de ceeace nu s'a exprimat,
între forma, cerută și cea -

poate fi cât de mică,

prin iaptul însă

că este o diferență, cambia e nulă, deoarece este de”
esenţa formalismului. ca neobservarea formei prescrisă
de lege, să atragă nulitatea actului. Așa eră în.

"dreptul roman, așa este şi în dreptul modern. In
acest sens se pronunță: şi Thering,: «rigoarea cu
care ţinea dreptul roman la observarea, formei, eră
pentru toate actele formale esact aceeași; ea nu.
„cunoștea, grade şi nici nu le putea -cunoaşte. Acelaș

“lucru este şi în dreptul actual, oridecâteoriel cere o
formă determinată, de exemplu, la cambie. Intw'adevăt,
această rigoare nu e ceva positiv. și arhitrar:.este
numai rezultatul inevitabil al însăși ideei de formă:
orice deviaţiune a formei prescrise, o violează: a
distinge între mic şi mare, între esenţial şi neesenţial,
nu e posibil fără a cădea, în cel mai mare arbitrar»

cambie a cuvântului, «cambie» . sau <poliţă»), deoarece legiuitorul a crezut că numai prin cuvintele «cambie>
sau «poliţă»,
cel ce iscăleşte își

poate dă seama,
“creează. Conform
Vivante;

Tartufari,

n.

1051;

de importanța titiului pe care îl
cu textul în afară de Rocco:
Sorani,

Della

cambiale,p.

| titolo esecutivo camb.,

n. 13;

19;

Curtea

-

(Zhering, Geist. II, p. 590). Acest formalism, de
altfel, are rațiunea sa. când e vorba, de clausa, canbială. (prin clauza cambială înţelegem înserarea în
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de apel Torino; 9 Aprilie
Lf.

Antonescu,

Contra:
'Pemi

-

1900;

II, 270,

n.

5.

Pranchi, Manuale,

ven:, 1884,

572,

'Temni genor-, 349;

I, p. 258; Bolafţio,

nota;

Aanghieri,

Il diritto

comm, p..26; Vidari, VII,n. 6505, şi majoritatea,
jurisprudenţei italiene. (A se vedea, în Vivante, loc.

cit, nota 38).
In ordonanța cambială
cambiale

este

ordonanță

cere

semnarea

de

mai
să

germană,

atenuată,
se „treacă:

.cambie“ ;

pe

rigoarea

căci

art.

„în însăşi

când

la

clauzei

4 din

acea

cambie

de-

noi art.

270

specifică .ce. anume expresiuni să se scrie. Și cu
toate că legea cambială germană este mai indul- .
gentă, - jurisprudența și majoritatea doctrinei nu

- admit ca să fie înlocuit cuvântul - „WWeehsel“

decât

cu “compusele lui ca Solawechsel,
Primawechsel,
WVechselbrief, Wechselurkinde,
şi exclud cuvinteld

Brief, Prima,

“Tratte.

(Rocco, loc.

cit.).

b) O cambie emisă în România însă scrisă înt”o
limbă străină, credem că poate să aibă clauza cam-

Dbială scrisă -tot în limba streină, în care e redactat
titlul. In acest caz cuvintele cambie sau poliţă se
vor traduce

expres

în limba

respectivă.

prevăzut de art.. 4

germane,

dar

din

Acest

lucru

al ordonanţei

omisiunea

pe

este

cambiale -

care. o face

codul

italian - şi român nu rezultă că chiar atunci -când
cambia emisă în România este scrisă în limbă
streină, cuvintele cambie sau poliţă trebuese scrise
în româneşte.

Prof.
căci

cambii

E

Vivante,

socoteşte

sar

că

este
cei

a

de
ce

altă
sar

părere (n. 1052),
obligă

putea: “înșelă, neștiind că

biaricește. . Această

prin

se obligă

preocupare. a D-sale

aceste

cam-

credem

că

41:
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cambie, serisă într'o limbă streină, este precă cunoaşte sensul tuturor cuvintelor, şi deci

înti”0
supus

Supino,

Della

şi nota 8;

951, n. 44

ast:

Bonelli,

(Contor :

30;

Cambiale,

“cit.; Sorani, Ş 17).:

limbă.

aceeaș

în

redată

cambiale,

clauzei

a

și

cine iscăleşte -

căci

întemeiată,

de

destul

“este

nu

loc.

Vivante,

Contră:

|

Art. 251 cod. comercial italian, corespunzător
articolului 270 cod. comercial român, după ce enumără cerințele esenţiale ale cambici în penultimul .
aliniat spune:

pagare

di

pud anche
„vaglia

o

Diario“

„La cambiale contenente Pobbligazione

denominarsi

„pagherd

cam-

această

cauză

Din

cambiario“.

este

întreaga doctrină: şi jurisprudență

unanimă

în

a admite că în textul cambiei se poate, twece în loc
sau „lettera di canbio“, cerute de
de „cambiale“

art. 251 No. 2, expresiunile: „paghero cambiario“
“sau „vaglia cambiario“. In art. 270 codul român,
sa introdus oare cari inovări. Aşă, “articolul începe
prin

a defini

cambia,

și după

ce arată

că,

cambia

cu obligaţiunea, de a plăti se mai-numeşte şi bilet
la ordin, iar cambia coprinzând obligațiunea de a
face să se plătească, se mai numește şi poliţă sau
începe să enumere condiţiunile esenţiale: In
tată,

urma

enumerărei

acestor

condițiuni,

s'a suprimat

penultimul aliniat din art. 251 cod. comercial, și
de a arătă că
care aliniat are ca scop “tocmai
poate fi înlocuit cuvântul. de cambie, atunci cânâ'

suntem

în

modificare

faţa

unui

şi din

cele

bilet

ordin: Din

la

arătate mai

sus vom

această

conchide

că singurile cuvinte cu cari se satisface a 2--a condiție a art. 270

cod. comercial

sunt:

„cambie“

sau

„poliţă“. Nici cuvântul „trată“, nici cuvintele „bilet:

-

42
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la ordin“

nu

satisfac

cerința

cambiei,

determinată.

în mod riguros în art. 270.
c) Art. “270 cod. comercial arată că munirea decambie sau poliţă trebue să fie rostită în textul
înserisului.—
Deci va fi nulă o cambie când Glâuza”
Cambială ar fi scrisă în capul, la coada, pe marginea

înscrisului.

spune că numai

Cambia

fiind

un act

atunci e valabilă

p LA
e Sa
h
|

formal, vom

când

în feztul ci

1

vom citi „cambie“. sau „poliţă“. Şi din acest punct.
„de vedere ne deosebim de art. 251 cod. com. itaiian, căci“ în acest din urmă

“articol

se prevede

,

că.

„clauza cambială poate să fie scrisă sau în text,
“sau în afară de text. (spre exemplu -pe margine),
dar

în 'acest

caz

trebue să fie scrisă

de trăgătorul

sau

cemitentul

litură figurează

şi subserisă.:

cambiei,

dea de două

ori.

a cărui

(Vivante,

Bonelli, art: 251, n. 44; Calamandrei,
biale,

8; Cass.

Napoli,

Proc. 329).
Legea

textul
urmă,

„deşi
coada

cere

cambiei,
după

clauza

3 Februarie

|

emisiune.

ar

titlului,

fi
sar

1885,

Gazz..

|

cambială. Să

ca

să

Dacă

scrisă
puteă

adăogată posterior de.un

Della Cam--

;

ca clauza

pentru

iscă-

1054;

fie scrisă

în

nu fie adăogată în

cambia

ar.fi valabilă,

pe margine,
ca

acea:

terţ, așa

în chp
clauză

sau.
să fie

că emitentul

să

se vadă obligat cambiariceşte, deși nu ar fi avut |
nici odată “ asemenea intenţiune. Dacă clauza cam-bială va fi adăogată după intrarea titlului în cir-

culaţiune,
autorii

însă

italieni,

trecută în textul - înscrisului,
ea va fi nulă

pentru

giratari ce cunoşteau acest vițiu;

toți

după.

posesorii

va fi valabilă

pen-.

tru cei de bună credință, ce dobândiseră titlu com-plectat, întrunind cerințele legei. (Conf. Boneili, loc..

x

43

cit.; Sorani, IL, p. 100; Calamandrei, 8; Curtea.
de apel din Torino, 26 Decembrie 1883, Dr. comn.,
84, 410; Cass. Napoli, 20 Ianuarie 1888, Gazz.
Proc., 244),
Ipotezele de mai sus sunt, ca să întrebuințăm. oexpresiune

a lui Bonell,

“mai mult

academice,

de

oarece în practică, în “urma 'introducerei hârtieitimbru, pusă în vânzare de către Stat, nu se mai.

întâlnesc dificultăți asupra, clauzei cambiale.

No. 3.—Numele persoanei sau firma
primitorului,

.

„ Numele persoanei sau fir ma primitorului înseamnă.
arătarea persoanei căreia sau în oi dinul căreia. se:

va face plata. (Stau, art. 4, n. 3).

Redactarea, condiţiunei a 3-a este mai apropiată.
de textul „art: 4 din ordonanța . cambială germană.

Intwadevăr, pe când în art. 251 cod. com. italian,
citim că a treia cerință, este „Pindicazione. -della
“persona del prenditore“, în axticolul german ni se
spune: «numele persoanei sau firma, către care sau
în ordinul căreia trebue să se, plătească (numele.

primitorului)».

Pentru a înțelege mai bine cele ce avem
relativ Ja numele primitorului vom ar ătă:

de spus
a) cum

trebue desemnat primitorul, pentru ca să îie valabilă cambia; 0) cum trebue să fie desemnarea,
pentru ca primitorul să devie creditor cambial.

a) Cum trebue desemnat primitorul ca să Ah e ra|
“abilă cambvia ?
Am. 270 cod. comercial distinge după cum primitorul este sau nu coriereiant. Dacă nu-i comer-
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-ciant, primitorul trebue arătat prin numele său;
-dacă e comerciant, el poate fi arătat în cambie sau
“prin numele său,:sau prin firma, comercială, ce acel
“primitor

are.

- Cambia este valabilă ori de câte ori primitorul o
arătat prin numele şi pronumele său, adică prin nu„mele civil, indiferent dacă ar există mai multe per'soane,

care

să

-cient
d-lui
:Sar.
<în

ca în
George
spune
ordinul

-ceste

cazuri

poarte acelaş

nume.

:Aşă,

este

sufi-

cambie să fie scris: «plătiţi în ordinul
Ionescu», dar ar fi nulă o cambie când
plătiți «în ordinul d-lui George», san
-d-lui Ionescu», de oarece în ambele: anu este determinată

persoana

“ului, și este cu totul 'echivocă.
"Codul nostru comercial urmând
bială germană, cerc, spre diferență

primito-

ordonanța camde codul italian,

„arătarea numelui primitonilui. De aceea nu poate fi
“întocuit numele primitoruiui prin calitatea sa. Cam-

bia este nulă când ar cuprinde:

«plătiţi în ordinul

| „d-lui Prim-Președinte al Curţei -de apel din Iaşi», de
oarece nu este arătat numele magistratului. La Ttalieni, unde legea nu cere ca să se arate numele primitorului, cambia e valabilă, când în loc de nume,
-se arață

calitatea,

însă

numai

când

acea

calitate nu

aparţine decât unei singure persoane (conform : Bo-nelli, op. cit. p. 96; Calamandrei, 11; Supino, 33;
„Sorani, IL, p. 24; Giannini, Azioni cd accezioni, p

177,

vu

La

nota 1. Contră: Vidari, 6510).
noi

și-la Germani

nu

este

ij: unei calităţi, ci trebue neapărat
-

Primitorul

poate

fi o persoană

:soană juridică: așă, o cambie
-ționale»,
<

este

dată

suficientă

numele

unci
i

arătarea

primitorului.

fizică

sau

o pei-

în ordinul :Băncei na-

persoane

juridice.

.
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Arătarea

reprezentantului unei persoane

fizice sau:

juridice nu este neapărată. O cambie e valabilă dacă .
este emisă în ordinul «Băncei naţionale a României»,
deși

nu

este menţionat. reprezentantul

Tot astfel
George

este valabilă o cambie

Ionescu,

deși

acesta

acestei bănci...

emisă în ordinul.

este numai

în vârstă...

de 5 ani. Când se trece numele reprezentantului legal, atunci trebue să se arate clar 'calitatea - în
care figurează primitorul: Plătiţi în ordinul d-lui.
N. Popescu, în calitate de tutor'al lui G. Ionescu;:
sau, plătiți în ordinul d-lui M. Pătrășcanu, în ca-.„litate de director al Băncei naţionale a României.

“(Staub, art. 4, anm.
In

aceste

cazuri,

11).
creditor

este - reprezentatul,

girul poate fi făcut de altă persoană, numai

fie reprezentant (conf. Vivante,
Când

iar --

însă să

1058).

primitorul.
nu este 0 persoană

fizică, atunci.

persoana juridică este arătată prin firma socială sau.
denumirea ei, după cum prescrie codul comercial.
„Din. acest punct de vedere e greu ca o cambie să nu
fie valabilă,

căci aproape orice

firmă

este

posibilă.

Dacă însă am avea o cambie: «Plătiţi în ordinul societăţei în nume colectiv „La Milion“, vom spune.
că nu-i valabilă, întru cât societăţile în nume co-lectiv trebuesc arătate prin firma socială, iar firma. .
socială cuprinde nume de persoane, iar nu denumiri. .
La

Francezi

se discută

dacă-i valabilă o cambie:

când se arată în ea numai persoana care a dat valuta fără însă să se indice în ordinul căruia să se-

facă

plata. De ex.: La

suma

de

“După

lei trei

15 Ianuarie Î916

mii ce i-am

unii o asemenea cambie

subînțelege că-X

plătiți |

primit dela di
e

v: alabilă,

căci

X.
se -

care a dat cei trei mii lei, tot el.

|
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rchue

să fie și primitorul

cambiei, deci beneficiarul

"ei (Pothier, Contrat, de change, cap. III, $ 1; Merlin,
Repert.,

v. Lett. de change).

Autori,

însă, cu auto-

ritate ca. Iqjon Caen (1, 1027), Bedarride (|, 98),

Boistel (1, 720) socotesc, cu drept cuvânt, că în
exemplul dat nefiind arătată persoana primitorului,
cambia e nulă (Supino, 35). La noi această ipoteză
nu se poate ivi, de oarece este neapărat în cambii
"după cum vom vedea clauza la ordin...
D) Când cel, pentru care trebuia să se emită camDia, devine creditor cambial. In principiu, acela, pen“tru care trebuia emisă cambia, devine creditor cambial, când numele său coincide cu cel trecut în titlu..

In dreptul cambial nu este ca
:să fie suficient

şi deci să;se dovedească
emitentului

în cel comun,

ca

a se stabili voinţa celui ce se obligă

beneficiarul

cine a, fost în intenţiunea
cambiei ; legea

cere în mod

precis să se arate numele primitorului. Dacă numele
«celui

ce se prezintă

în cambie,

cu

titlul,

diferă

vom spune — fără. a mai

.emitentului—că

acea

persoană

„derivând din cambie (Stau,

nu

are

de

cel indicat

cercetă voința
nici un drept

loc. cit).

Vom spune, însă, împreună cu jurisprudența germană, că dacă numele persoanei, care trebuia să fie

beneficiar, este arătat în cambie, însă cu mici greşeli, de ex:: «Plătiţi în ordinul d-lui Ion M. Finţescu,
„avocat....»,

în loc de Ion N. Finţescu,

e valabilă, rămânând ca beneficiarul

totuşi

cambia

să stabilească

„identitatea între primitorul voit de emitent (Ion N. .
Finţescu) și cel indicat în titlu (Ion M. Finţescu).

(Conform Stau, loc. cit.).
Nu vom

visprudența

merge
şi

cu rigoarea,

doctrina

germană

după

cum

(Staub,

face Juloc,

cit),
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cari decid că-i. nevoe nu numai-să coincidă numele
trecut în -cambie cu acela al primitorului, dar ca:
„primitorul să poarte cu drept acel nume; și ca
aplicaţie: oridecâteori primitorul e arătat prin firma
comercială, el nu va deveni creditor cambial dacă
poartă, acea firmă pe nedrept: .
Dacă primitorul arătat în Cambie este o societate
civilă,

de exemplu

Societatea,

<Doljul»,

cambia

va

- fi valabilă, fiind satisfăcută cerința legei; însă dacă
acea. societate nu e persoană juridică, ea nu va.
avea. drepturi cambiale. (Staub, loc. cit.).
-c). Be:poate trece în cambie mai mulţi pr imitori ?
Deşi legea cere «numele persoanei sau firma, primiţorului»,

- rului nu
primitor.

cu toate

acestea,

întrebuințarea

exclude_posibilitatea ca să fie
acest sens

singula-

mai

mulţi

este. doctrina . şi jurispru-

“dența germană şi italiană. (A se vedea: Vivante
1059; Stawb,-axt. 4, anm. 12).
|
“Când sunt niai mulţi primitori, ei pot fi trecuţi
cumulativ sau alternativ._SSunt trecuţi cumulativ
când

în cambie

e scris:

<Plătiţi

a

în

ordinul domnilor G- Ionescu şi P. Vasilescu»; din
contră alternativ când. se spune: «în ordinul d-lui
G. Ionescu sau P. Vasilescu».
Când

primitorii 'sunt

arătaţi

cumulativ,

nu 1 poate:

unul singur să exercite drepturile isvorâte din cambie,
ci numai primitorii toţi „lao lată. Vidari, VII.
n.

6510

socotește

că

beneficiarul (primitor ul),

care.

se află in posesiunea titlului poate singur exercită dreptuzrile cambiale. După această părere cellalt beneficiar
ar rămâne cu un drept ilusoriu, de oarece debitorul“
| cambial achitând toată suma, el nu ar aveă decât, să
„ceară dela incasator partea din sumă, ce i se cuvine

-
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Vivante (n. 1059), Stau (art. 4, anm. 13),
Rehbein (art. 496), Grimmhut (p. 350), sunt de
altă părere, pe care o împărtășim și noi.
Din tot sistemul dreptului nostru cambial rezultă
că în speța noastră nu se divizează ereditul; cu'
alte cuvinte nu .se aplică regula dreptului comun:
concursu partes fiunt. Nu poate fiecare primitor să
dispue de cambie numai pentru partea sa. (Vivante,
loc. cit.). Deşi pot fi mai mulţi creditori cambiali,
creditul cambial nu se poate împărți în pavtes viriles, ci creanţa trebue privită ca. şi. când mai
“mulți creditori ar cere o prestațiune indivizibilă

" (Stau, loc. cit.). «Dacă creditul cambial ar fi divizibil în partes
giriles, fiecare dintre primitori ar puteă giră titlul pentru ceeace i se cuvine, ar puteă cere pentu
“partea

sa, o acceptare

sau

o cauţiune

dinstinctă,

ar

puteă cere plata şi face protest pentru partea sa.
din creanţă. Dar acest lucru este inconciliabil cu.
„legea, care nu admite giruri. parţiale și concede.
debitorului cambial dreptul de a se .liberă prin o
singură
consemnare a sumei cambiale (art. 297,
cod. com. român 320), și impune -să se facă .pro-

testul printun singur act (art. 304, românese
şi dă

posesorului

drept

țiune (art. 314,

315,

de

rom.

a

cere

339,

cau

340). Necesitatea

de a -dispune de document pentru a exercită
ar împiedică
oxercite acel

327), .

o singură

dreptul,

în practică ca diferiţii primitori să.
drept în: mod separat, căci pe când

unul ar face actele conservatorii
pentru

dreptului

său,

Când

primitorii

cellalt

sau
ar

executorii

trece

ale.

termenele

acordate de lege». (Vizante, loc. cit.).
sant

arătaţi în

mod

alternativ,
4

a
cel ce este în posesiunea titlului poate singur să.
exercite toate drepturile cambiale şi pentru întreaga
sumă prevăzută în cambie. Exercitarea „dreptului de
către unul din primitori exclude drepturile celuilalt. “

(Vivante, loc. cit.; Stand, loc. cit.).
4)
Cambia. trasă în favoarea trăgător ului. A se
vedea art. 274.
10. 4. —« Clauza
Spre
articolul
printre
Știm
din

deosebire. de codul italian și legea germană,
270 din codul nostru de comerț, enumără
condițiunile esenţiale clauza, la ordin.
cum cambia este un titlu la ordin și știm,

introducere,

ce însemnează,

fecte -are.. Clauza la ordin
avătă
natura obligaţiunei ce
0) Cana E Dr Testul Ca ne
bligațiuni cambiale se arată
din

la ordin.

a. doua

cerință

acest 'lucru

are de
și-o ia
aflăm"
în mod

a art..270.

şi ce e-

scop tocmai a
cel ce subscrie.
în fața uuei odestul de clar

<Numirea

de

cam-.

-- Die sau poliţă rostită în textul înserisului>.
Trecerea în cambie a clauzei la ordin nu are ca

efect girabilitatea titlului, căci cambia e girabilă nu
fiindcă se trece în înscris clauza la ordin, ci pentrucă natura cambiei dictează acest lucru (Saupino,

n. 35).
In codicele de comerţ italian din 1865 se' cerea
clauza la ordin, în actualul codice italian, însă, nu
se mai cere acest lucru, de oarece această clauză e
socotită superiluă, întrucât cambia este. un titlu la
ordin.

„Unde lucru

devine
.

ciudat, . este posibilitatea ca,
:

.

4

-

50 .

clauza la, orâin,

clauza nu Ja

să . fie înlocuită prin

A

-

ordin (art. 278).

De lege ferenda, vom spune, că cerința 4- aa art.
270: ar trebui suprimată. Actualmente o cambie este

_nulă dacă nu are clauza la ordin, după cum vom
vedea la art. 278. Dacă într”o poliţă sunt şterse cu_vintele la ordin și în locul lor nu ar îi altele ca
„să arate că titlul nu-e la ordin, cambia e nulă,

Arătarea

5.

Ao,

din cerinţele

una,

"căci e lipsită de
vedea. art. 278).

sumei

esenţiale, (A se
plătit.

de

A) Orice cambie trebue să arate-0 sumă

Orice

cambie

trebue să. arate

de bani

o sumă

de bani, ce

" debitorul cainbial trebuește să plătească la, scadență.
_ Indicarea sumei de plătit, nu este numai o condițiune de formă, ci este o condiţiune intrinsecă,
|
întrucât formează obiectul obligațiunei.
a) Numai cambiile cari arată o sună de 'vani
sunt valabile. Sunt deci nule cambiile cari, în loe
de sumă

de bani,

ar

arăta

că

debitorul

trebue

să

plătească anumite mărfuri, titluri de obligaţii ale
Statului, bancnote, acţiuni, ete. (Stau, art, 4, anni.

4; Vivante, 1062).
'»)

Trebuind

neapărat
coroane,

să

se

arate- o sumă

indicarea felului
mărci,

ete.

de- vani,

este
e

demonută- adică franci,
Orice fel de monetă

este admisă,

fie naţională, fie streină. Arătarea numai a unei ţifre,

de ex.:,300 (trei sute), fără să se spue că-s franci,
coroane,

etc.,

4, an.

5).

€) „Când

atrage nulitatea

suma

de bani

cambiei.

este ' arătată

(Stau,
în

art,

monete

di
streine, .se va” avea În
cial. Plata

vedere. avi. 41 cod. comer-

se va face în monetă! streină care n'ar

emitentul

în țară, când

avea curs legal

neîndoios, de

acest lucru în mod

ex.

arătat .

a

scriind după

sumă, cuvântul «efectiv» (Două sute mărci «efectiv >).
trebue să se vadă

de bani

d) Suma

în mod pre-

cambie. Nu e “valabilă o cambie

dis scrisă în

care
|

mar arătă precis. ce sume să se plătească, ci “sar
vaportă. la cursul ce l-ar avea o sumă de monete
streine în ziua scadenţei; de ex.: «Plătiţi în ordi-"

ce va.corespunde

nul d-lui X suma,

«denţei la cursul

a 1000. Mărei în

în

ziua scafi însă

aur». Va

valabilă cambia în care se lasă la facultatea debitorului, a plăti în moneta streină sau în acea a ţărei:

«Plătiţi 1000 Mărci sau valoarea după curs». (Staub,
|
cc
art. 4, an. 6).

. Cambia: e nulă, căci nu-i precisă, când. sunt ară;
ativ
tate două sau mai multe sume în mod altern

de ex.: «Plătiţi 1000 Mărci sau 1000 Franci (Stau),

„art, 4, an.

7).

“B) Locul: unde

trebue scrisă suma în cambie

Legea nu ne arată locul unde trebue serisă suma
cambie, deci

în
i

ori

unde-poate. fi . scrisă,

numai
CI

ere
CR
să, fie „desluşită și să nu dea, loc la echivocuri. (Stau),
ps

x

art. 4, anm.

8,

at

Griinhut,

Î, '340;

Canstein,

143;

Bernstein, 31; Rehbein, an. 5),
C. Este indiferent dacă. suma de bani este ară-

tată în țifre sau-în litere. (A se vedea art. 313).
No.

G.—drătarea

scadenţei.

-

Legea numără, printre condiţiunile esenţiale şi scadența. In dreptul gerian şi italiano cambie fără."
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scadență

e nulă,

căci

sine die debetur

- 13;

nu se aplică maxima:

statim

debetur.

Supino, 37).
Ia. noi

nu

ari, 4, anm,.

|

e acelaș. lucru.

__poca scadenței,

( Staub,

quod:

Când

nu

e arătată „&--

cambia e socotită. plătibilă la vedere.

(art. -271)...
Autorii germani fao deosebire între Verfalltag şi " Zahlumgstagș și cu drept cuvânt,” căci nu trebuesc:
confundate

Prin
tată,

aceste

două

termine,

|

Verfalltag (scadență), se înţelege . ziua, ară-în

cambie,

pentru

facerea

plăţei;

iar

prin

Zahlungstag (ziua plăței), se înţelege ziua în care.
întadevăr se naște obligația de a plăti. (Goldschmidt,
System, 4 Aull., p. 280; Staub, ant. 4; anm. 14)..
„ Distincţiunea aceasta are rațiune de a fi, căci, deși

"de obicei scadenţa coincide cu ziua de plată, totuşi

pot să difere una.-de alta. Chiar codul comercial, în.
art.

310

ne dă un exemplu:

când

ziua scadenței e.

0 sărbătoare legală, - ziua, plăței e cea dintâi-zi de
lucru următoare. Dar ziua plăței poate fi alta decât.

ziua scadenţei, ori de câte ori prin lege se prelungesc termenele cambiilor (In cazuri de criză, răsboi;
etc). In anul 1913, cu ocazia răsboiului :bal-.
canic am avut: şi -noi o lege prin care s'au fixat.
termene
de plată, și deci ziua plăței nu s'a mai po-.

„trivit cu scadenţa.
Cum trebue arătată scadența, me spune art. 271...
Xo,

p, — Avăturea
A, Cum

trebue

Regula generală.
în

cambie

locului. plății.

desemnat

locul plăţii ?

Ta principiu, _contorni art, 270,

trebue arătat

în

mod

deslușit

locul

de.
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“plată;

acest

lucru,

pentruca

orice posesor cambial

-să poată şti cu preciziune unde să se adreseze pen“tru ca să „primească, la scadenţă, plata.
a) Locul de plată trebue arătat prin denumirea
„justă a unei localități existente. Localitatea poate fi .
un bâlci, un oraş sau o comună, rurală. (Vezi Staub ?s
Kommentar,

ed.

7-a,

p. 31).

In orice caz localitatea

indicată trebue să existe, să nu fie fictivă, căci în :atare caz cambiae nulă.
Instanţele judecătorești germane au avut adesea
"ori. ocaziunea, să judece speţe foarte interesante, relativ la locul de plată. Pe unele din; acele speţe le.
„vom reproduce, după Staub, de oarece se pot ivi şi
în

practica noastră.

Pi

'Pribunalul . imperial - german 'a decis că dacă în

“mod neîndoios emitentul a vrut să arate o anumită
localitate, unde să se facă plata, însă în cambie,
-din greșală, sa trecut o localitate inexistentă;

„acest caz cambia nu e nulă, ci locul! plăţii este lo. |
“calitatea voită.. (Entscheidungen des Reichsgericht în .
« Zivilsachen, Leipzig. 60. 428; Bonelli, La cambiale,

n. 50, nota 6).
„nu

Când sunt mai. multe localităţi omonime, cambia
este nulă “dacă nu s'a specificat care anume este

localitatea.

Aşa, o cambie plătibilă la Francfurt,

e

valabilă, deşi. nu se specifică, care Francfurt (cel
pe Main, sau cel pe Oder). In acest sens este și
"doctrina şi jurisprudenţa italiană. (Vezi,
Bonelli,

Della Cambiale, edițiunea Vallarăi, p. 103 și nota 4),
şul

Fiind două orașe Franciurt, “locul plăţii va fi oraFranecturt, în care posesorul cambiei sâ va pre

„zentă

spre ă cere plata

“Trattato, III,

n.

1089).

(Stau,

loc. Git.;

In asemenea

caz,

Vivante,
instanţele

rr
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debitorului;

judecătoreşti. tnebuesc să respingă

«
cererea,

„cambial de a probă că- emitentul

nu 'a avut

intenţia

să se facă plata în localitatea, în care s'a prezentat.
posesorul. (Tribunalul 'comercial suprem german,
Entscheidungen des Reichsoberhandelsgerichis, Stuttgard, 9, 192). Chiar dacă posesorul a fost de rea.
credință, nu influențează aceasta. întru nimic vala__Bilitatea obiectivă a diferitelor acte cambiale (protest,
etc.). Cu toate acestea, reaua credință a posesorului:
- cambiei. poate servi drept o excepțiune personală,
conform art. 349 cod. comereial. (Conform: Thăl,
Das Wechselrecht, ed. 4-a, Leipzig, 1878, p. 203;

-

-Griimhut, Wechselvecht, Leipzig, 1897, vol. |, $ sr, .
n. 7; Staub, loc. cit.; Bonelli, op. cit. n. 50, nota 5).
"Locul plății. trebuind să fie o localitate, adică o

comună, este nulă o cambie în care locul plății este:
„desemnat numai prin stradă și număr; spre ex.:.
Strada, Știrbey-Vodă 27.
„Pe când arătarea numai a comunei, fără stradă,
. este suficientă, nu tot astfel este cu arătarea numai

a stradei. (Conform: Tribunalul comercial suprem
„german, ntscheidungen des Reichsoberhandelsge-.
vichis, 9, 261; Stau, 4, n. 47; Rehbein, Alee
„meine deutsche
Wechselordnung, ed. 2-â,
188%,
art. 4, n. 37, cu jurisprudenţa citată; Bonelli, n.
50: Calamandvei, Della Cambiale,
19; Vivante,
n. 1308. Conta : Vidari, Corso, n. 6537; Sorani,.

La Cambiale,

1896-1902, $ 51).

__Bonelli (n. 50, nota 2) spune, cu1. drept cuvânt,
că chiar numai indicarea, stradei ar îi. suficient, însă.
numai când mar lăsă nici o îndoială asupra co-"munei.
..
i
Nu. trebue neapărat trecut numele comunei. Poate:
,

.

-
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veeşi în "mod" foarte clar localitatea, deși nu e nu“mită; aşa: La sucursala din localitate a Băncei

Comerţului (Staub loc. cit.).
In cambie trebue, după cum am văzut, să se
arate locul plăţii prin denumirea justă a unei localităţi. Aceasta, însemnează, că numele localității trebue să fie cel oficial. Cu toate acestea nu orice deo-

sebire, între denumirea

oficială și cea întrebuințată

în cambie, atrage nulitatea cambiei. Numai deosebirile,
care ar face incert locul plății, ar putea avea acest

efect; în orice caz, doctrina lasă în sarcina instanţelor
judecătoreşti, să examineze caz cu caz când o cambie, “
în atari condițiuni, este nulă. (Staul, loc. cit.).
« In Germania sunt străzi; cari formează limita despărțitoare între două sau chiar mai multe orașe,
aşaîn cât cineva nu-și. dă seama când a trecut din

“ Berlin în Charlottenburg sau în Schâneberg.

Ei bine,

: dacă în cambie este arătat ca loc de plată: Berlin,
Iurfiivstenstrasse 104, în tot ce priveşte efectele

- juridice
Berlin,

se

socotește

de

doctrină

ca loc de plată

«Kurfiirstenstrasse»

deşi strada

nu e în Ber-

lin, ci în Charlottenburg. (Staul, 4 n. 48).
b) Unde trebue scris locul plății și prin ce erpresiuni.

Legea: nu

arată

nici unde. trebue scris

locul

plăţii, nici prin ce expresiuni. Deci locul plății poate

fi tmecut ori unde pe faţa cambiei și prin. orice expresiuni, cu condițiunea. să fie lămurit, să nu fie

“incert. Este bine deci arătat locul plăţii, când se spune
în cambie: «La: 7? Ianuarie 1914 voi plăti pentu
această

poliţă,

în stânga,

la Bucureşti,

în josul numelui

Craiova, Bulevardul

Carol,

în ordinul......>;

trasului:
21».

sau

«Plătibilă în

56 .
Mar fi suficient arătat locul plăţii, când s'ar spune :
«La

Ianuarie

1915

veţi

plăti

pentru

aceasta

a

„mea cambie în ordinul d-lui LI. Georgescu din Bucureşti ..... „>, căci în asemenea caz s'a arătat numai
domiciliul beneficiarului, nu și locul plăţii (Stauă,

4, n. 46).

|

„Este bine arătat locul plăţii, deși nn se numește
orașul, când se scrie: «la sediul principal al Băncei
Naţionale», sau la «Banca Comerţului din localitate»,
“sau «la mine trăgător», când se vede, din însăși
cambia, domiciliul trăgătorului (emitentului), altinin„teri fiind cambia nulă. (Stau, 4, n..46, cu jurisprudența citată. A se vedea şi Pivante op. cit. n. 1089).

«Este

imposibil a, se cere ca locul să fie arătat:

"așă, încât să înlăture orice incertitudine: dacă aceasta.
ar fi necesar, nimeni nu ar mai fi sigur că emite o
" cambie valabilă», (Vivante, 1089. Vezi şi ce am spus
mai sus, când sunt mai multe localităţi omonime)
B) Pot fi arătate în cambie mai multe locuri de plată?

_

Pentru a răspunde dacă o cambie este sau nu
valabilă, când sunt arătate mai multe locuri de plată,
“prof. Vivante distinge, după cum desemnarea cumulativă de locuri de plată este făcută conjunctiv sau
alternativ, şi în cazul din. urmă dacă 6 la alegerea
debitorului sau a creditorului. (Vicamte, op. cit. 1090),
Dacă desemnare

în mod conjunctiv, adică în aşa mod, încât plata să
trebuiască să fie făcută în toate locurile arătate,
atunci cambia

e nulă, de

oarece

asemenea

plurali-

tate de locuri poate să facă imposibilă - prezentarea,
cambiei în singura 7i a scadenţei, cum imposibil ar
putea,

fi facerea

protestului

în termenul

legal.

DT

Dacă desemnarea e făcută alternativ și la alegerea
-creditorului (La. Craiova sau la Bucureşti), cambia,
-este valabilă, pentrucă în acest caz este suficient o
:singură prezentare şi un singur refuz de plată. Cambii cu

locuri

de

plată,

arătate

în mod

alternativ,.

sunt întrebuințate de bănci, cari servese DUBII
călătorii, trăgând

cambii

în

asupra diteriţilor corespon- -

„denţi ce-i are: îi deosebite localităţi.
".

Dacă desemnarea: alternativă a locului de plată
«este. Jăsată la alegerea debitorului, cambia e nulă,
căci în asemenea caz. debitorul ar puteă sili pe
„creditor să se prezinte succesiv în toate localităţile
“arătate în. cambie şi să facă tot atâtea proteste, pe

când legea, cere un singur
".-dacă localităţile
puteă

prezentă

sunt

protest (art. 327);

îndepărtate,

cambia

în ziua

iar

posesorul
nu: ar

scadenţei,

în diteri-

tele localități. (Vivanate, op. cit., loc. cit).
Bonelli (op. cit.n. 50, nota. 7) deşi adoptă dis-

tincțiunea arătată mai sus, socotește însă -că ori de
“câte ori avein o pluralitate de locuri de plată, tre-bue,

în lipsă

de

contrarie,

stipulaţiune

să

se con-

sidere la alegerea posesorului cambiei.
Sunt

pentru nulitatea, cambiei ori de câte ori avem

-o pluralitate de locuri
'biale,

ediţia.

3-a,

de plată: Supino, Della Cam-

n. 44;

Griinhut, op. cit., Lp.

Sora,

op.

cit., Ş 34; -

418; Staub, op. cit., ediţia 6;

T-a, art. 4, n. 51; Bernstein, Allgemeine deutsche
"XVechselordnung, p. 47; Rehbein, op.cit. art. +, n. 3.
Sunt pentru nulitate chiar “când pluralitatea, este
“în: mod

alternativ:

op. cit. 1 Ş 57.

"

Stau,

op. cit., loc. cit., Griinhul,

o

Pentru valabilitate în afară de Vivante, Bonell,
„sunt şi: Tartufavi, 'Litolo esecutivo cambiario, 12; Sa
|
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_ Renaud, Lehrbuch des Wechselrechts, Giessen,

1568,

Ş 42; Volkmar und Liwy, Die deutsche Vechsel-„ordnung, Berlin 1862,'p..47; "Borchavdt, Die all-..
gemeine deutsche Wechselordnung „ediția 5-a, n. 156...
Autorii

aceștia germani, citați,

admit

numai

în caz

de

desemnare

valabilitatea

pe când! Tartufari

cambiei fără nici o distincțiune,

alternativă.

Credem însă că locul, plății este insuficient arătat
şi nedeterminat când este desemnat prin: „aici şi
oriunde», <aici sau oriunde», etc, căci prin ase-:
- menea expresiuni posesorul nu va mai aveă o simplă
facultate de a mai alege, ci el singur va fixă locul
plății, ceea ce e contrar spiritului. legei. O cambie.
astfel redactată e nulă. (Supino, loc. cit.; : Staub,
ediția 4-a, art. 4, n. 47. Contra:: Stranz, în ediţia.

T-a a lui Staub, cu bibliografia, arătată acolo).
O cambie plătibilă <în Corabia și oriunde» credem
„că e nală, și nu vom spune că. «ori unde» : fiind
un non sens se va consideră ca nescris, așa că plata.
să. se. facă în Corabia. (Contra: Lf. Antonescu, Cam-:
C) Când nu

a

|

bia, 270, n. 4).
e necesar

Nu întotdeauna.

lipsa

arătarea

locului

arătărei

de plată

:

locului de plată.

atrage nulitatea cambiei. La cambia-trată dacă lângă .
: numele sau firma trasului
este arătată o localitate,

acea localitate se va

consideră

altul nu e arătat (Art. 272).

loc de plată, când

La biletul la ordin,. dacă nu este sciis locul de.
plată, se va conșideră locul emisiunei ca loc d

plată și în acelaş timp ca
domiciliu--at-emitentului,
Și cum întotdeauna, trebue arătat locul emnisiunei, la

biletul la ordin,

nu poate fi nulitate din cauza lipsei

„+59,
nul un:
de arătare a locului de plată; poate îi însă
arătat în.
bilet, la. ordin pentrucă locul de plată

|

înscris e inexistent sau are alte viţii.
D) Când

nearătarea

locului

de plată

atrase nalitatea cambiei:.

ul la ordin, el. .
Am văzut că în ce privește bilet
eiui de:
locul
arătăr
“nu poate fi nul pentru lipsa
va.

arată

plată, căci legea în 'acest caz ne

face plata (art. 272). In ce
dacă nu e. arătat locul

“dicat vre-un.

loc lângă

unde

se

priveste cambia-trată,. -:
și nici nu e în--

plată,

de

nuniele

firma

sau

trasului,.

locul emisiunei:
în acest caz nu se mai presupune
cambia e nulă. A.
ca loc de plată; ci pur și simplu
.50; Vivante,.
4'n.
"se vedeă în acest sens: Staub,
1087.

n.

-

-

|

-

de locul emisiunei
E) Locul de plati poate diferi

lațiunei .
În capitolul Privive generală asupra legis
ei...

evoluțiunea. cambi
cambiale, am arătat, în scurt,
înţelege prin dis-se
ce
Am spus cu acea ocaziune,
crea că locul .
bili
tantia loci. O condiţiune de vala tate
-"

omisiunei să difere de locul plăței.
ţiune, care figură şi în codul

1840, a fost suprimată

de

nostru

Această condi
comercial

din.

actualul cod comercial,

emisiune nu numai
“astfel încât la noi, azi, locul de
dar legea chiar pre-că poate coincide cu locul plăţii,

când în biletul la ordin
supune asemenea coincidenţă,
care trebue să se efec=mu este arătată localitatea, în

tueze plata (aut. 272).

N

|

602
No,

8. —

tentulati

Textul

comercial

Semnătura

trăgătorului

sau

a emi-

cu numele sau cu firma. sa,
mandatarului său „special.

italian. Număralui

român,

cod

comercial "italian.

«19

la

suo

nome

sottoscrizione

e

S

din ast,

îi corespunde

No.

“Textul
del

coghome,.0

colla

o

a

275

cod.

7? din art. 251

italian

traente

ori

este. acesta:

delPemittente

sua

ditta,

col :

ovvero

quella, di un suo mandatario speciale». Ceeace în
româneşte însemnează: «7 -subscrierea trăgătorului
“sau emitentului cu mumele şi : pronumele .său, sau
cu firma sa, ori aceea a unui mandatar al său
special».
Comparând numărul '8 al art. 275 +omânese cu
“numărul
articolul

7 al; art. 251
italienesc, vedem
că în
italienesc se cere în mod expres ca “sub-

scrierea,
să: conziste” din nume și pronume, pe: când
în articolul românesc se spune: «semnătura. trăgătorului sau a emitentului cu panele sau cu firma sa...
Desbateri parlamentare. Cu ocaziunea. discuţiunei
în Camera deputaţilor a art. 270, d-l Pache Ionescu
a propus un amendament, prin care se cereă adăo-:
gavea după vorba, muunele, vorba pronumele. Amendamental d-lui "Pache Ionescu s'a respins în' urma.
întânspinărilor făcute de Ministrul de justiţie, pe
atunci Eugeniu Stătescu, cum și de d-l Emil Costinescu. In

această, chestiune iată cum

Ministerul justiției:

«Am

auzit

s'a pronunțat

că se mai

cere

„ca în loc de cuvântul maumele să se zică Pronumele.
„Aceasta este o chestiune mai mult de terminologie,
„de: îilologie și

nu

ştiu

ce înţeleg

propuitorii

amen-.

61

damentului prin cuvântul numele și ce înţeleg prin.
cuvântul pronumele. Domnilor, şi comisiunea şi.
guvernul şi Senatul, prin cuvântul nume -a înțeles
numele, care individualizează. o persoană. Dacă dv.
voiţi să aplicaţi definiţiunea numelui la cuvântul
pronume, noi primim schimbarea, însă atunci ar
- fi să introducem o confuziune».. .
o
Tar d-l Em. Costinescu : „Cerusem cuvântul tocmai
“pentru a face aceiași observaţiune pe care o făcu.
d-l Ministru de justiţie asupra unui lucru, care
pare foarte inocent, dar care, cu toate acestea, poate
să aducă o adevărată perturbare și să aibă conse-:

cințe foarte neplăcute. Domnilor, numele este expresiunea, care individualizează pe om; pronumele:
este numele de botez. Când zice legea italiană, care
este făcută în patria științei. dreptului, când zice
cuvântul numele, se înţelege casă fie poliţa -. sub-scrisă cu semnătura obișnuităa omului. Dacă pe.
lângă acest cuvânt de nume, veți adăogă și cuvântul
pronume, ce se va întâmplă? De exemplu:
IE
„D-l I. Poenaru Bordea, care până acum a sub-.
scris pentru numele. de botez numai cu inițiala I., .
scriind 1. Poenaru Bordea, va fi obligat după noua.
lege, a serie întreg numele de- Ion, adică a sub-

scrie -Ioan Poenaru

silit prin

Bordea,

așa

încât

d-sa

legea. aceasta să aibă o semnătură

ar

fi

alta.

decât cea obișnuităa d-sale de până acum, ceeace
ar putea da loc la. grave complicațiuni în caz de
plastografie,' fiindcă ar fi foarte anevoie de verificat.
Vă rog dar să menţineţi textul așa cum este, căci
este foarte bine redactat».
Legiuitorul nostru a. făcut foarte bine: a cerut.
la No.

3 ca în

cambie

să se

treacă

«numele,

per-

m

_

sau

emiteiitul

trăgătorul

)

.

—

să

cu

semneze

cerut

a

aşa

şi tot

sau firma primitorului»

-soanei
ca

62

numele

„sau “firma. .
Din desbaterile parlamentare și mai ales din CU- vintele d-lui FEmul Costinescu, reproduse. mai sus,
“ar părea că acelaş lucru e şi în codul comercial
italian. In acest din urmă codice, însă, după cum
-am văzut din textul art. 251, emitentul sau tră-gătorul. trebue șă semneze prin nume şi pronume,
şi dă loc la discuţii,.

a dat

“ceeace

“părerile
valabilă
iar cel
această

sunt împărţite, dacă. se poate admite ca
o cambie semnată cu numelede familie,
de botez indicat prin iniţială. (A se vedea
chestiune în Supino, op. cit.,n. 47, unde

|
“sc află şi bibliografia).
semnăturei
privința,
In
Germană.
Legea
tului (trăgătorului), articolul nostru
pult

"cât

Italia,

în

căci

de articolul

de art. 251

se apropie mai

cambiale

germant,

de

cod comercial italienesc. Intr'adevăr

„Die

Unter-

des - Ausstellers (Prassanten) mit
oder seiner Firma“. („Subserierea

seinem
emiten-

"cant, 4 al zisei
“schrift
Namen

4 al legei

a
emiten-

legi, la No.

5. zice:

- tului (trăgătorului) cu manele să saucu firma sa“).
Cum

am

mai

avut prilej să constatăm, apropierea

“între cele 3 texte: românesc, italienesc și german,
“este aşa de. strânsă în tot ce priveşte articolele de

lege ce se aplică cambiei,

adeseaori

comentatorii

încât. nu. înțelegem

români,

- și jurisprudenţa germană.

neglijează

cum

doctrina

e

A. Cambia trebue semnată de trăgător sau emitent.

a). Este
sau

indispensabilă semnătura

emitentului.

Nimeni:nu

trăgătorului

e obligat cambiariceşte,

63

“dacă: nu

a semnat

pus

sau dacă nu şi-a

o cambie

iscălitura pe un asemenea document în calitate .de
principiu
-girant, avalant, acceptant: acesta e un
(Wivante,
dreptului cambial:
dominant în materia
Fiind

vorba

|

.

n

III, n. 1031).

ea trebue . scrisă

de semnătură,

“de

și. această

mâna aceluia ce se obligă cambiariceşte,

vegulă se aplică tutulor semnăturilor - cambiale, de oarece, în genere, regulile relative la valabilitatea
semnăturei

se

emitentului,

sau

trăgătorului

aplică

e

şi celorlalte semnături. (Bonelli, n. 51).

. condițiuni: esenţiale arătate în art.
Celealte
cod. comercial pot fi scrise de o mână streină
„fi tipărite; ştampilate; semnătura emitentului
a trăgătorului trebue neapărat scrisă cu mâna .

De aceea nu e valabilă

(Staub, art. 4, n. 29).

270
pot”
sau
lui.

şi

se va, socoti ca nescrisă semnătura pusă cu stampilă,
sioi!*: sau litografiată, dacă cambia nu. va fi au-

Nu e valabilăo cambie

tentică (art. 276).

din

ar constată

nătura

semne.

emisă

dacă
sen-

decât
când

de un. analfabet prin punere de deget,
e autentică (art. 276); acelaş lucru

și jurispru--

Doctrina

deși
dența din Italia au. ajuns la aceste concluziuni
sensul
în
lege
de
tâxt
un
află
se
în acele ţări nu
art. 276 de la noi. Cele cuprinse în articolul acesta,
sunt

o consecință.

logică

ale .art.

270.

loc. cit.; Bonelli, loc. cit...

emisă.de un

analfabet,

are tărie, “şi nu.se

poate cere

S'a decis că o cambie

“însă

neautentică, nu

(Vivante,

declaraţiunea în stare de faliment
în baza

unui asemenea «titlu,

pretinsa

cambie

când

a unei persone,
în

fapt,

nu

se

poate constată că obligaţiunea la, care a dat naştere
rezultă

din. fapte

comerciale.

În

64
acest caz erezii unei persoane au dreptul la despăgubiri din partea; celui care a cerut ' declararea
stare

de faliment

nu menţine

a autorului lor,

această

declarațiune.

când

în

tribunalul!

(Trib.

Dorohoi, .

12 Dec. 1890 în Dreptul,- 1891, p. 45 şi în Ff.
Antonescu, p. 65 n. 10).
:
|
Analfabeţii nu pot să se oblige nici dacă copiază numele

lor după. un model sau li se conduce

_mâna de o altă persoană. (Pivante, TIT, n. 1031).
Rațiunea acestei soluțiuni stă în faptul că analfabetul nu poate lua cunoştinţă de cuprinsul unei
cambii, chiar dacă în mod mecanic și-ar scria numele. In acest sens. s'a pronunțat şi Curtea noastră.
de casaţie, motivândîn rezumat

Din

astfel deciziunea sa:..

dispoziţiunile combinate ale art. 1180

cu acele ale art.

16 şi 28 1. autentificării

e. civ., .:
actelor,

reziultă că acei ce nu știu scrie și citi, nu se

pot

obligă decât în mod autentic. iar nu și prin: acte-:
„sub semnătură privătă; dacă comercianții au fost.
dispensaţi prin art. 1180 c..civ. de a mai adăogă

- formula „bun şi aprobat“ la actele :numai semnate:
de dânşii, aceasta
că nu e nici un
să semneze prin
citească actele ce
apărat

că

trebue

din cauză că legiuitorul a crezut.
pericol pentru un om de afaceri
surprindere, ei având. obiceiul. să
semnează, ceeace presupune, ne-să

știe carte.

Art.. 28 1]. autenti-

ficării actelor: prevede însă în mod categoric că ne-ştiutorii de „carte nu se pot obligă decât în mod
autentic, iar în categoria, acestora, “intră toţi - acei!
cari nu ştiu nici scyi nici. citi, fie că semnează prin

sigiliu sau punere de deget, fie că semnează în
mod mecanic, de ajuns că se găsesc în: imposibili-tate să ia cunoștințăde actul ce a semnat.
î

.
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Aşa fiind, nu este valabilă

o

chitanţă

semnată

în mod mecanic,
fără menţiunea bun
şi aprobat,
de o persoană comerciantă, care însă nu ştie nici

scri nici citi. (Cas. ZII, decizia No. 44 din 3 Februarie 1914; Jurisprudența română, 1914, n. 253,
după care am reprodus rezumatul deciziunei).
Soluțiunea dată de Curtea de casaţie când e vorba
de o simplă chitanţă, se va aplică şi în materie
cambială, unde pe lângă articolele arătate de Inalta:
instanţă, mai avem texte de lege hotărâtoare: art.
210 n. 8, 275 şi 276 din codul de. comerţ...
Legea cere semnătura trăgătorului sau emitentului, |
indiferent dacă semnătura este sau nu citeață. (Bonelli, 51; Stai, 4, n. 29 cu jurisprudența - citată
acolo): Nu este neapărat; ca semnătura să. fie citeaţă,
de oarece se: întâmplă de multe ori ca o iscălitură „meciteaţă

ales
n.

să se cunoască

când e vorba
1032). Deci

și o semnătură

identifice o persoană,
circumstanțe,

“plată,

cel

cu ușurință de public, mai

de comercianţi.

(Vivante,

neciteaţă

III,

poate

să

şi ar. fi straniu ca în asemenea

ce a semnat

să se

obiectând că; semnătara

făcută

sustragă

de la:

de el. este ne-

citeață. (Vivante, loc. cit.). In orice caz, semnătura
„trebue

să fie făcută

în 'litere, nu

cu simple

semne,

căci atunci cambia trebue să fie autentică (art.276;
Stau), 4, n. 29, cu jurisprudența germană. citată

acolo),
b) Senniătura mu
cuvinte,

trebue să fie însoțită. de

cari să exeludă

calitatea

de

ti ăgător

alte
sau

emitent a celui ce a semnat. (Bonelli, op. cit., n. 51;

Stau), 4 n. 30). Așa, jurisprudența, germană a
stabilit că declaraţiunea :“făcută de trăgător sau emi„tent este nulă, atunci când acesta adaogă, sau se
6

-
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adaogă posterior la, semnătură cuvinte, ca:

„garant“,

„martor“. Sunt nevătămătoare adăogirile:
sau „accept“. (Staub,4, n. 30).

„debitor“,
|

_c) Ștergerea semmătuvei emitentului sau trăgă- .
torului atrage nulitatea, cambiei, chiar atunci când

ştergerea, e făcută din greşaiă sau dintro
“tâmplare

(Vivante,

III,

1032;

Staub,

„Dacă iscălitura odată ştearsă,
sesorul:

cambial, emitentul

pură în-

4, n.

34-a).

este refăcută de po-.

sau. trăgătorul

vor

fi

li-

beraţi, de oarece n6ua iscălitură nu e originală a
debitorului. (Vivante, 1032). Chiar. ştergerea. cuvintelor ce însoțesc semnătura, poate servi drept o
excepțiune . <erga omnes» ori de câte ori va fi îndoială că” acele cuvinte şterse erau menite să arate! că nu

e vorba

avalantului,

Martie

de

semnătura

emitentului,

etc. (Curtea de apel din

1907,

Annuario,

vol. XXII

ci

de a

Perugia,

21

n. 50).

B. Yrăgatorul sau omitentul trebue să semnezecu numele
său sau

a)

Semnarea

cu

cu firma

numele

|

sa.

emitentului sau

trăgă-

torului. Legea core ca trăgătorul sau emitentul să
semneze cu numele său şi această cerință a legei
se aplică tutulor semnăturilor cambiale,
Semnarea cambiei cu numele obligatului îndeplinește un întreit scop: în prim rând semnarea însemnează. manifestarea voinței decisive de a, se obligă cambiaricește; în al doilea rând dă putinţa ca să

se constate cu ușurințăo semnătură falși

originală,

de

oarece

acest lucru

mult, mai

de

alta

repede şi

mai evident reese din comparaţiunea iscăliturilor |
obişnuite ale unei persoane, şi aceasta mai ales că:
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legea nu cere " semnarea

(Desbateri parlamentare,

cu numele

şi

pronumele

discursul D-lui Costinescu) ;

în fine, în ultim rând, semnătura mai ţinteşte a
arătă publicului cine este. eminentul sau trăgătorul
unei cambii.

Orice persoană fizică are un nume civil, care se
“compune din numele patronimic (de familie) şi dintun

pronume, care la creştini este

numele de botez.

'Că numele civil se. compune din numele patronimie
şi pronume, rezultă şi din legea asupra numelui,
“din 18 Martie 1895. De aceea, conformându-se drep„ tului comun, art. 251 al codului de comerț italian
„cere ca trăgătorul sau emitentuil să subsemneze cu

"numele și pronumele, său (nome e cognome).

|

|

Legiuitorul nostru la redactarea n. 8 al art. 270
sa depărtat de textul italian şi a adoptat, redactarea

art. 4 din legea germană,

care cere semnătura

„adaoge cuvântul
pe

legiuitor în

pronume.
redactarea

Rațiunea, ce a determinat
numărului

reese foarte clar din desbaterile
care le-am reprodus mai sus.
In camera
ca

pe lângă

8

al art.

parlamentului

270

pe

deputaţilor, cu ocâzia propunerei amen-"

D-lui

damentului

emi-

său, fără să mai

“tentului (trăgătorului). cu numele

Tare

cuvântul.

Ionescu,
munele

prin care se cerea,
să se treacă

și

pro-

numele, Eugenia Stătescu, Ministru de Justiţie pe
atunci, a spus că şi Comisiunea şi Guvernul şi Sematul

prin

cuvântul nume a înţeles

expresiunea,

care”

individualizează o "persoană. Iar D-nul Pmil Costimescu a completat pe Ministrul Justiţiei, arătând
care a fost motivul de nu s'a adăogat cuvântul
pProkume.

Intwadevăr,

zicea

D-sa,

dacă

s'ar cere

“semnătura cu numele și pronumele emitentului, atunci
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foarte multă lume ar trebui să semneze cambiile cu:
altă semnătură de cât cea obicinuită, căci mulţi se;
iscălese prescurtând pronumele, ba chiar arătându-l.
prin o simplă iniţială. Legea însă voeşte ca 0 por:
soană să iscălească cu iscălitura obicinuită, căci
numai astfel se pot înlătura grave: complicaţiuni în
caz de plastografie, altfel fiind foarte anevoe de ve--vificat semnăturile.
Din desbaterile paulamentare -veese nu numai că.
- cineva poate semna o cambie cu numele patronimic
şi cu inițialele celui de potez (pronume), dar, spiritul legei

fiind

ca o persoană

să

semneze

cu iscă-.

litura sa obicinuită, vom decide că chiar numele pa-tronimic poate fi prescurtat, când aşă, obişnuește obli-gatul să semneze. Desbateriile parlamentare au mare importanță în.
această materie, căci curmă o controversă care preocupă doctrina și jurisprundența italiană : semnarea.
cu inițiala, pronumelui și semnarea cu numele pres-.
curtat. In Italia părerile sunt împărțite. Aşa sunt.
pentru valabilitate: Danieli în revista „Il "Divitto
comerciale“, vol. V, 162; Supino, La Cambiale, 47.
Susțin că e nulă asemenea semnătură: Vivante,. IL,
Frugoni, în revista, Avrechivio giuridico,.
n. 1033;

vol. XXXIS, 231. Numele prescurtat îl admit numai
când constitue firma obligatului: Bolaffio, în 'Temi

Veneti, XII,

357;

Vivante, III, n. 1033. Jurispru-

dența italiană a admis toate părerile. (Supino, n. 47,
după 'care vom cită și sentințele). Au admis că deși

prescurtarea numelui nu ar îi admisibilă în principiu,
totuşi trebue să se socotească valabilă, ori de câte ori.

nu e îndoială asupra persoanei debitorului, sau când
acesta nu-și tăgădueşte propria semnătură : Curtea de-.
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„Apel. din Milano,
ciale,

1588,

16 August 1888, Diritto Commer-

813; Apel

Giurisprudenza,

Torino,

1890,

13 Decembrie

1889,

102. Se mai pronunţară pen-

tru valabilitatea prescurtărei: Casaţia din Roma, 23
Mai

1893,

Dir.

Comm.,

1893,

685;

Apel

Genosa,

23 Decembrie 1885, Dir. Com. 1888, 40. Deciseră
că nu-i admisibilă prescurtarea: Casaţia 'Torino,
:5 Mai 1887, Dir. Comm..1887, 432; Apel Milano,
97

Decembrie

1887,

Afonitore

de:

Tribunali,

1888,

681; Casația Napoli, 27 Iunie 1889, Dir. Conu.
1889, 103; Apel Lucca, 19 August 1892, Dir.
Comm. 1892, 854. Hotărâră, în fine, că prescurtarea
e admisă când constitue firma: Casaţia Roma, 30

Tanuazie 1889, Legge, 1889, T, 306; Casaţia Fivenze, .13 Octombrie 1887,

Apel Torino,
TI,

13

Dir.

Septei mbrie

Com.

-1892,

1888,

AR

Legge, 1892

489.

In orice caz, chiar în “Tegislăţiunea noastră, nu
va fi admisibilă semnătura, care ar consista numai
din numele de botez, căci în spiritul legei, cum am
văzut, numele nu însemnează pronumele “(Dosbaterile
Parlamentare, reproduse mai sus; Stau, 4, n. 34;
Bonelli, n. 51 nota ' 10, care vorbeşte de sistema
adoptată

de

legiuitorul

nostru.

Contra:

Lehrbuch des deutschen Wechselrechts,
La

Germani,

cari

au

acelaş

text

ca

Lehman,

374).
şi noi,

este

„suficient numele de familie, însă acest. nume. să,
"rezulte direct din semnătură (Stau, 4, n. 34). Credem că aceiași soluţiune trebue să o dăm şi noi,
mai ales că mulţi, în semnătura, obicinuită nu pun
decât numele de familie.
In Germania, Tribunalul comercial suprem a res-

pins

acţiunea

cambială

îndreptată

în

contra

unui

.
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oarecare Benno Fuchs, deşi semnătura. era: „Selig:
Fuchs & Fiu Benno“, pe motiv că numele de familie:
al lui Benno nu reeşeă direct din semnătură. (Fntscheidungen des Reichsoberhandelsgerichis, SI, 213; Staub,.

loc. cit.), Vom atrage atenţiunea, că o cambie este valabilă.
ori de câte ori avem o semnătură care să poată fi
un nume de persoană fizică sau morală, capabilă de
“a se obliga ca emitent: sau trăgător; în acest caz.
„toți semnatarii posteriori sunt obligaţi cambiariceşte,

chiar dacă cel' ce figurează ca. emitent sau trăgător:
nu ar fi obligat, întrucât semnătura sa a fost falși-. ficată,; era incapabil, etc. Deci o cambie poate fi
valabilă, deși cel ce figurează ca emitent nu e obli-gat (Staub, 4 n. 33). De asemenea este indiferentpentru valabilitatea, cambiei dacă există sau nu per-soana care figurează ca omikent, sau trăgător.
Ant. 270 cere ca emiNăntul sau trăgătorul să:
semneze cu numele său.

Ce

von

Spune despre sem-

“area cu um mine pe care acesta îl poartă pe:
nedrept ? Legea asupra numelui din 18 Martie 1895
ne arată

cum

poate

cineva,

să

şi. schimbe

numele,

dar să , presupunem că cineva, fără să respecte.
“legea. din 18 Martie 1895, semnează în mod obi-.
cinuit, e cunoscut chiar în societate, cu un numece diferă de numele său de origină (patronimic). In-.

> diseutabil că o cambie semnată.
de emitent cu un.
asemenea nume întruneşte toate condiţiunile pentru
ca toți cei ce
cambiariceşte,

obligat după

vor semna
dar

fie

obligaţi

emitentul

rămâne.

posterior

întrebarea e:

să

dreptul cambial? Desigur că dacă el

a semnat cu numele altei persoane nu e obligat.
cambiariceşte, căci art. 270 cere semnătura cu «nu=

IRC

mele său» ; credem
cu

un

nume

Ă

însă că

ce-l poartă

A

atunci când

în mod

semnează.

obicinuit,

chiar

pe

nedrept, rămâne obligat și obligat din cambie, căci
“a decide altfel ar însemnă să. înlesnim fraudele și

să îngreuiăm

circulațiunea

cambiilor,

trebuind

o .

prealabilă cercetare dacă persoanele poartă cu drept
sau nu numele cu cari sunt cunoscuţi. Opiniunea.

noastră,

care ar

dreptului

cambial

părea în contrazicere
(a se vedea

ceeace

cu

rigoarea.

am spus

re-

feritor la „Numele persoamei sau firma
primitorului“, “litera a), se sprijină şi pe Legea asupra
mumelui. Intwadevăr,. rezultă din legea aceasta că o
persoană

poate - să-şi

atribue

un

nume,la

care-nu

ar avea dreptul, fără a fi-nule obligaţiunile contractate pe acest nume pe nedrept purtat. Legea dă
putință, acelor al căror nume a fost. uzurpat, să se
adreseze justiţiei pentru ca să pue capăt uzurpărei,

însă «actele iscălite de o persoană, 'sub un nume pe care nu avea dreptul să-l poarte, sunt valabile,
„dacă ele poartă o dată anterioară deciziunei juâiciare rămase definitivă,care va. condamnă pe această,
persoană să-şi reia adevăratul ei nume» (art. 19).
Dispoziţiunea art. 19, credem, că trebue aplicată
nu numai atunci când o persoană a uzurpat un

nume

după punerea

în aplicare a codului civil, însă.

" înainte de promulgarea legii asupra numelui,
cazurilor întâmplate posterior zisei .legi.

ci şi

Dar cambia semnată cu un pseudonim ? Sunt
mulţi artiști cari sunt cunoscuți publicului nu cu
adevăratul

lor nume,

ci sub

un

pseudonim.

Și aici,

von spune că trebue să distingem cestiunea . valabilităței cambiei, de. aceea a valabilităţei unei obligaţiuni. cambiaie din paitea celui ce a semnat cu

12

pseudonim. Am
valabilă

văzut
suficient

este

că pentru

ca o cambie ssă fie

tură,

care să poată fi a unei persoane

a.se

obligă,

indiferent

dacă

o semnă-

pe ea

figureze

să

capabile de

e falșă, dacă

numele

„este propriu ori de este un pseudonim. Dar dacă
cambia e valabilă, cel ce a semnat cu pseudonim
rămâne obligat, cambiariceşte, sau poate el să. opue
0 excepțiune <erga omnes» că nu a semnat cu
propriul său nume și deci.să fie dispensat de a
plăti?
In Italia, după câte spune . Alber to Musati în
Rivista, di dir. comm.,. 1911,
I, 563, nu
găsin
vreo sentință” judecătorească care să se fi pronunţat

“în acestă speţă, şi nici doctrina nu s'a ocupat mai
"mult. In Austria; însă, s'a prezentat un proces foarte
important. O artistă acceptase o cambie trasă asupra
ei nu cu numele ei propriu, aproape . necunoscut,
ci semnase cu pseudonimul ce-l purtă ca artistă
şi sub .care era celebră. Mai mult, sub psen-

donim. arătase
plătească,

şi adresa.

Chemată în judecată

ridică

că

nu

semnase

poate

fi

obligată

artista

cu numele

ei propriu

cambiaricește.

In

taţii. 'respinseră
pentru

aceste

prima

escepţiunea

și deci nu
și

a doua

excepțiunea

motive:

„Odată

instanţă,

invocată
ce s'a

de

să

magis-

pârâtă,

constatat că

artista a acceptat. cambia, este cu totul fără importanță din punct de vedere juridic cestiunea dacă
ea a semnat cu propriul său nume civil sau cu cel:
ce se referă

la activitatea sa artistică;

semnând cu

numele său de artă ea era de o potrivă de conștientă că asumă o obligaţiune cambială; -pentru valabilitatea unei atari obligaţiuni nu este neapărat
cerută

semnătura

cu propriul

nume

civil;

persoane
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care întrebuințează un alt nume pentru a ascunde .
individualitatea lor, iu pot să se folosească de
protecţiunea: specială

a legii în dauna terţilor

faţă...

de care au contractat obligaţiuni“. Curtea supremă
austriacă a reformat însă. sentința şi a: decis că
excepţiunea invocată de artistă. era. întemeiată, că
nu trebue să se aibă în vedere dacă. soluţiunea. e
justă sau nu, dacă -dă loc la fraude, ete., singura
preocupare este de a şti dacă o persoană poate să
se oblige cambiaricește semnând “cu un pseudonim.

La aceasta - Curtea supremă răspunde că nu,
cere ca cineva să se: oblige
legea,
de oarece
cambiariceşte, să .semneze cu numele „autorizat“,
sau

cu

semnătura,

decât numele
supreme

propriu

austriace,

civil.

poate

nu

ceeace

<autorizată»,

Curţii

soluţiunea

La

îi

aderă şi Alberto Alusati (loc. cit.),

după care am reprodus, în -parte, procesul înfățișat
_ înaintea, judecătorilor “austriac.
Aceeaşi cestiune a fost pusă și instanţelor judiciare din imperiul german. Tribunalul din Berlin şi
Curtea, de apel au respins excepțiunea invocată de
un artist care semnase cu pseudonim. Curtea din
Berlin

(Deutsshe.

Juristenzeitung,

-

Rivista di dir. comm,
şi noi

reproducem

1912,

rezumatul

p.

1912,

IT, 927,

după

deciziunei)

în

337;

care
decizi-

mai întăi de toate că lipseşte în
unea sa, socotește,
dreptul cambial o normă specială, care să „ceară
emitentului să. semneze cu numele său civil. Cambia
tvebue să fie semnată de emitent cu muunele său și

pentru a. decide dacă numele cu care el a subscris
“este sau nu numele său, trebue să ne raportăm la,

- dreptul comun.
artiștilor

de

Curtea, aminteşte, în urmă,

obiceiul

sub un pseudo-

a se prezentă publicului
Li

o

ia

4

nin, cu care, apoi, se servesc și în viaţa privată şi:
în afacerile lor. "După aceasta, Curtea din Berlin.
observă: «Dat fiind că purtarea unui al donilea.
nume în locul celui civil, este consacrată de consuetudine, nu există motiv de a negă eficacitatea, întrebuin-.

-ţărei acestui al doilea nume în negoțurile juridice, în...
special în subscrierea unei declarări scrise de voinţă.
Trebue să recunoaștem că domină în doctrină şi se.

afirmă, în practică “părerea. că în general când legea,
cere întrun act subserierea cu.numele propriu, este:

numele artificial (pseudonim)

suficientă. cu
se

dominantă,
iar

cestiune,

se

consideri

ca

numele

subscrierea

cu

acest

reție valabilă

şi în particular

scrise de Voinţă, ecât
cambiarii“.

că subserierea

Credem

persoanei

în.

trebue

să.

nume

declaraţiunile:

genere. în

în

atât

adoptat

afaceri. Chiar:
după părerea...

în mod obicinuit și întrebuințat în
şi această indicare a unei persoane,

în

subscriereie.-

cu un pseudonim este va-

“labilă, ori decâteori cel ce subscrie poartă şi semnează.

obicinuit

în mod

argumentele Curţii

cu

acest

de apel

pseudonim
din

Berlin

și pe lângă.
mai

invocăm

și pe cele arătate de noi, când am examinat ipoteza.
semnăturei unei cambii cu un nume, purtat pe:

Ă
nedrept. (Vezi supra, pag. 70).
p) Semnarea cu firma. După art. 270 n. 8 emitentul

sau

trăgatorul

poate senină cambia cu numele-

sau cu firma sa.
D-1 Bftimie Antonescu în importanta, sa lucrare.
(Codul Comercial adnotat, vol. III, Cambia, Cecul;
Bucureşti, 1914), la pag. 63, arătând deosebirile:
ce există

al codului

între art. 270 al codului

de comerț

român și art. 251

italian, termină “astfel:

„De.

Va:
Si

_ asemenea trebue să şe observe că legiuitorul italian, în.

art. 251 corespunzător art. 270 rom... vorbește în mod
expres. de «firma, socială», pe când legiuitorul nostru:
nu face acelaş lucru. Nu trebue însă să conchidem
de aci

că la noi nu

ar fi vorba

de

„firma

socială“,

ci de altă firmă“.
Socotim că .nu are dreptate, în această privinţă,
D-l Antonescu şi ne mirăm cum D-sa citeşte în.

art. 251

al cod. italian cuvintele:

„firma socială...

In textul Italian nu se cere expres firma socială,
“ci numai firma exact ca şi la noi, așa că nu-i nici

„0 deosebire de redactare

cele

între

anticole.

două

“Sau poate crede D-i Antonescu că .cuvântul ditta.
întrebuințat, de legiuitorul italian se traduce în xo-

mâneste prin - firma

menea,

traducere

socială“ ? . Credem că o ase-:
de oarece

e inexactă,

nu are alt înţeles decât de „firma“,
ogire. Şi acest lucui

“spunând

e foarte

că în art..270,-n.

„la

fără altă adă-

important

8, legea

ditta“”

cere

de oarece:
ca sen-.

narea să se facă cu numele sau cu „firma s$0cială“, după cum pretinde D-l Antonescu, ajungem

la concluzia că numai socictăţile

pot

semnă

cu firma.

lor, nu și ceilalți comercianți, ceeace nu putem admite. Legea ne spune că semnarea se va face cu
numele emitentului sau cu firma sa, adică ori de-.
câteori emitentul are fivmă, el va putea semnă cu.
fivma sa. Semnarea cu firma nu se referă numai

la societăţi ci şi la comercianții, cari exercită comerţul individual, căci „firma, este “numele cu care:
neguţătorul îşi exercită comerțul. Fără o firmă nu

se poate concepe un comerciant, după Cum nu se.
poate concepe un cetăţean fără un nume“. (La ditta
€ il nome con cui -il negoziante esercita il commereio.

76
Senza una, ditta non & concepibile un commerciante,
-come non & concepibile un cittadino senza un nome.

Vivante, IL, n. 157).

3
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Legea se referă și la firma comercianților, căci
numele lor civil poate diferi de semnătura sub care
ei își exercită comerțul. E adevărat că la Italieni e
controversată cestiunea dacă sunt admise aşa zisele
- firme derivate (transmise altuia), - majoritatea fiind.
pentru admiterea lor. Nu e însă nici o îndoială că

firma! unui individ poate să nu coincidă cu numele
"său civil. De aceea în art. 270 se zice numai firma,
iar mut firma socială, ca să arate că o cambie semcomerciant

nată de orice
firma

sa, naște

obligaţie

Este indiscutabil

-a- firmelor,

nici

(individ

cambială

sau

societate)

cu

emitent.

pentru

chiar în Italia, unde nu e o lege

registru

de înscrierea

lor,

că un

comerciant are dreptul să adopte o firmă compusă
“din numele său prescurtat, sau. arătat prin iniţială,
cum şi conservărea firmei,

deşi a intervenit

o schin-

“Dare în starea sa civilă din cauza unei. căsătorii,
adopţiuni, etc. Dar 'să reproducem câte-va rânduri

ale Prof. Vivante, pentrua se vedea mai bine eroarea,

“în care cade d-l Antonescu. Savantul italian vorbind
de întrebuinţarea. firmelor ce nu coincid cu numele
civil, spune: „Le leggi hanno riconosciuto implici-

“tamente quest'uso. Cosi il Codice di commercio per-:
mette al negoziante di obbligarsi cambiariamente
colla sua ditta, cio& con un nome abbreviato, mentre

“împone agli altri cittadinidi firmarsi coll "intero
nome e cognome. (Vol. I, n. 161)“. Ceeace însemnează:

„Legile au recunoscut implicit această, între-

Duinţare. Aşă, Codul de comerț
“tului să se oblige cambiaricește

permite comerciancu firma sa, adică

ET

cu un nume "prescurtat, pe când celoxialţi cetăţeni.
“le impune să semneze cu întreg ntimele și proniumele .
C, Cambia

poate

fi semnată

de un mandatar

special,

O persoană poate să fie obligată cambiariceşte;:
deși -nu a semnat cu propria-i mână vre-o cambie,
ori de câte ori semnează “pentru acea persoană un
reprezentant

al său.

Mai mult,

sunt: persoane ce nu.

se pot obiigă decât prin reprezentanţi, aşă : persoanele.
morale, societăţile comerciale, minorii neautorizaţi să
facă comerţ. Reprezentanţa.

este

de

două

feluri : voluntară

și

legală.
Reprezentanţa

voluntară

naşte

din

libera voinţă.

a persoanelor, pe când cea legală isvorăște din lege.
Cea din urmă este: instituită şi: guvernată de dispoziţiunile legei; cea.- dintâi de voința persoanei ce
conferă mandatul.
a
.
Art. 270 cod comercial nu se mulţumeşte Cu o.
reprezentanţă generală, el voeşte ca cel. ce emite sau
trage o cambie să aibă un mandat special, care să-i

confere acest drept. Iar Prof. Vivante (1041, 1042)
socotește că dispoziţiunea articolului 270 referitoare:
la mandat fiind excepţională, ea nu se aplică de cât.
pentru obligaţiunea emitentului sau. tră ăgătorului. Pen-

tru celelalte obligaţiuni cambiarii (air, accept, aval).
nu

este nevoe de un

mandat special.

Majoritatea doc-

trinei, însă, este de părere că deși legiuitorul nu a.
reprodus dispozițiunea art. 270, în ce priveşte mandatul şi la celelalte obligaţiuni cambiale, cu toate acestea, asemănarea dintre toate obligaţiunile. cambiale:
este de așa, fel în cât nu star pricepe de ce să se-

78

„ceară un mandat special numai pentru emiterea
nebăgare de seamă nu
--cambiilor. Legiuitorul. din
a mai reprodus dispoziţiunea, de care ne ocupăm,
şi la gir, accept, aval, cum nu a reprodus dispo„ziţiunea art. 270 n.8 referitoare la semnătură, nici
şi cu toate acestea indisguvernează, căci la. toate

la gir, nici la aval, ete,
cutabil că aceleaș norme

-obligaţiunile cambiale trebuește să fie semnătura
“cu numele sau cu firma celui ce se obligă, deşi
legea nu spune. pentru fie care obligaţiune în parte.
“Dar dacă ar fi să tragem argument din lipsa cerinţei unui mandat special pentru celelalte” obliga“țiuni

cambiale,

am

întâi, că

mai

să spunem,

trebui

“la aceste obligaţiuni nu se. admite reprezentanța,
căci lipsește un .text de lege care să încuviințeze
“mandatul pentru gir, accept, etc., ceea ce ar fi con-.
( Conform : Supino, 114,
g
trar cu principiilegeneral.
în Diritto 'comSacerdoti,
56;
Bonelli,
238;
"144,

-meiciale, 1883, 158; Calogero Gangi, în Consu|
lente commerciale, 1906, 86; Vidari, 6484)..
înLegea cere mandat, special, dar aceasta. nu
“semnează an mandat pentru fie care emitere
cambie, pentru fie care operaţiune cambială.

Este. suficient -un mandat

pentru

special

:seri cambii, căci ştim că, conform
civil, mandatul este special pentru

de

a sub-

art. 1535; cod
o afacere, sau

pentru oarecari anume afaceri.Deci mandatul dat
“unei persoane de a subseri cambii, fără a arătă
ce

anume

cial, fiind
(Coufanm:

cambii,

; Casaţia
son

368;

ca

consideră

se va

mandat

spe-

vorba. de „oarecari anume. afaceri“.
Vivante, 1041; Bonelli, 56; Supino,
Palermo,
Casația

7

Iulie

Napoli,

1906,
1

Consulente

Aprilie

1892,

19
„Poro, Repert., cuvântul Mandato, n. 192; Ape
Messina, 26 August. 1901, Foro, Repat., cu“vântul Eifetto cambiario, n. 22; Apel Perugia,

1887, Foro,

1888,

758).

* - «Mandatul
— zice

Curtea

de

apel

din

Casale

—.-

“pentru a trage sau emite cambii în numele altuia
“nu trebue să fie special pentru fiecare cambie.
«Mandatul ..special este acela care se conferă
pentru o determinată afacere, sau pentru o determinată specie de afaceri; mandatul general este

acela care se conferă pentru totalitatea sau pentru
„orice fel de afaceri de ale mandantelui». (Curtea de
apel din Casale, 18 Februarie 1889, Giurispru-

-denza Casale, XI. 91).

-

Mandatul generic . de a contractă datorii nu îm“puteniceşte pe mandatar de a semnă cambii, căci
"în asemenea. mandat lipseşte voinţa mandantelului de
a se vedea supus rigorilor dreptului. cambial, (Con„foii: Vivante, 1041; Supino, 51; Sorani, p. 83;
Giannini, Azioni ed. eccez. camb. p. 131;. Casaţia,
- Napoli, 1- Aprilie 1892, Giurisprudenza îtaliana,
1235; Casația Roma, 24 Aprilie 1895, Giuris“prudenza it., 714. Conba: Apel Perugia, 2 Mai
1887, Foro st, 1888, 758; Apel Veneţia, 31 Iulie
1888, Tei Veneti, 1888, 523; Calogero Gangi,

în Consulente comm. 1906,85).

+ Din acelaş motiv
nu autoriză girarea

mandatul
cambiilor

de a cesionă creanţe,
(Bonell, 56 nota 3;

Stau, 95 n. 6). Chin” mandatul dea subseri titluri
de credit nu implică autorizarea de a semnă cambii.

(Conform:
mulți

Vidari, VII,

p.

autori însă

socotesc

Bonelli, loc. cit.,

Calogero

318;
această

Vivante,
părere

1041;

excesivă:

Gangi, loc. cit;

Noto

|
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Sardegna,

|

în Circolo Giuridico,

1906,

252.

99,

Veneția, 4 Maxstie 1898, Monitore,

Apel

p. 57;

“In orice caz mandatul prin 'care mandatarul are
facultatea de a consimţi la acte de orice natură,
publică sau privată, nu este un mandat special în
vederile art. 270 n. 8, şi cu drept cuvânt critică
Bonelli,

deciziă

20 Ianuarie

Cusţii

1905

de

(Rivista di

II, 3), care întro asemenea

(Bonelli,

Casație

36, nota 3).

din

dir. comm,

speţă

din

Torino,

admite

1905,
contrariu

|

a

Mandatul dat numai pentru anumite figuri de.
obligaţiuni cambiale- (accept, gir) nu se poate extinde la cele nemenţionate. (Bonelk, loc. cit; Apel Ca-

sale,

18

Februarie 1889, Giurisprud. cas., 1889,9 1).

Mandatul poate fi expres, tacit, verbal Sau Scris.
In Italia cestiunea formei mandatului este contro-

“versată. Unii văd în mandat un accesoriu al cambiei, care trebue so însoțească în timpul circulați-

unei şi cu care trebue prezentată la plată. După
aceştia, mandatul pentru a emite sau trage cambii
trebue neapărat să fie scris. (Conform: Pidari,

6484, nota 3; Supino, 51; Sorani, 78;

Casaţia

1906, 77;
Fivenze, 21 Decâmbrie 1905, Foro,
Tor. Giurisp,
1893,
ie,
Septembr
13
Cas. Torino,
1260; Apel Cagliari,. 29 Iulie 1897, Foro, cuvântul
Eifteto cambiario, n. 142; Apel Genova, 16 Aprilie

1886, Foro, 1060).

CA

a

„După alţii, mandatul poate fi şi verbal, ba chiar
integrantă.
tacit. Mandatul întradevăr, nu face, parte
din negoţul juridic la care se referă, el este o de-

clarare de voinţă, de sine stătător și. supus la reguli proprii. (Bonelli, loc. cit.). De aceea nu trebue
să zicem că dacă negoţul juridic — în specie cam»
j

|
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bia, —

la

caro se

referă

mandatul, - se “constitue

Pi

“prin înseris,
tot așa să se confere şi procura (man-.
datul). E

greșită părerea

care

susține:

că mandatul

e un accesoriu al cambiei ce trebue sto însoțească
și cu “care trebue prezentată 'la plată. Căci a se
cere aceasta, însemnează a face din mandat o parte
integrantă

dacă

a

cambici,

ar fi voit, ar

ceca ce: legea

fi spus-o

cum

nu. Voeşte,

„căci.

s'a întâmplat

CU

= protestul Şi cu socoteala de întoarcere (at. 336).
„Sunt pentru valabilitatea, mandatului: verbal în ma-.
terie cambială:
Piraute, 1038; Bonelli, loc _cit.;
Sa a, Mandato. commereiale, p.. 33; Sacerdoti,
în Diritto Conu, 1883, 158; Lessona, în Foro. it,
1906, 1. 77 ;. Calogero Gangi, în Consulente comn.,
1906 p. 665 Apel Genova, 16. Aprilie 18386, Foro,
1886, 1260; Casația Torino, 21 Februarie 1896,

-Giurisprudenza torinese, 1896, 245;

Casaţie Torino,

„ 20 Tanuarie 1905, BRivista di di. Con.

După
stris,

însă

o.a
nur

tuia

părere mandatul

e. nevoe- ca, să

1905, II, 3.

trebue să fie

întovărăşcască cambia.

Contorm: Giannini, p. 73 și nota 23. Terranc, Avallo, p. 108; Casația Palermo, 7 Iulie 1906,
Circolo giwridico,
» Aprilie 1898;

1906,

213;

Toro, 1898,

Apel

761 ;- Apel

Genova,

22

Genoca, 22

- Tunie 1899; Temi Genov., 1899, 446.
Admiţându-se mandatul special verbal, cel ce primeşte

o" cambie

emisă.de un

mandatar

cu

mandat.

verbal. şi „chiar tacit, se va găsi în situațiunea de.
"a fi nevoit să pr obeze cu marțori existența mandatului
special; probă. ce mar mai face-o, dacă inandatul ar fi?
tost scris şi dacă actul. constatator Par avea în posesia

sa. In. orice .caz este o chestiune de probă.
La noi Sa decis că o „carbie poate fi semnată în
6

. locul trăgătorului sau emitentului, de un mandatar ..
- special, care »după. principiile generale poate fi.şi,
“tacit -:şi se poate dovedi după .toate mijloacele .de
drept comun. (Curtea de apel Iași, 13 Iunie 1898;
- Curierul Judiciar, 1898, p. 216, Bftimie Antonescu
„p. 71-72; Casaţia II, 18 Ianuarie 1899, Buletin,
1899, p. 57, Dreptul, --1899, p. 171, Eftimie An-

„ tonescu, loc: cit.)
. Mandatul special mu numai. că , poate fi tacit, dar
poate fi și implici. Aşa se întâmplă cu. pyepușii.
(Bonelli, loc. cit.; Vivante,. 1041). ' Mandatul dat
. prepusului poate f expres sau tacit. Când e tacit,
“ faţă de terţii cuprinde toate actele necesarii exerci3
țiului comerțului, deci şi. emiteri de cambii (ax. 394,
"395 cod. comercial).
“Când însă mandatul dat prepusului este Expres și
- în el nu 'se acordă puterea de a emite cambii trebue

exclusă facultatea, acestuia de a obligă cambiariceşte

pe patron. (Bonelli, 56, nota 6; — Apel Milano,
August 1909, Dir. conimerciale, 965). .
| De

asemenea

mandat

special

lichidatorii

societăţi

unei

au

14
un |

(V ivante, loc., cit.;

în virtutea, legei

|
art. 205 cod. coni.).
„Dar ce vom zice despre persoanele ce-și iau fiinţă pentru

exercitarea

comerţului,

cum

sunt

societățile

comerciale, sau despre incapabili autorizaţi să exercite
comerțul? 'Prebue ca în mandatul sau în autorizarea
“ce li se conferă să se specifice expres facultatea
de a

se putea

obliga

cambiariceşte?. Nu

găsesc

„cesar o asemenea. specificare, cel puţin pentru
etăţile: comerciale:

Vidavi, 6484;

ne-

soci-

Sacerdoti, loc. cit.;

C. apel Pivenze, 14 lulie 1908, Giurispr. îl, 1908,
667; Bonelli, 57 şi nota 1. Acesta din urnă pentru

*

3
:ambele
-Găsesc

ipoteze: . societăţi Şi - - incapabili.
că trebue arătat în mod expres:

autorizaţi.
Giannini,

p. 131 nota 1; Casaţia Torino, 28 Iulie 1885, în Dir. comm. . 1885, 850.
“ Mandatarul trebue să semneze în calitate de re“prezentant al' mandantelui său. Numele mandantelui
“poate fi pus -cu stampila sau în orice alt mod. Dacă .
| mandatarul nu indică în niciun fel intenţiunea, sa de,
-a obligă pe mandante, în acest caz el singur va
rămâne debitor cambiariceşte, iar -în contra man-

dantelui nu va, fi nici-o acţiune. cambială, căci lipseşte
“semnătura, proprie a acestuia cum și a mandatarului său în această calitate ( Vivante, 1042 ; Căsaţia Roma,
13 dulie 1893, Foro,.1893, 132 9). Dacă cel ce semnează ca mandatar în realitate nu
are mandat dela persoana, în numele: căruia asumă
obligaţiunea, vom spune că nu există nicio obligaţie
cambială, nici chiar faţă de falșul reprezentant, căci
lipseşte

“(Vivante,

voinţa,

acestuia de a se obligă

1039;

Bonelli,

59

şi nota

cambiariceşte

1; Giannini,

„Azioni ed eccezioni, 85 şi în Dir. commerciale, 1894,
170. Contra: Sorani, 179; Terrana, 106 ; -Supino,
51). Cu totul altfel e la Germani, la cari art. 95
“prevede că falșul reprezentant rămâne obligat „cam_„biariceşte. “La noi, tocmai lipsa - unei asemenea dis- .

_poziţiuni ne. îndreptățește
“prezertant . nu rămâne
contra, lui se: va: putea
-daune sau chiar acţiune
Deşi

când

cel ce

emite

a susține că falsul reobligat cambiariceşte. Tn
intentă acţiune civilă de
penală (Vivante, loc. cit...
o

cambie

ca mandatar,

„depăşind sau neavând mandat, în principiu nu obligă
| „cambiariceşte pe presupusul mandante, totuși vom
i aplică și aici art. 1546 cod. civil, după care man-

A

dantele rămâne

(Bonelli, 39).
art.

:"- susține că

84

ă

obliga at dacă vatifică aspres sautacit

Protesorul Pitante (No. 269,
trebue

1546

270)

litteram |

interpretat. ad

și anume că ratificarea nu are loc decât atunci când
mandatarul a: depăşit mandatul, nu şi când nu a
existat mandat. Socotesc că ratificarea are loc în
amândouă,

cazuiile

şi

pentru

detalii

referitoare

la

articolul eminen-

la.

ratificărei, trimetem

“chestiunea

tului magistrat Andrei Rădulescu, apărut în «.Pa:
pini juridice», 1915, 1068 șium. .
Dacă reprezentantul în loc să semneze în această
humele.

calitate, se mulțumește pur și simplu să serie

mandantelui; în acest caz mandantele se poate opune:
„la plata, sumei, când:posesorul cambiei i-ar! inţentă,
a acţiune cambială.. Excepţiunea celui ce figurează ca.
emitent

tura nu

(avalant, ete.) şi prin

e a lui,

cătoreşti, . chiar

care

trebue primită

arată

că

semnă:

de instanţele -jude-

dacă reclamantul dovedește că cel ce.

„a pus semnătura eră mandatarul pârâtului (emitentului, avalantului, ete.), căci este lucru clar că “art. 270
„cere o semnătură originală, adică proprie, fie a însuși
obligatului,

fie a niandatarului său.

Dar și în această

"ipoteză, posesorul cambiei poate urmări pe mandant
pe cale civilă sau comercială, după cum va fi. cazul,
însă un lucru rămâne cat că el nu are acţiune “cambială

în

contră

emitentului.

(Vivante,

1031).

Sunt însă autori italieni (Bonelli, 60; care citează
şi pe Sovani, Ş 192), cari sunt de părere că este
obligațiune. cambială şir atunci când mandatarul serie .
pur și simplu numele mandantelui fără a-l adăoga
şi pe al său (ca mandatar), oridecâteori se dovedește
că cel ce a scris numele. avea mandat şi a lucrat.
pentru. mandante, Acești autori citează în sprijinul N
|
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lor, doctrina

germană,

dar- e bine

să ştim că textul

“din legea germană. care. se ocupă cu reprezentarea
(mandatul, art. 95) este cu totul diferit de textul
nostru.
D.

Capacitatea

pentru a se obligă camtarieoşte.

In codul comercial nui se arată ce capacitate trebue

'să aibă cineva pentru a face un act de comerţ; codul
comercial se. ocupă numai de capacitatea ce se cere:
spre a fi comerciant. La acest principiu e o singură
"excepţie: art. 11, după căte minorul emancipat, chiar
necomerciant,

trebue să se contormeze

articolului 10.

cod comertial, pentru fiecare act pe care; legea îl
consideră ca fapt de comerț. Vom spune prin urmare
că în ce privește capacitatea, cambială, vom aplică
'regulele generale ale capacităței civile, adică. normele.
dreptului civil, deoarece codul. comercial - nu prevede
dispoziţiuni în această privinţă. (Pivasate, n. 114;

Bo-

melli, n. Gl şi niota 1; Supino, n. 3). In codul comercial irancez sunt veguli speciale. pentru capacitatea
cambială (art. 113, 114), şi tot așa era în vechiul”

nostru codice de comerţ (art. 109,

110).

“Regula generală este că sunt capabili de a se
obligă, cambiaricește, toţi cei ce sunt capabili de a

se obligă prin contracte. Iar art. 950 cod civil-ne
arată cari persoane nu au capacitatea de a se obligă
prin contracte: minorii, interzişii, femeile măritate,
în cazurile determinate de lege și în genere toţi
aceia, cărora legea le-a prohibit oarecare contracte.

I. Alinorii necomercianţi nu au. capacitatea, de a
se obligă, deci ci nu pot nici să-și asume. vre-o obligaţiune cambială. Minorii comercianți se pot obligă,
pentru tot ce priveşte comerţul lor, prin cambii. Dar

|
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ca

minorii 'să fie

comercianţi: trebuesc

indeplinite»

formalităţile . cerute de codul comercial (art. 10).
„Minorul emancipat nu se poate obligă. cambiari-ceşte, sub: nici un cuvânt, decât observând. aceleași:
veguli, ale art. 10, prevăzute pentru minorii ce voesce.
a deveni comercianţi.
|
” Ceeace nu poate face minorul necomerciant, poate.
face” tuțorul, care îl. reprezintă. Aci, însă, e discu"ţiune,

dacă 'tutorul pentru obligaţiunile ce

derivă din.

- fapte.de simplă administrațiune, poate semnă cambii,
în. calitate de tutor, fără să aibă nevoe de vre-o:

Sa

autorizare.

După o primă părere, în legislaţia, noastră, tutorul
neautorizat conf. art. 13 cod comercial de a continua.
comerțul în interesul minorului, nu poate să repre-:
zinte

pe

acesta

la

acte izolate

de comerţ,

şi ca

- consecinţă, tutorul -nu poate să oblige. cambiaricește:
„pe minor, chiar pentru. obligații: ce ar derivă din.
: fapte de simplă administraţie, decât dacă s'a. res“ pectat art. 13 cod. comercial (Manara, - Delle socielă e delle associazioni comerciali, n... 13-14, 35).
După o a. doua părere, pe. care o găsim cea.
mai

întemeiată

tutorul poate

neautorizat,

el singur:

să oblige pe minor cambiaricește.. oridecâteori obligaţia cambială derivă dintro faptă de simplă ad-.
ministiaţie. Această părere se reazimă pe două.:
consideraţiuni : a) nu întotdeauna un act de comerţ.
„(în

speța

simplă

cambia)

administraţie;

minorului

fie
13.

"noastră,
să facă

acte

depăşeşte | actele

izolate

de.

poate în interesul.

0) tutorul.
de

comerț,

fără

să

autorizat a continua comerțul: conform art...
Este adevăratcă legea opreşte pe minorul.

enancipat

să facă

acte

izolate

de

comerţ,

fără : să. |

.
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„aibă

autorizaţia

de

a fi comerciant,

dar

dispoziţia

„art. 11 este excepţională şi înlătură posibilitatea ca
minorul să exercite de fapt, prin' repetarea actelor
de comerţ, profesiunea de comerciant, iar creditorii
să se găsească în fața unui „debitor căruia legea să
nu-i vecunoască calitatea de "comerciant, "şi deci în
- contra luisă nu se aplice severitatea “codului co-

mercial. Acest inconvenient n'ar fi în cazul tutorului
căci el e responsabil de gestiunea, luiși poate fi pedepsit
chiar

ca bancruțtar” (art. 883,

După

o

cambiale,
actele

că

a

Vivante,

treia, . părere,

însemnează

a

n. 115)...

contractă

obligaţii

a face acte'ce întrec, depășesc

de simplă administrare,

obligația .cambială

este

şi aceasta din pricină,

o

obligaţie

abstractă,

indiferentă de cauza carea dat naştere obligaţiuni,
cât şi din pricina gravităţii, şi a efectelor speciale ine-

-„rente cambiei. (Bonelli. n. 57). Deci deşi obligaţia, în
-

vittutea căreia tutorul voeste să emită o cambie, este
un

act de

simplă

administraţie,

a obligă cambiaricește
torizat

conform

art.

totuși

tutorul

spre

pe minor. trebue să fie

401. și 402 cod.

“Bucureşti, II, n. 268/911, în

civil.

au-

(C. apel

Antonescu,

Eftimie

p. 672) sau să fi6 autorizat să facă comerţ. Dacă
„cel- ce exercită puterea - părintească, sau tutorul au

fost âutorizați să continue comerţul,
făcut publicaţiile prevăzute de -art.
semnate de

“sunt numai

ci,

obligă

pe

minor,

în” interesul terţilor.

nu sau
canibiile

dar
13,

căci

publicaţiile

(Bonelli,

n. 57,

_mota 3). Dar să presupunem că un tutor în această
calitate, fără nici-o autorizaţie, pentru acte de simplă
administraţie emite cambii. Coniorm
acestei a "3-a
păreri tatorul în această ipoteză; nu poate, în: mod :
valabil, obligă cambiaricește pe minor, însă posesorul

-

cambiei

va avea acţiune în: contra

minorului,

și ni

„o, acţiune cambială, ci acţiunea ce derivă din rapoztul

"cauzal, care a.dat ocaziune la emiterea - cambiei.
(Bonelli, n. 57; Minoritatea, Curţii de apel Bucu-.
vești, s. |, n. 268/911, în Eftimie Antonescu, p. 674).
Curțile 'de casaţie din Palermo și Firenze, au decis cu
toate. acestea

contrariu,

însă : cu

drept

cuvânt.

fost criticate deciziunile lor... (Cass. : Palermo,
Sept. 1894, AMonitore, 5, : 32; Cass. Firenze,
Ianuarie 1907,

Annali, -180;

Cass.

Firenze,

au

15
19

3 Mai

1909, Temi, 289). E adevărat că atunci când. tutorul nu a fost.
codul. comereial,.
de' administraţie
zentat pe acesta

antorizat, nu-se aplică art. 273
dar. tutorul, care putea face acte
şi deci obligă pe minor, a reprăîn actele de asemenea natură, iar

dacă le-a dat forma cambială, . ceeace
puterile lui, nu însemnează că minorul
obligat după
administraţie

- Bonelli,

nu era în
nu. rămâne |

dreptul comun pentru actele dă simplă
(reparaţii, chirie, ect., făcute de tutor.

37, nota 4).

a

[. Interzișii sunt asimilați: minorilor . în „ceeace

priveşte persoana şi averea lor (art. 454 cod. civ.),
“de aceea ei nu se pot obligă cambiariceşte.
TII.. Cei puşi sub consiliul judiciar nu au nevoie
de asistența curatorului decât pentru actele care

intră, textual sau cel puţin în mod virtual, în."
enumărarea art. 445 şi 458 cod. civil. Pentru toate
actele, neprevăzute în aceste articole, veel pus sub:
consiliu judiciar are capacitatea unui major; deci
poate. singur să le îndeplinească fără a. avea nevoe
de vre-o “asistență,

iar creditorii

vor

putea

urmări -

"bunurile lui imobile şi mobile, pentru „toate actele
contractate în, limitele capacităţei sale, adică în 1i-

mitele unui

act de

administraţie,

fiindcă, este de
SI

N
principiu că: qui

i

Soblige. obligă.

E

le - sien» ' (Cont.

Alexandresco, UI, p. 107; Aubry et Rau, L, Ş.140
şi autorităţile citate de "savantul nostru . profesor
dA-l Alezandresco). Cel pus sub consiliu : judiciar putând a se. obligă
pentru

tot ce. „priveşte conservarea

și administrarea

-averei sale, mai mult putând cumpără, pe credit
"cele necesare întreţinerei sale, bine înţeles în justele
limite .ale (nevoilor şi a averei „de care dispune,
desigur că va putea pentru asemenea acte să se
oblige și cambiaricește,

nul

persoanei
-p..

„Fr.

căci

nici-un

text

de

lege

împiedică a face acte izolate de comerț, cari
"fi consecința administrațiunei . și
conservărei
103,

şi

averei

nota - 1,

Ferrara,

lui.

(Cont. Alexandresco,

Vivante,

în. Rivista

n,

119;

UI,

Supino,

5;

di dir. comm. 1908,

II,

“p.-56;
Pagani, în Riv. di dir. com.
1910, II,
510; Cass. Torino, 28 et. 1886, Giurisprudenza.

i. 1887,

73; Cass. Firenze,

14 Mai 1891,

Foo -

at. 1891,7715; G. apel. Bologna, 21 Iunie "1907;
Rivista: di dir. COM 1908, II, 56; C. apel Modena, 11 Decembrie :1909, Riuis ta * di dir. Conu.

1910, II, 510).
In Franţa s'a, decis că col pus
1
sub consiliu ju-diciar, poate fără asistenţa curatorului, să se oblige
“pentru

furniturile

necesare lui şi familiei,

“proporţional cu nevoile şi averea sa,

însă numai

iar

cambiile

emise pentru asemenea 'fuvnituri sunt valabile:
- Alexandresco, IL, 103, nota 1; Onleans,
1
Tunis 1853, $. 55 2,641. P. 53, 2, 195. —Cas.
3 April 1855, $. 55, 1. 641.—P.
55. LL.
D. 55, 1, 129. Vezi Neagu, II, p.. 400, No. 55..
Contra: Bonneli, n. 63 și notele 3, 4, 6;.:

90
9

Giannini. p. 151 : Sraffa, Mandato
Iată

în

această

privinţă

cum

commerciale

motivează

8.

Curtea.

de Apel din Bologna: (21 Iunie. 1907, Rivista di
dir. comm. 1908, 2, 56).
„Chestiunea,de rezolvat trebue să fie examinată
şi decisă în relaţiune cu starea de fapt existentă în.
momentul în care: s'a contractat obligațiunea şi în
care s'a aflat .emitenta Borghesi până la 20 Iunie
1902; ceeace însemnează că-i necesar să se cerceteze.
dacă emisiunea zisei cambii reprezintă sau nu unul:

din acele acte, cari nu sunt valabile fără asistența.
- curatorului celei puse sub consiliu judiciar: în: con-:

formitate eu art. 339 codul civil (art. 458 cod civil
român)..
|
«După cuprinsul acestui articol asistenţa ecur atorului
este necesară pentru toate actele civile ale celui pus.
sub. consiliu judiciar, cari depășesc simpla adminis-traţiune. Doctrina și jurisprudenţa sunt de acord în
a exclude din numărul âcestor acte dobândirea, lu-.
crurilor mobile, necesare la susținerea sau, în general,

indispensabil vieţei celui pus sub consiliu judiciar:
şi familiei sale, chiar de ar fi procurate pe credit,
şi deci sunt socotite între actele de administraţiune,.

„pentru

care

nu-i

nevoe

de

intervenţia

curatorului,

" obligaţiunile contractate de cel pus sub consiliu ÎN
diciar pentru a întâmpină cheltuelile necesare la. neYvoile personale arătate. : Oricine pricepe că legea,
limitând în anumite cazuri capacitatea de a contractă.

a, celui pus sub consiliu judiciar, a înţeles numai să 7
împiedice rișipirea patrimoniului său, iar nu să-i interzică actele la care ar putea să ia parte într ebuințând ve-.

niturile sale pentru

a, preîntâmpină necesitățile vieţei și |

tocmai îin aceasta consistă administrarea obișnuită a
ave-

9

rilor cuiva. Foc jure utimur ; şi principiul nu suferă.
| excepţiuni, chiar dacă obligaţiunea a fost contractată.
sub forma cămbială, căci ar fi o greşală a se crede.
că simplul fapt al subscrierei unei cambii de către “cel pus sub consiliu fără asistenţa curatorului, este
şi a face ineficace, deşi nu depinde:

a anula

“ suficient

de niciunul din actele interzise celui pus sub consiliu..
Intadevăr, admiţându-se cumpărări pe credit, cum-

părări necesare existenţei unei persoane, . această
"cauză a obligaţiei persistă chiar atunci când s'a ales

forma cambială, nefiind obligaţiunea, 'ce derivă din

ul
-cambie incompatibilă cu aceea ce rezultă din raport
nea.
raţiu
a-i
aceast
stent;
juridice fundamental preexi
nea.
"pentru 'care azi e un principiu stabilit, că emisiu
obliea
novar
r
“unei 'cambii nu atrage în mod necesa

gaţiunei originale, care a” dat naştere cambiei, tre-

a.
_buind, pentru 'a, admite contrariul, ca voinţa. de l |
negoțu
tuă novaţiunea să vezulte clar din însuşi

__efec
-cambial care-se
'1269

cod.

pretinde că produce novaţiune»> (art.

civil,

art: 1130

cod.: civil

român).

'

în urma
“Curtea de- apel din Bologna conchide
a cu
dovad
considerentelor arătate, că este “admisibilă
obliga
că:
martori cerută de apelant spre a dovedi
pe credit.
"țiunea cambială rezulta din. cumpărături

- făcute de Borghesi,
ciar,

cumpărături

o femee pusă sub consiliu judi-

necesare

existenţeiei

și

familiei.

conform art. 46
Şi proba cu martori e" admisibilă
art. 53 din acelaş.
cod. comercial, neputându-se opune
. obligaţiunei
"cod, deoarece indicaţiunea scrisă a cauzei
condiţiune:
ca.o
nici
lege
de
cambiale nu este cerută
necesară.
fiind
ca
nici
esenţială a cambiei (art. 270),
E
“spre a se putea probă.
Odată

admis. principiul
:

7

că

o 'cambie emisă de cel!

92
pus sub consiliu judiciar fără asistenţa
este

sau

nu: valabilă

după

cum

cauza

curatorului
obligaţiunei

este un act de simplă administraţiune sau. unul „de

dispoziţiune, naşte întrebarea cine va "trebui să do„vedească cauza obligaţiunei: va fi în „sarcina pose- .
sorului cambici să dovedească «că emisiunea cambiei

a fost: cauzată de un act de administraţie, saucă va.
trebui incapabilul să arate că, emiterea cambieinu a

“fost pricinuită de un actde administraţie, ci de unul
de dispoziţie, deci obligaţia nu e valabilă?
LL
Credem că cel incapabil trebue să dovedească in-

„capacitatea,

sa,

adică

punerea sub

consiliu

judiciar;

atât și nimic mai mult. Rămâne „Ca posesorul cambici să dovedească în urmă chiar piin martori, după
cum aim văzut că a decis Curtea de apel din Bologna,

că

emiterea cambiei. a avut

administrare. In acest sens

drept

cauză un act de:

și Cesare Pagani,

care

critică o: decizie a Curţii de apel. din Modena
din
"11 Decembrie 1909, întrucât 'această.: instan
ţă a, :

admis

contrariul,

adică

obligaţia

pentru

cel pus sub

„consiliu de a dovedi că obligația a rezultat
dintun
act de.dispozițiune. (Rivista di diritto com.
1910,

2, 510)

|

|

IV. Pemeea măritatăAxt.
. 199

cod. civ. enumeră, .

ce acte extra-judiciare nu poate face femeia, măritată.
Dar în mod constant .se admite că enumerarea făcută
de acest articol -nu este limitativă,

ci pur

enuncia-

tivă (D. Alexandresco, 1, 7 50;. Aubry & Rau,

Ş 472, p.

142

nota

18;

Planio!, III, 262).

V,

In

principiu femeea, măritată este incapabilă
de a. face
vre-un act extrajudiciar fără autorizâția
_ soţului.
„Acest principiu. suteră unele excepțiuni
“arătate - de
J

|

93.

o

i

diferite ârticole din codicele civil, Așa, după articolul
1265, femeea separată de bunuri, fie prin contractul
"matrimonial, fie” prin justiţie, dobândeşte libera ad-:
ministraţiune a avutului său, putându-se chiar oblica.
în limitele administraţiunei bunurilor sale (D. ae

zandresco, I, p. 756).
- Aplicând
spune
poate

acest principiu în materie cambiali, vom

că femeea măritată, în regulă generală, nu se
obligă -cambiariceşte decât cu autorizaţiunea

bărbatului; în mod

excepțional

biariceşte fără autorizarea
de administrare în. cazul

separare

se poate obligă cam-

bărbatului, pentru actele
când ea este în stare de .

de bunuri. Aceasta e şi teoria dominantă

în Italia: pentru „toate: actele pe care -femeca le
- poate face fără autorizarea bărbatului, se poate şi
obliga cambiaricește singură. Iar argumentele sunt
aceleași ca şi la cel-pus sub consiliu judiciar. (Vivante,. 118, -Supino, as: „alei io, Tei
Venete,
1854, 237; Boggio, LI,
39, Pagani, Coinmen-tario ul codice di ia,
TI,
106.
Pidari,

6475;
vedea

Bertoliui, în
citaţiile

de

Legge,

1889,

IL,

790.A

se

autori şi jutisprudontă, în Bonell,

p. 181. nota 6). *
In Italia se admite că atunci când ce nevoe de
autorizarea. bărbatului, - aceasta poate să se dea în
mod expres, dar poate rezultă și. implicit, spre

exemplu prin tragerea unei cambii asupra soției,
care o-acceptă: e vorba de cazuri, incompatibile cu
-

întenţiunea. de a, refuza antorizaiea. “(Pivazate,
118,
nota 4, care citează ca jurisprudența: Cass. Napoli,
24 Iulie 1897, Gimisprudeuza
italiana,
1S9T,
967; Cass. Napoli, 28 ilie 1896;
Cass. Roma,
1 Iulie 1896, Giurispr. it 1896, Ţ, 144,
769;.

94 :

“Cass. Napoli 24 Iulie 1898, Jlonitore, 867; Apel
“Trani, 21 Noembrie 1902, Rio. giur. Trani, 938; |
„Apel Bologna, 27 Decembrie 1901,
Temi, 1902,
159; Apel Milano, 22. Decembrie 1903, Monitore,

1904,

i

434),

7

Caracterul nulităței. Nulitatea. bazată pe incapaci“tate este relativă (Vivante, I, n. 122) şi codul co„mereial neocupându- se de efectele nulităților relative, vom găsi în; codul civil.şi în comentatorii : acestui
-codice toate principiile aplicabile şi în materie cam“Dială, oridecâteori va fi vorba de nulitatea provenită
"din incapacitate.
Proba încapacităței. Desigur că cel ce susţine că
la emisiunea cambiei. era incapabil, trebue să dove-dească incapacitatea. Din, acest punct de: vedere

nimic deosebit. . Chestiunea -devine
- atunci când.

spre

a

dovedi

“trebue |să mai

arate-că data

- cea

căci

adevărată,

s'a pus

mai interesantă

incapacitatea,

din

pârâtul. .

cambie nu

alta, tocmai

este

a ascunde

„adevărata epocă a emisiunei, când cel ce emitea
- era incapabil. In asemenea ipoteză, pârâtul va putea
“probă faţă de orice posesor al titlului adevărata
dată,

şi 'odată

aceasta

stabilită,

cambia

nu

va -mai

avea efect! față de el, întrucât nu s'au: respectat
regulile prevăzute pentru incapabili: (A se vedeă
„ceeace am zis relativ la Dată. „Contra proba timpu

-dui arătat în cambie “),

Tabla de. materii
în drept

Introducere

cambial
Pas.

„IL. Privire generală âsupra legislațiunei

ZI. Caracterele
JL

Funcțiunea

Cambiei, . . . s..

ÎN

6

. . .
RR

a cambiei
e
economică

Condiţiunile

cambiale .
DR

11

ale cambiei

esenţiale

21
-.I. Deosebirea dintre cambia trată şi biletul la ordin
„98.
ZI. Condiţiunile: extrinseci şi, întrinseti .. .
25
„No. '1. Prima condiţiune esențială : data

„9%

..

A. Tocul emisiunei

B. Timpul emisiunei . . .
„C. Poate să aibă o cambie mai “multe date?
D. Unde trebue scrisă data
„E. Lipsa datei de emisiune

“No. 2: Numirea de cambie sau poliţă
i

„No. 8. Numele persoanei
LINA4
+

N

„27
35
,
36
37

87

sau firma primătorului „43

„Alo. 4. Clauza la. ordin .

„No. 5.. Arătarea sumei de plătit .

|

.

-<49

50

A. Orice cambie trebue să arate o sumă de plătit ea
5l
B. Locul. unde trebue scrisă suma de plătit

TI
i

: : No.

"Ao.

6. Arătarea

scedenței

o

7..sdrătarea locului plății
sc.
A. Cum trebue desemnat locul: plăţii...
DB.

Pot

fi arătate

în

cambie

- mai

multe

locuri

do plată?

Q

Când nuc

necesar.

....

D. Când nearătarea atrage nulitatea
:
A
E. Locul de plată poate diferiule locul emisiunei

Ao. 8. Semnătura emitentului
. |
A. Gambia trebue semnată de trăcător

DB:

Trăgătorul trebue

În

să semneze

cu numele sau

e.

C. Cambia

poate: îi. semnată

special

.

de

un

mandatar

DD

D. Canacitatea pentru

d se obligă cambiariceşte

LI3LIOiI CA
-

i

Unire: AN7e ÎN A
RI Ati:

SUCIU sai
a Si
«.

vena

|

Pag.,

A0.

N,

6. Arătareu

seadenței

....

51

7..Arătarea locului plății
o
A. Cum trebue desemnat locul: plăţii...
D.

Pot

fi arătate

în

cambic - mai

multe

52:

Jocuri:

de plată?
Q. Când nu e necesar.
. . ...
D. Când nearătarea atrago nulitatea

„E. Locul de plată poate difesivde locul cmisiunci . No. 8. Semnătura emitentului .
2. Cambia trebue semnată de trăgător
î.
B: Trăgătorul trebue să semneze cu numele san
cu firma

QC. Cambia
special

D.

Sa

poate: fi, semnată,
.

de

un

mandatar

PI

a

..

Capacitatea pentru i se ohlivă cambiariceşte
N

|

i

.

pai ȚĂ

(unei ZI TR sn
tă ADU
NS
SUC
pi,
Noam

za
*

one

a

m:

.

IN

