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PREFAȚA. 

“Literatura juridici! Dânsa. mai cu s6mă este creaţiunea lut 
individuală. Ea 1 va purta mult timp doliul. - 

<Până la Degre, în câmpul necultivat al Dreptului, avem mică . 
cărări trase de câți-va jurisconsulți cari "l-ai precedat. Lui însă 

__ xevine marele merit. de a fi prefăcut aceste mici cărări în un drum 
mare şi. frumos, pe care 7] lumineză şi '1 va lumina, marea, sa..per- 
sonalitate, cu ideile ce a aruncat în drepta și. în stânga cu multă 
erudiţiune şi cu o stăruință ce nu sa desmințit un singur moment 

„până la sfirșitul vieţei>. 

N 

Publicaţia scrierilor lui Degrg, datorită iniancet- inteligente a. . 

neobositului redactor-administrator al: Dreptului, d-l Rădulescu, . 

este “proba 'cea mal puternică a adevărului acestor cuvinte, pe cari 

cu o adâncă durere le pronunțam la 18 Iunie la mormintul lui. - 

“Intrâga publicaţie va forma patru volume, coprindând fie-care 

volum materiile strinse în mod rațional şi metodic, nu după ordi- 

nea cronologică î în care au fost scrise, dar după natura subiectului 

la, care. se referă. Ast-fel, în volumul I-ii sunt. t6te studiile privitore 

la dreptul civil. In volumul: al doilea cele de drept comercial, penal, 
procedură civilă și penală. In volumul al treilea cele de. drept . : 

„public (constituţional, administrativ, fiscal). In cel d'al patrulea. 
avem Legislaţia, şi diferite articole istorice. şi filosofice. . . 

. Am sub ochi acum şi am recitit volumul: întâi. Dintr' insul văd 
că studiile Marelui Judecător şi Invăţător ce am pierdut, constitue ” 

un edificiă, un comentar în care materiile sunt. tratate nu după 
metoda profesorului, cu divisiun! și subdivisiuni, cu analisă de 
articole, dar cu competența: jurisconsultului-judecător, a omului 
care cunâște Și principiul, absiraci al Legii, Și aplicaţia el de fapt... 

 



VI ” ALEXANDRU DEGRE 

Degr6 nu "ţi expune o sciinţă făcută, gala, dar. o face împreună 

cu tine, cititorul. Opera. lui este. ast-fel o adevărată. lucrare de 

«Jurisprudentia» luat acest cuvânt cu înţelesul. în care îl între- 

buinţeză Ulpian: Jurisprudentia est divinaruni atque huma- 

narum rerum motitia, justi atque înjusti scientia, 

Și în. adevăr, ceea-ce formeză pe adevăratul jurisconsult nu 

este numai cunoscinţa mărginită a textului legii positive, dar mal 

cu sâmă principiile generale, legile cari guvernă totalitatea faptelor 

și causele lor. Degr€ din acest “punct de vedere era minunat de 

- bine înzestrat. EL cunoscea. isvorele şi. regulile fundamentale ale 

Dreptului în general, ale Justului și Injustului, ale Moralei din care 

cu timpul emană ori-ce drept. De aceea în tite studiile sale, cu 

deosebire în cercetarea, în critica decisiilor judecătoresci, el arată 

motivele de primire saii respingere a, une! soluții, fără a o da de 

multe or. - Ai i. o o 

-„: Mulţi au criticat «metaphysica» lui juridică. Pe nedrept, căci 

fie-care ştiinţă *şi -are metaphysica sa, ideile sale generale, adevă- 

- zurile neschimbăci6se cari "1 servă de bază. Fiind cu neputinţă de . 

a trata o chestie fără a 'te ocupa de marile principi! de'cari ţine, 

era, firesc lucru ca Degr6 în studiile sale juridice să caute raţiunea 
fundamentală pe.care o dă Philosofia Dreptului. De mult timp sa 
observat că mulți jurisconsulți (fără a ma! vorbi de cel cari consi- 
deră Dreptul ca un arsenal de arme ofensive -şi defensive, după 
împrejurări, ca un material de speculă) neștiind de cât Dreptul, : 
ignorând cunoștințele lăturalnice, nu v&d raporturile dintre ştiinţa, 
lor şi cele-l'alte sciinţe. Cred chiar că 'și pierd timpul ocupându-se 
de aceste 'din urmă. | Ac a 

Degr6 nu era din numărul acestora. El trata diferitele ches-. 
tiuni din punctul de vedere al Legei, al Equităţei, al Moraley, al 
Istoriei, 'al -Psychologie!, al Politicei. Şi '1:era lesne, pentru că el 
era „cunoscător. nu numai al. Legilor dar al Dreptului, luat acest 
cuvânt în sensul de sciinţa organismului -social. Adesea-ori cadrul 

„era prea mic pentru tabloul -ce făcea; atunci el era obligat să'și 
reducă opera. Pentru ca. întregul. săi . subiect 'să pâtă intra în 
unul sau în câte-va articole -de revistă, era, silit -să comprime . 

ateria, săşi «<ghemuiască» 6re-cum ideile. Din cauza, acestei” 
+ îngrămădiri a punctelor de vedere, a argumentelor, citirea devenia 

ostenitâre şi de multe-oră autorul rămânea neînțeles peatru juris- 
consultul închis în cercul strimt al unut articol de lege Tocmai 
din causă că-Degr6 nu se mulțumia cu studiul Dreptului positiv 
spiritul său a rămas tot-da-una întreg și nefalşificat. Nimic, în 

>



„ PREFAŢĂ Di Da i VII 

adevăr, nu falşifică mal mult spiritul de cât. Studiul esclusiv al 
textului legii cu preocupaţiunea hotorâtă de a! găsi diferite sensuri. 

De ce ?. Două cauze ne explică înlesnirea cu care se falşifică 
“spiritul unor. legişti. Mai întâi este natura Dreptului. Dreptul este o 

„ sciință de raţionament aplicată la faptele, la, împrejurările vieţel de. N 
„tâte dilele. Fie-care este împins, necesitat de interesul săi propriii 
de a forma un raționament. care săl serve. Cu cât eşti mal inte- .. 
resat și ma! ignorant cu atât mai mult iei un raţionament falş 

Şi 'torturezi legea. "Mai rămâne. câte odată şi şansa pentru mulți 
de a induce și pe judecător în erâre sati a) înșela buna credinţă. 

_-" In al douilea 'rând în chestiile: de.drept, ca în ork-ce chestie ce se” 
Ma discută, sunt puţine argumente greşite cară să nu pâtă înfâțişa cel 
- puţin în “aparență şi- o:parte raţională, precum sunt şi mal puţine 

„din cele mal bune can! să nu dea loc la obiecţil. 'In căutarea argu- 
- mentelor pentru trebuinţa. causel. este cu” neputinţă să nu se falşi- . 
fice spiritul aceluia care se mărgihesce. în. cercul! argumentelor de = 

"- “antinomil și: conciliaţii : de texte. Faptele omenesci sunt infinite 
Şi indeterminabile în mod absolut. Nu se pot tâte prevede, regle- 

"menta şi băga în 6re-cari formule. De -acesa. în genere legile posi- -. 

-tive nu sunt de cât nisce luminători, nisce conductori, folositori 
„-- desigur, dar însuficienți. Iată, de ce Degr6, cu drept cuvânt, când 

-. studia. o'problemă juridică, când judeca chiar, nu se mulțumia să. 

- deschidă un cod şi mecanicesce să aplice un articol de lege. EI - 

cerceta - metaphysica faptului social. Şi a legii pentru aj: descoperi o 

adevăratul înțeles. . .. 
- Nimeni mai mult: de cât Degi6 na “dat în România -0, “mat 

- mare desvoltare, un „mal vii impuls de progres Dreptului de cât 

“dânsul. : 
| 

"Pentru ce?" Fină. că el 'sa dat acestei. „sciințe din curată 

„dragoste, fără nică un interes. EI nu' urmărea nici câștig bănesc, 

„nici reputaţie. Judecând pe “Degr6 după, pasiunea ce avea pentru 

„Dreptul theoretic,-am crede că el era un: adept al şcâlei dogma- 

"“tice, al acelei școli care. creiază teorii independente de Dreptul 

"în vig6re, care construe - un : fel: de; legislație model şi ideală, -. 

destinată a grăbi reformele legislaţiilor pozitive.: Er6re. Degr6 na | 

fost un moralist, un philosoph, :un istorie care făcea și funcţiune 

de - jurisconsult. El a “fost. un jurisconsult care în studiile Și în 

““judecăţile lui ținea semă de Philosophie, de Morală, de Istorie. 

De Istorie: mai cu s6mă, căci era adeptul șc6lel istorice pe care 

a întemeiat'o, ilustrato_ mai cu -semă în acest | secol, :Savigny.: 

Degre era un: a. tradiționalist conyins, Din acest „punct de vedere !



VIII „= “ALEXANDRU DEGRE 

ot ce a cugetat şi scris Degre nu lăsă nici o îndoială. Cu deo- 

sipire în dbuă studil publicate în Dreptul de la 5 Februarie 

“1881 şi 16 Ianuarie 1900, neobositul Director al acestel reviste, 

Sa. arătat discipol înflăcărat al şcâlei istorice. 

E interesant a reaminti aci câte-va din ideile lui. 

Din Dreptul Istoric şi Dreptul Pur 1. 

Regula dar'este că principiele - de drept constituesc, ca axiomele 

matermaticei, o - adevărată ontologie a sciinţei, numai în ceea ce privesce 

acea parte a. Dreptului care regulâză raporturile dintre 6meni, cari aii 

rămas în tâte timpurile. şi în t6te locurile invariabilmente acelea-și, nu 

însă şi în cea ce privesce acea parte a Dreptului care a fost neincetat 

influenţată de tradiţiuni, de religie, de economie. politică. - 

„Acâstă reservă odată făcută, vom generaliza idea de mai sus și 

vom dice că tâte modelurile streine, reproduse în legile nostre, nees- 

ceptându-se de la acâstă regulă nici constituţiunea Belgiei, nu sunt pentru 

noi de cât idealuri teoretice, abstracte, incerte, și nu idealuri istorice, reale.. 

Desvoltarea acestei părţi a Dreptului se deosibesce la noi prin 

jurisprudenţă, practică, aplicaţiune, de desvoltarea specifică iranceză sait 

belgiană. - - Mi 
Jurisprudenţa nâstră se deosibesce în acâstă privinţă de jurispru- 

denţa franceză și belgiană, nu atât din cauză că tradiţiunile n6stre sunt 

deosebite de tradiţiunile Europei occidentale, ci din causă că nam com- 

parat încă trecutul nostru cu acela ul Franciei și al Belgiei, nara con- 

statat încă. unde se întâlnesc şi unde se separă antecedentele Europei 
occidentale și acele ale Europei orientale, şi, necunoscână în deajuns cari 
sunt principiele cu ajutorul cărora. se -pâte îndrepta materialul istoric dat . 
spre ideal, cari din aceste principii sunt comune Europei întregi, cari sunt 
particulare Orientului, căutăm să aplicăm şi. în acestă parte a Dreptului, 

„ care repauză pe elemente - îstorico-logice şi este vecinic. supusă variaţiu- 
nilor, principie „absolute, invariabile, incomutabile, şi ne agităm ast-iel 
iatalmente între extreme. . : - 

„ Legile n6stre sunt calcate după legile iranceze și belgiane. 
Aceste legi, sc6se din mijlocul social care le-a dat nascere, vor 

îi in veci pentru noi un iel de schelet anatomic din care. a perit viaţa, 
„dacă nu vom sci să ne inspirăm de îdeele morale cari. sai realizat în 
jurisprudenţa îranceză și belgiană, Qacă nu ne vom încredința că regulele 
de interpretare a legilor fiind elastice şi consideraţiunile morale având un 
ascedent mare asupra jurisprudenţei, progresul acestei de. pe urmă atîrnă 
nu numai de la calilicaţiunea intelectuală, ci: mai ii ! de la cali a -mai cu s&mă de la califica-. 
țiunea puritană a judecătorilor, dacă nu ne voră “pătrunde de adevărul - 
că nici un popor nu pâte să j i ă rogreseze îără un. L pi 

„pentru propriul stii, trecut. „ Proerei ” Sint vi pioiate 

1) Dreptul, 5 Februarie 1981,



PREFAŢĂ, Da IX 

"Experienţa dar şi nu logica pură este în domeniul Dreptului, . sin- 
" gurul isvor al adevărului. .. Ra DRE 

Cicero a 'avut: dreptate să dică: «Magis experiendo quam dis- 

cendo cognovi»: i | Aa a 
7 . 

„Din -tradițiunea dreptului -și jargonul juridic. Impă- 

mentenirea, înrădăcinarea în obiceiul pămentului nostru a. 

legiuirilor de origine streină. Imitațiunea Orbă, logicismul -. 

- mw me duce la el. Incordarea voințe; simțul. dreptului, 
_emoțiuneal): ! Si a 

Pechiul drept “al-ţărei, tradiţiunea, obiceiul. pământulă ai stat, se" 

vede, pe .picidre. de lut, Basilicâlele s'aii consultat numai întrun chip spo- - 

_radic, întâmplător, casuistie, pravilile Vasile Lupu, Matei' Basarab, ete., bă 

însuși Codul Calimach sati dus ca nisce irunze p6 apă, și statutul de - 

| „la 2 Mai. 1864 a făcut tabula rasa.. Aflavit et dissipali sunt ! 

„Ce s'a intemplat atunci ?. Codul Napoleon şi cele-/alte legiuiri iran- 

ceze sai răspândit la. noi de la acestă dată cu valuri pline, sai șters - - 

. ast-iel, în mare parte, urmele idealului nostru istoric, un ideal abstract „ne-a 
ademenit, biruit, robit, dar.vai | ne-am desameţit, - ne-am desilusionat în 

cele din urmă. d DI Ia 

__EI bine, obiceiul e totul. Ce sunt drepturile omului, dacă obiceiul de 

lasă-mă să te las le copleşesce ?-Ce este dreptul natural care se lovesce în 

cap cu corpus 'juris 2 Ce este equitatea lui Pothier, care e. trasă din . îilo- 

„sofia abstractă a' timpului săi şi nu din -obiceiul iranco-german? 

Vădurăm. totuşi mai sus ce “temeiuri șubrede are (6tă tradițiunea 
“ mâstră, şi deci ținuți suntem să, o întărim, so propagăm, s'o îndreptăţim “cu 

ajutorul vecheă limbi. populare, care borbeste-la inima Omenilor.2) în deosebire 

- de volapiicul juridic, care ne face de rîsul lumei. e - 

_Ori-cum însă, cine nu scie că' nevoia împrejurărilor ne-ă silit până 

mai deunăqi să rumegăm chioriși teoriile streine, şi că curentul acesta . 

puternic de echolalie-nu se pste schimba în o evoluţiune organică, fir6scă, 

naţională, de 'cât prin o încordare uriașe a voinţei n6stre? . : 

«Il est bien plus ais6, dice cu drept cuvint Zarde, d'entasser n€o- 

-logismes sur n6ologismes que de mieux parler sa langue;... de fabriquer 

les lois ă la douzaine que de concevoir le principe d'un droit nouveau, 

plus propre ă concilier "tous les interâts» 3). “ | 

Nu ne putem firesce măsura cu învățații Occidentului, dar acesta 

nu este un. cuvânt ca să jurăm în vecii vecilor în verba magistri, să facem- 

_ adică numai: un simulacru de producţiune originală, să amintim -vechiul 

„ 

drept al ţărei numai drept curiositate şi iără nici un folos.practic. . 

  

1) Dreptul din .16 Ianuarie, 1900. - E , . De i 

2) Ajută-ne Dâmnel să ne vie odată întru ajutor un jurisconsult cunoscător al . :" 

limbei populare! Da DD Pe o . 

" 8) «Les lois de imitation»>, 1890, pag. 206. 

-
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însemnă, în adevăr, t6tă kiriella pravilei lui V. Lupu, M. Basarab, 

Calimah Caragea, etc. (inșiră-te :Mărgărite!), dacă de alt-iel ne place. să 

stergem cu buretele tot trecutul nostru, dacă nu ne, călăuzim nici-odată | 

de tradiţiunea nâstră, cu-tot art. 1912 cod. civ., dacă dăm pururea 

precăderea obiceiului îranco-german ? o , , . o 

Ce preţ ai apoi comentarele n6stre scuturate iute din mânecă, şi 

împestrițate cu hotărârile jurisprudenţei n6stre cari schiopătă după cea 

streină, fără nici o critică originală a practicei n6stre judecătoresci, îără 

nici o polemică seri6să cu contradicătorii noştri în materiile . ce .legiui- 

torul nostru. le-a regulat alt-fel de cât legiuitorul strein 2?» 1). 

Consecinte credului şcâlei istorice de care ţinea, Degre care | 

“a semănat cu profusiune în câmpul .vast al Dreptului public : 

și privat, a dat cu deosebire măsura originalităţei lui în ramura 

Istoriei Dreptului “român şi- Strein, r&scolind un pământ vechii 

“ dâr necunoscut, pentru a găsi instituţiile și legile de altă dată. - 

Studiile cari formâză obiectul publicaţiei acestor patru volume 

se pot împărţi în dou categorii. Unele sunt curate chestiuni de .. 

drept, controverse, cercetate din punct de vedere curat doctrinar. . . 
Altele .pârtă asupra hotărârilor Inaltei Curți. Acestea au un 
caracter critic, 6re cum personal, fiind în legătură cu fapte jude- 
cate, cu hotărâri date. Degr6 recunoscea de sigur principiul 

"- lucrului judecat fără care nu putem avea stabilitatea Drep- -. 
tului numai în ordinea curat legală. Din punctul de vedere însă 

„moral, acela al Consciinţei publice, care judecă cu o competenţă 
nemărginită. totul, el nu recunoscea lucru judecat.. - = : 

” Există un adevăr legal şi un adevâr moral.:Să nule con- 
fundăm unul cu-altul. Cel dintâi stă în aplicarea. legel scrise, în 
hotărârea. judecătorâscă. Cel d'al doilea 'stă în “critica Consciinţei. | 
sociale, :în analisa. și critica ce or! şi. când o p6te face juriscon- . : 
sultul. De cele mai. multe ori aceste dou& adevăruri se confundă, . 
forte rar însă se întâmplă că se .deosebesc. De aceea Degre a 
dis, că  <orl-ce nedreplate trebue să stârnâscă o vijelie în opinia 
publică revoltată, căci numai! atunci Legea. are autoritate». lar de 
densul sa putut spune -cu drept cuvânt că represinta şi Legea şi” 
Magistratura ! :- Pa 

Publicaţia scrierilor lu - Degr6, de şi voluminbsă, nu este : 
complectă. Cele patru volume, din cari până acuma numai. unul 
sa tipărit, nu cuprind .de. cât ceea ce sa publicat în viață fiind . | 
autorul. Ai mal: rămas în biuroul șăi, în bibliotheca sa o-:mul- a 
țime de manuscrise ce r&mân. pe vecie necunoscute, căci pe patul _ 

  

„ 1) Acestă. doctrină am arătato întera ind'o i iceturile si? 
vechile n6stre instituţiuni în <Originile dreptului Roren apte în popieeiurile p 

o 

a
 
a
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| săi” de mârte a | rugat pe soție să ardă, tot ce se va găsi scris dar 

încă netipărit,— şi .este colosal de mult. Credea Degre că stin-. 

* gându-se focarul de lumină, trebuia. să se stingă orl-ce rază, că 

“totul” încetâză cu cea. din urmă suflare? Era '6re un simțimânt de. 

: -. modestie care Y%-a. dictat acestă ultimă voinţă? Era temerea unei 

critică - postume la care numai putea, răspunde, el care se obici- 

-_- nuise” în“viață a avea cel din-urmă. cuvânt? Era simțământul 

_““imperfecţiunei operei nerevădute ?. Mobilul hotărârel lui sa dus cu 

e]. Cu tâtă acâstă asa voință, în numărul Dreptuluă de Duminică 

18 Iunie 1900, diua inmormântărei lui Degr6, apărea studiul asupra. 

Embaticului, pe care "1 trimisese redacţiei în ajunul morţei. 

Am dulcea mângâiere de a păstra în scrinul mei manu- -.: 

„scrisul: acestei singure publicaţii postume. Nu mă pot împiedica, 

„de a. arăta aici impresia neașteptată -ce am simţit recitind acum 

studiile luf Degr€ : din întâiul volum. Articolele lui isolat publi- | 

"+ cate, di cu di, îmi păreau şi mie ca multora, une-orl. confuse, - 

- obscure, firul ideii întrerupt de altă ideie în text sau notă. Adi 

- când am-un tot înaintea - mea, aceste studii nu-mi mal par 'nisce 

abstracţiuni nelegate. Ele sunt un corp, o doctrină cu un plan | 

' determinat mal dinainte de cel ce.a -conceputo. Acum pare că 

- văd în: Degr& un s6re ascuns, ale cărui raze luminsză întrega 

„operă ce altă dată putea părea .obscură, în unele părți. ... 

c.&. Dissescu.



NOTIŢE BIOGRAFICE | 

| Alexandru Degr€ s'a născut în laşi la 9. Martie 1839, El era despre 

iată de origină îranceză. Bunicul săi, medicul Degr6, a părăsit-Franţa în 

timpul marei revoluţiuni, emigrând în Ungaria. Fiul acestuia, Ignat. Degre,, - 

farmacist, a .venit în Iaşi: unde s'a stabilit şi a luat în căsătorie la 1839. 
-pe. Wilhemina Kraus. Aceştia sunt părinţii lui "Alexandru Degre. . 

La virsta de 5 ani, Alexandru Degr6 rămâne orfan de tată şi muma |. 

lui se câsătoresce a doua 6ră cu Aristid Bendella, medic la lași. O 

, Alexandru Degr6 şi-a tăcut studiile liceale la Cernăuţi, iar -pe cele- ” 

univ ersitare la Sibii, Buda-Pesta şi lena (în Germania), de unde-a obţinut 

titlul de doctor în drept. i | În , 
In anul 1862, reîntorcându-se .în ţară, a intrat în magistratură ca 

substituit de. procuror la tribunalul Iași. . Da . 

In curând se căsători acolo cu fiica celebrului doctor L. Russu, | 

„Ecaterina. Din acestă căsătorie, Degre. avu .trei hice, dintre cari numai 

“una “i-a supravieţuit.” i 
In anul 1865, lulie 4, Degr6 fu înaintat procuror la tribunalul Iași. . 

“La 7 Aprilie 1866 fu trecut membru de ședință la acelaș tribunal. La 12». 

Noembrie acelaș an, îu înaintat prim-procuror tot la tribunalul Iaşi. La 

12 Mai 1867 îu înaintat procuror de secţiune la Curtea de apel din aşi ; - 

apoi, la 13 August 1868, procuror general la -Curtea de apel din Focşani 

până la 24 Septembre acelaş an, când îu iransierat în aceeași calitate la 

Curtea de apel din Iași, iar la 6 Februarie 1869, îu trecut procuror de 

- secţiune la Inalta Curte de casaţiune şi justiţie, de unde dimisionă în 

Mai 1870 şi începu a practica advocatura, fiind numit advocat publie în 

laşi. Peste şase ani, în 1876, primi postul de agent diplomatic al Româ- . 

niei .la Berlin, unde stătu până la 1 Noembrie 1878. La 14 Februarie 1879 - 

Degr îu numit: consilier la Inalta Curte de casaţie şi justiţie și remase 

în acestă demnitate. până la moartea-i. i aa 
_ “Acesta este cariera -pareursă de Alexandru Degr6; cât despre carac- 

_i6rul şi însuşirile lui ca magistrat, e. destul să reamintim aci cuvintele. - 

rostite în Senat.de d-nul C. Dissescu, ministru al justiţiei, cu prilejul dis- 

cuţiunei legei de procedură civilă. . 

«Am urmărit şi eii, d-lor, tot ce sa scris în diare asupra acestui - 

“proiect de lege, și s'a scris-mult. S'aă făcut chiar cronici literare și juri- 

a
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ice, şi deosebită satisfacţie am vădut că mi s'aii adus laude, că 

ae cuvintele legii la i iounanai tuturor. D. Missir cundsce po .un mare 

jurisconsull, care e lipul judecătorului din antichitate, un judecător 

care se ştie cât lrăesce de isolat și cum judecă fără părlinire pe ori- 
cine, Ei bine, acest jurisconsult vorbind de modul de a se rosti al legiui- 
torului, sa pronunţat contra jargonului juridic. Cred că e înutil să mai 

numesc pe acest distins membru al Curţeă de casaţie, care e cunoscul 

de toţi i)». | . , 
Deşi. de origină streină, născut însă în ţară, Alexandru Degr6 sa 

considerat român şi'a simţit tol-da-una românesce. El nu a fost nici-" 

odată supus unei protecţiuni streine, a intrat în serviciul statului ca român, 
s'a supus la tâte îndatoririle și a exercitat tote drepturile pe cari le au 
numai românii, fără ca cine-va să-i conteste dreptul, până în diua când a 
fost numit judecător la Curtea de 'casaţie. Atunci, la 1879, pentru întâia 
Gră chestiunea naţionalităţii lui Alexandru Degre îu ridicată în Cameră, 
printr'o interpelare adresată d-lui Eugenii Stătescu, ministru de justiţie, de 
„către un deputat, d-l Anghel, care atacă numirea lăcută ca ilegală.: 

Este interesant a reaminti aci acestă interpelare şi discuţiunea urmată 
cu prilegiul ei în şedinţa Camerei de la 19 Februarie 1879: 

"DD. D. Anghel. — Am onâre a adresa d-lui ministru de justiţie o 
” interpelare. Ieri am vădut în Monilor că sa numit membru la Curtea 

de Casaţiune d-l Degre. Seie d-l ministru că d-l Degr6 nu este român, 
nici împământenit, fiind-că eă-sunt gata a proba acâsta? 

| D-l E. Slătescu, ministru de justiție. — D-1 .Degr6 nu pentru întâia 
Gră este numit în funcțiuni ale Statului și chiar în cele mai mari. In 

“anul 1868 a ocupat iuncţiuni judecătoresci. ca procuror la Curtea de apel 
din lași şi la Curţea 'de casaţiune.  . o E 

-O voce. — Prin usurpaţiune. Di o = 
„__ D- ministru de justiție. — Nu mai departe de cât acum un an 

- ȘI jumetate chiar de către acest guvern, din care am ondreaa face parte, 
de către d-l N. Ionescu fostul meii coleg, D-l Degrâ:a iost numit repre- 
sentant al Statului pe lângă una din marele puteri ale Europei. In tâte 
aceste ocasiuni nu s'a ridicat cea mai-mică obiecţiune în privinţa naţio- 
nalităţei d-lui Degr6 și în privinţa dreptului ce are dea ocupa: acele 
iuncţiuni.. Prin urmare, înțelegeți că sunt în drept a îi cu totul surprins 
de acestă interpelare, și până voii vedea probe de acelea în contra cărora 
nu mai este nimic de dis, voiii susţine.că d-l Degre are- calitatea de a - îi numit, . a ia ae tă 

_înra P: Da Anghel. — În adevăr, d-l Degre a ocupat mai multe iuncţiuni 
sciut că app ja vocea ca. să arate că nu e român. .Nici ei nu am 

putea il:0 asemenea contestare până -mai “dilele trecute când 
: vorbeam cu un adversar âl guvernului. actual, : care 

iată cum am aflate 1ăti 
mi pBunea Că acest guvern iace numai ilegalităţi. Ei îl combăteam (ila- ri ca i intrebam cum ? Și el ca să-mi probeze îmi spune ca s'a numit - de casaţiune d-l Degre, care e strein. Pentru ca să mă convingă 

- , Ă 
. 7 ” o . 

Şedinţa Senatului de la 21 lanuarie 1900. A. S.-R. Principele Ferdinand 
2 

1) 
moștenitorul tronului, asistă la sedi i tuluă, sesiunea, ordinară 1890-_î900.(pa 8 e de clonate Y Destaterile Sena . 

SI 
. 2 ” ” 
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că este - strein, 'mi-a spus să vin aci şi să caut în archivele Adunărei 
cererea sa de împământenire, am venit aci şi am găsit suplica d-sale, 

Voci. — Citiţi-o!' ERE a. 
D. D. Anghel, — lată petiţiunea d-lui Degre: 

Domnule Preşedinte, -. -. 

Dorinţa de a, mi se constata, contorm legii, naționalitatea română 
mă îace a supune“ cu cel mai adânc respect d-v. suplica de aţă. 

Născut şi crescut în România, am credut tot-d'a-una, și eram mândru .. 

a cugeta .ast-fel, că sunt român. Patria mea nu pâte să îie alta, de cât 

aceea pentru care simt că bate cu vivacitate inima mea, și dacă ar avea - 

a se pronunţa asupra naţionalităţei mele, fiinţa supremă care pătrunde 

în inimele Gmenilor, sunt sigur că decisiunea 'ei ar constata. că sunt 

român. Dar nici legile României, .ceea ce singure constitue un interes 

“practic: pentru mine, nu sunt de natură a mă îace să tremur pentru 

succesul causei mele. Liber de ori-ce îndoială în privința naţionalităţiă 

mele, acceptai în anul 1863 iunţiunea de substitut de procuror şi înaintai - 

apoi la gradul de procuror la tribunalul de Iaşi. Demisionat la 11 Februarie, 

fui din noii onorat cu iuncţiunea de judecător, numit apoi prim-procuror - 

la: Curtea de apel, funcţiune ce ocup şi astă-qi. 

__ De la: majoritate până astă-di am indeplinit şi datoriile. către Stat 

ce sunt impuse numai românilor, plătind darea personală. “Sunt acum 

trei ani. când am fost înseris la primăria comuriei Iași în lista: alegătorilor .. 

și m&.bucur de atunci până.- astă-qi de dreptul de alegător, fără să-mi . 

... Acâsta. era situațiunea mea, acestea drepturile mele, când a venit 

legea nouă, hotărând .ca fie-care individ născut şi crescut în România, să 

“reclame în cursul-unui an de la majoritate, sai-de la promulgarea legii 

“ calitatea de român. De a _ a 

_ Având: dar atunci aceea ce se numesce possessio-status, nu puteam 

să reclam un lucru pe care îl posedam de bună credinţă. In adevăr, după 

lege, numai un român.pâte. să îie alegător şi să revestâscă o iuncţiune 

publică. - a N DI i 
Dacă art. 8 codul civil, a. stabilit o preseripţiune de un an, acâstă 

prescripţiune este necesarmente supusă regulelor generale de prescripţiune. 

: “După art. 1886: cod. civil,-nici o preseripţiune nu p6te începe a 

curge -mai înainte de-a se nasce acţiunea supusă acestui-mod de stingere. 

Când însă mă folosesc de drepturi politice, când am posesiunea calităței 

de român, acţiunea autorisată de art. 8 cod. civil, în tot cursul. pose- 

siunsi acestei câlități din „partea mea, nu este născută, ea sar nasce - 

- în momentul când aş părăsi “acest drept sai când - după reclamaţiunea ă 

din partea celor în drept aşi fi deposedat prin o; hotărâre judecătorescă. . 

Deci departe dea îi prescris dreptul meă de a benelicia de art. 8 cud. . 

' civil, acţiunea mea nici nu: este născută, și dar, după lege, sunt în drept 

a reclama" și de acum înainte calitatea de român. * e | 

| Dar:dacă aceste res6ne sunt decisive în favorul mei, că nam. 

- perdut dreptul. de a beneficia de art. S-citat, 'mi permit a mai face încă 

o reflecţiune care va întări și elucida mai mult. acest adevăr. Și raţiunea .
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care a făcut pe legiuitor să stabilescă o prescripţiune de un an, vine în 
e n | legei în Adunarea Naţională -din -Francia, ne 
ajutorul mei. Raportorul leg i 1 Napol care este modelul arată care este raţiunea art. 9. din codul Napo con, a 

“art. 8 din codul nostru civil, în termenii următori : «Legea voesce a s 
«asigura dacă în adevăr există afecțiunea pentru pământul natal în inima 
«reclamântului». Totul. este dar să dovedesc că am afecţiune pentru 
patria mea, că ţin la drepturile -de cetăţean român, că mi este scumpă 

: i mân, Pa - - - i - , 
calitatea de on insă de trei ani dreptul de alegător, cine "mi pote bănui 
că 'mi este .indilerentă calitatea de român, şi că ambiţiunea mea nu este 
destul de ardentă în privinţa drepturilor politice în România ? i Să 

Intâmpinând însă la mai multe ocaziuni dificultăţi în privinţa naţio- 
“nalităţei mele, m'am determinat a eși cu ori-ce preţ din o stare de lucruri 
provizorie, o situaţiune deplorabilă și nesuferiveră. A o 

“ Alară de acâsta, chiar dacă n'ași îi născut şi crescut în. România, . 
„aşi fi în drept a cere să fiii dispensat de stagiul de 10 .ani. Puterea 
judecătorâscă este una din cele trei puteri cari concură a londa pros- - 
peritatea și mărimea naţională. Și în acestă ramură a. activităţii 'sociale 
să cere ca funcțiunile respective să fie încredințate unor 6meni cu cunos- 
cinţă specială. Cred că nu exagerez când susţin că'după starea lucrurilor 
de astă-gi, un iuncţionar care are gradul de doctor în drept, şi: a îost 
înaintat într'un spaţiă de timp numai. de 5 ani, de la postul de substitut 
de procuror la: tribunal, până la postul de procuror la Curtea de apel, 
prezintă talente destinse (art. 16, codul civil, alin. ultim... 

- Vin dar, cu cel mai profund respect a vă ruga, d-le preşedinte, ca : să bine-voiţi a deleri cauza mea înaltei Adunări Legiuitâre, spre a'mi acorda calitatea de român, la care cred ca sunt autorizat a aspira: pe baza laptelor, că sunt născut. și crescut în România, și exercitez de atâta timp şi drepturi politice în patria mea. a i - „Alăturatele documente sunt destinate a proba existenţa condiţiu- nilor “cerute de lege.pentru stabilirea dreptului solicitat : certificatul pri- „măriei comunei Iaşi, că-sunt născut în. România și m'am bucurat și mă „ bucur de calitatea de roriân ; actul de: nascere şi certilicatele tutulor “consulatelor” puterilor streine din lași, că nu sunt înscris în listele strei- 7 nilor şi "nu m'am bucurat, nici-odată de protecţiune streină. - -Primiţi, încredințarea protundului mei respect. “ 

_ " Alexandru Degrâ; 

Ac6sta este cererea d-lui - Degră, și comisiunea de indigenat a Camerei .a hotărât să se.-aştepte până când domnul Degrâ- va prezenta actul de botez și proba cum câ a emigrat de acolo 'de unde trebuia să migreze. Acum, d-lor,: rămâne la d-v6stră să decideţi” dacă domnu egrâ a căpătat sait nu dreptul de român pe care "l-a cerut. - IE da. D. T Maiorescu. Domnilor deputaţi, cestiunile personale sunt tot-! | a-una de Gre-care. delicateţă şi nu sciii dacă d-l Anghel a făcut bine să aducă o cestiune personală, de acestă natură,: înaintea Camerei. Curţii de aaa ace domnilor, cu un înalt funcţionar, cu un membru al: ȘI avem mai mult înaintea n6stră, avem pe acela pe
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care guvernul acesta "| numise ca reprezentant al României la Berlin şi 
care a semnat o Convenţiune a ţărei cu Germania. Inainte de a ridica 
dar înaintea ţărei indoeli asupra fundamentului existenţei oficiale a d-lui 
Degr6, asupra românităţei regulate a d-sale, şi*de a aduce ori-ce fel de 
atingere corectitudinei d-sale, era mai bine să se caute ori-ce alt mijloc. 
Jegal pentru lămurirea acestei cestiuni ; mai bine să se [i votat îără 
discuţiune indigenatul, dacă asupra acestui punct era îndoială. Dar ei 
cred că nu este îndoială. cred că ministrul justiţiei când a lăcut acâstă 
numire, Sa aflat în faţa unei posesiuni de stat necontestată până acum, 
găsise un agent diplomatic al României, găsise un fost procuror de secţiune 
al înaltei Curți de casaţiune, găsise înaintea sa o pers6nă ale căreia cunos- 
cinţe juridice sunt recunoscute de toţi şi care în tot timpul a trecut de 
român, care a îost înscris în tabloul :avocaţilor de la laşi precum şi în 
lista alegătorilor, şi pentru a căruia românitate nimenea nu s'a îndoit pici- 
odată. Vine acum însă d-l Anghel şi descoperă un act în archivele Ca- 
merei, cu care voesce să dovedeâscă că domnul Degr6 nu este român, Mai 

- întâi, d-lor, că î6rte r&ă aii făcut tâte Camerile” câte s'aii succedat, dacă 
nu a găsit timp în 11 ani să recunâscă d-lui Degr6 calitatea sa de român. 

Dar să lăsăm acesta la o parte. D-nu Degre a lăcut petiţiunea 
acesta la 1868 şi cerea ca să i se constate''că are calitatea de român 
fiind-că este născut în ţară, este creştin şi ajuns la majoritate înaintea 
legei din 1865, şi că a manilestat intenţiunea sa de a îi al acestei ţări 
prin îaptul că. a primit iuncţiuni în acâstă ţară, iuncţiuni de acelea cari 
presupun că trebus să fie român și că s'a-inscris ca alegător, Va să dică 
d-sa şi-a' manifestat în un mod autentic dorinţa sa.de. a. fi al acestei 
țări, iar nu al altei ţări, -. - - ă 

Acuma este o controversă 'asupra aplicărei art. 8. Sciţi că cei năs- - 

cuți în ţară, dacă nu s'aă bucurat de o protecţiune streină, ajunşi la 

majoritate ai dreptul de a declara într'un an, dacă vor_să rămână cetă- 

țeni în acestă ţară sai nu. Se nasce însă întrebarea: unde trebue să 
iâcă acâstă declaraţiune ? Unii o cer la primărie, alţii o cer la Cameră ; 
dar în ori-ce cas Camera saii primăria în asemenea casuri n'aă all. rol 
de cât a constata manitestarea voinţei reclamantului. Când a venit dar . 
d-l Degre şi și-a manitestat dorinţa de a fi. român, e constatat că d-sa 
e român. Acesta mai înainte. putea să fie încă în indoială, a venit însă 

o hotărâre a lInaltei Curți de casaţiune anume în.acest sens, și am 
îndrăsnit să iati cuvântul pentru că acea hotărâre mă privea pe mine. 

| “Eă sunt născut, d-lor, în Craiova şi am trecut tot-d'a-una de român. 
Cu t6te acestea tot din partea aceea, din care vorbesce astă-di d-l Anghel 
contra d-lui Degr6, de la fracțiune, și anume de la d-nii Suciu, Gheor- 
ghiu și alţi colegi'ai mei de la universitatea din' Iași, s'a ridicat contes- 
tațiuni că eii n'aș îi român, ci transilvănean. În .urma acestei contesta- . * 
ţiuni,: primăria de laşi m'a şters din listele electorale. Ei am făcut recurs 
în casaţiune şi acei d-ni 'şi-aii-dat ostenslă-'să vie din lași până la 
Bucuresci la” casațiune ca să dovedâscă că nu sunt român și nu arh 
dreptul să fiii cetăţean. în acâstă ţară. Atunci era. la casaţiuue procuror- 
general d-l Papiu Ilarian, român din Transilvania, și între d-l Suciu, ase- 
menea din 'Transilvania, și mine din Craiova, să născea o certă, care e 
român ? (Ilaritate). a. Si i 

Al, Degr6. . : a o | a 

7 
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Curtea a dis că, de și tată] meit a putut să fie supus austriac, însă 
fiind-eă ei sunt născut în ţară,. la Craiova, și ajuns la majoritate am 
manifestat dorința de a îi român în mod -autentic, prin faptul că am 
primit o îuncţiune administrativă, ca director al liceului din lași, și că 
am iost înscris în listele electorale; ” . 
| Considerând că nu e prevădut prin lege înaintea cărei instanţe 
anume să se maniieste dorinţa de a îi al acestei ţări iar.nu'al alteia; 
că maniiestarea auteutică în privinţa acesta e bună şi că nu trebue ca 
în asemenea casuri să se interpreteze legea .în sens așa de strins: sunt 
și rămân recunoscut ca român. 

Cred că de “acest precedent, Sar putea folosi în ori-ce cas şi d-l 
Degre ; cred insă că d-sa nu are trebuință nici de acâsta, căci are cea mai bine stabilită posesiune de 'stat, prin urmare putem să trecem la ordinea dilei recunoscând că bine a îost numit în funcțiunea ce ocupă, remâindu-ne numai îndoiala daca bine a făcut d-l Anghel ridicând acestă interpelare. o 

 D-l Bugeniă Slătescu, ministru de justiție. — D-lor deputaţi, am cerut cuvântul numai ca să pun în vederea d-vâstră și raportul dele- „ gaților, care a avut loc la 1868 în urma petiţiunei citite de d-l Anghel, din care raport'se p6te vedea că chiar atunci în spiritul delegaților nu - a lost cea mai mică îndoială asupra temeiniciei cererei d-lui Degre. lată ce se dice în acest raport: A , 

Domnilor deputați, 
___„ Comisiunea de indigenat în şedinţa din 20 Decembre 1868, exami- nând cererea de recundscere de român a d-lui Alexandru Degr6, a văqut: 1. Că d-l Alexandru Degr€ este născut în lași la.anul 1839 după Din er abeZĂ actul parohial al bisericei cu patronul Adormirea Maicei 

2. Actul primăriei de Iași sub No. 161 din 10 Ianuarie 1868, prin 

țiuni publice, că s'a bucurat și i i d i 
U € i ŞI se bucură de calitatea de român, căci exerseza și drepturile de alegător de -mai mulți ani. lasi arenă în vedere și „certilieatele consulatelor Puterilor streine din ȘI | e constată că d-l Degre n'a îost nici-odată înscris în lis- tele supușilor acelor consulate; s " - en Is omisiunea, în basa actelor menţionate mai 6 opini 

( , mai sus, este de opiniune a se Sub sensului Alexandru Degre drepturile deplinului indigenat. - -sem „raportor, cu onâre vă supune acâsta la cunosti - d-v6stră, rugându-vă să regulaţi cele de cuviință | omosunța 
Raportor, Dr.. A. Fătu, 

Am citit acesta numai pentru ca să arât.. . D. Anghel. Acolo î " dice | 

D. „d & altă încheere unde sa di facă uici o lucrare, până nu se va aduce un act d ice ea Să mu se 
„ Ministru: de justitie i Î 

vorbesce d-l Anghel, Za scuze vede „că “sati adus aste rude caro 
cererea, S'aii adus actele cerute, şi
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pe baza acelor acte s'a încredinţat comisiunea de atunci cum că cererea 
este intemeiată, şi și-a făcut raportul bazându-se pe acele acte. Acest 

„raport este subscris de d. doctor Fatu. 
, Prin urmare, d-lor, în acestă ocurenţă, pe cât timp sde la 1868 
până astă-di, în un decenii deplin, nu numai.că nu sa pus. câtuși de 
puţin în contestaţiune drepturile de pămintean ale d-lui Degr6, dar încă 
ca consacraţiune, ca să dic așa, a acestei recunâsceri care sa făcut 

“ atunci în.urma -petiţiunei d sale, guvernele t6te câte saă succes i-ati . 

încredinţat cele mai înalte îuncţiuni din stat, îără să se îi ridicat nici o 

- contestaţiune Ințelegeţi dar că este o posesiune de stat ast-iel de cons- 
tantă şi întemeiată pe fapte atât de positive şi legitime, în cât astă-di 

“arii o sumă nedreptate care sar face de a se pune în discuţiune naţio- 

  

nalitatea şi drepturile: de „pămintean de cari sa bucurat până acum 
domnul Degre. si pu 

“Aşi ruga dar pe onor. Cameră, atât în interesul de a face justiţie, 

_ cât şi pentru a nu aduce o lovire actelor importante la care domnul 
- Degr6-a participat, atât -ca îuncţionar cât și ca cetăţean, având drepturi 

_ 'pohtice de alegător, să bine-voiască a vota, prin o moţiune care se va 
"face, cum că drepturiie de cetâţean. român ale' d-lui Degre nu pot îi puse 

în discuţiune.  . -- Ta ă Ne 
D. Qr.. Vullurescu dă citire următârei moţiuni: 

_ Asupra înterpelării d-lui Anghel în privinţa naţionalităţi d-lui Degre, 

“ numit la înalta - Curte de casațiune. şi justiţie : ! 

" Camera, ascultând pe domnul ministru al justiţiei şi constatând din 

actele produse că domnul Alexandru Degre are calitatea de român, trece 

- la ordinea 'dilei.  - | E a o E 
“Se pune la vot închiderea discuţiunei şi se primesce.- - n 

__D, vice-preşedinte. -Discuţiunea s'a inchis ; prin urmare se pune la 

vot cu bile moţiunea ce s'a citit. 
. 

Adunarea procede la vot, şi resultatul scrutinului este cel următor: 

Votanţi, cc eee camee e + 80 
Majoritatea reg. . . e e o ee ee. o. dl 

Bile albe .-. cc. co... cc... +00. 

| -Bile negre . î. .  . . . cc. se .20 
D. vice-preşedinte. Moţiunea este adoptată. 

_ Acestă moţiune votată de Cameră nu sa credut suficientă pentru 

deplina regularitate” a iormelor legale în ceea ce privea naționalitatea lui - 

„Alexandru Degre. De aceea -d-l Eugeniu Stătescu, ministru al justiţiei, 
depune un proect de lege care se .votă de ambele. Corpuri legiuitâre şi 

fu promulgat în Monitorul Oficial de lu 10 Martie 1879, în următârea - 

coprindere: e i - - 

LEGE: 

Articol unic. — Declaraţiunei ce D. Al. Degre a făcut în anul 
1868, către Primăria 'din laşi şi Adunarea legiuit6re de atunci, prin care 
a optat pentru naționalitatea română, i se dă forța și eficacitatea legală 
'a declaraţiunei anuale cerută de art.-8 din codicele civil.
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Acestă lege s'a votat de Senat, în ședința din 10 Martie 1879, și 4 Dle « 

jori 5 i, contra a 2, i at cu majoritate de 35 voturi, i 

pa adop ! Vice-preşedinte, DIMITRIE GHIKA 

(L. S. $.) Secretar, D. Pişoa. 

, ilor, în ședința din 14 «stă lege sa votat de Adunarea deputaţilor, În $ | 
Martid 18 si Sa adoptat cu majoritate de 60 voturi, contra a 6 şi 7 | 

amine, | Vice:preşedinte, G. HASNAŞ 
(LL. S. 4.0.) Secretar, V. Calcantraur, 

Promulgăm acestă lege şi ordonăm ca ea să fie învestită cu sigi- liul Statului și publicată prin Monitorul Oficial. 
Dat în Bucuresci, la 17 Martie 1879. 

4 

CAROL. 

([. $. St.) | EC 
Ministru secretar de stat 

la departamentul de justiție, i e 
EUG. STĂTESCU. 

No. 643, | 

Cu modul acesta, dorinţa cea mai scumpă a lui Alexandru Degr6. do a fi al acestei țări, a dobândit consacraţiunea legală. 

* . 

Activitatea lui. Alexandru Degr€ pe t&remul literaturei juridice. a fost consarată Dreptul. EL a iubit acâsta revistă cu o adevărată dragoste de părinte; de la 1S71, când a fost creată, Alexander a hrănit-o cu fecun- ditatea ştiinţei și a vastei sale erudiţiuni, până în ultimul ceas al vieţei. Adunend aceste lucrări preţi6se, împrăștiate în colecţiunile Dreptului, cari ad devenit I6rte rare Şi unii ani încă nu se mai găsesc, indeplinim o dorinţă scumpă a lui Degr€, la care se gândea adesea, dar nu "i-a iost dat So vadă realisată trăind, 
- Alexandru Degr a incetat din viaţă la 16 Iunie 1900. EI suterea de mai mult timp de un asthm care "i ingreuia respirațiunea. Viaţa liniștită. și regimul cumpătat ce ducea nu ai impedicat - progresele bâlej. Din Martie trecut bola incepu a fi din ce în ce mai îngrijitâre, dar el resista ȘI nu-și intrerupse mergerea la Curtea de casaţie pâna în diua de 11 lunie, când luă pentru ultima ră parte la lucrările Curţei. Inmormintarea sa facut, după dorința lui, fară pompă, la cimitirul catolic, in diua de Duminica 1S lunie 1900. Dup& terminarea serviciului religios, Sai pronunțat patru discursuri de către d-l Schina, prim-preşe- dinte al Curţei de cusaţie; d-l C. Dissescu, ministru al justiţiei, d- G. 

Danielopol, decanul corpului de avocaţi și d-l V, AMhanasovici, în numele. redacţiunei Dreptuha, 
„___ heproducem aici cuventarea d-lui Dissescu, care pune în lumină 
intreza operă a luj Degr6 ca magistrat și ca jurisconsult:
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Inaltă Curte, . 

Domnelor, Domnilor, . 

 Durer6sa pierdere a acestui mare judecător şi învăţător, ne armintesce 
cuvintele pe cari cel mai înalt magistrat al țărei le spunea, nu sint încă 
cinci-spre-dece ani de atunci, pe marginea unui mormânt vecin, «că 
omul public are câte-odată datorii prea mult grele de îndeplinit. 

Nici-odată n'am Simţit mai adinc tristul adevăr -al acestei cugetări, 
- cădându-mi toemai mie, — acela care Pam cunoscut de aprâpe şi lam 

putut preţui şi. iubi î în lupta pentru drept cit şi ca scriitor la Dreptul — 
grâua sarcină de a spune cât de mare este golul pe care Alexandru 
Degr€.. îl lasă în urmă-i şi de câtă durere surit coprinşi mai cu deosebire 
cei insetaţi de. dreptate. 

Dar Dumnedeii, pe care, cel cel! plingem astă-ai îl numea. în unul 
din studiile sale causa necunosculă, a pus în „sufletul omului îndurerat 

şi mângâerea. 
„Acestă mângâere pentru noi este viea lumină pe care Degre o lasă în 

urmă-i ca şi un puternic s6re care dispărut strălucesce încă. | 
Alexandru Degr întrupa în el sentimentul Dreptăţii Imanente, justiția 

legală şi principiul sciinţilic al Dreptului, 
- „Aceste trei mari însuşiri ale omului, ne explică complexitatea 
“personalităţii lui şi bogata producţiune în. întrega lui activitate. . 

Ţinând de două geniale popâre : prin origina părinţilor de națiunea 
- tranceză, — străbunii săi sau. vEdut nevoiţi a părăsi Franţa într'o epocă 
de fapte! mari și gener6se, 'dar și de violențe nebune,— prin cultura și 
educaţiunea lui, de rasa germană, — spiritul lui Degr6 era încărcat de acele - 
irumâse. sentimente. şi cunoseinţe cari se transmit. pria succesiunea, 

generaţiilor puternice. 
In acelaş timp avea o mare “înlesnire de a deslega problemele cele 

mai grele,. vădând repede unde este nodul de tăiat. N 
Simţul juridic era născut în  Degrâ. Iată de ce în scrierile sale îl - 

vedem de multe ori trecând peste Hliaţia succesivă a ideilor, pentru a 
ajunge repede la deslegare. - - 

Omul nepreţuit care s'a stins din acâstă vicță, a cunoscut şi a. 
practicat justiţia sub cele trei mari forme al ei : R&sbunarea, Apărarea 
Și Recompensa. a | 

Și în adevăr, în viaţa lui judecătorâscă, 1 vedem vorbind în numele 
societăţii vătămate, cerând pedepsa inculpatului : procuror la tribunalul 
din laşi (1865 și 1866), Curtea de apel din Iași şi Focșani (1867 şi 1868) 
și la. Inalta Curte de casaţie (1869 şi 1870). Mai târdiă îl' vedem luptând 
ca. avocat pentru cei ce s6: găsesc în conflicte de drept. Acestă activitate 

__ judecătorâscă îu însă de scurtă durată. Omul ideei nu se putea bine învoi. 
„eu condiţiunea de a fi representantul unui interes personal. 

” Reintrând în ordinul judecătoresc, 'I găsim la Înalta Curte de casaţie 
și justiţie, la autoritatea și. splendârea căreia a contribuit neîntrerupt 
de la 1879 până în cel din urmă ceas al vieţei sale. Dar și aci natura 
lui complexă, spiritul lui cu totul neatirnat de nimeni şi de nici un preju- 
diciă, îl împedică de a lucra numai în cercul strîns al. datoriilor legale
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ale judecătorului. Dacă Degre încetase de a îi avocat al intereselor parti- 

culare. personale, el p'a putut înceta de a îi apărătorul Dreptului. 

Un principiu social de administraţie a justiţiei cere ca la Înalta Curte 

hotărârile să fie date fietivamente în unanimitate. Convicţiunile lui Degre 

erai prea adânci, ptea puternice pentru ca atunci când omul îşi relua 

libertatea sa de judecată şi acţiune, să nu-şi spue credințele. . 

De aceea, după ce cu t6tă ardârea pe.care o dă credinţa sinceră, 

desinteresată şi puternică, el o apără în : camera de chibzuire, 'l „vedem 

reluând sub lorma adnotațiunilor, mai tâte.deciziile însemnate ale Inaltei 

Curți, le susţine, le critică, le aprobă, le desaprobă, le însufleţesce în tot 

cazul şi formeză ast-iel dintro grămadă de hotărâri aride, câte odată 

„mute, un organism plin de vi6ţă care constitue un monument al Dreptului 

român şi o întrâgă literatiră juridică. 

In unele din acele critice a putut să să înșele. Dar şi în erorile lui” 

Degr6 este mare şi pâte îi pildă. Erorile lui nu -porneaii nici-odată din 

calcul, 'patimă saii înriurirea altuia. Erorile lui eraii sincere şi ca intrega 

lui cugetare plecai din adâncul sufletului lui drept şi generos, 

Literatura" juridică! Dânsa mai cu s6mă este creţiunea lui indivi: 

duală. Ea îi va purta mult timp doliul.: 

Până la 'Degr€ în câmpul necultivat al dreptului avem mici cărări 

trase de câţi-va jurisconsulţi cari "l-ai precedat. Lui însă revine marele 

merit de -a îi prefăcut aceste mici cărări în un drum mare şi Îrumos, pe 

care îl luminâză şi îl va lumina marea sa personalitate, cu ideile co a 

aruncat în drepta şi. în stânga cu multă erudiţiune și cu o stăruinţă ce 

nu s'a desminţit un singur moment până Ia slirşitul vieţei. 
* 

Ce rază de speranţă mai. încurajătâre, ce probă mai puternică că 

totul nu se sfirşesce aci şi că omul "şi asigură continuitatea vieţei sufletesci, 

de cât faptul. acesta minunat, că Degr6 care s'a stins alaltăeri seră, în 

acest moment când noi îl plingem, vorbesce prin adnotaţiunea sa apărută 
în Dreptul de adi asupra unei decisii a Înaltei Curți, tuturor Gmenilor 
de drept cari ai judecat sai pe cari “i-a judecat! A 

Natură adevărat jupiteriană !- Tu, care o vicţă întrâgă ai dat 
recompensa celor asupriţi. şi . nedreptâuţi, mai avut resplată, corâne şi 
onoruri,- din înălţimea în care te găsesci pare că ai vrut să ne spui că 

„legătura de idei și sentimente nu se rupe nici-odată. 
Fecunditatea geniului s&ă literar este minunată. Degre a scris în 

tâte ramurile sciinţelor sociale şi morale. o - 
zi insecta citi național şi internaţional, procedura civilă, dreptul penal 
fonal sat cărui ă, dreptu „comerciul ca şi dreptul politic constitu- 
ționa „Sai a ministrativ, economia politică, finanţele chiar sunt câmpul în 
Cole Acolo em enător de idei a discutat. cele mai grele chestiuni și a dat 
Be un pămiat veci e riginalitatea lui a fost şi mai mare, exercitându:se 
Emor chestii de de În: necunoscut, este în ramura Istoriei, usupra 

„urept de caracter românesc. 'Ce pline de învâțămint 
sunt studiele marelui ijurisecon i i i 
sanort e q a a An sult plecat dintre noi asupra moşnenilor, 

și cea de adi. 
Activi i | : , 

si juridice tatea „ă Degre nu se mărginesce în cercul vieţei judecătoresci 
? » C re și plin de întorsături în care 'de: multe ori mâna 

7 

și Biserică, puterea Can6nelor în România veche
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„cea .mai meşteră pâte pierde firul conducător. Spiritul săi sciinţitie nu se 
mârginesce în cunoscinţa textelor, — acele puţine poveţe pe cari legiuitorul 
le dă 6menilor_de bine, — precum dragostea 'lui de binele public nu e 
numai pentru împricinați. Omul familiei lui şi al singurătăţii a luat parte 
la tot ce a interesat binele țărei. 

Ca' diplomat, a representat ţara în Germania în împrejurările cele 
_mai grele, împins nu de vanitatea posiţiunii sociale, dar de dorinţa de a 

îi folositor ţărei. In acâstă funcţiune, printr'o îericită coincidenţă a 
împrejurărilor, el a semnat în ajunul resbelului celebra depeșă trimisă din 
Berlin primului ministru de atunci: : . : 

«Inainte cu Dumnedeii»>!. Şi Dumnedeii a îost cu noi. | 
Ca administrator, primind de a face cât-va timp parte din consiliul 

de direcţiune al. drumurilor de er, când sait suprimat tantiemele și.redus 
diurnile, Degr6 a adus multe servicii prin cunoscinţele sale de drept, 

In ordinea îacerii legilor a luat o parte activă, dându-și părerea în 
„scris şi prin poveţe la alcătuirea mai multor proecte însemnate, precum 

" codul comercial 'cel noi, proectul de lege al pers6nelor morale şi con- 
tenciosul administrativ. . pi 

Singura activitate:socială faţă de care Degre a r&mas indiierent, 
este aceea a politicei -militante, de la care 1 depărta şi spiritul său 

nepărtinitor şi posiţia sa. , 
„Dacă însă el „preferind. să, trăiască în atmosiera senină a dreptului. 

şi “a ideilor, pentru a le servi şi mai bine, a stat tot-d'a-una departe de 

luptele politice, nu s'a desinteresat nici-odată de adevărata politică ideală . 

în a cărei realizare a credut t6tă viaţa, cum ne-o spune în unul din 

- studiele sale, propunând înfrăţirea partidelor prin întinderea crăcii de 

măslin protivnicului. <Fără de acestă înlrâţire, dice marele idealist ce am 

perdut, anarchia partidelor. care ne 'bântue, va săpa în cele din. urmă 

grâpa regimului parlamentar». | | „. o | 

Recun6scem aci pe idealistul, care era partisan convins al Seligovern- 

mentului, al elitei sociale pentru serviciul public, al votului public, nu 

secret; pe jurisconsultul,. cugetător şi protestator contra dreptului, care . 

nu e decât o țesătură de controverse în care se prind cei mai mici, «dar 

care se sparge de cei mai mari şi mai tari», cu totă buna-voință şi 

înțelepciunea legislatorilor noștri, «cari nu pot petrece cu capul prin pietre»; 

pe judecătorul care nu se ostenea dea dice că «ori-ce nedreptate : 

trebue să stârnescă o vijelie în opinia publică revoltată, căci numai atunci - 

legea are autoritate. Legea este o îicţiune când este numai aplicată de 

“un preot rece şi nesimţitor». | | 

_ Iacă omul pe care am avut durerea de a'l-perde și care-va trăi 

„YVecinic în amintirea n6stră. a
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Dacă e adevărat că crearea unui lomunculus este şi va rămânea 
în veci o utopie, neputându-se forma artificialmente o ființă reală inzes- 
trată cu rațiune, nu este mai puţin adevărat că, prin ficțiune, se pâte 

. da, aparînței materia şi puterea, organică a realităței. 
Legile ai. asimilat, de exemplu, pers6nele juridice cu personele natu- 

" rale, atribuind ast-lel. aparinţei o putere şi o capacitate care-i lipsesc cu. 
desăvirşire în realitate. -. a | . 

- Dar acâstă asimilare nu e perfectă. Pers6nele. juridice nu ai, de ' 
“exemplu, nici O confesiune. O societate de acţii, cu caracter corporativ; 

P.- 

de exemplu, s& bucură. de tâte drepturile civile atingătâre de patrimoniii, 

cu tâte-că s'ar compune din membrii creştini și necreştini. 
„Drepturile de familie şi drepturile “politice se cuvin numai pers6- 

_ nelor naturale. - 
:Nascerea şi incetarea existenţei pers6nelor juridice nu este, bine 

: înțelegându-se, explicată în scrierea lui Paracelsus «de generatione rerum 

“naturalium>.. 
a | „9 

„2 

1. 

. Nascerea persânelor juridice.—Diferitele specii de pers6ne juridice.— 

- „0. Drepturile lor, - ! 

Pers6nele juridice se nasc prin ficţiune. Ficţiunea este o expresiune 

particulară a. legei pentru asimilarea -unor lucruri, cu desăvirșire diferite. 

- Ficţiunea, nu este o învenţiune a legei; ea este formula abreviată a unei 

stări de lucruri deja existente. Ficţiunea este un instrument al ferspino- 

  

=. +1) Nu e nevoe să substituim '“espresiuriei «pers6na juridica», pe care a consa 
crat'o un us secular, expresiunea «serviciu public>, pe care o recomandă b. Laurent 

(Droit Civil Frangais, '], n. 800) şi câțt-va jurisconsulti germani (eselbststindiger Rechis- 

„. organismus Zweckvermăgen»). Acestă denumire este o simplă perifrasă, căci şi ea 

implică o personificațiune (Puchta, Pandecten, $ 25 nota 6). Nu e raţional, precum 
se exprimă D. Arndis (Pandecteni, $ 41, nola 4), de a părăsi aceea ce a creat rațiunea . 

seculelor. (Tot în sensul acesta Unger, System des Oster, Privatrechtes,-VI, $ 7, pag. 37, 

nota 5 şi l2), . . ie ! . E 

AL Degrs  ..- . 
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logiei juridice, şi nică cum un instrument al. construcţiunei juridice, 
re : 10). 

er, System des Oster. Privatrechtes, VI, $ 7, nota | , 

(Ung Nocslă asimilare singură dă un sprijin ŞI O garanţie puternică sco- 

pului pentru care sa. stabilit :persânele juridice. Lipsind scopul, cade - 

r nte si asimilarea. -. în Pa Î 

Peco ea, de care e vorba, sa. făcut, în privinţa statului ŞI a 

comunelor politice şi eclesiastice, pe calea: unor norme obiective, cari 

derivă din Dreptul Roman. (V. $ 15, cod. Calim. Unger, op. cit. I, pag. 

339, .nota 32), norme cari ai esercitat, îmi. pare, (v. în[ra) o iniluenţă 

fârte atenuată asupra Dreptului nostru. = | , 

_“Intradevăr, elementul “primordial al societăţii este o unitate colec- 

tivă, familia. Comuna şi statul isvorăsc din îamilie, * , , 

Ori cât de departe ne întârcem. cu gândul înapoi în istorie, nu 

vedem nicăeri un 'stat natural de Gmeni isolaţi. Un stat natural prebis- 

" torio.nu se pâte admite fiind «contrarii instinctelor. şi trebuinţei de 

sociabilitate a 6menilor>.: (Aubry et Rau, ], $ 2, nota 2), 

Statul şi comunele ai trebuinţă de bani, de bunuri, pentru a înde- 

plini misiunea lor. In- lipsă de. venituri suficiente, se creiază dări noui. 
Cui aparţine acestă avere? N a 

„.. =: Aceste bunuri sunt destinate pentru scopurile 6menilor; ca membri? 

_aă statului sai ai comunei, “ceea ce vrea să dică, că o serie infinită 

de. generaţiuni, adică o unitate compusă, este proprietarul acelor bunuri, 

şi nici cum unităţile 'simple, adică individii din cari se compune o socie- 
tate întrun moment dât5), 7 | Da 

“Tacă, ficţiunea: Unitate compusă, care, asimilându-se cu persânele 
naturale, e subiect de drepturi şi de obligaţiuni. | 

Trebuinţa -imperi6să de 'a-se da bunurilor statului şi alo comunelor 
destinaţiunea menţionată, a dat nascere îicţiunei de care vorbim. 

Instrucţiunea, bine-iacerea, cultul sunt de asemenea scopuri înalte, 
a cărora realisare reclamă cheltueli imense. Prin liberalităţi sa acumulat, 
la noi şi pretutindeni, o' mulţime de bunuri pentru realisarea acestor 
scopuri. Aceste bunuri, fiind destinate a. profita: unei serii infinite de. 
generaţiuni, sai dat sub modo unor corporaţiuni deja existente, statului 
saii comunelor politice saii eclesiastice. E 
a Interesele acestea star îi putut garanta, ce e drept, în alt chip, adică 
personificându-se averea însăşi. . Vom vedea îndată -dacă, în dreptul 
nostru, vechiii sait modern, aii fost 
nificări de avere. ÎN Se E a 

Se pot întruni în fine mai mulţi 6meni pentru realisarea unui scop - 
„Superior: stabilimente industriale, societăţi literare .saii sciinţifice, societăți 
de caritate. Aceste tovărăşii n'au în general un caracter corporativ, dacă 
nu intervine o autorisare specială (constitulio -personalis) a organului 
statului, îndrituit întru acesta.: (V.--Unger, op. cit. |, pag. 339), - 

amo AS Seriile comereiale nu i coraler corporaiv dacă nu inter. 
» dându-le botezul de corporaţiuni. Autorisarea 

7 

1) Socialiştir, ce'e drept “dea acestor bunuri aaa desiderăta ŞUl, A PP » „Vor să dea. acestor bunuri o altă destinaţiune. Pia 
- N ” ” ” îi . . E 

vr'o dată autorisaie asemenea perso- .
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prevădută de art. 36 cod. com. | nu e de ajuns !). (Unger, op. cit, pag. 339, 

340, textul şi nota 33). _ . . 
Câte specii de persone juridice sar putea enumăra? . 

Acestă cestiune s'a resulvat — avem în vedere Dreptul Roman și - - 
Dreptul canonic, — de şcâla nouă, în sens divers.. 

“Doctrina veche cunoscea numai o singură clasă de pers6ne juridice, 

corporațiunile. (universitates personarum)?). Doctrina modernă distinge 

între „corporaţiuni şi fundațiună (universitates bonorum). Jurisconsulţi 

“ f6rte acreditați contestă, cu tâte astea, justeţa acestei distincţiuni. După 

dinşii se consideră biserica sai comunele ca: subiect al bunurilor destinate 

prin actele de tundaţiuni ad pias causas. (V..autorii citați de Windscheid, 

Pandecten, '$ 57, nota 5: Rosshirt, Fritz, Roth). 
Acești de pe urmă autori n€gă independenţa “personală a fundaţiu- 

ilor, susținend-că tundaţiunile nu sunt şi nu pot să îie de cât un com- 

. plex de 'bunuri, cari se -daii sub modo unei comune politice saii ecle- 

siastice 3). - - a? : 

__ Imensa majoritate a. autorilor s'a decis, cu tâte astea, pentru părerea 

opusă, care consistă în a dice, că lundaţiunile aii o îndependență per-. 

sonală. (Unger, op. cit. |, pag. 348, nota 3). ” 
a 

Dreptul roman .autorisa, întradevăr, testamentele „cari cuprind o 

instituire. (de. moștenitor) a săracilor, captivilor, bolnavilor. (L.-49, pr. - -: 

şi $ 1 de episc. et cler.). - | N | . 

Dar. în novella 123, cap. 11 se însărcineză, de altă parte, episcopii 

de a distribui între săraci bunurile dăruite cu acestă însărcinare, de unde 

-pare. a.resulta, că uceste bunuri nu sunt destinate a. profita îundaţiunei, 

"ca avere personificată, ci .săracilor,. bolnavilor, captivilor, ca şi când ar 

fi membril une corporațiună, 
Complexul de bolnavi saii de săraci dintro comună, observă însă 

cu drept cuvânt d. Mihlenbruch (Pandecten, continuaţiunea - lui .Gliick, 

vol. 39, pag. 463) nu se pâte considera ca o corporaţiune. 
a 

Bolnavii, săracii, nu se întrunesc ca' să realiseze un scop de bine- - 

facere saii un scop pios.: Bolnavii, săracii, se iolosese fără vre-o ostenslă 

din parte-le de bine-facerile ce le prodigă alţii. | aa 

Instituirea bolnavilor, ete., ar fi nulă şi de nul eiect,. neputându-se 

institui moştenitor o personă încerlă, dacă nu sar admite că, prin actul 

1) E vorba de art, 36 vechiul cod. com. care dispuea : <Tovărăşia anonimă nu 

-se pâte înființa, de cât cu slobozenia Domnului şi primirea formală a înscrisului tovărăşiel>. - 

2) Gliick, II, pag. 162. In sens opus Măhlenbruch, continuațiunea lul Gliick, v.. 

40, pag. 19, sqq.” | : n Ea PL ! - i 

“ 3) D. Mihlenbrucl, (op. et loc. cit., pag. 82, nota 36), combătând părerea lul 

Rosshirt şi Fritz, invocă, în sprijinul părerel opuse a îndependenţei personale” a 

„-* fundaţiunălor,. argumentul că, de fapt (comp. $ 13 cod.  Calim.) fundaţiunile pi6se 

_“aă procese cu comunele politice sai eclesiastice, nepulând nimeni avea proces cu 

sine însăşi. : - _ a i 

- -Vom. vedea îndată că cestiunea de care ne preocupăm, stă într'o legătură strinsă 

cu altă cestiune, adică cu aceea de a se sci, dacă instituirea întrun testament, a săra- 

havilor (L. 49 Cod de episcopis et clericis), este a cose nsidera ca 

instituire .a unei corporaţiuni, su ca personificare a averel destinată pentru realisarea 

unui scop pios. a i - ,
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de fundaţiune, sa creat un subiect ideal de. drepturi și de obligaţiuni, 

| personificându-se . averea. însăşă. 

-O distribuire reală a bunurilor dăruite ar îi, în definitiv, în cele mai | 

multe casuri, contrarie scopului ingtitațiunei, (V. Miihlenbruch, op. et 

i J ist. Personen, 2), . 

Joe, cit, Zieier, sarge dis în contra acestei argumentări concludente. , 

Ce folos! Codul Calimach, inspirat de principiele doctrinei vechi, 

" întăţi lucrurile sub un alt. aspect. a î 

n De time (vrea să dică : corporaţiune) de săraci dintr'o politie,— 

«dispune $ 717 cod. Calim. — să socotesce ca o personă; drept aceea 

«de ai rinduit cine-va în testamentul săă să se dea săracilor o mie de 

«lei, se împarte "acestă sumă de o polrivă înlre toți săracit locului 
«unde a: murit el». ” - j 

Făcându-se o asemenea, distribuire reală a bunurilor legate, nu mai 
rămâne nici o avere, care să se p6tă personilica, adică o lundaţiune cu 
independenţă 'personală. Aa | 

Idea unei fundaţiuni, considerată ca avere personificată, nu se pâte 
deduce nici din vre-o disposiţiune a cod. Caragea, sai din vre-o dispo- 
siţiune a legilor anteridre 1). e a 

Codul civil actual n'a schimbat acestă stare de lucruri. 
In art. 811 cod. civ. se vorbesce, ce e drept, de disposiţiuni între vii 

saii prin testament, făcute în iav6rea ospicielor, săracilor dintr'o comună 
“saii stabilimentelor de utilitate publică. Dar art, Sil cod. civ. denâgă 
liberalităţilor de ielul acesta ori-ce efect, dacă nu sunt autorisate de 

“puterea esecutivă.-. . z 
Trebue să deosibim cu îngrijire auturisarea de a accepta o liberalitate 

care e prescrisă de art. 811 cit., şi autorisarea pentru esistența persânei . 
juridice. (Zroplong, Donations et 'Testaments, II, No. 669), 

| Un stabiliment, care nu esistă de drept, adică care nu e âutorisat 
cu-paza, iormelor prescrise de lege, cu alte vorbe asimilat cu persânele 
naturale, e radicalmente incapabil. 

Numai un stabiliment, legalmente autorisat, se pote institui mo şte- 
nitor. Disposiţiunea devine însă înoperantă, dacă stabilimentul nu doben- 
desce autorisarea ulleridră de a accepta liberalitatea (Laurent, Droit 
civil, t. XL No. 192 sqq), ceea ce vrea să dică că nu e permis a se 
crea, prin disposiţiuni intre vii sai prin testament, un subject ideal de 

- drepturi, personificându-se însăşi averea legată sai dăruită, necesitatea 
“aulorisațiunea de esistență (8$ 38—40 coda. Calim.) punându-se în calea autonomiei private. - ” - 

«Este de altmintrelea, gice d-l Demolombe (XVIII, No. 590), un alt 

  

„_1) D. Unger, pentru ca să dovedescă că fundațiunile sunt a se considera şi după cod. austriac ca averi personificate; citâză $S, 646; 694 şi 778 cod. austr, (Unger: op. cit 1 pag. 319, nota 15 si pag. 949 text şi nota 1v), disposiţiuni car! lipsesc în cod. Calim. Ce e mat mult, $3- citati de d-l Uuger, în sprijinul părere! ce o susţine, nu coprind alt-ceva de cât 0 simplă subordinare la condiţiunea une! autorisări. admi- . nistrative a validităţei disposițiunilor făcute în favârea ospicielor saă stabilimentelor. e utilitate publică. Art. 910 Fr, coprinde, precum se scie, disposiţiuni indentice. Vom. ve ea îndală, că nici un interpret al leget franceze nu admite, cu tte astea, idea unet undaţiunt, considerată ca avere personificată. (V, art, 811 cod. _civ. rom.)
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__ «mijloc de-a ajunge la acelaş resultat. Credem că nimie nu se opune 
«ca 0. disposiţiune să fie iîăcută pentru creaţiunea unui stabiliment de 
«utilitate publică, a unei comunităţi saii a unui ospiciii, când acestă dis- 
eposiţiune se pâte considera ca făcută în profitul unei pers6ne. morale - 
«deja esistente; precum o comună, un hiuroii de bine-iacere sai chiar 

_«ca sarcina (modus) unei liberalităţi făcute unui alt gratiticat». 
D. Demolombe denâgă, cu alte cuvinte, independenţa personală a - 

îundaţiurilor;. considerându-le ca bunuri apartenente unei pers6ne juri- 
“dice deja esistente, comunelor sai Statului. (Tot în sensul acesta se 
esprimă și D. Laurent: op. et loc. cit.). - | | i 

___ Acești autori susțin prin urmare, întocmai: ca Rosshiri, Frilz şi 
Roth (V. supra nota 3 pag. 3), că fundaţiunile nu sunt şi nu pot să îie 
de cât un complex de bunuri, cari se daii sub 1n0do unei pers6ne natu- 

Intradevăr, idea. unei îundaţiuni, considerată ca avere personificală, 
care resultă din mai multe disposiţiuni ale Dreptului Roman, (V. Pfesfer, 
Die Lehre von. den juristischen Personen, $ 42), nu resultă însă din nici 
o. disposiţiune a Dreptului francez saii' a Dreptului român. ! 

| - lacă ce-dispune, în astă privinţă, codul Mateiii Basarab (edit. noua 
pag. 378) şi codul Vasile Lupu ' (pricina 15): i ! 

«De vor lăsa cuiva drept suflet ceva, atunci nu va putea el singur 
«cu voia lui să ia, ci trebue să ia isprava de la judecător, tără numai 
«acel lucru ce a lăsat drept suflet de va îi învăţătura” să facă biserică, 
«sai bolniță, sai ospălărie ce se dice casa de streini, saii gropniță, 
<şi alte asemenea. acestora, pentru -că atunci pâte să ia singur cu voia 

«lui şi nu'i trebue nică un judecător, şi încă pote să ia singur, când îi - 
„«va alege stăpânul în zapis, iar de va fi într'alt chip, și de va lua el 
«singur cu voia. lui; atunci perdea-şi-va tot. venitul ce vrea el să aibă 
<drept suflet acelui mort1)>. Na 

Fundaţiunile se. consideră, precum vedem, în acestă legiuire, ca un 

complex de bunuri ce se dai sub modo unei pers6ne natirale. N 

Dreptul vechii permitea de asemenea a. se: închina «niscare lucruri 

la biserică sai la monăstire». (Cod. Mateii Basarab, glava 117). 
O monăstire sati biserică nouă nu se putea însă zidi îără de voia 

archiereului.„.. «ca să facă cum-i obiceiu molitva la temelie, și ca să 

«scrie întru catastihu t6tă isprava monăstirei, şi să scrie întrinsul și 

«lucrurile şi bucatele .cu carele vor să trăiască călugării, carele va să dea 

«cela ce zidesce monăstirea..... iar cela ce dă bucatele acelea la monastirea . 

«ce ai zidit...... va canonul acâsta și poruncesce ca să nu mai aibă voie - 
«pe dânseie, nici la monăstire, nici egumen să se iacă fără voia archie- 
«reului, şi nici pre altul să puie: ci 16te să fie în mâna și în voia archie- - 

- «reului pentru că archiereul are şi ţină pe pământ locul lui Dumnedeii». 
(codul. Matei Basarab, glava 116). Să 

E clar prin urmare că, nici în Dreptul vechiii. roman, nu se putea 
nasce 0. pers6nă juridică fără autorisare specială de esistenţă. Archiereul, 
trebuia să autorise mai întâiă esistenţa unei monăstiri noui, ceea-ce vrea 

să dică că monăstirile nu se puteaii crea de-adreptul prin autonomie privată. 

1) Limbagiul chiar e identic în amândouă legislaţiunile. 

pe
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Nu era permis să se personilice averea însăși ce sa închinat lui 

Dumnedeii. Din contră, trebuia să esiste mai. întâi o persână juri că, 
căreia să se potă închina un complex de bunuri <cu învețătura să facă 
«biserică, sai bolniţiă, sati ospătărie ce se qice casa de străini, sau gropniță 

«şi altele asemenea acestora». - | e , , 
” Instituţiunile private erati deci incapabiie de a primi donaţiune sai 

„prin testament. , AIE 
Nu esistă întradevăr şi nu se: cade să esiste autonomie privată 

acolo unde e vorba de interese de.utilitate generală. 
| Legiuitorul Belgiei, cu t6tă predilecţiunea sa pentru învăţământul 

liber, nu autorisa liberalităţile în îolosul învățământului liber. De altmin- 
trelea s'ar putea găsi stabilimente private, al cărora învețământ să [ie 
r&i saii periculos. (Laurent, XI, No. 199, pag. 277)1). Aa 

Este în sarcina "Statului de a crea stabilimente ce uii de obiect 
serviciă de utilitate generală, saii comunală, spre a îndestula o trebuinţă 

“a inteligenței, saii spre a uşura miseriile omenirei. | i 
Legea este organul. suveranităţei Statului. Numai legea singură, sai 

puterea esecutivă, în puterea şi conform prescripţiunilor legii, aro autori- 
tatea de a chema în viaţă o fundaţiune sait un stabiliment de utilitate! 
publică . | | .. J 

Biserica nu mai .pâte poseda ca proprietară după Dreptul astă-di 
în vig6re. Biserica posedă astă-qi «cu titlu de serviciii saii de funcţiune. 
«socială. Bunurile ce le posedă aparţin deci în realitate statului, ca organ 
<al societăţii». (Laurent I, pag. 415, No. 316). 

Acest princip nu era încă admis şi recunoscut în epoca lui Alateiă * 
Basarab şi a lui: Vasile Lupu. Statul era atunci subordonat bisericej. 
De la secolul al XII încâce se ştie că a început a se transmite monu- 
mentele Dreptului numai prin biserică. 

- Numai biserica singură, prin archiereii săi, putea crea stabilimente 
avend de scop a satisiace o trebuinţă a credinţei sat de a uşura mise- 
riile omenirei, -. Ă - | 

Fundaţiunile nu erai, în acest sistem, de cât un complex de bunuri 
dăruite lui Dumnedei, adică bisericei, prin urmare unei corporaţiuni deja 
existente. «Stabilimentele create de biserică sunt corporațiuni, cari pre- 
<lind a ţine drepturile lor de la Dumnedeii», (Laurent, |, pag. 412, No. 312). 
virnpu e Stă în nici una din legile cari s'au succedat la. noi în cursul 

rIOr, disposițiuni ca acele coprinse-in L. 19, cod. de sacrosanctis. 
ecclesiis, și L. 35, L. 57, cod. de episcopis et clericis, unde s'a pus ospi- 
talurile, orianotrofiele și alte fundaţiuni de felul acesta, pe o linie cu biserica, ȘI cu comunele, distingându-se (vel) unele de altele, disposiţiuni | i cari Singur se „pâte deduce existenţa: unor lundaţiuni cu independența 

«Si quis vero donationes usque ad 
—— - 

1) Dea i iui [i - : . este a 8 consista ca pc e VALLE ocasluna, “line qațiuea rep. Anastasie Bașiotă 
respecta art. XIII din testament, concernând administrațiunsa apa cu îndatorie de a publice se mărginesce a esercita un control și o verel, Rolul autoritățer 
de a verifica întreţinerea veniturilor şi afectaţi i jpraveghere activă, singurul mijloc torul. (Laurent, op. et loc. cit, papi 218), unea lor la destinaţiunea ce le-a dat testa- 

quingentos solidos in quibuscunque



„cante. (L. 19, cod. de sacrosanetis ecclesiis). 

iuni: cu independinţă personală sait averi personificate. 

- cod. Matheiii Basarab, glava 348, zac. 38, 39, 23). .. 
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«rebus tecerit, vel in sanctam ecelesiam, vel în xenodochiuin, vel in noso-. 
«<comium, vel in orphanotrophium, vel in ipsos pauperes, vel în quamcunque : 
«civitatem, istac donationes etiam; citra actorum confectiones. convales- 

„7 “Fieţiunile nu se întind. Numai texte positive de îelul acesta 'ar putea 
să 'ne facă. să admitem o a doua clasă de pers6ne juridice, adică iunda- - 

Acestă distincţiune se face, prin urmare, cu drept cuvânt, numai 
în ţările în care Dreptul Roman are putere de lege. (V.. Pleiter, op. cit. 
-$ 42, pag. 122—127). a i 

„Dreptul. Roman s'a receput în Germania pe calea dreptului consue- 

tudinal, prin 'aplicarea continuă şi neîntreruptă a normelor sale din partea 

juriștilor.. Jurisconsulţii ai :vulgarisat principiele Dreptului Roman şi ati 
| pregătit ast-iel împămentenirea lor definitivă. 

-- A împrumuta câte-va disposiţiuni din Dreptul Roman, nu echivalză | 
“cu o recepțiune a Dreptului Roman. - : 

“ “Descoperirea unui exemplar. prescurtat a Basilicalelor în limba grecă, 

“care Sar fi întrebuințat în România pe la 1400, cam sub domnia lui 

"Mircea şi a lui Alexandru cel bun, şi aflarea în mânăstirea sârbescă 

Opoto, a unui. exemplar a syntagmei lui Matheiii Blastares, tradus în 
limba 'serbescă, (asemenea aceluia care sa perdut la [ași, găsindu-se 

numai titlul perdutului manuscris în catalogul bibliotecei), aceste descoperiri 

-nu dovedesc de cât un singur lucru, adică că membrii clerului, cari eraii 

saii Greci sai Slavi, se serveau cu ocasiunea regulării * cestiunilor ecle- 

siastice de tot felul, de sgntagma lui Matheii Blastares, care coprinde 

principiele dreptului. canonic şi câte-va principii ale Dreptului Roman, 

- cari stati în legătură cu cestiunile bisericesc. . - 

“Syntagma canonum et legum a lui Matheiii Blastares a apărut pe - 

“Ja anul 1335 al erei 'n6stre. Acestă carte era manualul clerului (V. Fis- : 

toire du 'Droit Bysantin, par Jean-Anselme-Bernard Montreuil, t. III, 

“pag. BAD, 
Codul -Matheiă Basarab coprinde de asemenea, între altele, <theo- 

«logia Dumnedeiștilor Bogoslovi, scrisă de Alexie Aristene». a 

_* Commentarul lui Aleie Aristene îmbrăţișeză numai . disposiţiunile 

canonice. (V. Montreuil, op. et loc. cit., pag. 413). N 
a 

Codul Vasile Lupu a împrumutat din Dreptul „Roman, cu o mul- -: 

 ţime' de eliminaţiuni, numai principiele dreptului; criminal, iormulându-le:: - 
y . 

în..chipul cel mai naiv. - Principiile de drept civil, îormulate de: acestă 

legislaţiune,. sunt tot ce pâte să îie mai primitiv: «Pentru pastori», «Pentru 

_nâimiţi», «Pentru mori», «Pentru cei ce vor zidi sai resândi pe locul 

altora», ete. Regule, cari denotă o stare de drept primitiv, precum este . 

aceea, că creditorii. se pot sfătui să ia în putere, fără ştirea - judecăto- 

__vului, lucrul lor de la datornic, sai ca să pâtă lua înapoi nepedepsit : 

“«zapisul cel de dar>, sâii că locatorul pâte să gonescă pe chiria fără . 

„voia: judecătorului, etc., se găsesc edictate şi așezate în titlul (pricina 15): - 

«Pentru ceia ce îură în pizma cui-va în loc de batjocură (!)2. (Compar. 

In Codul Mateiii Busarab se găsesc, de asemenea, numai urme. 

„palide ale Dreptului bizantin. Aşa, de esemplu, vedem enunciându-se în 

pi 

/Z
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acel cod (glava 291), principiul că «sociul sociului mei nu'mi este socii», 

(ceea ce vrea să dică: 'socu mei socius, socius meus non est), lără a se 
defini tovărăşia, și a se determina drepturile şi obligaţiunile asociaților 

între dânșii, şi faţă «de cei de al treilea. Jurământul, dispune glava: 292, 

are puterea. judecăților,  adăogând în iine: «Ferice este cela ce nu se 

jură, ori drept, ori strimb». Glava 282, departe , de a consacra prin- 

cipiul: că averea de împărţit între succesorii cu titlu universal nu pote 

să fie de cât aceea care rămâne deduclo cre alieno, prescrie să se scâlă 
întâiii numai cheliuelile îngropării și plata slugilor. Glava 289 dice că 
«socotinta judecătorilor celor aleși nu se judecă la altă judecată», fără 
ca să indice și. să. fixeze elemente constitutive ale autorităţii lucrului - 
judecat. Glava întâiii ne arată că archiereul este judecător. Legeu nu este 
obligatorie pentru archiereii. (Glava 317). N | | 

“Putem, -prin urmare, alirma că codul Mateiii-. Basarab, coprindend 
un quodlibet de disposiţiuni canonice, civile şi criminale, nu presintă însă 
cititorului nici măcar abecedarul principiilor Dreptului bizantin. . 

“Dreptul. Roman, saii mai bine dicând- Basilicalele, s'a receput la 
noi abia la 1832 (art. 318 Regl.) şi numai fimpurarimente, adică până 

_„la completarea şi traducţiunea în limba românescă a codului civil, 
- promulgat la 1 Iulie 1817: «Până atunci la pricinile neprevădute la codica 

«politicescă 1), și la acele împotrivitâre basilicalelor, se vor lua de pra- 
«vaţiu în hotăriîri legiuirile Basilicalelor, în cât ele sunt potrivite cu obi- 
ceiurile pământului». (Art. cit. 318 Regl. Org.). . 

Acestă de pe urmă disposiţiune. a Regulamentului organic era şi ea, 
dacă nu mă înșel, un uda praeceplum, . 

, Știm, într'adevăr, cu toții, că tribunalele nu erati compuse, în trecut, 
din. 6meni speciali sai jurisconsulţi. De fapt nu s'a luat prin urmare mai 
nici o dată de pravaţiii în hotăriri legiuirile Basilicalelor. | 
Rezi Recepţiunea timpurară a Dreptului Roman, prâvădută de art. 318 

gl. Org. ne face, şi ea,.să vedem că, inainte de 1832, nu era nici umbra 
unei recepțiuni a Dreptului bizantin pe calea obiceiului pământului. 

„„ Basilicalele îmbrăţișeză în acelaş timp legislaţiunea și cea mal înaltă 
sciință, de drepl, ceea cs vrea să dică că comentarele publicate de juris- 
consulți în secolul al VI-lea, aii căpătat consacraţiunea timpului şi a obi- 

„__ Legislaţiunea englesă se găsesce în aceleași condițiuni. Comentarel lui Russel, Blachstone, ete. j rincipale dial si paie apicazea Dreptului reiea SUN isvârele principale pentru studiul şi pentru 

ciinţa însă, care a colaborat în Englilera la i lui este, putem dice, cu totul independentă a sciinţa Dreptul Ito eeptului 
Germania, din contră, datorește instituțiunile sale, î i parte, Dreptului Roman. C j 5 9» în cea mai mare , „ Comentarele nenumărate asupra Dreptului Roman au lost şi sunt sorgintea principală i i i Dreptului german. E p - p pentru Studiul ȘI pentru aplicarea 

  

1) Cestiunea de a se sci, care s s6 juridice | m | 
1 sci, unt pers6nele juridice lee . 

.1. 
al Pen Și i de a se sci, daca stabilimentele private se bucură sad ne de o del mie, adică dacă sunt puse pe o linie cu stabilimentele publice este o caen .. ne 

de drept administrativ şi public. 72 5 vorbeşte art, 318 cit, cate codul Cugaolombe, 18, No. 596). Codul ipoliticesc de care
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Germania. a putut uşor să'şi aproprieze” civilisaţiunea taliei, pe care . 
.a isbutit să o subjuge!). 

Imperiul bizantin a căqut din. contra prada Turcilor (1459). 
Europa întregă- s'a cutremurat "la aproprierea Turcilor. . . 

“ România, cu t6te că era independentă, a trebuit, şi ea adesea să'si 
„plece: capul. , Şi cine era Sultanul Murat nu era de: o singuire cu el“ 
- (Cogălniceanu, Cronicele României, |, pag. 305). 

Luptele neîncetate. între Domnii Moldoveni” și Domnii Munteni eraii 
“bine vădute la Constantinopole. « Turcii eraă. bucuroşi că se sfădeaii 
aceste ţări înlre sine». (Cronicele României, I, pag. 305). Anarchia este, 
precum se scie, r6da nelipsită a resbelelor civila. 

| Sub -ast-lel de împrejurări evident că nu se putea cultiva, serios şi 
cu perseverenţă, nică studiul Dreptului Roman, hici alte discipline tolcsitre: 
» .— De aceea vedem în codul: Mateiă Basarab numai o timidă şi con- . 

” iusă colecţiune a câtor-va principii elementare ale dreptului bizantin. 
De aceea, mai. apoi, ni s'a întemplat să constatăm, consultând ana-: 

„Iele n6ste judiciare din secolul trecut şi de la începutul secolului nostru, 
„ coniusiunea cea mai complectă a atribuţiunilor administrative şi judiciare, 
iormele .cele mai bizare de. procedură și; adesea, absența. celor mai ele- 
mentare cunoscinţe de drept, negăsind, "de altă parte, nicăeri indiciele 

„unei. aplicaţiuni continue şi neintrerupte a: principielor Dreptului Roman. 
„Acum, de vre-o câte-va decenii, a început o'eră nouă pentru Ro- 

„mânia, Reformele ce sai întrodus şi cari păreaii a ii din cale afară te- 
merarie, aii început ă'se înrădăcina. 

E mai mult-de cât sigur că o naţiune așa de inteligentă, ca Românii, 
-cari îndată după recăpătarea - liniştei şi a suveranităţei amenințate, s'aii 
grăbit a întemeia școli în ţeră şi a trimite pre fiii lor la universităţile 
străine, n'ar îi: lipsit, nici în trecut, a utilisa cu mâni pline sciinţa drep-. 
tului şi, în special, a Dreptului Roman, . întocmai ca Germanii, cari aii 
introdus în patria lor Dreptul: Roman, ce l-a învăţat la universitatea de 

“la Bologna, dacă evenimentele și invasiunile de tot jelul n'ar. fi întrerupt 
necontenit desvoltarea diferitelor ramure ale culturei naţionale. 

__Conchidem: : .. 
Distincţiunea intre fundaţiuni, cu independenţă personală, și corpora- 

_ţiuni, fiind basată pe textele mai sus menţionate . ale Dreptului Roman, 
la cari, în lipsa unei recepţiuni a. Dreptului Roman, nu suntem autori- 
saţi să recurgem, este adevărat a se dice, că acea distincţiune este cu 
desăvirşire străină dreptului nostru. 

Se pâte întempla ce e. drept, ca organele statului Sati a celor-lalte . “ 
corporaţiuni existente, să nu aibă. bună-voinţa şi spiritul necesar pentru 

- realisarea scopului iundatorului, de exemplu, când e vorba . de « o iunda- 
-ţiune de col6re religiosă. 

Iatr'adevăr, cine 'și mai închină averea “pentru realisărea unui scop 
- pios, dacă nu se vor înfiinţa stabilimente publice. particulare, având îie- 

care un budget. şi o administraţiune separată ?. 
De aceea, dice d- Pieiler (op. cit, pag. 125), este mai nemerit a se 

1) Angeweht + von. dem .Hauch germanischer Freiheit, veriungte sich “das. Land, 
svăhrend der Orient hinsiechto (Puchta, Institutionen, I, p. 625). a



10 ai ” ALEXANDRU, DEGRE 

permite de a se: personifica averea înşăși şi a nu se subordona validitatea 

actelor de tundaţiune la condiţiunea ca să coprindă o donaţiune sai un 

legat “sub modo în fav6rea unei persone naturale saii a unei corporaţiuni 

deja existente. . o | Ă E | 

“Mi pare că nu e nevoe, pentru înlăturarea inconvenientului semnalat 

de d-l Pieiter, ca să alergăm. la ficţiunea recomandată de D-lui. 

Este un alt drum mult mai nemerit. , 

Particularii nu pot să facă alt-ceva, de cât să denunțe inconve- 

__nientul şi'să câră înlăturarea lui pe calea legislaţiunei. . 
Este esclusiv reservat legiuitorului ca să creeze, pentru înlăturarea 

inconvenientelor de îelul acesta, stabilimente speciale, de exemplu biu- 
rouri de binefacere, adică comisiuni administrative constituind pers6ne 
juridice însărcinate cu. distribuirea .liberalităţilor între săraci. (De Fooz, 
Droit administratii „belge, 4, pag. 2U1), saii alte comisiuni administrative, 
însărcinate a primi și a administra bunurile închinate bisericelor sai 
monastirelor, . i .- ÎN | 

“Fondurile acestor stabilimente se adminisireză separat 1). 
Membrii comisiunelor administrative, de' cari vorbirăm, nu sunt 

autorităţi publice, ci agenţi pe-cari. legea îi iînsărcin6ză, cu o gestiune 
economică, sub supravegherea organelor statului. (De Fooz, op. cit. 1V, 
pag. 291). E “ 

Particularii însă nu pot să facă liberalităţi de cât numai în folosul 
„„stabilimentelor publice deja existente. (De Fooz, op. et loc. cit, pag. 292). 

„ Monăstirile, în special, s'aii considerat tot-d'a-una ca corporațiună 
(Gliich, Pandecten, 1, pag. 495; Miihlenbruch, 'continuaţiunea lui Gliick, 
vol. 40, pag. 18; Savigny, sistemul II, pag. 261; Stubenrauch, Das 
allgem. burger. Gesetzbuch, I, $ 27, No. 3; Laurent, Droit civil |, 
pag. 419). .- a 
„Codul. Calimach enumără în $ 379 mai.. multe specii de_corpora- 

țiuni (societăţi): neguţătoreștile tovărăşii, breslele meșterilor, mondăslirile, bisericile, ete. | See i ii | 
Persânele juridice ai, exceptându-se drepturile de familie și drep- turile politice, aceleași drepturi ca personele naturale. (Ş 38 Cod. Calim.). 
Pers6nele juridice aii de exemplu dreptul de a ] i de e „poseda, dreptul de proprietate ($ 379 cod. Calim.), dreptul de servitute (Ş 686, Cod. Calim,), dreptul de moștenire ($:717 coa. Calim.), etc. 2). ă “ In resumat : - | îi 

„0 corporaţiune nu devine personă juridică de cât numai în temeiul Sea recunâsceri. legale, avend specialmente de scop a'“i conleri. acest 

Legea. singură pâte să. acorde personiticaţiunea civilă, - sai puterea „executivă, în temeiul şi după prescripţiunile legii. - 
Nu .yorbiin aici de stat, «căci capacitatea juridică e esenţială sta- “ 

  

1) Fondurile sunt proprietatea statul i | i ; : i ALE Su ui, adică a unelcor Id ci ăi şi numai administ p orporaţiuni deja existente, E real atata steaţiunea acestor fonduri e separată de administraţiunea restului 
| 2) Vom tracta în part ia' i o Ă 

| , ea a tr ituți i i i i 
persânelor ziaeta p | eia despre constituțiunea şi organisarea interiră a.
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tului, - şi deci nu e nevoe de un text de lege pentru a a o stabili». (De 
Fooz, op. cit. 4, pag. 281). Este, întradevăr, de esenţa fiinţelor raţionale 
ca să trăiască în societate. Statul isvoreşte din personalitatea omului... 

O. îundaţiune, cu -îndependenţa personală, adică un subiect ideal 
de drepturi, o avere personilicată, “este străină Dreptului nostru... _ » 

- Pers6nele juridice ai aceleași drepturi ca; persânele naturale. Numai 
căpacitatea lor de îapt e mărginită ca aceea a impuberilor şi a interzi-- 

-şilor. 6 35, cod. Calim., art, 475 cod.. noi civ.) 2). 
în 

. Gaacitatea de fapt:—Obligaţiurile, responsabilitatea pers6relor 

E juridice. i N Di 

Fără. capacitatea de fapt nu e cu putinţă ca să intre cine-va în 
“raporturi: de drept, cu tâtă- capacitatea de drept ce “i-ar recun6sce legile. 

Drepturile nu se dobândesc în general prin ele înşile; ele nu resultă 
de cât din certe acte. | 

__ Faptele sai actele, ce le avem în vedere, adică acelea prin mijlo= E 
cirea cărora se stabilese raporturi - de . drept, sunt lapte voluntare, de... 
unde resultă că absenţa unei voințe libere aduce cu sine o incapacitate 

„ absolută de -îapt. " 
-' Pers6na juridică “este. adesea în conflict de interese cu persânele - 

naturale, din care se compune. Ce e mai mult, persona juridică, esistând * 
numai” fiotivmenle, este adesea mărul de discordie Şi obiectul ieluritelor - 
competiţiuni rivale, - 

Ce sens ar avea ds a se o dice că o fiinţă fictivă scie ce face, şi că-i 
“este imputabilă greşala sai negligența în alegerea şi supravegherea repre- 
sintanţilor săi? . N - 

. Persnele juridice sint prin urmare. isbite, în principii, de o inca= - 

-_pacitate absolută de îapt. - ” . 5 

Legea, care a stabilit capacitatea de drept. a pers6nelor juridică, 

daca sar îi oprit la punctul acesta, ar îi rămas în veci o vorbă deşariă. 

"Legea a trebuit deci să mai creeze o ficţiune, adică -să statueze, 

creâhd organe artificiale, că faptele acestora sunt a se. considera ast- fe], . 

ca şi când ar emana de la pers6na juridică însăși, - . 

De la 6meni nu se pâte cere de cât quasi adurbralionem virtulis. 

- Sunt puţini cari pun interesul altora. mai -presus de interesul lor proprii. 
A Interesele incapabililor stati aşezat în consecinţă, mai mult sub scutul 
formelor tutelare, da cât sub protecţiunea epitropilor lor. 

“ Statul nu se deosibesce, în ceea-ce privesce capaiialea de fat, 
„de cele- alte pers6ne juridice, 

  

1) Pers6nele juridice. nu pot în general fără autorisarea setului statului saă a 

autorităţilor administrative, nici să dobendescă, nici să înstrăineze imobile, nic să 
contracteze împrumuturi, nici să lransigă, nicl să consimtă o ştergere de ipotecă, nici 

să dea bunurile lor în locaţiune fără să observe formele prescrise de reglemente parti- 

culare, nici să stea- în „judecată. (4ubry et Rau, $ 54) - | 

„N
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| sițiune: a parte numai în privința capacității de 
d e i ae en Hala ară ca da fie trebuinţă de o lege ca s'o stabilescă. rept care- So aa - te cine anume o ituți uridice trebue să. arate num 

Consitufiutea Diezialar ele private şi a gestiunei bunurilor sale, 
cazi sunt formbalitățile ce irebuesc să înconjore contractele ce se încheie cari Su le :pers6nelor juridice. Dolul sai întârdierea, de care s'ar fi facut 
culpabili represintanţii pers6nei juridice cu ocasiunea acestor conlracle 
saii cu ocasiunea posesiunei bunurilor personei juridice, Sunt impu- 
tabile acestei de pe urmă. SI | , 

Trebue să deosebim cu. îngrijire dolul sai culpa comisă de repre 
“ sentanţii persânei juridice cu ocasiunea unud contract, de delicte e sai 
quasi-deliclele comise de acești represintanţi în ezercițiul sati cu oca- 
siunea funcţiunilor ce li s'a încredințat. (Art. 1000, cod. civ.), a 

 Regulu nestrămutată a Dreptului Roman este că personele juridice 
” nu sunt r&spundătâre pentru delictele saii quasi-delictele representanţilor 

lor. (Savi 2, si i îi $ 95, pag. 310. 1Windscheid, Pandecten, $ 59) or. (Savigny, sistem Il, » pag. 310, 20, Li: , ). Quid enim municipes dolo facere possunt. (L. 1, $ 3, Dig. de dolo, 4, 3). Pers6nele juridice eraii însă datâre să inapoiască sumele sui lucru- 
rile, cu cari sar îi îmbogăţit prin eleetul fraudei sp resentanţilor lor, 
(Obligalio ex re vel ea eo quod ad aliquem pervenil). pu j 

Aceste _disposiţiuni sunt dictate, dice novella lui dajorian tit. 7 
(Savign,-op. et loc, cit, nota f) de equitate şi de regulele Dreptului vechii : cum utique hoc et aequitas suadeat et regula juris antiqui, ut noxa tantum capul sequatur, ne propter unius tortasse delietum alii dispendiis alili- 
„gantur. . . | a 

Principiele Dreptului Roman ati şi ati avut la noi putere de lege, numai întru cât a îost consacrate de legislaţiunile n6stre positive. ra! Am accentuat prin urmare numai punctul de vedere al equităţii care singur, în dreptul nostru, pâte să ne servâscă de element pentru soluţiunea cestiunei din discuţiune, în combinaţiune cu consideraţiunea ” Naturalei incapacităţi de fapt a persânelor juridice. 
Legiuitorul, ce e drept, e-sub tâte raporturile, dar mai cu semă în domeniul ficţiunelor, a tot putinte, 

| aria Cine îl opresce să declare că delictele representanţilor persânelor: „juridice sunt imputabile acestor de pe urină ? | putrebarea este dacă legiuitorul nostru a făcut us de acestă facultate necontestabilă? --. | | In alară de legile speciale cari ati regulat responsabilitatea Statului, disposiţiunile Dreptului comun “i sunt aplicabile și mai cu sâmă art. 1352 od, Civ., pretinde” D-l Dalloz, v. Responsabilile, No. 258. Principiul res- ponsabilităței- nu trebue însă a se împinge. prea departe. Buna credinţă a administratorului, integritatea "caracterului stă, lealitatea, irancheţa ce o aduce în exerciţiul îuncţiunei sale, trebue să fie luate în mare conside- rațiune de către trib. 2) (loc. cit. No. 261). .. - , rincipiul acesta este, după D-nii Aubra gais, IV, $. 447, nota 16), constant şi chiar co 
ma 

. ” a 

____1) Doctrina veche a adoptat şi V. inira părerea lui Zhibaatt, 

et Rau (Droit _civ. fran- 
nsacrat prin disposițiuni 

pentru - Dreptul roman o conclusiune analogă.
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legislative speciale: «Statul, representat pri diversele” ministere și admi- ! 
«nistrațiuni sai regii publice, este, ca. ori-ce comitent,. responsabil de 
«daunele causate de către amploiaţii, agenți sai servitorii, în exerciţiul 
«luncţiunelor sati a serviciului lor». 

Inte'adevăr, art. 19 al Leg. Fr. din 1791, asupra vămilor, proclama 
„responsabilitatea, regiei vămilor pentru faptele agenţilor regiei. 

Principiul acestei responsabilităţi este. consacrat de asemenea prin - 
Leg. Fr. din-5 Iulie 1845, privitâre la poliţia drumului de fer, statuând - 
acestă lege în art. 22 că statul e responsabil către particulari de dauna 
causată de -administratorii, directorii saă prepușii întrebuinţați . pentru . 
exploatarea în proprie regie, a drumului de fer. „(Larombibre.. V.. art. 
1384 No. 14). Ă 

Consacraţiunea prin legi speciale a responsabilităţi Statului, pentra i 
faptele prepuşilor sâi, nu e însă de ajuns. . - 

„_ Acestă: responsabilitate, pentru ca să se potă admite, o dată pentru 
tot-d'a-una, trebue să decurgă dintr'un , principii general. Ficţiynile nu se 
întind. - 

Un asemenea: principi nu e expres formulat nici „de legea franceză, 
” „nici de legea n6stră. 

Totul se reduce prin urmare la cestiunea de: a se sci dacă respon-. 
sabilitatea statului şi a administrațiunilor. publice este de drept natural. - - 

D. &. Mol se exprimă în astă privinţă, precum urmâză : «Abaterile: 
"de la mandatul ce s'a dat luncţionarilor nu se pâte pune în greutatea 
statului. Statui e doară singur vătămat. Cum ar putea să fie răspundător . 
către alţii? Incărcarea fiscului ar constitui o injustiţie în contra con- 
tribuabililor. Nimeni nu pote cere o reparaţiune pentru daunele ce îi 
"causâză o forţă majoră». (Polizewissenschait, III, -p. 556). - 

Responsabilitatea comitenţilor pentru prejudiciul causat de prepușii .. 
" lor e: consecinţa unei presumţiuni de greșală saii de negligenţă personală. 

în alegerea saii în supraveghierea pers6nelor întrebuințate. (Larombiăre, 
Obligations, V, art. 1384, No. 8). 

„ Personalitatea culpelor este, într aderi, un principii mai - „presus 
- de 'ori-ce contestare. - 

“ Dar_-ce sens ar avea de a se presupune o „greșală personală din 
partea unei persone ânchipuite, precum este statul, în alegerea, numirea 

- sail supraveghierea iuncţionarilor săi? 
” Cine e mai mult victimă de cât statul, când se numesc funcţionari | 

răi, care 'şi îac de cap, lipsind ori-ce priveghere. 
Nu este nici cum equitabil de a se arunca asupra contribuabițiloe i 

faptele abusive ale iuncționarilor...  : 
Instituţiunile sociale singure garanteză ordinea și pacea publică. 
-De altmintrelea ar trebui: să prevaleze - petroleul și dreptul celui 

mai tare. . . 
“Ce cuvânt are  cetăţianul să se plângă de o daună « care e de o sută. 

de ori compensată prin bine-facerile ce le primeşte ? - 
Omenii s'ai pus sub jugul legei ca să scape de tirania hazarăului. 

Nici o lege însă, ori cât: „de periectă ar fi, nu pote. înlătura cu desăvie- 
șire Jovirile hazardului. - ,
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-* Cs sunt abaterile funcţionarilor, dacă nu un flagel, cui resist non 
ă majoră. . “ AI 

pole e oră probe s'o: sufere, precum ştim, acela care a primit 
”. isbiri de la dânsa în pers6na saii averea sa, şi s'o sulere singur fără a 

vre-o reparaţiune. | , a 
pula ee casul,. Sar dea susține cel mult, că statul şi administru- 
țiunile publice sunt ţinute a repara daunele causate de prepușii lor în 
eserciţiul îuncţiunilor ce li s'aii încredințat.: Daunele acestea, s'ar putea 
dice, resultă în ultimă, analiză din instituţiunele organice ale statului. 

! Pe ce s'ar putea însă funda responsabilitatea corporaţiunilor private 
(de esemplu a societăţilor anonime) pentru îiaptele prepuşilor lor? 

- Funcţionarii acestor stablimente private. n'a nici o autoritate, 
„-_.. - Suntem datori. ascultare- 6rbă numai funcţionarilor administra- 

. ţiunilor. publice. a | EI ” 
„ Daunele ce ar causa represintanţii corporaţiunilor private, nu resultă 

"prin urmare din insituţiunile organice ale corporaţiunilor private. - 
”„. Dar şi consideraţiunea €ă daunele causate de representanţii statului 

„- resultă fatalmente din instituţiunile organice ale statului, ori cât de puter- 
nică ar îi, nu pote, cu t6te astea, să răstârne un principii de drept aşa 
de bine stabilit, precum este acela că îicţiunele nu se întind. O repre- 

„ Sentaţiune pentru comitere de delicte sati quasi-delicte o neadmisibilă. 
Arndts, Pandenct.. $ 594 No. 2, Zahariae, $ 115, nota 173. 

Responsabilitatea presupune o voință liberă. _ 
| „A“ dice că persânele juridice sunt responsabile, cu t6te că sunt lip- site de o voință naturală, este 'mi pare a crea o licţiune străină textului Şi spiritului legii. | E 

Conchidem: . . 
-Pes6nele juridice, ne: având o voinţă naturală, nu sunt responsabile pentru. delictele sai quasi-delictele representanţilor lor. 
Corpurile şi stabilimentele publice, dice cu drept cuvânt D-l Lau- rent, nu sunt fiinţe libere. Ele n'a prin urmare. nici obligaţiuni naturale. Pers6nele juridice nu se bucură de libertate, și unde nu este libertate putea-va să vă îie vorba de obligaţiune ? (Lzureut, op: et loc. cit. No. 300). Statul, isvorând din instinctul și trebuinţa de sociabilitate a Omenilor, "are, ce e drept, în oposiţiune cu cele-lalte. pers6ne 'juridice, o orinină naturală. : PI : o 

_A dice însă Că statul, a căruia origină e naturală, are de asemenea O voință naturală, este a deduce, dintr'o premisă de altmintrelea drâptă 9 consecință incorectă. (YVindscheid, Pandecten, $'59, nota '1-a). 'Fote 
pers6nele juridice âii, după acest autor, o origine naturală și sunt Yi site cu tote astea, de o voință naturală). i A PSI „Art, 1000 cod. civ. nu se întinde, nici în sist, FA administraţiunei publice, când ea se produce ca. apliciimcopuS 2 supra 
tăţei și în personalitatea sa politică. Guvernul nu r&spunde de exemplu, in materie de vamă, de uctele ilegale, vexatorii şi arbitrare. a prepusiloa “Sci. (De Fooz, op. cit. |, pag. 345. V legile n6stre i 

ăi. 02, „845. V, specia din 24 Aprilie 1874, concernând impositul băuturilor si iat pri ie Leg. vămilor din 14 Iunie 1874), | e A At 199 
Statul nu e r&spundător, în cât privesce aclele de Sivernă ment,
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de daunele causate de diverşi săi funcţionari. -Mersul governului ar îi de 
altmintrelea necontenit poprit şi acţiunea-sa micşorată. Interesul .publie 
ar suferi de -tot ce sar concede. intereselor individuale, (Larombiăre, op. 
cit., art. 1384, No. 15). 

Statul e răspundător: numai ca pers6nă - juridică, adică numai în - - 
privința actelor sale de viaţă civilă. 

Statul are, în acestă calitate, domeniuri, încheie contracte cu parti: 
cularii, devine creditor saii debitor, se împrumută cu bani, cumpără imobile, . 

- ace să se construeze zidiri sai. drumuri, organisâză administraţiuni, 
publice, întrun interes de monopol sai de administraţiune publică şi în . E 

_ vederea :unei adevărate „esploatări industriale, reclamă precădere asupra 
„bunurilor datornicilor săi sai a contribuabililor, esercită acţiuni posesorii, : 
„sait în regulare de hotar, sait în revindicare, şi se apără în contra acţiu- 
nelor de îelul acesta ce ar-îi: pornit particulari. 

Statul se pâte pune; numai în privinţa acestor acte, pe o linie cu 
particularii. - --. . | 

Administraţiunea contribuţiunilor indirecte, . tesaurul public, admi- : 
nistraţiunea vămilor!) sunt, dice D. Larombitre, răspundătâre de delictele 

sai quasi- -delictele comise de prepuşii lor (loc. cit. No. 13). - 
_ “Comuna e „responsabilă când neglige de a esercita, în. limitele atri-: 

„buţiunilor ce . i: conteră legea, puterea de direcţiune asupra primarului 
“si "| lasă să cornită un. dol saii o culpă în calitate de administrator al 

„ bunurilor comunale, V. art. SI Și 89- Leg. n6stră comunală din 5 
„ Aprilie 1874).: 

- Comuna nu e “răspundătâre pentru: faptele primarului ca: cap al 
- poliţiei municipale. Primarul e așezat, în astă privință, sub privegherea 
autorităţii superidre şi comuna n'are nici o putere de direcţiune asupra 

“luă, (Dalloz, v. Responsabilite, No. 669 şi 670; V. art. 88 Leg.  n6stră 
„ comunală din 5 Aprilie 1874). N 

Art. 1000 cod. civ. se aplică şi. administraţiunei publice a. poştelor;- 
<recomandaţiunea unti scrisori, care. adaogă la cheltuelile de transport 
«nare, se pare, alt obiect de cât: de a asigura cetăţenilor proba sustrac- -. 
«ţiunilor, de “care aii a se plânge, Administraţiunea este o depositară . - 
«Salariată şi ea esercită un monopol; nu este prin urmare nici o rațiune 
«de a o sustrage 'de la responsabilitatea dreptului comun». -(Dalloz, -l0c. 

„cit. -No. 656)2).. 
Sistemul cel espunem: întinde mâna, cu t6te astea, sistemului opus,. | 

"drept semn de conciliaţiune, declârând ca responsabilitatea stabilită de. - 
- art. 1000 Cod civ. nu e în privinţa statului nici generală nici absolută 
“şi că «buna credinţă a administratorului, integritatea, caracterului săii, 
 «lealitatea, francheţa ce o aduce în eserciţiul funcţiunei sale, trebue să - 
„fie luată în mare consideraţiune” de către tribunal». (Dalloz, loc. cit. - 
No. 2614), AR De 

1) D. De Yooz e de altă părere OY. suprâ). , 
. 2) V. art..Leg nostră telegrafo-poștale din 27 Iulie 1871. Reclarmaţiile 4 trebuese' 

“făcute în termen de două luni de la. data predărir obiectelor la biuroă, sub. pedepsă.. 
de a nu se mal ţine în semă. :- 

3) Tribunalele nu pot lua în considerațiune buaa credinţă a particularilor pentră : 
a“ descărca de acestă responsabilitate, (Larombiere, loc. cit. No. 8).
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Thibaut, de asemenea, corigând un text positiv al Dreptului Roman. 
a dis: Municipes non facile dolo facere possunt (Unger, |, p. 311, nota 46), 

"ul 

Constituţiunea şi organisarea intericră a pers6nelor juridice. 

Incapacitatea de îapt a persânelor juridice este absolută. 
Pers6nele juridice, cu t6tă capacitatea lor de drept, nu pot, cu tâte 

astea, de. fapt, să intre în raporturi de drept, de cât numai în casurile 
și potrivit tormelor determinate de lege. E 
>. Aşa, de exemplu, s'a recunoscut; într'o măsură 6re-care, capacitatea 

- de fapt a statului, a judeţului, a comunei şi a monăstirilor, şi Sai in- 
_dicat formele, cu paza cărora singure-aceste pers6ne juridice pot intra 
în raporturi de drept. (Art..40—59 Leg. comptab. generale din 1-1 Aprilie 
1864; Leg. Domen. Statului din 28 Maftie 1872, art. 70, 71, SS; Leg. 

„consil. judeţian 'din.2 Aprilie 1864, comb. cu art. 28 şi 29; Leg. din 31 
Martie 1872, art. 74, 77 şi art. 89, lit.î şi; leg. comunală din 5 Aprilie 
1874 ; art. 13 Soborn. hrisov modificat la'1839;.Olisul din 5 Lulie 1817; 

„. circulara - din 3 Martie. 1852 -No. 1195; Manualul administrativ, t. Il, 
pag. 201—267), 

„ Slabălimentele publice sunt într'o dependenţă. mai mult saii mat 
„ Puțin strînsă cu statul, judeţul sai comuna (politică sau eclesiastică), de 
"Care aii iost create. (Art. 52 alin. 8, art. 57, art. 70 alin. 2 Legea consil. 
-iudeţian din 2 Aprilie 1864 și art. 78 lit. D şi c leg. com. din 5 Aprilie 1574). 

„Legea determină regulele lor de administraţiune (De Fooz, Droit administratii, t. 4, pag. 291). ” | 
Capacitatea lor de fapt -se reguleză în lipsa de legi speciale, după „aceea a pers6nelor juridice de cari depind, putând ele intra în raporturi de drept numai în casurile şi potrivit formelor prevtădute şi prescrise pentru aceste: de pe urmă, i. 
Comuna însă este chemată a'şi da numai socotința 1) în privinţa autorisării: ce. ar cere aședămintele dependinte de comună, de a se 

imprumuta, de a cumpăra, de a schimba, de a înstrâina, de a porni pro- cese.. (Art. 78 lit. o şi c Leg. com. din 5 Aprilie 1874) Ș: Comunele și judeţele sunt în drept a crea chiar stabilimente noui „Suit biurouri. de bine-tacere. (Art. 76 lit. f2 şi art. 78 lit. d Leg. comun De asemenea, art. 57 Leg. consil. judeţian). „- | Si Comptabilii fondurilor departamentale și ai-stabilimentelor de utili- tate publică, i ii i. a1an* - Bilitae Ie »-precum ȘI perceptorii comunali, sunt datori.a ține compta- Aprilie 180p SORIOTEA art. 106 și 107 Legea comptabilităţii generale din 1-+ 

____ Economii de spitaluri, monăstiri 2), aşedăminte bin, casierii municipali sunt justițiabilă ERA "Cu e bine 

„..„ _1) Stabilimentele publice nu n: ; iesez : i | 
sliulur aci ogni e Pi ali cip pot pe esemplu să aquieseze fără autorisarea con= 

2) Şi economil monăstirilor, compturi, - Ă i 

-lacere şi taţi 
ompturi. (Art. - 

cu „Sob6re. sunt justiţiabili dinaintea Curţer de
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38 $ 4 și 5 Leg. Curţii de compturi din 14 Ian. 1864; art, 125 Legi com. 
din. 5 . Aprilie 1874). . 

- Condiţiunile de esistenţă a stabilimentelor publice sunt : Ia) i ca 
esistenţa lor să fie legalmente recunoscută ; 2-a) ca să pâtă dobândi 
bunuri, şi a 3- a) ca să fie dotată de o administraţiune separată care să nu 
se confunde nici cu administraţiunea Statului, nici cu aceea a. judeţului, 

- nici cu aceea. a comunei. (De: Fooz, op. cit. v, IV pag. 282). Comisiunile: 
de agricultură, corpul advocaţilor, ete, nu sunt prin urmare persâne juri- | 

_7. dice. (De „Fooz, I, p. 282, “În sens opus Aubry ez. Rau, Il Ş.5t text. şi 
“ nota 14)... 

Majoritatea membrilor. din care. se: compune statul; judeţul“ sai 
„— Comuna, (politică saii eclesiastică), nu aii asupra s6rtei intereselor acestor 

” corporaţiuni 'o putere nelimitată... De altmintrelea s'ar putea. seca isvârele 
„generaţiunilor viit6re prin vederi strimte și. egoiste. (Savigna 9, System II, 
„$ 97, p. 328). .Universilas 'distat a. singulis. 

Statul, judeţul, comuna şi stabilimentele - “publice sunt responsabili, Si 
pentru dolul saii culpa ce ar îi comis represintanţii - lor "cu ocasiunea 
contractelor încheiate cu paza lormelor prescrise de "lege, căci voinţa 
pers6nei juridice. este, în privința. modificărilor, inseparabilă de obliga- 

'țiunea principală, tot așa de indilerentă ca voinţa persânei: naturale al 
căreia represintant ar fi. comis,-cu ocasiunea unui contract, un. dol sai | 

-o-culpă. (Savigny, op. cit. $. 95, pag. 310). 
- Pers6nele juridice sunt de asemenea responsabile de dolul sai i culpa 

ce ar fi comis represintaţii lor cu ocasiunea posesiunei bunurilor cor- 
- “poraţiunei. ($ 440 codul Calim.). 

Corporaţiunile sunt, în îine, adesea. obligate ex. re. V. supra 
“sub II). 2). 

Persânele juridice sunt, într'adevăr, datâre să restitue suma sait - 
lucrurile cu cari s'aii îmbogăţit prin eleciul îraudei represintanţilor lor. 
(Obligatio ex. eo quod ad aliquen pervenil). 

“Prin. ânalisa legilor speciale de mai sus, cari şi ele ne fac să vedem 
că persânele juridice nu aii o. “voinţă naturală, ajungem, "mi pare, la 

CO următ6rea synthesă :. - 
Se. -Tol ce nu permit legile . (sai constituțiunea pers6nelor juridice) 
4 esle oprit. (art. 475 Cod. civ.). 

„TD Regula, din contră, care guvernă pe persânele naturale; “în oposi- 
“=> iune cu personele juridice, consistă în a dice că: lot ce nu e oprit, 

este permis. - 
_ Statul este singura “pers6nă juridică necesară (de plein droil). : 

* 

Dar acestă concepţiune este, și ea, o.pură teorie (Laurent, op. | 
| cit. 1 No: 309), ceea ce vrea să- dică că Statul, alăturea de o incapa- 

citâte absolută de fapt (afară de escepţiunile stabilite de lege) are, escep- . 
» tându- -se drepturile politice şi i drepturile de familie, o capacitate de drept 2), 

-1) Repetiţiunea se esplică- şi se justifică cană ne pătrunde de adevărul că 
capacitatea de fapt a persnelor juridice e strins legată cu statutele” saă constitu- 
iunea lor. 

2) Restrioţiunea art. 559 cod. civ. se. referă numat la eserciţiul dreptului de 
usufruct. z . 

AL. Degre.  
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întocmai ca persnele naturale, fără ca să fie trebuință de o lege care 

să Â Noni ine e străin științei dreptului, dice D-l Laurent (loc. cit, 
No. 304), pâte susține -că persânele.juridice pot iace tot ce nu le 

este Tureni pretinde mai apoi că este absurd a se întreba dacă 
persânele juridice aii drepturi naturale (loc. cit. No. 300). 
- Autorul a înţeles, îără îndoială, exprimându-se ast-iel, că pers6nele 
juridice nu ai o voinţă naturală, lipsindu-le cu desăverșire capacilatea 
de fapt, căci capacitatea lor de drept este, precum am arătat mai sus 
(sub 1), egală a aceleia a persnelor naturale. Corporaţiunile se deosibesc, 
sub acest raport, chiar de impuberi și interdiși ; incapacitatea de fapt a 
celor întâi e perpetuă 1). | ş | 

Instituţiunile private (societăţile de caritate, de ajutor mutual, de 
“agrement, cercurile literare, artistice etc;), dacă nu sunt anume recunos- 
cute ca stabilimente de utilitate publică (Aubry et Rau, $ 54, text şi nota 
15 şi 30), sunt incapabile de a primi prin donaţiune sati prin testament, 
fiind lipsite de calitatea de persâne juridice. (In privinţa proibiţiunei in- 

. terposiţiunei de persâne, v. art. SIl şi 812 Cod. civ.). 
Aceste stabilimente private sunt incapabile de a contracta. Acela 

care ar îi contractat în numele lor nu le obligă, dacă n'a primit anume 
mandat de a le obliga. E!e sunt represintate prin membrii lor, individual- 
mente deţinuţi și calificaţi 2). E | 
„De Fooz citeză între stabilimentele publice și societăţile anonime. 

(op. cit., Î, p. 286). , 
Credem, cu tâte astea, că aceste societăţi sunt stabilimente private. 

(De /Fooz, corigendu-se, 'califică societăţile anonime în vol. III, p. 757, de 
stabilimente private). - ' 

Societăţile anonime (societăţi cu unitate colectivă sati formală) se. 
deosibesc, întradevăr, esențialmente de personele juridice. Ele sunt, în cât 
privesce raporturile. asociaţilor între dânșii, societăţi simple. Societatea 
ca atare e subiect de drepturi numai într'un chip formal. Membrii socie- - tăţii sunt adevărații titulari ai drepturilor. Aceste societăți cu unitate . formală -sunt numai faţă în faţă cu cei de al treilea persone juridice. 

„Jacă diterințele notabile între societăţile comerciale şi personele 
juridice : | - , 

1) Averea unei societăţi comerciale aparţine pro rata membrilor societăţii, averea unei persone juridice aparţine din contra totaluluă ideal și nu se- pâte împărţi nici o dată între membrii corporaţiunei ; 2) membrii 

  

1) Autorii francezi nu disting, îm! pare, cu destulă îngrijire, de aceea de fapt. Dnil Aubry et Pau pretind, de exemplu, ce judiciar modifică capacitatea Juridică (|, Ş 52, nota 1). Credem, din contra că numirea unui consilii judiciar n'are alt efect de cât de a modifica capacitatea de fapt, adică exercițiul liber şi neîmpedecat a! drepturilor. (V. Puchta, Pand 7 observă fârte bine D. Laurent (1, No, 317), ) pacitate de fapt. 
2) Comunitatea israelită din Iași este, 

capacitatea de drept 

concernă faptul şi nu exige de cât o ca- 
dacă nu mă înşel, un stabiliment privat. 

ublie (eclesiastic), şi ar trebui 
» lar nu, precum este în fapt, 

ă numirea unul consilii - 

ecten, $ 50). Ezercițiul, , 
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unei corporaţiuni pot: să fie martori şi judecători în procesele corpora- 
țiunii.. Jurământul -se pote deferi numai representanţilor legali şi nici 

„cum membrilor €orporaţiunei. Membrii unei societăți comerciale, din 
„contra, sunt recusabili ca judecători (art. 276 pr, civ. $ 3) şi suspecți ca 
martori. Jurământul trebue să. se delere fie-cărui asociat individualmente. 
3) Bunurile unei corporaţiuni care â încetat de a esista, se cuvin ca bona 

„ vacantia . îiscului. Averea unei societăţi se împarte, în .asemenea cas," 
„între asociaţi sai acţionari 1). (V. Unger, System 1, p. 330 —337. Wind- 
“scheid, Pandecten, |, $ 58, nota 5). : - 

Pers6nele juridice, creaţiuni. artificiale a legii, nu ai existenţă în 
afară de limitele statului de care ati îost recunoscute. Legea le-a creat. şi 

„legea nu se întinde, precum scim, dincolo de hotarele statului. 
Statul este, ce e drept,:o pers6nă necesară, care există fără ca să 

fie trebuință de o lege, stabilind capacitatea sa juridică. . 
„- „ Dară capacitatea de îapt nu există, precum am demonstrat, nici în 

„privința statului, de cât numai sub condiţiunea ae a îi anume stabilită 
„de lege, de unde resultă că nici îiscul nu 'şi pâte exercita drepturile, în 

lipsă de tratate :speciale, dincolo de hotarele statului. (Compar. Laurent, 
"op.cit. I, No. 3C6 sqq. In sens-opus Merlin, Repert. v. Mainmorte $ 7, - 

No, 2). . - | - 
De d nete din persânele n6stre juridice esercită drepturile lor 'în statele - 

străine, în temeiul dreptului de reciprocitate. | | 
„- Egumenii monăstirilor n6stre sunt, ca să citez un esemplu, — inta- 
bulaţi ca proprietari ai bunurilor monăstiresci din Bucovina. 

„_„.”.. Societăţile anonime străine nu pot funcţiona în România de cât 
sub condiţiunea de a; presinta pe lângă statutele societăţii și un osebit act 
de autorisare dat de către guvernul ce a omologat statutele primitive, 
prin care să se autorise societatea a 'și intinde operaţiunile sale în România, -- 

„şi să dea asigurare, că sentinţele date de Tribunalele locale contra socie= 
lăţii, se vor esecuta de acel guvern (art. 16 Regl. pentru societăţile 
„anonime din -6 Februarie 1868) 2). a o 

„In tot casul — chiar abstracţiune îăcând de disposiţiunele regula- 
mentului special din 6 Febr..1868 — este adevărat a se dice că socie- 
tăţile anonime nu pot esercita drepturile lor în ţări străine. Societăţile 
anonime sunt, întradevăr, iaţă în iaţă cu cei de al treilea, adevărate 

-_pers6ne juridice. . e _ 
"Mijlâcele de esecuţiune, pentru datorii, în contra societăţilor anonime, 

omologate de guvernul. ţărei, şi în contra societăţilor private, cărora li 
Sar îi conlerit caracterul de. corporaţiuni, nu se deosibesc de acele în 
contra persânelor naturale. (Compar. Savigny, Ii, $ 92, p. 291 text şi nota m). 

Mijlâcele de esecuţiune, din_contră, în contra corporaţiunilor publice 
(statul, comuna) și în contra stabilimentelor publice, nu sunt cele ordinare. 
„Cel în drept trebue să se adreseze la administraţiune, care singură 

„1. 1) Sar mal pulea adăoga că asemenea societăţi aii calitatea de unitate formală 
fără ca să fie trebuință de o concesiune specială. Autorisarea prevădută de. art, 32 
cod. com; nu are de scop a le conferi acest caracter (Uuger, |, p. 335, 17). - 

„-2) Nu sciii dacă acest regulament întrunesce condiţiunele de validitate. Unde 
este legea care să fi autorisat pe guvern a face un asemenea reglement, adică a legilera 
en sous-outre?  .:: :.- : Da | Da | 

72
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1 a regula esecuţiunea condamnaţiunei şi a determina modul 

ce ep a datoriei. (Art. 7 38, 41, 42 Leg. comptab, gener. din 1-4 

Aprilie 1864; art. 128 Leg. com. din 5 Aprilie 1874, Chauvau- Zarr6, 

cod. G'instr. administr. III, p.-50, No. 860. De Fooz, op. cit. IV, p. 137). 
Esecuţiunea însă par suile d'instance (recepţiunea din cauţiuni, 

liquidarea de daune-interese şi darea de s6mă) Şi aceea pentru predarea 
“silită a imobilelor, sai pentru restituţiunea, unui obiect mobil, se opereză 
în contra corporaţiunilor . publice întocmai ca în contra. particularilor . 

... (Chauvau-Carră, loc. cit.). AR . | 

| 

IV. 

| Desființarea personelor juridice. | | | 

,- Pers6nele juridice, datorând existenţa lor legii; saii administraţiunei, 
„în temeiul unei delegaţiuni legislative,. numai legiuitorul singur le poate 
desfiinţa. (Laurent, No. 312, sqq.)). - | j 

“Aparține de asemenea numai singur legiuitorului, sai organelor 
statului, în temeiul și.după prescripţiunile legii, de a desfiinţa . stabili- 
mentele publice existente. o 

“Un ospiciii, de exemplu, nu înceteză de a îi un stabiliment public, 
adică o personă juridică, cu tâte că, abstracținne făcând de subvenţiunea A 
comunei, ar fi, întrun moment dat, cu desăvârşire. lipsit de ori-ce 
altă avere. -: | : N 

„Intr'adevăr, ce atingere pâte să aducă un asemenea eveniment exis- 
tenţii stabilimentului public în presenţa art. 11 Leg. comunală ? 

Consiliul comunal este ţinut, dupe acestă lege, de a coprinde anual 
în budget cheltuiala . pentru întreţinerea ospiciilor, -a săracilor, ete. (Art. 
114, lit. 7, Leg. din 5 Aprilie 1874). - . , | 

„Corporaţiunile (şi societăţile anonime 2) aii în parte un caracter 
corporaliv) se stabilesc adesea .pentru un 'timp determinat saă până la realisarea unui scop determinat. ! Ea 

Legiuitorul, creând stabilimente .de utilitate publică, pâte de ase- menea,. să limiteze durata lor, de exemplu, până la realisarea unui scop Gre-care. = e ia Da 
- Persânele juridice se desființeză,” în asemenea cas, prin realisarea scopului saii prin sosirea termenului. . a | 
S'a susținut, că persânele juridice se mai desfiinţeză prin perderea subslratuluă, adică prin yelragerea sai mârtea tuturor membrilor cor- porațiunei, saii, când e vorba de o îunda iune; prin verei (Miihlenbruch, 1, Ş 197,-No. 7, Pfeifer, op. cit pe us Pere op. cit I, p. 345, text şi nota 60) 3), a A ii aia 

  

1) Schimbându-se saă rectificându-se de” exe ivisi i 
e plu, divisiunea  teritorului S'ar putea reduce numărul judeţelor sai al comunelo 3 5 € punat prin o lege. (Constituţiunea,. art. 4, i Acesta insă nu se pote ince de cât - ocietăţile anonime, ca societăţi i i 

za cert iti serena ca V cietăţi cu „unitate formală (colectivă), sunt numai 
ou& preocupațiuni m'a făcut să mă grăbesc a îm ărtăşi ace 

: „Au Şi acestă, -părere fă a 0 examina mal serios: 1) Am credut că Dreptul Roma (abstracțiune. facă ă a 

N
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Acăstă părere, a. trebuit să provăco. conteadioțiunile cele mai 
întemeiate. 

” O societate sai un stabiliment neautorisat, " dispunând de.o avere 
destinată pentru realisarea unui scop de utilitate "generală, nu este de cât 
o societate sai un stabiliment prâvat, lipsit de calitatea de persână juridică. 

Autorisaţiunea autorităţii suverane singură o pâte transtorma con- 
ferindu-i calitatea de pers6nă juridiză, de unde resultă că persâna juridică 
există, independent de membrii săi: actuali (Savigny, System II, $ 89, 

- pag. 273) şi independent de averea ce o posedă. 
Pers6na juridică, o dată constituită, nu se pâte deci disolva prin 

singura voinţă a membrilor actuali (Savign 7, op.'et loc. cit.), nici. prin 
perderea averei, care se pâte înlocui prin alte daruri eventuale. (WVind- : 
scheid, Pandect. |, 8 61). - 

7 

S'ar putea obiecta că - persâna juridică esistă de fapt, independent. 
de autorisarea puterei suverane; şi că încetând. a esista de fapt prin 
retragerea sait mârtea. tuţurar membrilor, sai prin perderea averei, adică - 
încetând causa, ar trebui să înceteze de drept şi etectele autorisațiunci. 

"= Acestă obiecţiune-e lipsită, de ori-ce fundament. - 
Pers6nele juridice, creaţiuni artiticiale ale legei, nu pot avea de cât 

"o. singură esistenţă: esistența de drept. (Laurent, XI, No. 192). Ş 
“Faptul asociaţiunei mai "multor persne, pentru a funda un stabi-. 

” liment de-utilitate generală, saii: a existenţei unui act de fundaţiune, prin 
care sar îi destinat un complex de bunuii pentru realisarea unui ase- 

_menea Scop, este indispensabil numai pentru chiămarea în vicță a per- . 
:. S6nei juridice care, o dată: constituită, subsistă, cu t6tă retragerea saii 

dispariţiunea membrilor actuali ai corporaţiunei saii ai averei presente.. 
a iundaţiunei. Non est novum ut que semel ulililer constilula sunt . - 
duvent, licet île casus eatilerit, a quo înilium. capere non polueruni.. 

- (Puchta, Pandect, $ 28, S. L. S5, $1,D.50, 17) 1). 
| “Dar ce raport este între Dreptul "Roman și Dreptul nostru? 

Acestă cestiune. se pâte pune pe tapet, în Dreptul nostru, numai în 
privinţa corporaţiunilor. 

-  Substratul, basa fundaţiunilor, nu este și n'a “fost nici o dată | în 
"Dreptul “nostru, o avere personilicată. 

Basa stabilimentelor. nâstre publice este numai "legea. Consiiul! 
„comunal, de- exemplu, e obligat a intreţine stabilimente publice dependinte 

____“0e comună (art. 114 lit. L Leg. com.) 
Guvernul: e de aseminea dator să întreţie. stâbilimentele dependinte 

-de 'stat saii de biserică, de exemplu mănăstirile. (Decret. org. din 6 De- 
cembre 1864, art. 6). A a SR 

. principiele Dreptului Roman adoptate de legislaţiunile n6stre positive) a fost şi la noi 
receput pe calea obiceiului pământului. Acestă credință a fost resultatul une! erori. (V. - - 
supra sub. I'.: 2) Exislând o afinitate așa de mare între cod. Calimach și cod, Aus- 
triac, am credut că e nimerit să dai precădere părerel unul : interpret ilustru a cod.. 
Austriac. Analisând. însă lucrurile mat de aprâpe, m'am încredințat că D. Unyer, : 
departe de a se basa pe vre-un $a cod. Austr. a adoptat. una din părerile susținute 
de interpreţii Dreptului Roman. 

" 1) <Nu este nouă că tot ce" “sa constituit o dată utilmente, trebue să dureze, cu 
«tâte că s'ar ivi casul, care, - -daca,; Sar fi ivit la începutul acelui lucru, nici n'ar fi 
“putut nasce>. . .
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Stabilimentele private nu se pot numi, în Dreptul nostru, jundaţiuni 

în oposiţiune cu stabilimentele publice, căci cele d'intâiă nai calitate de 
pers6ne juridice, dacă nu sunt legalmente recunoscute ca stabilimente 

publice. (Aubry et Rau, 1, $ 54 text și nota 15 şi 30) 0 SO 
Sistemul Dreptului nostru în privinţă cestiunei din discuţiune, so pâte 

resuma precum urmeză: | a _ 
| “O corporaţiune publică, de exemplu, un judeţ saiă o comună, nu se 
pote destiinţa de cât numai prin o lege. (Constituţiunea, art. 4). N 

Legea singură, saii organele statului, în temeiul unei delegaţiuni 
legislative, are putere de a suprima stabilimentele publice. o 

„Legea însă conferă unei comunităţi calitatea de pers6nă juridică, 
numai sub condițiunea expresă sai tăcută de a realisa un scop de uti- 
litate generală. --: - . , - - 

Autorii, adoptând acest de pe urmă punct de vedere, admit în con- 
secinţă şi o supresiune tăcută a persânelor juridice prin un în contra- 
rium agi (V. Windscheid, Pandect,, |, $ GL, nota 2), şi anume în casul 
când prin retragerea “voluntară a tuturor membrilor corporaţiunei sar 
Îi îăcut cu neputinţă de'a se mai realisa scopul determinat al cor- 
poraţiunei. - 

O hotărâre a Curţii de apel din Bruxelles a decis, de exemplu, că: 
0 congregaţiune de hospitaliere s'a disolvat prin aceea că a încetat de 
a se reînoi prin angajamente de novice noui (Laurent, op. cit., I, No. 315). 

Trebue să combatem, de altă parte, cu (6tă energia, suposiţiunea 
că personele juridice se disolv, întrun chip tăcut, prin perderea averei, 

suposiţie pe care am vădut'o înălțată la valbrea unei premise necon-" 
testabile. - a N 

Legile îranceze ne vor arăta, cred, şi astă dată calea adevărată, 
„ Adunarea naţională conştituantă din Franţa a pus, prin decretul din 

2 Noembrie 1789, bunurile eclesiastice la disposițiunea naţiunei. 
“Intrebarea este dacă stabilimentele eclesiastice, lipsite ast-lel mo- 

„ mentan de t6te bunurile temporale, ai perdut prin iaptul acesta şi capa- citatea lor 'de drept, adică aptitudinea de a deveni subiect de drepturi şi de obligaţiuni? Ia - ! „____ Capacitatea de drept este independentă de averea ce o posedă cine-va întrun moment dat, întâmplarea aducend adesea fără de veste cornul de abundență al prosperității. a ” 
Stabilimentele eclesiastice din Franţa aii conservaţ efectivmente capacitatea lor de drept, adică n'aii încetat de a exista, cu tâte că ai perdut, Lite bunurile lor prin efectul decretului de mai sus.: | entru a se retrage comunităţilor religi6se capaci 

consacrată de legile canonice si eule a trebuit să jatervie în Praarepb serie de legi speciale, posteridre decretului de mai sus pronunțând ex res desființarea caselor religi6se (conservându-se numai. câte una de miri Cipalitate. Decret. din 5 Febr. 1790 abolițiunea uri J (Leg. 13 Fevr. 1790), și suprosiunea odaie poturilor, monastice 

  

egaţiunilor regulare, în care se -
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fac asemenea voturi, precum şi a congregaţiunilor seculare şi a conire- 
rielor (Decret. din 18 August 1792)1). | 

Legea n6stră de secularisare din 1863 a declarat şi ea că tâte ave- 
rile monăstiresci sunt şi rămân averi ale statului. n 

Ac6stă lege a pus bunurile monăstiresci la, -disposiţiunea naţiunei, 
întocmai ca -decretul irancez din 2 Nov. 1789. o. 

, Dar legea. nâstră, care sa întâlnit în punctul acesta cu legea îran- 
ceză, este de altmintrelea în materie, sub tâte raporturile, antipodul legis- 

> Vaţiunii îranceze, ” a - . 
Legiuitorul nostru, departe de a desființa volurile monastice, a 

regulat, din contra schima monachică 'şi a organisat'o din noi (decretul 
organ. din 6 Dec. 1864). . i a 

Dacă este adevărat că o lege, care pronunţă aboliţiunea voturilor 
monastice, implică o retragere a capacităţei de drept a monăstirilor, nu 
este mai puţin adevărat că o lege, care reguleză schima. monachică, men- 

ţinând voturile monastice, nu aduce nici o atingere capacităţii juridice a 
monăstirilor. - 

Legile n6stră (Cod. Mateiii Basarab, glava 116 şi hotărirea sfatului 
de obşte din 1795, menţionată în pravila lui Andronachi Donici din 1814, 

titlul despre 'danii saii dăruiri, $ 12) recunose capacitatea de drept a . 
monăstirilor. . n o 

- Legile bisericesci recunosc de asemenea capacitatea de drept a mo- 

-  năstirilor, cerând“ de la călugări ca să afiorisescă averea lor lui D-deă. 

__ Tacă tâleuirea canonului al 192) al sinodului VII, tăcută de unul din 

interpreţi: aie e 

«Dacă lucrurile mișcătore. saii nemișcătore, care avându-le cine-va, 

<date dețnăscetori, ori de sineşi câștigate, aducându-le la monăstire, ori 

«de se face monach și afiorisindu-le, hotărasce canonul câ să rămâie a . 

«monăstirei după făgăduinţa dată de el ori de va rămâne el în monăstire, 

«ori de se vu duce de voia. sa îără vre-o pricină (despre egumenul) că 

«din pricina egumenului ducându-se, pâte a și le lua insă, şi așa ducân- 

<du-se, este dator ale afiorisi la allă monăstire». | - 

" Sehima monachică este regulată prin canonul 40 al sinodului VI-lea 

şi prin decretul. organic din 6 Dec. 1864. | 

«Canonul 40 al şaselui sobor, dice glava 119 a codului Matei Ba- 

«sarab, grăesce fără de voia avchiereuluă locului, nimenea să nu se 

__«tunză călugăr, iară acela ce va să se călugărescă, măcar de va fi şi de 

«10 ană să nu'l gonâscă, ci într'alt chip pre acela să nul primâscă la . 

<vitţa călugărâscă fără numai după ispita şi întrebarea archiereului, căci 

cea n'aii despărţit pe tot: omul catele va fi de 10 ani, să se tunză acela 

«fără îspită>. (Glava 119). e Si 
Decretul organic din 6 Dec. 1864 pentru regularea schimei: mona- 

chice, departe de a pronunţa abrogarea legilor de mai sus, se mărginesce 

  

1) V, Batbie, Droit public et administratif, t. V. p. 235, nota I-a, Legea Qin 

24 Mai 1825 a acordat Regelul puterea de a autorisa, sub certe condițiuni, con- 

gregaţiunile religiâse de femel, etc. . , Ă 

2) Canonul cuprinde între altele: ...Aducându-le (adică lucrurile moştenite sait . - 

câştigate) şi mărturisind cel ce le aduc că acestea sunt afiorisite lui D-qei, am hotărit 

ori, de ar rămâne ori de ar eşi din monăstire după făgăduinţa dată de e1...!
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în 6 ificări imp tru călugărire se cere declara, întroducend modificări importante, că penti 4 
vorsta de 60 sati 50 de ani (art. 1 lit. b.şi art. 3 lit. c) şi aulorisarea 
sinoduluă general, o a , Aș NE 

Admisistraţiunea averilor ce le-ar îi dobândit monăstirile de la 
legea de secularisare încâce, precum şi administraţiunea bunurilor mo- 
năstiresci din Bucovina a rămas în condiţiunile determinate de legilo 
vechi. (V. Manualul administrativ, II, p. 261—267. Monăstirile cu o casă 
separată), e - Sa PR . Monăstirile aii cu t6te astea astă-di, prin o călcare evidentă a lepei, 
aparenţa ca şi cum ar îi nisce organe directe ale statului. . 

Legea de secularisare din 1863 (art. 1) a pus la disposiţiunea na- 
țiunei numai bunurile monăștiresci din România. . 

Bunurile monăstiresci din Bucovina nu cad sub lovirea acestei legi, 
Monăstirile primesc de la stat.o subvenţiune pentru întreţinerea călugărilor, 

Nici afirmarea prin urmare că monastirile aii perdut, prin efectele 
-legei de secularisare, 10tă averea lor, nu este esactă, . 

Monăstirile ar trebui, dacă nu se respectă pretenţiunile lor legitime, 
să revendice drepturile lori). . .- 

Acesta este adevărata stare a lucrurilor. Ipotesa unei fundaţiuni, 
care se disolvă prin perderea averei, este umbra şi contrafăţa : aparentă a realilăţei. (Dreptul, 1874). -. - 

SOON 

+ 

Pers6ne juridice. — Infiinţare sub Codul Calimach. — Dacă se cerea autorisarea sau recunâscerea. statului.—(Cas. 1; 24. Ian. 1900). | 

După $ 38 Codul Calimach, o pers6nă juridică se putea înfiinţa şi fără un hrisov domnesc, pe cât timp nu era oprită de legi saii vederat „ impotrivitâre obșteştei siguranțe sai bunelor - obiceiuri ($ 42 Codul Calimach). a | Ă Dar, chiar de Sar dice că o-persână juridică nu se putea crea fără 0 autorisare specială a Statului ($ 43 Codul Calimach), în casul 'de față totuși statul a recunoscut chiar, dacă nu espres, dar. implicit, aşeză- mentului de utilitate publică de care e vorba ființa sa ca o persână juridica. - . | . a 

— Curtea, deliberână, Ă psupra Sai de casare invocate : - Ă Ia „_Î. <Violarea. 8, 40 şi 42 din Codul Calimach, după: y, sai instituțiune licită (iertată) este pers6nă juridică, fără să fie nov noscere deosebilă din partea organelor statului; II. Exces de putere prin nesocotirea, hrisovelor Domnesci i OI şi car! În orl-ce cas sunt acte ale puteri! suverane a statului având putere, e jde DOI îi Saar ubli „Considerând că după legiuirile vechi ale. Moldovej, o fundaţiune se: utilitate 
pi Că se putea înființa chiar fără o prealabilă autorisaţiune a Statul Y, şi tuia de sine însăși o pers6nă juridică, pe cât tim ca Sea CONS fiinţarea e', ca contrarie legilor, ordine! publică sa 

ori-ce asociaţiune 
oe de vre-o recu- 

ii bunelor moravuri ; ——— . 

1) Curtea de casaţiune a recunoscut esiste nonăstiri imn de Secularisare, în procesul statului cu rudele ale monăstizilor neimpedecat de legea ânge ale răp. călugăr Crupenschi. 

p statul nu intervenea pentru dos-.
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Considerând că din decisiunea supusă recursului se constată că recurentul a 
presentat în instanță următorele acte : ? - 

a) Tlrisovul domnesc din Aprilie 1840, prin care statul dăruesce spitalului israelit 
„din Iaşi suma de 350 gabeni, pe fie-care an, pentru un period de T'ani, atât în folosul 
spitalului cum şi pentru alte îmbunătățiri ating&fre de folosul naţiunei israelite ; 

, 5) Sfatul- “administrativ 3 Moldove în Iulie 1854, ncuviinţeza Epitropiei israelite . 
săşI facă pecete, având -marca țărei ; 7 

" c)'Acelaşi sfat administrativ: în lulie 1859, încuviinţeză: propunerea comitetulur 
sanitar al' Moldovel, pentru ca spitalul israelit să trâcă la epitropia sfintului Spiridon, 

„cu aceea că, pe lângă epilropul sai doctorul ce va rîndui epitropia centrală, să fie şi . 
un 'evreii din partea comunitățe! israelite, împreună cârmuitor acestul institut ; 

d) Decretul domnitorului Alexandru I6n 1, din 1861, prin care se dispune deo- 
sebirea spitalului israelit de comunitatea ebraică, și numind atât pe epitrop, cât şi pe. 
directorul spitalului, cu îndatorire de a corespunde şi a se conforma în totul cu comi- 

„tetul sanitar din Moldova; - 
e) Ministerul de interne, în Ianuarie 1863, face. cunoscut. epitropiei spitalului 

israelit, că depeşele urgente ale acestel onor. epitropit, au a fi espediate în comptul 
statului, conform regulelor privilre la corespondenţa oficială ; 

Considerând că din i6te aceste acte, resultă evident că "statul nu numar că n'a 
intervenit în scop de a desființa acestă fundaţiune, dar din contră, constatând carac- 
terul „el de instituţiune de bine-facere, "I-a. recunoscut . implicit fiinţa el ca persână 
morală ; şi dar în aceste imprejurări Curtea de fond, înlăturând puterea. doveditore 
a acestor acte, a comis un adevărat esces de putere. ! 

Pentru aceste motive, caseză. 

Adnotaţiune. — Inalta Culte hotăresce,. “după cum “vedem, întâi, că 
după $ 38 codul Calimach o pers6nă. juridică se putea înființa şi fără 
îrisov. domnesc, întru cât statul nu întervine pentru: desființarea e), 
ca contrară legilor, ordinei publice saă bunelor moravuri. 

„>. Cum aşa? Inţelegea re legiuitorul Calimach că o tovărăşie în-.. 
ființată prin bunul plac al unor particulari, este a se privi că o per- - 
sonă, juridică, fie ea ori cât de contrară legilor sai bunelor moravuri, 
dacă ocârmuirea nu găsesce cu cale să o desființeze ca neiertată ? , 

„.»„ După o asemenea teorie, turcii sai jidanii nu aveau de cât să se 
asocieze, ca să trâcă, ast-iel întovărășiţi, drept o -pers6nă „juridică: să 
înființeze giamii, să cumpere nemișcătâre, fără ca justiţia să le pâtă veni 
de hac,:dacă guvernul n'avea gust să pue o stavilă năvălirei străine !. 

ii Nu! Ideia codului. Calimach nu era acâsta. Reese, din: contră, lim- 
pede şi lămurit, din $, 42 cod. Calimach, că tovărășiile împotrivilăre 
legilor şi bunelor obiceiuri, nu aveai în principiă chiar nici o fiinţă. : 
juridică, puţin importă dacă oblăduirea bine-voia să le deslinţeze sai să 
le păsuiască. A - 

Vădit lucru este prin urmare că trebus; să îndreptăna, să rectificăm 
- hotărirea de mai sus şi să dicem'că, după $ 38 cod. Calimach, o persână 
juridică se putea înfiinţa și fără hrisov domnesc, întru cât nu era oprită 
de lege sai vederat împotrivitore obşteștei siguranțe saii bunelor obice- . 

"duri ($ 42, cod. Calimach). 
“In “adevăr, însăși. Inalta Curte, prin hotărîrea ei No.: 14 dată în 

secţiuni. -unite la 4 Dec. 1897, înțelege: lucrul ast-fel, și hotărirea de mai 
__Sus a casaţiunii s. |, a înlăturat numai polilogia oracolului secţiunilor- 
„unite, păstrându'i . încolo, cum nu se putea alt-lel, ideea cârmuit6re -). 

  

1) V. în acest: volum adnotaţiunea făcută acestel notărier dată în secțiunile -unite 
sub titlu «Corporaţiuni şi aşedăminte»,. ,
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[deia acesta . totuşi pare a nu îi încă împărtășită de t6tă lumea. 

Hotărirea, pe care o adnotăm, merge dar mai departe și dice că, chiar 

de ar fi adevărat că, după $ 43 cod. Calimach, persânele juridice nu so 

puteai înfiinţa de cât prin «un hrisov domnesc, în casul de faţă totuşi 

recunâscerea lăculă 1) din partea statului are aceiași tărie ca un 

hrisov domnesc. o - a _ 

Sare la ochi, credem noi, cum am dovedit'o în articolul mei « Corpo- 

raţiunile şi așeqămintele», că $ 43 cit. nu cerea de loc un hrisov domnesc 

pentru înființarea pers6nelor juridice, dar Inalta -Curte presupune că 

lucrul acesta se pâte discuta, şi nu ne rămâne așa dar de cât să ne 
“ocupăm: şi noi de recundscerea tăcută. 

Ei bine, neindoios este, cum dice î6rte bine Inalta Curte, că o 
învoire tăcută a Cor6nei putea să înlocuiască un hrisov lormal, dat fiind că, 
sub regimul ianariot, domnul ţărei era a-tot-puternic, adică nemărginit 
prin o adunare obștâscă 2). . | | 

Nu încape însă nici. o îndoială că, după constituţiunea n6stră de 
adi, o asemenea recunâscere tăcută nar avea nici o putere, o persână 
juridică neputându-se crea de cât dacă utilitatea publică o reclamă, şi 
declaraţiunea de utilitate publică pentru lucrările de înteres general liind 
tr6ba legiuitorului 3). (Dreptul, 1900). 

  

Aşegămintele de utilitate publică instituite 
de particulari. 

Cercetarea n6stră urmăresce un scop curat, practic. 
Legiuirea n6stră actuală ocupându-se puţin: cu aşedămintele înfiin- 

ţate de particulari, nu e mirare că justiţia stă_fără călăusă, că puţinele 
monumente ale jurisprudenţei nâstre se nesocotesc, și că modernul Justinian 
incongiurat de o atmosieră de idei abstracte, semănă cu omul din lună. 

Mai Trebue dar'să luăm sfat de la practica n6stră judecătorescă, să 
„stabilim o..statistică de drept, să căutăm idei retormătâre trase din o 
analisă concretă, să combinăm antecedentele n6stre judiciare cu princi- 
piele sciinţei comparate. - . _- | 

“Trebue inainte de: tâte să luăm o hotărire iață cu controversa cea mare ce o întâlnim în acâstă materie. 

  

1) V. şi Cas. 1, No. 248 din 15 Mali 1895 (Bulet. pas. 717. în ar, nitățex airaelito a terhplulur coral din Bucuresc!). ( 2 Pas 117, în afacerea comu- 
. Savigny, «System des rămischen Recht>, II $ 89. V. însă în înteles 

Domat, app. Lutreut, <Droit civil fi îs», IL, No. 289. VP si urpia să LA înteles contrar: nilo și asedimintele». * vi fvangais 1, No, 289, V, şi articulul me «Corporaţiu- 
3) V. art. 19 din Constituţiune, combinat cu art, 1 din lacaa Aa ai causă de utilitate publică din 20 Octombre 1564. Aceste tota e Bea, de expropr. penru nSstră, tradiţiunea fiind contradicătâre. Regul. Valachiei (art. 364, pag 334), Ie sosea. în adevăr, în cap cu $ 38, cod. Calimach. Inalta Curte, prin hotărirea ct No. S din 9 Noembre 1895, dată în gina unite, tălmăeind regulamentul, dice deci ritos că legiui j arti i să i intervenţi i : 

publice crearea. de persone mobala a arilor şi tără nici o intervențiune a autorităţilor 

*
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„__ -Partieularii aii ei dreptul a fonda asegtminte de utlitate publică î în 
virtutea autonomiei lor private ? 

Omul se nasce în virtutea naturei, n) pers6nă juridică; din contră, 
numai în virtutea unei legi. Particularii nu „pot să proclame esistenţa unui 
aşedământ de utilitate publică, căci numai legiuitorul are acâstă putere. 
Esistenţa neatârnată a societăţilor comerciale şi îinanciare, nu trebue să i 
fie recunoscută în parte-pentru fie-care societate prin o anume lege, căci 
aceste societăţi, in deosebire de personele juridice, nu sunt perpetue, ele 
nu sunt declarate capabile a primi cu lillu gratuit şi fie-care asociat 
este pro rata proprietar al 'avutului social..Un testator dar care ar lăsa 
un legat unui aședământ de utilitate publică, iondat de dânsul fără intrarea 
la mijloc a unei legi i, ar înzestra un aşedământ de utilitate publică pe- 

- esisient, aceea ce este un lucru cu neputinţă, căci art. 654 şi 808 Codul. 
civil cer ca moștenitorul să esiste în momentul morţei testatorului ca să 

: pâtă să suce6dă.. și să primâscă prin testament. Persânele fictive totuşi nu . 
se.pot pune pe.o linie cu persânele naturale. După art. 654 şi 508 Codul 
civil, copilul conceput e considerat că există. Nu sar putea dice că per- 
s6na juridică trăesce în consciința de drept a naţiunei cu mult înainte 
de a îi recunoscută prin o anume lege? Se pâte dar lăsa un legat 
unui aședământ de utilitate publică legalmente neesistent sub o condiţiune, 
adică hotărindu-se că disposiţiunea nu va îi validă de cât daca va inter- 
veni O lege, care va proclama existența aședământului 1). In America se 
“derâgă în numele echităţeă la dreptul strict, validându-se liberalitățile 
făcute asociaţiunilor cari nu aii nici o existență în ochii legei : nule în 
drept, ele sunt valabile în echitate 2). Legislativ ar îi mai nemerit a se 
recunâsce validitatea aședămintelor înființate de particulari, dacă statul, 
fie chiar după morlea lestatorului, le-ar întări . ca persne, juridice 3, 

Teoria Îrancesă contrarie, care are representanţi și în Germania 2 
„plâcă de la idea că particulariă pot lua iniţiativa unei fondaţiuni, că ei 
pot să luase un legat unui aşedământ public legalmenie neexistent, daca 
statul, înaînte de mortea lor, întăresce aședământul ca pers6nă juridică; 
„dar că ei nu aii dreptul de iondaţiune şi că ar fi lipsită de ori-ce efect 
_disposiţiunea în coprindere : «Je declare âriger telle fondation de charite, 
par exemple, ou d'instruction publique, et je Pinstitue hriti&re universelle»3), 

Clausa din actul de iondaţiune, care ar organisa o administraţiune . 
neatârnată de stat, judeţ, comună (de exemplu o administraţiune esenţial - 
bisericescă), ar îi ea a se considera ca nescrisă (art. 900 Codul Napoleon) 
sail ca aducând cu sine nulitatea testamentului întreg ? 

Nu avem a ace. în acâstă ipotesă cu o simplă condiţiune nelicită, 

1) Aihlenbr uch' Continuarea Pandectelor lul Gliike, XL, pag. 16-19, Jurispru- 
dența n6siră a validat aşedămintele de utilitate publică înființate de particulari (de 
exemplu: aşeqământul <Başota»), respingând cererile pornite de rudele fondatorilor, 
cereri cari tindeai a face să se recunoscă judecatoresce neexistența acestor așeăminte, 

2) Laurent, Avant-Projet, 1, art, 536, No. 14. 
3) Waâchter, Pandecten, I, Ş' 58, nota 7 în fine. ” 
4) Pfeifer,- Die Lehre von den juristischen Personeu, pag. 136, “ 
5): De Fooz, Droit administratif belge, IV, pag. 285—286 şi nota. Autorul citâză. 

ca exemplu şi societăţile anonime, şi el confundă dar societăţile comerciale cu pers6- 
" nele juridice ! Părerea autorului că ajunge aprobarea regelui (art. 29 codul comercial) 

e o consecuență a acestei erori.
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ci un act care în esența sa chiar e valid după cea d'intâit „teorie şi 

neoperant după cea de a doua. Singura dară soluţiune juridică din punctul 

de vedere al teoriei iranceze și belgiane este că legatul trebue să cadă 1), 

Doctrina franceză pornesce în adevăr de a idea că o disposiţiune 

făcută pentru creaţiunea unui aședământ de utilitate publică nu are valore 

juridică, dacă nu:e făcută în folosul unei pers6ne juridice deja esistente, 
unei comune, unui .biuroii de bine-faceri, sai ca sarcină (modus) a unti 
liberalităţi făcute unui alt gratilicat 2). O fondaţiune cu o organizare nea- 
târnată de stat, judeţ, comună, nu se pâte considera ca făcută statului, 
judeţului, comunei saii unei alte pers6ne juridice esistente. Neapărat dară 
că o asemenea fondaţiune e în esenţa ei chiar contrarie principielor 
admise de șcâla îranceză. E - 

Sistemul de drept sancţionat de jurisprudenţa nâstră 3) concepe 
lucrul cu totul alt-fel.. Un aședământ de utilitate publică creat de un par- 
ticular esistă ca persână juridică și fără o concesiune specială legislativă 
în virtutea unui vechiii obiceiii care are putere de lege. [ste un drept 
consuetudinal care admite de secule că fie-care particular are dreptul de 
fondaţiune *). Unii pretind că același principii domnia şi în Dreptul Roman, . 
aceea ce ar resulta din nisce texte (neglosate insă) ale legislaţiunei ro- 
mane 2). Întărirea statului e cerută de unele legi particulare (de exem- 
plu de legea austriacă) în acest înţeles că statul p6te să desființeze un 
aședământ vătămător, dar ajunge o întărire. tăcută a statului, care se 
presupune în cele mai multe casuri, Organisarea administraţiunei aşeqă- 
meântului e după acest sistem înainte de tâte treba nu a statului, cia 
iondatorului 6), - a 

Regula contrarie că o organisare specială a administraţiunei unei 
iondaţiuni atrage nulitatea "actului de fondaţiune nu cra recunoscută în 
Belgia până la 1864. Regia bunurilor şi a rentelor pentru bursele de 
Studii era lăsată în mâna pers6nelor. numite pentru acest slirşit în ac- 
tele de fondaţiune, cu. reserva de a suplea la actul de londaţiune prin 
analogie, în. casul unde voinţa fondatorilor n'ar putea fi urmată și cu în- 
datorire pentru personalul! de administraţiune de a.da socoteli de gestiune.. 
Ministrul avea dreptul să” depărteze pe administratori în cas de malver- 
Saţiune, infidelitate, rea gestiune, cu eselusiunea recursului la justiție. 
Actele administratorilor trecând peste marginele unei simple administra- 
țiuni se aprobaii, mai întâiă de provisori, pe urmă de comitetul perma- 
nent (dâputation), cu reserva hotărirei ministrului, în cas de desbinare sau de reclamare. Acţiunile judiciare, ea și transacţiunile, presupuneaii aprobarea ministrului, Perceptorul fondaţiunei supunea administratorilor 
a 

2 Panrent, XI, No. 257, 
! emolombe, XVIII, No. 590; Laurent Droit civil is, X 

A IL, 0; L ţ ranțais, XI, No. 1 3) Aşedămintele nâstre de utilitate publică create i iniciati ra indoiala ai 

dar părerea mea a rămas isolată. 4) Id iti a .. 349 ur, cichter, op. „et loc. .cit.; Unger, Sistem des cester. Privatrechis, 1, pag. 
5) Arntds, Pamndecten, Ş 46, nota 4, - ” 6) Bhuntsclli, „Deutsches Privatrechi, $ 45, text şi notele "1, 2 3. şi 4, .. . 

? .. ”
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pe fie-care an socoteli. Aceste socoteli se aprobaii. de provisori şi de co- . 
mitetul permanent. Vindările de imobile se lăceaii cu autorisarea comi- - 
tetului permanent,: arendările se: făceaă în public dinaintea notarului. 

„Contestările la cari colaţiunile şi folosința burselor - dedeai loc eraii de 
resortul 'Tribunalelor 1).- Legea belgiană din 19 Decembre 1864 privitore: 

-« la: fondaţiunile învățământului saii în profitul bursierilor schimba acâstă . 
stare de lucruri. Ea luă gestiunea bunurilor și a veniturilor din. mâna ad- 

=. ministratorilor numiţi de fondator pentru a o atribui unei administraţiuni 
“publice 'anume organisate de lege... Arendările cu lung termen, achisiţiu- 
nile, schimburile, înstrăinările, împărțelile, învoelile şi ori-ce alte acte tre- . 
cend peste marginile -unei- simple administraţiuni nu sunt valabile după 

” ac6stă Jege (art. 25), de cât după ce deliberările administraţiunei speciale 
““î vor fi aprobate de comitetul permanent. saii de rege, după regulele de. . 
„ „competenţă stabilite prin legea comunală pentru acte de aceeaşi natură, ete, -.: 

Jurisprudenţa n6stră urmeză în privinţa burselor: de studii aceleaşi 
“principii ca în privința tondaţiunilor private în general. Ele se pot înfiinţa 

de particulari şi fără o concesiune specială a statului. Organisarea admi- 
“mistraţiunei şi a privigherei 'e în prima linie opera . fondatorilor. Clausa 

" care ar. sustrage pe administratorii numiţi de fondator controlului statului 
„fiind contrarie ordinei publice, sar considera ca nescrisă şi acâsta şi în. 

casul când fondatorul ar îi declarat că face să atârne: existenţa ionda- 
“ţiunei de. la îndeplinirea acestei clanse2). Dreptul de administraţiune 
pe care fondatorul îl dă familiei sale, ori-cât de nemărginit ar îi după 

“actul de fondaţiune, se pote mărgini de primar. în cas. de abus, in temeiul 
cart, 94-al legei comunale). Dreptul de priveghiare .al primăriei . se 
întemeiază totuşi, în ultima analisă, nu pe prescripţiunile legei comunale, 

ci pe actul de jondaţiune, căci Tribunalele pot interpreta actele de fon- . 

daţiune, prin analogie, în casul când voinţa fondatorului n'ar putea îi 

urmată. Judecătorul pâte deduce din testament intenţiunea fondatorului 

„de a supune pe administratorii numiţi de -densul controlului primăriei. 

"O asemenea interpretaţiune nu implică că administratorii numiţi de testator - 

“sunt ţinuţi să dea socoteli de gestiune. Curţei' de compturi. Actul de. 

_ fondaţiune nu'i obligă să aplice legea de comptabilitate generală a statului . 

-şi tâte disposițiunile legei privitâre la comptabilii publici. Cum ar putea 

ei dară să fie justiţiabili de Curtea de compturi? Insăși legea, care supune: 

_pe perceptorii comunali Curţei-de compturi, sar putea critica ca coa- 

trarie “art. 37 al. Constituţiunei. In- Belgia, toţi comptabilii statului sunt 

supuși Curţei de compturi, pe când, din contră, perceptorii comunali nu - 

sunt supuşi de cât consiliului comunal saii deputaţiunei :). Comuna are: 

"interese deosebite pe cari ea singură e în stare a le regula cum se cade. 
O centralisare peste măsură ar' impune Curţei de compturi o muncă mai 
presus de puterile ei şi ar expune-o să comită greșeli și nedreptăţi într'o 

“materie care nu se pâte_ bine trata de departe. .Presupunerea dar că 

1) De Fooz op. cit, pag. 347- urm, 
2) Laurent, AL, No. 265. - | ” a - 
3) Decis.: Cas. rom., secţiunea I, din 10 Iunie ' 18S1,-în afacerea bisericel 

lâna. .  -.:- Sa ” E - - 
„2. 4) De Fooz, op, cit. II, pag. 115. Ps i ap 

Î
.
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înteles să supună pe administratorii numiţi de dânsul con- 
el i compturi. ar îi contrarie iaptelor şi principiilor. Nu 
trebue dară să coniundăm pe perceptorii aşedămintelor” publice create 
de particulari cu comptabilii statului. Art. 15 al legei Curţei de compturi 
din $ Martie 1874, obligă numai pe agenţii comptabili ai. aședămintelor 
spitalicesci, de bine-iaceri pi6se şi- religi6se, dependente de stat, Judeţ, 
comună, etc, să depună socoteli de gestiune la - Curtea de compturi. 

“Art. 15 citat intră în cadrul dreptului public și nu e aplicabil așeqă- 
mintelor de utilitate publică cari datoresc existenţa lor iniţiativei private, 
Aceste aședăminte stai mai mult sub domnirea normelor dreptului 
rivat 1), - 

P Ohaculul dară al jurisprudenţei nâstre este că fondatorul uitând să 
organiseze privigherea, aședământul stă sub controlul primarului. S'ar 
putea Gre generalisa acestă idee ? Nu, căci aşedămintul -va prolita după 
scopul săi, care nu e același în tâte casurile, după menirea ce "1-0 dă 
iondatorul, care nu e identică în t6te actele de iondaţiune, când unei 
singure comune, când unui judeţ, când statului. 

„Cui trebue să dea socoteli administratorii, dacă actul de iondaţiune 
n'a dispus nimic în acestă privinţă ? Primarului? Quid când. comptabilul 
iondaţiunei refuză a da s6mă, primarul avea-va el alt mijloc de cât 
recursul la justiţie? Tribunalul condamna-va el pe comptabilul fondaţiunei 
să dea adminisirativmente (după regulile de compltabilitate publică) so- coteli de gestiunea sa, ca în Belgia 2), sai judiciarmente ? 

Administratorii putea-vor ei să îndeplinâscă fără aultorisare supe-' riră actele trecând peste marginele unei simple udministraţiuni ? Se cere, din contră, pentru aceste acte o. aprobare superidră ? Care este organul superior de privighere în cas de tăcere a actului de iondaţiune asupra acestui punct? 
lată atâtea într 

laţiunei. - 
, Deosebirea iondaţiunilor în publice, mixte, noi aceeași însemnătate ca pentru țările un strălucire şi seriositate ca justiţia, 

Lipsesce, de altă” parte, un semn sigur care să servescă a ace să se recunâscă care iondaţiune are un caracter public, care un curacler privat, Să dicem că iondaţiunea. privată e antipodul fondaţiunei publice ? Acesta ar îi o rătăcire, căci individul nu se p6te isola absolut de societate, Să admitem că aședămintele create prin iDiţiativa individuală se împart în iondaţiuni publice şi private, după întinderea în care să fie atins scopul ? Acestă definiţiune ne va fi tot așa de puţin îfolositâre. | Fondaţiunile nu trebue să stea sub priveghiarea administraţiunei. Fondaţiunile publice înfiinţate de particulari urmăresc, este adevărat, Scopuri identice cu statul, judeţul, comuna; ființa lor ar înriuri 
Adirpit Sh i e.0 înriurire asupra activităţei statului, judeţului, comunei, privitâre la aceste scopuri. ȘI acestă înriurire pote să fie după impregiurări turburătâre, vătămătore, 

ebări cari nu se pot deslega de cât pe calea legis- 

private, nu are pentru 
de administraţiunea are aceeaşi 

ÎN 

1) J. In acest înțeles o decisiune 
Madona-Dudu din Craiova. - . a Cas. r facerea bisericel 2) De Zooz, op. cit., IV, pag. 146. 

om. secţiunea II, în a 
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Administraţiunea dar are datoria să stăruâscă ca, să se îndeplinescă 
esact scopul fondaţiunei, să facă ca învățămîntul, caritatea, etc., cărora 

servesc aceste aședăminte, să fie pe același nivel de desvoltare ca învă- 
ţămiîntul şi caritatea organisate de stat. 

| „Administraţiunea însă nu trebue să aibă dreptul să aprobe saii să 

respingă actele emanând de la organele îondaţiunei. Amestecul ei trebue 

să se mărginescă a invoca ajutorul 'Tribunalelor. . 
| Aşeqămintele publice urmăresc, după deosebirea casurilor, scopuri 

identice cu statul (de exemplu fondaţiunile pentru înv&țămintul superior), 

judeţul, sai comuna (de exemplu fondaţiunile pentru învățămîntul primar). 

Ministrul de interne dar, primarul (daca aședământul urmăresce un 

scop identice cu o comună urbană) sai prefectul (daca scapul iondaţiunei 

e identic cu acela al judeţului saii al unei comune rurale) ai dreptul de 

a recurge la justiţie. Ă 
'Tote actele coprindând daruri făcute tondaţiunilor trebue să fie 

trecute, pentru acest sfirșit, după ordinea datelor, într'o condică specială 

__ depusă la ' secretariatul Ministerului de interne,-al primăriei, al prelec- - 

turei. O altă condică trebue să coprindă starea esactă a proprietăţilor îie- 

cărei fondaţiuni, citra. veniturilor şi mutaţiunile privitore la aceste obiecte 1), 

Recursul la justiţie e necesar în următârele casuri. Ministrul de 

interne, primarul saii prefectul sunt îndrituiți și îndatoraţi să ceră con- 

- Aemnarea administratorilor, să dea socoteli de gestiunea lor, să c6ră 

anularea actelor făcute în îrauda legei saii contrarie actului de îondaţiune, 

să ceră depărtarea personalului de administraţiune saii a personalului de 

priveghiare numit prin actul de iondaţiune, pentru malversaţiune, neca- 

pacitate, rele purtări notorii, să câră, în cas de colisiune între personalul 

de administrare şi personalul de priveghiare, numirea de curatori ad-hoc. 

“Trebue să introducem pentru acest scop şi o acţiune populară: 

Justinian (V. Const.. neglosată, 6, Codice, De episcop. 1, 3) dă-o aclio 

popularis pentru realisarea unei fondaţiuni înfiinţate intrun act de ultimă, 

voinţă. Acţiunea populară j6că şi în dreptul anglo-american un rol însem- 

nat 2)..Ori-ce român dar trebue să aibă în casurile de mai sus recursul 

la justiţie. Procurorii să aibă în fine și ei o acţiune civilă în concurs cu 

ministrul de interne, primarul, prefectul. . 

- Administratorii numiţi de fondator trebue să fie îndatoraţi să publice 

în'o î6e oticială tote încheierile privitâre la administraţiune. . 

Un aședămint public creat de un particular nu devine o personă 

juridică de cât când el, lie chiar după mortea ctitorului, e- anume recu- 

noscut prin o lege specială. Legea: care ar sancţiona acest principi, nu 

trebue să aibă putere retroactivă. | | Da 

Constituţiunea însă întindându-se şi asupra” raporturilor de drept 

născute în trecut, trebue să admitem că fondaţiunile înființate in trecut . 

în România de străini, tără o concesiune legislativă specială, și aşedă- . 

-mintele aflătâre în România a bisericelor străine nu aii dreptul să doben- 

descă imobile rurale în România (art. 7 Const.). | _ 

„Aședămintele. private din străinătate și aşedămintele bisericesci. din . 

1) V. Legea belgiană din 19. Decembre 1864, art. 46, 
„2) B. Gneist, Das Engl. Verialtungsrechi, II, $ 129, . 

7
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străinătate 1) nu pot contracta sait sta în judecată în România fără auto- 

risarea ocârmuirei române. Dobândind autorisarea guvernului român, ele 

-pot esercita în "România i6te drepturile ce le sunt recunoscute prin 

Statutul lor personal, sub reserva restricţiunilor ce sunt impuse aședă- 
“ mintelor anal6ge în România (de exemplu oprirea de a dobândi imobile 
-rurale). 

| 

. Aşedămintele din străinătate neautorisate in România -se asemănă | 
cu societăţile de fapt. Acâstă asemânare nu se pâte iace de jurisprudenţă. 
“Avem trebuinţă de o lege pentru acâsta. Curtea de casaţiune din Francia 
admite. totuşi. că un.aşedămiînt -cară nu are esistenţa în ochii legii e o 

- societate de fapt, care se pâte acţiona de către acei cari ai contractat 
cu dinsa, şi că: creditorii pot să dobândâscă în contră-i o hotărâre de 
condemnare, ce ei o vor esecuta asupra bunurilor ce 'ea are în Francia. 
Aici - însă este, observă D. Laurent, neregularitatea; societatea nerecunos- 

» cută neavând existenţă legală, -numai indiviqii pot să fie urmăriţi personal 
asupra: bunurilor lor 2).. aa e - - , 

Imobilele rurale dobândite de așegămintele: străine în contra oprirei 
legislative se pot revindeca de către vechii proprietari ' sai moştenitorii 
lor, saii de către stat. O achisiţiune făcută în îrauda legii este a se privi 
ca neesislentă. Consecuenţa este că vechiul proprietar fiind de bună 
credință, pote revindeca bunul înstrăinat de dânsul. Proprietarul de rea 
credință nu p6te revindeca bunul înstrăinat în frauda. legei, căci nemo 
audilur turpiludinem suam-allegans. Acestă escepţiune implică o pedepsă 
şi principiul este că pedepsa e personală. Dreptul de revindecare al moște- 
nitorilor. rămâne dar neatins. “Familia retusând de a revindeca, bunurile” 
se privesc ca vacante și se alribuesc statului. Pentru preîn'âmpinarea 
înstrăinărilor în îrauda legei, s'ar putea: chiar organisa o acţiune populară 
asigurându-se reclamanțţilor o.parte din bunurile: atribuite statului. ca 
bunuri vacante. Ar trebui să se fixeze un termen preclusiv pentru recla- 
mările familiei. Jurisprudenţa “nu pâte să clădâscă ziduri oerotitore în contra ocolirei fraudul6se a legei.- Legiuitorul trebue să intre la mijloc. 

„__-Dacă actul de tondaţiune nu regulză nici administraţiunea nici „Pprivegherea, intenţiunea: fondatorului este a face 0. liberalitate statului, judeţului sai: comunei, cu. însărcinarea (sub modo) de a înfiinţa tonda- țiunea. Una din condiţiunile esenţiala de esistenţa unei iondaţiuni neatâr- nate este în adevăr ca să. esiste o administraţiune organisată de fondator, „care să nu se coniunde cu administraţiuea statului, judeţului, comunei 3), | Să, presupunem că actul de fondaţiune organiseză administraţiunea, dar, omite de a organisa. priveghierea, sati că personalul de priveghiere numit de fondator refusă dea primi acestă sarcină sati nu pâte intra în lucrare din o altă causă. - 
Care organ superior va îi în asemenea cas chiemat a aproba sai | a respinge actele administratorilor numiţi de fondator cari tree. peste marginile unei simple administraţiuni ? | i ae 

| 1) Statele străine, din contră, precum: şi judeţele part aceste state, vor putea contracta şi sta în-jud î i i guvernului român. Laurent, Avant. Projet. HI, ad 530. n România fără autorisarea 2) Laurent, Avant-projet, 1], art. 536,No. 17, : 3) De Pooz, op. cit.,'1V, pag. 283. - a 
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Priveghierea asupra ondaţiunilor « o esercită în Belgia administra- . 
ținea. Comitetul permenent (la deputation), sai regele, după deosebirea 

” casurilor, dă aprobarea superidră.. Administratorii daii socoteli dinaintea 
comunei, etc. = 

"= Nu admitem acest sistem, și părerea n6stră - este, din contră, că 
controlul administraţiunei asupra fondaţiunilor trebue să aibă un caracter 
represiv, judiciar. 

- Arendările şi închirierile- dar cu lung termen, achisiţiunile, schim- 
burile, înstr&inările, împărţelele, învoelele şi ori-ce alte acte trecând 
mărginile unei simple administraţiuni, trebue să îie aprobate de tribunal. -: 
Administratorii să îie datori a da socoteli judiciarmente la finele fie-cărui an. 

Deliberările administratorilor asupra acţiunilor de pornit cu privire 
la afaceri trecând marginile unei simple administrațiuni trebue să îie 
supuse aprobărei ministrului, primarului sai a preiectului, 

E trebuinţă de o lege care să îndatoreze pe administratori a da 
cauţiune, dacă fondatorul nu “i-a dispensat expres de acesta. 

Fondaţiunile al căror titlu de esistenţă decurge din o concesiune 
legislativă specială, concesiune care se dă pentru a se indestula o trebuinţă 
socială neapărată,: se pot desființa pe calea legislaţiunei, dacă, în urma - 
unor împrejurări, dânsele ar începe să îie. contrarii interesului obştesc. 
Averea îondaţiunei desființate se întrebuințeză pentru realisarea unui 

„Scop analog aceluia ce a avut în: vedere fondatorul. 
__* Acesta va fi, aproximativ, structura fondaţiunilor n6stre, dacă desvol- 

tarea lor se va îndeplini potrivit cu tendinţele jurisprudenţei și cu ură- 
rile ţărei. 

| Un plan complect de. organisare sar putea schiţa numai dacă ar 
"fi cunoscute tâte actele de iondaţiune esistente la noi și tâte felurile de. 
abusuri ce sai săvirşit de administratorii tondaţiunilor şi au rămas 
nepedepsite în lipsă de lege. 

Ori-cât de mari ar îi abusurile, ar îi totuşi o-ideea. nenorocită dacă o 
„am imita legea belgiană din -19 Decembre. 1864, privitore la fondaţiunile 
“pentru -învăţămint și în folosul bursierilor, care sa pus în oposiţiune 
 Îațişă cu voinţa îondatorilor, a luat gestiunea bunurilor iondaţiunilor din” 
_mâna administratorilor numiţi de fondator și a atribuit'o unor organe" 

de administraţiune publică. 
. D-l De Fooz vorbind de acsstă lege dice: «Ea face pată în -legisla- 

ţiunea belgiană, unde ea a introdus principiul odios al retroactivităței. Ea 
este opera unui partid; este o lege revoluţionară, un atentat la. drep- 

„tarile sfinte ale proprietăţei. Ea necinstesce legislatura care a votat'o> 1). 
D. Laurent, din. contră, cântă gloria acestei legi. Nedrepte sânt, 

, dice acest autor, plângerile-de retroactivitate, de despuere; diarele catolice 
ai mers până a trata de tâlhari pe cameră şi pe rege?). 

Lupta dintre biserica catolică şi liberalii belgiani a născut acestă 
controversă. Noi nu suntem interesaţi în acestă desbatere. 

„Dreptul individual, dreptul lamiliei, libertatea şi dreptul fondato- 
“ului trebue să prevaleze. De ce să dăm "precădere dreptului individual 

__1) De Fooz, op. cit, IV, Pac. 347, , aa 
2) Laureni, I, No. 159. N - 

AI, Cegc6, Ia - - | ” 3
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| vo ia 'privat i ional, aceea ce se recunbsca 
de însuși materie de op a terte de fondaţiuni ? Ideea statului, 

dice D-l Laurent, trebue să fie aici pusă inainte; Universitățile din Oxtord 

și Carmbrige, nu peoieese ai Cnplul Germaniei in contra individualis- 
mului? Lăsăm pe D-l Lorenz de Stein să răspungă a acestă intrebare. 
<Regretăm să spunem, se esprimă acest autor, că in |Germania fn tura 
juriștilor pentru viaţa publică se mărginesce la dreptu roman. Juristu 
înarmat cu dreptul roman intră în administraţiune, în parlament. Dar, 
aici e vorba de ali-ceva de e e şi de Sempronius. Noi suntem 

ii â i În »3). | 
ma in dări! pei cAl engozi Posteă. Ea nu va îi-iără folos, dacă va servi 

cât de puţin a ajuta activitatea organelor chemate a pregăti oraculele 
legislaturei. — (Dreptul, 1885). 

Corporaţiunile şi aşegămintele. — Codul Calimach' 
($ 38). — Jurisprudenţa. — Art. 364 Regulamentul Vala- 

- chiei. — Jurisprudenţa. — Testamentele făcute în folosul 
„unui aşegământ nerecunoscut sub condiţiunea, recunâscerei 
viitâre sai sub formă de sarcină (modus). — Jurisprudenţa. 
“— Naliditatea testamentelor făcute în folosul unor aşe- 
dăminte neautorisate. Dacă Statul le hărăzesce personifi-- 
caţiunea juridică, fie chiar după mârtea ctitorului. — 
- Obiceiul pământului. . 

„O pers6nă juridică așa dar nu se pâte constitui de cât prin o anume învoire a statului (constitutio singularis), care liresce trebue să lie espresă; dacă admitem că numai legiuitorul e volnic să o încuviințeze, vădit lucru fiind .că o lega nu.se pâte întocmi de cât în chipul arătat de Constitu. "ţiune, iar dacă o atribuim Capului statului, pâte să îie expresă sai sub- . înţelesă, să reiasă din o recunâscere formală sati din o îngăduință tăcută DX „Unde, în adevăr, . în trecut, voia şi slobozenia Domnului (consti- tulio principis V. L. 1 pr. Dig. III, 4) ajungea pentru înfiinţarea de cor- poraâțiuni și aședăminte, astă-di, din contra, învoirea de care e vorba se „înfăţișeza, credem noi, ca: o prerogativă esclusivă a pulerei legiuildre, şi acesta pentru cuvântul simplu că: concesiunea : de dat presupune o „ declarațiune de utilitate: publică, care se tace de legiuitor pentru lu- „crările de interes general (art. 1, legea espropr.. din 50 Oct; 1864), şi 

  

1) Laurent, op. cit, ], No. 134. 
2) Laurent, Avant-Projet, art. 536, | | 3) Lorenz de Stein, Vermwaltungslehre, Prefaţă. . . moulţr pură Sazigny, opul citat, II, $ 89: Aubry -et Rau 0 alţi autori, învoirea pote să fie si tăcutaă, : , citat, 1, No. 289. Statul şi comunele si contra. Domat 

itat,, , 
trăvechi sunt persâne ŞI există prin urmare, după natura lucrurilor chiar, E nu prin “% 

opul citat, 1, $ 54 şi 
app. Laurent, opul 

&rate ca însuşi omul 
ecundscerea tăcută. 
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ştiut este că persnele juridice : ati un caracter permanenti şi nu ating, 
prin urmare, numai un interes local!) - - ÎN i 

Legiuitorul incuviinţâză sai -respinge concesiunea cerută, după cum 
utilitatea publică se împotrivâsca sati nu la acesta, după cum siguranța 
publică este sai nu ameninţată prin aședământul plănuit saii corpora- 
ţiunea proiectată, după cum. bunele moravuri sunt sai nu atinse, după 
cum opiniunea publică crede că voinţa individuală e o putere bine-iăcătâre, 
chiar când îşi întinde împărăţia ei dincolo de-mormânt, saii socotesce că 
mâna mortă.prăpăstuesce societatea. a Da: 

-- Nasce acum întrebarea: Un aședământ nerecunoscut încă se pâte - 

sai nu institui legatar sub condițiunea recunbscerei viitore? Art. 808 

Codul civi) glăsuitor că «este capabil.de a primi prin testament ori-cine . 

este conceput la epoca morţei testatorului>, se împotrivesce sai nu la 

_acâsta ? 'Recungsterea legală adică este sait nu pentru persânele juridice 

aceea. ce este concepțiunea pentru pers6nele îisice? Este capabil de a 

primi prin testament numai aședământul recunoscut în momentul morţei 

testatorului ? a o | a - 

„Nu împărăşim, ne grăbim înainte de t6le s'o spunem, părerea lui 

Troplong lămuritâre că aşeqământul?), îndată ce întrunesce tâte: condi- 

ţiunile materiale.de existenţă, are t6te caracterele unui copil zămislit, 

adică a unui'uterus sai embrgo moralis, în acest înţeles că, odată ast-iel 

întocmit de fapt, dânsul e capabil de a primi prin testament, pe când 

în casul contrar, adică «lorsqgue Pewislence de droit et Vexistence de . 

fait warrivent toules deux qwapris le deces du testateur», dânsul nu 

are nici o fiinţă în ochii legei3). - .. - - 
Nu există Dâmne! un foetus mmoralis, care să se p6tă asemăna cu 

un foetus phasicus. 'TOtă lumea respinge prin urmare şi cu drept cuvânt 

teoria lui 'Zroplong. Legea, mama prea curată a pers6nei juridice, îi 

declară singură utilitatea publică şi existența. Nu pote avea prin urmare 

" aşedământul de cât o existenţă de drepl. 'T6tă dar întrebarea este, dacă 

-după L. 62 Dig. XXVII, 5, pe care o invocă “însuşi Zroplong, aşeqă- 

mântul nerecunoscut se pâte saă .nu rândui legatar sub condiţiunea «cum 

-capere- potuerib» ? a | A 
"2 Doetorii germani-se călăuzesc. în acestă materie de legea 62 Dig. 

XXVII, 5, şi consfințese testamentele făcute în folosul' aşedămintelor 

nerecunoscute sub condiţiunea recunâscerei, fără să deosibâscă de ai 

sati nu o existență materială şi de fapt înainte de mârtea testatorului. 

_-- 1) Laurent, 1, No. 288. Ajunge, s'ar putea întâmpina, o ordonanță domnăscă 

“(arg. art. 811 Codul civil), aparţinând administraţiunel să hotărască dacă un aşedământ 

e saă nu contrar siguranţei publice sai bunelor moravuri, lăsând a dice că pers6nele 

juridice sunt adesea de interes-local (V, Laurent, XI. No. 200 urm.). În Franţa, ajunge 

un decret dat în adunarea generală a Consiliuluy de stat (Ducrocq, «Cours de droit 

administratit», 11, No. 1334), iar în cele ma! multe state germane un decret al: Capului 

Statului saă al' putere! administrative (V. Motive «zu dem Entwurle eines birgerlichen 

Găselzbuches fir das deutsche Reich», t. 1. $ 62, pag. 122).-In lipsă însă de un Con- 

- sili de stat, actul de suveranitate de care e vorba; nu pote să emane de cât de la 

- puterea legiuitore. a ! | a IC 

2) Aceea-ce dicem despre aședăminte şi testamente, se aplică de asemenea cor- 

porațiunilor şi donațiunior. . ! - - 

“"3) TZroplong, Donatious et testamenis, II, No. 612—613.
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Aşa Miihlenbruch, care învaţă că, în ceea-ce privesce pers6nele juridice 

nerecunoscule încă şi deci neesistente, nu este nimic de dis în contra 

 testamentelor făcute în folosul lor sub condițiunea recun6scerei saii a 

existenţei lor, dacă condiţiunea acesta e ritos rostilă sai reese neapărat 

din tot coprinsul testamentului 1). , j | 

Ba, după părerea domnitâre a tălmacilor dreptului comun german, 

condiţiunea recunâscerei saii a capacităţei e chiar subînțelesă în t6te 

iestamentelă creai6re de aşedăminte. Recunâscerea adică e declarativă. 

şi nu atributivă de drepturi. Utilitatea publică declarată astă-di a esistat 

şi la epoca morţii testatorului. In acelaş înţeles proiectul unui cod civil 

german (Proj. |, $ 59 şi 62, Proj. II, $ 72) şi proietul unui drept do 
moştenire întocmit de Mommsen ($ 55)2). 

Doctrina îranceză, din contră, nu vrea să scie de legatele cele con- 
adiţionale, nici întrun înţeles. nici într'altul. Un om în os şi carne, argu- 
mentâză ea, nu se pâte rândui legatar sub condiţiunea si nascalur, dacă 
nu e conceput în momentul morței testatorului; nul e deci şi legatul 
lăsat unui aşeQâmânt sub 'condiţiunea si nascatur, dacă nu e recunoscut 
la epoca morţii ctitorului. - , 

„« Vainement dira-t-on, spune Laurent, que le don est conditionnel; 
le don conditivnnel, aussi bien que le don pur et simple, suppose un âtre 
capable de recevoir, et permetire de donner ă un incapable, sous la 
condition qu'il dievendra capable, c'est prâter la main ă la îraude, contre 
laquele il îaut toujours se tenir en garde quand il s'agit de corporations 
non reconnues> 5), | - 

Hotăritâre e pentru noi, o recun6scem, părerea aprâpe unanimă a 
autorilor irancezi, codul nostru fiind în mare parte copiat după codul 
Napoleon. Dacă însă t6tă lumea recunâsce că legatul făcut sub condi- 
țiunea de mai sus e nul,-nu toţi autorii admit din contră câ trebue să 
dicem acelaşi lucru despre legatul lăsat unei 'persâne capabile cu sarcina 4) 
(sub modo), de a înfiinţa un aşedâmânt nerecunoscut încă în momentul 
morţei testatorului, cu t6te că ni se impune conclusiunea acâsta. 

_Cum ?. Un lucru ce nu'l pot îace d'u-dreptul să'l' pot face prin coti- 
tură ? Aședâmântul nerecunoscut să nu pâtă primi prin disposiţiune 
directă, dar să pâtă primi sub formă de sarcină? O persână fisică nu 
p6te primi nici prin disposiţiune directă nici sub iormă de sarcină, dacă 
nu e concepută la epoca morţii testatorului (art. 808 codul civil), iar un 
aşedământ să pâtă primi sub tormă de sarcină, cu' tâte că nu e încă 
recunoscut în momentul morţii ctitorului ? o 

a sist Dansul eospinze, în aderi ca aul la Ri loa Ancepul până it , » ca nul şi lără efect nu numai legatul 

  

1): Măhlenbruch, opul citat, t. XL pag 76—18 text şi : . , ta 30 2) V. «Motive zu dem Entwurfe eines biirzerlichen seta :s fir! J n i G +s fii sche Reich», tom. !, pag. 120 şi Justitzrath Dr. fReatz, opul cip ehs fr gas deut- 3) Laurent, XI, Nr. 192 in fine şi Nr. 193 1n fine o Page Ale ala si 4) Fersna în piolosul căreia s'a impus 0 sarcină | ială şi ea legatară. «La charge, dice Laurent (î. XII. i i le testateur fait au tiers: le tiers est done un deatăițe, Ba e%9) 83t une liberalitt que s şi unui alt scop. Nu e fără îndoi tin mormânt. p ndoială un legat făcut „mormântului sarcina de. a clădi 

ă unul alt lepatar e fără îndo- . 
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tăcut da dreptul în îolosul unui aşeqământ nerecunoscut sub condiţi- 
unea recunâscerei după mârtea testatorului, dar. și legatul lăsat unei 

persne capabile cu sarcină (sub modo) de a înființa aşedământul nere- 

cunoscut, dacă va căpăta recunâscerea după mârtea testatorulul, | 

Jurisprudenţa totuşi deosibesce legatul de sarcină şi hotărasce «qu'une _ 

association non encore reconnue au dâcâs du testateur ne peut recusillir 

le legs qui aurait 6t€ fait directement en sa Îaveur, mais qwaugqune loi 

ne s'oppose ă ce que, une Jois autorisce, elle puisse reclamer Pexecution . 

d'une charge impos6e ă son profit, ă un lEgataire capable sous la con- 

dition exprimte ou sous-entendue que la charge n'aura deitet qw'ă partir 

du moment ou la sociât€ aura acquis une existence legale» 1). i 

Jurisprudenţa n6stră înţelege lucrul tot ast-iel, bate în aceiaşi strună . 

și dice: Nulă şi fără efect e disposiţiunea tăcută d'a-dreptul unui aşedă- 

mânt nerecunoscut...., dar nu se pâte “declara nul legatul care coprinde 

ca sarcină pentru legatar împlinirea unui lapt pe care însuşi testatorul 

Var îi putut săvirși în viaţă ?); că prin urmare netăgăduit fiind că ori-ce 

pers6nă. pote, trăind, să facă a se da ființă juridică unui aşedământ permis, 

legea nu se opune ca acest drept să se transmită prin act de ultimă: 

voință de la o pers6nă la alta» 3). i | 

«Aucune loi ne s'oppose! întâmpină Luurent. Et quv'est-ce done Part. 

906 (80$ român) qui dâclare incapable de recevoir, d'une manitre ab- 

_solue; celui qui n'existe pas? La distinetion que la cour îait entre la 

charge st le legs est contraire ă tout principe; recevoir sous le nom de 

charge, n'est-ce pas 'recevoir ? Done c'est un legs indirect. Qu'importe ă 

la congrâgation non -autorisâe qu'on lui donne ă titre de charge ou âtitre. 

de legs, pourvu qw'elle regoive 2» Se a 

In zadar sar opune câ disposiţiunea directă se deosibesce de dis- 

posiţiunea sub formă de sarcină în acest înţeles că, în casul d'intâiii așe- 

dămentul nerecunoscut ţine drepturile sale de la testator, pe când, din 

contră, în casul de al doilea, aşedământul nerecunoscut primesce darul 

de la legatarul instituit sub nodo.care, trăind încă, cere și dobândesce 

recunbscerea legală. e - E 

_ “Tălmăcirea acâsta ar nesocoti principiele elementare regulătâre a lega- 

telor făcute sub 1n0do... Insuşi testatorul “impune, în adevăr, legatarului - 

săi, în datorirea (modus) să îacă ceva în folosul celui de al treilea. Testa- 

mentul nu există dacă nu se împlinesce sarcina (alias non relicturus). De 

aceea sa şi definit l6rte bine sarcina: causa legati în fulurum collala *), 

| 1) App. Daurent, XI, No. 194. i SI 

. 2) Insuşi testatorul adică pâte, trăind, să c&ră recunâscerea legală a aşedămen- - 

tului de înființat. Vegt legea Sofian din 1895, 

i 3) Cas, s. | cu No, 74 din 24 Martie 1892 (Bulet., p. 184 urm.). Inalta Curte pare 

“a crede că sarcina e un drept care se transmite prin ultima voinţă de la o persână la 

alta. Adevărul însă este că sarcina (modus) este o îndatorire impusă legatarului: - 

" 4) V. Unger, Das oester. Erbrecht, Ş 18, text şi nota 1. Laurent XIII, No. 548. 

Aubry et Rau, VII, $ 212, pag. 540, text şi nota 4. Lucrul se schimbă firesce, când 

testatorul adres6ză  legatarului săă nu îndatorirea (modus), ci numai sfatul, recoman- , 

' dațunea să facă ceva, în folosul unui al treilea, în care cas legatarul nu' se îndato- . 

zesce numat de cât să împlinâscă cele dise de testator ($ 899 codul Calimach). Y. 

Aubry et Rau, VII, $ 701, pag. 376 text şi nota 3. Vedi însă consultațiunea D. Beu-- 

daut, în <Procesul între moștenitori! lui Ioan Oteteleşanu şi loan Kalinderu», pag. 24.
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Aşedământul primeste prin urmare darul d'a-dreptul de Ja testator prin 

iiloci. numai a Llegaiaruiui. î - _ " 

poe nt nu so contragice, în adevăr; de loc când spune, pe deo 
parte, că :aședământul nerecunoscut nu pote primi sub iormă de sarcină, 
dar recunâsce, pe de altă parte, că se pâte dărui sait testa pentru a se 
înfiinţa o bibliotecă, o şc6lă, o sală de asil!), căci adevărul este că în 
acest de pe urmă cas, însăși legea impune statului, comunei, etc. sarcîna. 
de a îndeplini serviciul la care se releră aşedâmentul de înființat 2). 

. E prin- urmare stârnită îără temeiii deosebirea ce o îace jurispru- 
denţa între disposiţiunea directă şi disposițiunea sub formă de sarcină, 
desfiinţând pe cea -dintâiu, dar bine-cuvintend pe cea de a doua, și 

„dovadă că aşa este avem însăşi mărturisitea lui Demolombe care, deşi: 
- își însuşesce teoria jurisprudenţii, o laudă, o apără cu căldură, iși lace 
însă în acelaș timp t6te reservele sale şi dice: 

«Nous croyons que rien ne s'opposă ă ce qu'une disposition soit. 
faite pour la -crâation d'un 6tablissement d'utillită publique, lorsque cette 
disposition peut âtre consider6e..: comme la charge d'une liberalii faite 
ă un autre gratili€... Telle est, en efiet, la doctrine qui parait devoir: 
„Temporter, doctrine qui w'est pas, suivant nous, rigoureusement Juri- 
dique, mais qui repose sur des considerations de raison ou dW'equile, dont 
nous reconnaissons volontiers toute la îorce> 3), -- | 

-. Invederat, nu logica cea neînduplecată a născut deosebirea între 
legat: şi sarcină, ci echitatea cea: contrară principiilor, și adevărul, pe 
care 'îl vestesce însuși apostolul de mai sus al echităţei, este din contră 
că sarcina (modus) se îniăţișeză, dacă ne uităm “mai de aprâpe, ca un 
legat îndirect, care, ca şi cel direct, nu se -p6te iace în folosul unui 
incapabil, după glăsuirea categorică a art. 812, care hotărăsce : «Dispo- 4 siţiunile în iavârea unui incapabil sunt nule, fie îăcute chiar în numele 
unor persone înterpuse, . SE 

„-Cestiunea -iiresce de există întrun cas dat: o persână interpusă sait 
"un legatar universal serios nu-e, t6tă lumea priimesce adevârul acesta, 

„„.0 cestiune de drept și de principii. In” adevăr, 0 recunâscem, nu defini- țiunea ce o dă legea (art. 888 codul civil) legatului universal e de fire. 
de a deslega cestiunea. n6stră,. ci împrejurările causei, clausele testa- ientului, intenţiunea. testatorului 4). . - . 
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2 patirent, XI, No. 193. Da 
2) V. însă Beudaut, op. cit. pag. 32 urm, care face pe ică con= trariul de ce el dice în realitate. Vedt tot opul citat, consulteiuaaa rent, să dică con- i - Qutemyns (p. 13 —14), care lămuresce din contră, forte bine, că în casul acesta, dispo- sițiunea principală s'ar putea considera ca o liberalitate făcută, mau în folosul zică î fondaţiuni viitore, ci în favorea unui serviciă public în ființă : provincie, comună, stat, administraţiune de spitale, biurouri de bine-faceri epitropil de biseriel, ” * E | 3) Demolombe, XVIII, No. 550.. > PI seriei,   

jeteleşanu şi 16n Kalinderu», p. nţiunilor -D-rei Baron, dedusă din I, este suverană și nu violeză nici 

- 180) care dice : «Consid. că acestă a reciare a j termeni! testamentului er şi din împrejurările casă 0 lege». V. Laurent, XUIL, Nr. 509. | 

N  
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- Art: 888 codul civil adică, dicând că legatul universal este acela. 
"prin care se lasă unci persâne universalilatea bunurilor, înţelege de - 
sigur că dreptul eventual la tâte bunurile (legatarul universal se iolosesce 

eventual de caducitatea legatelor cu titlu universal şi particular) con- 

stitue legatul universal, iar nu luarea; reală şi de îapt a tuturor bunurilor. 

Ori.cum însă, şi ori cât ar îi de adevărat că legatul universal pote. 

să lie serios, cu tte că de fapt persâna instituită nu ia nimic, nu este 

mai puţin adevărat, şi tocmai punctul acesta are aici greutatea cea mai 

- mare, că sarcina de a înființa un aşedământ nerecunoscut impusă lega- 

tarului universal se întăţişază, adevărul căutând, ca un legat indirect 

făcut în folosul aşedământului de înființat însuși. - - - - Ă 

: Necapabil însă este, după chiar teoria jurisprudenţei, aşedământul 

nerecunoscut de a primi prin disposițiune directă (art. 808 codul civi)), 

iar art. 812 codul civil declară.ritos, nul și legatul indirect lăsat unui 
necapabil prin persgne inlerpuse, şi deci învederat este că aședământul 

nerecunoscut- nu pâte primi nici prin disposiţiune directă, nici sub formă 

de sarcină, adică prin pers6ne interpuse, : Sa , _ 

__ “Ca'are a face însă ? Textele de mai sus se lovesc în cap cu îdeile 

economice contrare cari a ajuns astă-di la împărăție. Judecătorul 

atârnă însă în cestiunea n6stră mai mult de cât: în ori-care alta de mii- 

locul social -încunjurător. Neclintita Themis își închină prin urmare de 

astă dată stegul dinaintea echităţei, și deosibesce legatul direct, pe care . 

“îl spulberă, de legatul indirect, pe care îl aprobă, îl îndreptăţesce, îl 

_constinţesce. - 

4 

Unde adică, în trecut, se aștepta mântuirea omenirei de la desfiin-. 

ţarea corporaţiunilor, de la principiul «laisser faire, laisser aller», astă-qi,” 

din contră, se caută l6cul în contra relelor sociale, în reînvierea şi renas- . 

cerea corporaţiunilor și a așeqămintelor, în socialisarea. întreprinderilor 

private, în motorul social astâmpărător, regulator, organizător al motorului 

individual 1)... - De i a _ 

"-- “Teoria persânelor juridice atinge ast-iel, cum vedem, cu un cap&t 

interesele de stat cele mai înalte, problemele sociale și economice cele 

mai ardătâre, idealurile timpului cele mai măreţe, şi nu e prin urmare 

de .mirara că legistul irancez deosebesce legatul direct de legatul indirect, 

iar jurisconsultul german persânele fiduciare de persânele interpuse, aceea . 

ce este, sub o formă mai corectă, acelaș lucru. .. - , , 

Conştiinţa de drept a poporului, lămuresc în adevăr doctorii : ger- 

mani, se luptă în contra legilor celor'înapoiate şi împotrivitâre propăşirei 

economice bine înţelese, pe căi piezişe, prin pers6ne intrerpuse, iar jude- 

„cătorul, tras puternic” de noul curent ideal, închide ochii şi alunecă înţe- 

lepţesce asupra simulaţiunei, şi deosebesce în cele din : urmă fiducia de 

simulaţiunea îraudul6să, adică persânele fiduciare, cari ai un. caracter 

--neprihănit, de pers6nele interpuse, cari urzesc o- fraudă la' lege 2). 

  

"1) Iată însă şi reversul-medalier: în ţările bântuite de clerul catholic ulira= - 

“montan hine-facerea acesta se preface în un adevărat blestem. De aci Philippicile lui, .. 

Laurent în contra -congregaţiunilor religi6se. - , - 

- 2) Zhering, Geist des romischen Rechies, IV. p. 214 urm. Kohler in Dogma 

tische Jahrbiicher, XVI, p. 141 urm. app. Juristische Woclhenschrift, 1895, No. 67, 

- Fiducia (trust) jâcă un rol forte însemnat şi în istoria dreptului englez.
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Iată dară că, după cele qise mai sus, t6tă lumea schimbă şi înlătură 
ca netrebnică în cestiunea n6stră legea în numele echităței prin o tălmă- 
cire subtilă şi r&sturnătore. Nu avem nimic de dis în contra, ba, mulţămim 
doctorilor noştri că ne-aii ferit ast-iel de blestemul unei tălmăciri judaice 
a legei, dar se cade, credem noi, așa fiind, să recun6scem sincer şi pe 

“faţă că, de şi dreptul nostru este codilicat, totuși, cum dice însuşi Lau- 
rent, «il y a encore place pour Pelement coutumier par suite du silence 
ou de Pinsuliisance des lois> 1). - 

Și, dacă aşa este, adică dacă jurisprudenţa prin a-tot-puternicia ei 
a introdus:un element noii şi mai echitabil în dreptul comun, nu ne pu- 
tem dumeri 'de ce Digestul modern, care are o putere mai mare chiar 
de cât insăși legea, se opresce în drum, de ce nu recunâsce ritos că așe- 
dământul neautorisat pote să primâscă, nu numai sub formă de sarcină, 

„dar şi prin disposițiune .direclă, și nu înţelegem lucrul acesta, cum nu'l 
pricepe nici Demolombe,- care se rostesce în acâstă privință ast-lel: 

<Et la question 6tant finalement ramenâe ă ces termes nous com- 
prenons que l'on ait soutenu que le disposant, qui fait une libâralit€ au 
profit d'un 6tablissement non autoris6, peut âtre presumâ y' mettre pour 
condition tacite que cet 6tablissement obti:ndra Pautorisation» 2 
- Am dis alfa, să dicem şi omega. Majoritatea tălmacilor dreptului 
comun german și învaţă prin urmare. fără şovăire că: aşedămintele nere- 
cunoscute pot să primescă, nu numai sub forma de sarcină, dar şi prin disposiţiune directă, destul numai ca aşedământul să fie anume recunoscut -de “stat, şi într'un cas şi într'altul, înainte sa după mârtea ctitorului, iar proiectul unui cod civil: german -consiințesce ritos acestă teorie Şi hotărăsce. (pro. II, $ 72): A 

- <Așegământul înfiinţat fiind prin o disposiţiune de ultimă voinţă, recundscerea se cere de Tribunal, dacă-nu e reclamată de moștenitori saii de executorul testamentar. | „ +Recunâscerea odată dobândită, aședământul trece în privinţa drep- tului de a primi prin testament (in Ansehung des Anfalles), ca și când ar fi îost înființat inainte de deschiderea moştenirei (vor dem Erbiall entstaden» 3). e ” - „Chipul acesta dea vedua, care se pune abia acuma înainte în ţările din Europa occidentală, are, din contră, de secule la noi, ne bucurăm s'o spunem, o rădăcină ţapănă în obiceiul pământului. (V. $ 13 codul Cali- mach) și dovadă că aşa este avem art. 363 Regulamentul Valahiei (p. 332) care recunbsce implicit ca persâne juridice monăstirile închinate 2), şi A 

! 1) Zaurent, I, No. 257. îi 2) Demolombe, t. 18, No.: 590. - 3) Adăogăm că după $ 70 al proj. Ii, e neapărai afară de actul ctitoricese (Sufiun i i 

j „ locul unde se îndeplinesce admini i ! câ! actul clitoricese intre vit are nevoe de formă judecătorescă “sei După, S7L *dâmentul nu e încă recunoscut de stat, ctitorul îŞI pât t i „„ 1) Art. 363 Regulamentul Valahiey: «... Drept a: A 0 coase Pet ele 
„Presidenţia Mitropolitului, de Logofătul pricinilor bisericesc “460 atru. be că tită e 
orânduiţi din partea locurilor sfinte, adică stintul ! a cec patru 
îndeletnici întru cercetarea titlurilor, şi altor acturt atingă e eo ppeSinar, ele. se vor re do Monăstirile cele în-. 
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întăresce ast-lel categoric testamentele făcute în îolosul acestor aședă- 
minte nerecunăscute, sub- condiţiunea subinţel6să a recunscerei viitâre. 

„. Întâmpinăm apoi urmele legei 46 Codex I, 3, glăsuitâre că aședă- 

mintele de curată binefacere se pot crea de particulari prin autonomie 

privată, cu o administraţiune. deosebilă şi nealârnală, suh reserva 

numai a privigherei statului, nu numai în art. 370 Regulamentul organic, 

dar şi în art. 35 al legei din 1 Iunie 1893 asupra clerului mirean, care 

sună ast-iel : a i a 

« Bisericile. sunt. persone juridice. - DE 

« Averile lor se adminisireză de epilropiă conform actelor de do- 

națiune şi testamentelor şi sub controlul primăriilor respective 1). 

«Bisericele ale căror venituri vor fi suficiente spre a acoperi chel- 

tuelile prevădute în acestă lege, nu „vor mai primi plată pentru personal 

şi material, nici de la stat, nici de la comună». NE - . 

E -Ideia .că, după tradiţiunea ţărei, particularii pot să. înfiinţeze aşedă- 

minte sub condiţiunea recunâscerei. viitâre, reese şi din împrejurarea ur- 

mătârs: Două legate din 1872 şi 1884, făcute în îolosul Alheneului ro- 

mân,.aii fost în adevăr autorisate prin ordonanţe domnesci (art. Sl 

codul civil), autorisare care însă nu se pote da de cât aședămintelor deja, 

recunoscute prin o anume lege?), iar -Atheneul a îost întărit ca personă - 

capabilă de drepturi abia prin legea din 31 Martie 1887. a 

Legea din 31 Martie 1887 hotărăsce “limpede şi lămurit : Atheneul . 

român este şi rămâne pers6nă juridică. Va să dică este și rămâne per-. 

s6nă capabilă -de drepturi cu putere retroactivă - de la data de când a 

fost înființat prin autonomie. privată, adică de la data legatelor din 1872 

şi 1884, cari au îost iăcute în folosui, de şi nu era încă recunoscut. în 

momentul morţei testatorilor3). Declarătore şi nu atribulivă de drepturi 

este cu alte -cuvinte legea de mai sus. „- i] 

“- "Pextul de mai sus aşa înţeles e, în adevăr, în conglăsuire cu raportul 

supus Adunărei -nâstre legiuitâre cu privire la îndreptăţirea proiectului 

-privitor la recunâscerea Atheneului, raport lămurit «că după dreptul 

nostru actual, consueludinar şi. civil, aşedământele de utilitate publică 

____pot să se consliluiască prin simpla voință a particularilor şi să aibă 

- ast-fel o existenţă legală proprie» 2, - i a 

“Cuprinde deci, aşa fiind, legea de mai sus regulătâre a personiiica- 

țiunei juridice a Atheneului român, 0 aplicare specială a regulei generale 

“chinate, se vor sfătui “asupra urmatelor mat înainte abusuri şi. asupra proiectelor 

de îndreptare, şi în cele.de pe urmă va hotări partea din veniturile lor ce se va putea . - - 

da în casele statului pentru fapte de faceri de bine». . A 

1) Decisiunea inalte Curți din 22-Noembre 1873 a cântat însă de mult o veci- 

_nică pomenire monăstirilor. şi bisericilor, Geclarându-le desființate prin legea din 1863, 

"de şi acestă lege nu dice alt de cât că caterile monăstiresci sunt şi rămân ale statului», : 

decisiune pe care -eii am combătut'o în Dreptul, 1874, No. 8, pag. 58. (V. în acest 

-volum articolul «Monastirile sunt corporaţiuni)». * . 

- *-2) Laurent, XI, No. 982, - - : 

IN 3) Acelaş lucru s'a întâmplat, dacă nu mă înşel, şi cu spitalul Xenocrat. Când 

e vorba de o donaţiune între vii, aşeqământul trebue să existe în momentul donaţiunei. 

_Aședământul cElisabeta Domna» însă, de şi înființat de mult, s'a recunoscut abia prin 

o lege din 1893. . . a ! - 

- 4) V. Monit, Of. No. 48 ain 21 Febr, 1886, pag. 742—143 şi No. 58, din 18 

Martie 1836, pag. 614. ” a . | i
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t, îințită prin „tradiţiunea ţărei, în înţelesul că particularii vol. 
de rep să Taea testament în A iii aședământ nerecunoscut încă 
sub condiţiunea si capere potueril, adică condiţiunea că va căpăta mai 
pe urmă capacitatea şi .existenţa care'i lipsesce acuma 1). . i 

Ce să dicem în îine de aședămintele n6stre înfiinţate de particulari, 
cari n'aii căpătat încă recunbscerea legală ? <A susţine, dice îf6rte bine . 
Inalta Curte secţiunea I, prin -hotărârea ei, Nr. 149, din 15 Martie 1895 
(Bulet. p. 308), că pentru crearea de persâne juridice un hrisov (adăo- 
găm : dat înainte de mârtea ctitorului) ar fi neapărat, ar îi a denega 
existența juridică a multor persâne juridice şi a declara averile lor -ca 
vacante. Ce vedem însă ? Justiţia n6stră le îngădue din. contră să stea 
în judecată, le legaliseză contractele și bine face. 

Incheiăm prin urmare și dicem că după L. 46, Cod. I, 3, după Re- 
gulamentul organic, după obiceiul pămîntului, după legea de mai sus întă- 
ritore a Atheneului român ca pers6nă juridică, etc., după jurisprudența 
tribunalelor nstre, testamentele creatâre de aşedăminte nerecunoscute 

- încă în momentul morței testatorilor, sunt valabile, dacă legea hărăzesce aşedămintelor de cari e vorba personilicaţiunea juridică, fie chiar după m6riea ctitorilor 2). i ” . | 
-Merită chiar t6tă lauda ocrotirea acesta deosebită a aşedămintelor. Sistemul caritativ, în udevăr, D. Adolph Wagner ne-o spune, moraliseză proprietatea privată şi o îndreptâţesce prin urmare, dă claselor avute „prilegiul să îndeplinescă un serviciti public), adică să rescumpete privi- 

  

1) Laurent dice, este adevărat, că recun6scerea nu are putere. retroaclivă CAI, No. 192 in medio), dar adaogă într'alt loc (ăL No. 287): «il y-a, dans l'espâce, une question d'utilite qui- doit l'emporter sur la subtilit€ du droit» şi iarăşi într'alt loc (XI, No 296 in medio): <Lors donc que le roi autorise, il ne dâcide pas que l'&tablissement autoris6 devient capable, il dâcide qu'il ba td au moment oii le legs sest ouvert». : 2) D. G. P. Petrescu în cartea d-sale vredaică de tâtă lauda (Studia asupra. personelor juridice, ele, 1894) susține une-ori pe o pagină o părere, pe alta alla, şi dar e şi nu e de părerea nâstră, Câte-va. exemple pentru lămurirea lucrului. Pag. 49: <Cânăd Domnul unei țări (autorul vorbesce aicl de «Biblioteca studenţilor creată de Carol |, în 1891), fondâză, nu e nevoe de o anume lege». Contra, pag. 55: < Legiuitorul Singur pote să creeze persâne juridice». Pag. 53: «Autorisaţia (pentru înființarea de pers6ne juridice) trebue să fie expresă». Contra, pag. LIG: «<laor aşedăminte li s'a respectat în fapt şi personalitatea şi averea lor».. Va să dică, autorisaţia pote să fie şi tăcută. Pag. 54: «Legea Sofian 'e contrară principilor». Contra, pag. 55: <Autorisa- țiunea unel. asemenea pers6ne este temporară sa condiţională mat tot-d'a-una», Pag 45 : «Regulamentul organic a recunoscut monăstirile cele închinate». Contra : «Acestă închinare nu pâte fi de cât recundscerea unel supremaţii, în ceea ce privesce ordinea spirituală, Sa, dacă voesce cine-va (de ce nu ?), an fel de legat de bine- [facere de prisose (sic!). Pag. 58:.<Legea întăritâre -a Atheneului român ca persână Juridică se lovesce în cap cu principiele»>, Contra, pag. 59: «Ma! multe cluburi, chiar de petrecere, aă primit legate şi li s'a recunoscut dre-cu personalitatea juridică chiar de către justiție. Va să dică, justiţia consfinţesce legatele făcute unor aşedăminte n Cunoscute, condițiunea recunâscerei ulteridre fiind subințelesă şi permisă de le te ete, Orl cum însă şi orl cât de începătâre ar fi dialectica nâstră d-nu G p Bou escu 
discută cel puțin cu multă competenţă: şi erudiţiune cestiunile nâstre (laudă Iur! rescu, egala) şi din giscuțiune va oşi in cele din urmă lumina: Cititorii noştri se vor” mul , nai în cotro, cu Literatur i în lina o dorul ăpsunelor vor mânca frunzele.. “e le oferim Rol, în lipsă de alla mat bună. De | ), Administraţiunea se exercită de rudele ctitorilor "cari : deprind 

Pui o - . . se - 
funcțiunile seligovernmentului. Negreşit: Non guo îtur sed quo. curg erină ast-iel cu 
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legiele lor prin jertie corespungătâre, lucru care însă de sigur nu împacă 
pe: socialiștii a-tot-răsturnători, cari cârcă în zadar şi iără rost marea cu - 
degetul!). (Dreptul, 1896). a 

  

“Corporaţiunile şi aşedămintele. străine, de şi 

recunoscute de legile ţărei lor, ai nevoe- totuşi încă de - 

o anume recunoscere a statului nostru,. ca să potă sta. 

în judecată dinaintea, Tribunalelor nostre? . 
A Jurisprudenţa, — Critică. 

__ Drepturile reclamate de o corporaţiune “sai un aşedământ sunt, 

dacă ne uităm bine, drapturile Gmenilor, în folosul cărora sai înființat 

aceste organisme, iar nu drepturile acestor de pe:urmă, privite ca per- 

s6ne fictive, sunt adică și rămân drepturi omenesci, naturale, neperitâre,. 

de şi sai personilicat într'un organism, o entitate. N'ai perdut pria- 

imacesta caracterul lor firesc. -. E | - 

_*- Corporaţiunea şi aşedământul, deşi sunt organisme, entităţi, naă. 

totuși, Herbert Spencer ne-o ' spune, drepturi deosebite -de drepturile: 

6menilor, în interesul cărora există, se pun, din contră, inainte numai 

ca o organisare deosebită, o întrupare a acestor drepturi, naă un sen- 

sorium, deosebit de sensoriul Gmenilor, şi deci binele agregatului, deosebit. 

de binele gmenilor, nu este scopul de atins?). : , 

-- Pirese lucru. Folosul e temeiul şi substanța dreptului. Jus privatum- 

ad singulorum utililatem spectat. Cel ce ars îolosul, acela are dreptul. 

Fără interes, nici. drept, nici acţiune. Corporaţiunile: și așşedămintele s'ait 

inființat în interesul 6menilor. Drepturile pers6nelor juridice nu sunt deci 

_şi'nu pot fi deosebite de drepturile particularilor corpului 3). 

Nu ! nu corporaţiunea, ci mădulariă ei, învaţă prin urmare Jhering, 

sunt adevăratele subiecte de .drepturi, cea dintâi e un subiect de drep- 

tură 'nuimai față cu cel de al treilea, iar, înlăuntru, statutele prevăd şi 

'consfinţese drepturile mădularilor, drepturi de sigur de “un tip deosebit, 

mărginite fiind prin voința majorităţei, drepturi însă pe care o hotărâre. 

nelegiuilă a majorităţei. nu le pote, nepedepsit disprețui *). 

1) Adolph Wagner, Allgemeine oder theoretische Volkswirihschaftslehre, Erster- 

Theil Grundlegung, ediţ. II, 1578. $ 148, pag. 207. E nevoe s'o spunem că socialismul 

de catedră propoveduit de A.' Wagner nu e după gustul socialiștilor radicali. Socia- 

” lismul, proorocesce F. Domela. Niemvenhuuis (Die verschiedenen Strâmiungen în der... 

_“deutschen Sozialdemokrație, tradns în limba germană de Albert Auerbach), are! s'o . 

păţescă ca creştinismul, dacă, se va pune sub egida statului: se vor nasce nenumărate 

“secte. Indată ce se recunâsce unei persâne o autoritate, se nasc abuzuri (pag. 53). În 

statul visat de socialişti nu va trebui să existe prin urmare nici o autoritate ! Cum 

însă Dumnedeule ! se va conduce spre bine statul viitor, dacă toți îşi vor face de cap? 

- 7 2) Herbert Spencer, «Principes de sociologie», traduit -de l'anglais par M.,M. E: 

- Cazelles et I, Garschel, t. II passim, pag. 2, 14, 20-21. Se “ 7 

3) 8. Jhering, Geist des Romischen Rechis, TI, $ 60, pag. 317 ur... - 

| 4) Jherirg,. op. cit., III, $ 61, pag. 341—344. Mădularii aă calea acţiuni! dinaintea . 

-" justiţiei, dacă o hotărâre abătulă a majorităţei le tăgăduesce drepturile lor. Juriscon-:
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Ce să dicem însă, când, 'în loc de a avea a îace cu o corpora- 
- fiune (universitas personarum), avem în iaţă, din contră, un aşedământ 
“4universitas bonorum), o şcâlă, o bibliotecă, un spital,ete., unde sunt în 
"asemenea cas, întrebă D-i C. GQ. Dissescu, -pers6nele “naturale, ale căror 
drepturi să se exercite mulţumită modalităței juridice ? 1). 

Aceste pers6ne, răspunde Jhering, sunt săracii, -bolnavii, văduvele, 
orianii, iubitorii de artă, etc., în iolosul cărora s'a organizat aşedământul 
căci al lor fiind folosul, ale lor sunt prin urmare şi drepturile aședă- 
miîntului, şi, determinaţi fiind anume prin actul ctitoricese (văduva cutare, . 
etc.), ei ai chiar o acţiune pentru a reclama dreptul lor 2). - | 
___ Teoria acesta pare a avea un mare viitor, căci vedem. acum că 
"şi-a făcut drumul și în Franța. In adevăr, D-l Lain€, autorul clasicei 
«Introduction au droit international 'privâ», s'a ocupat, ne spune D-l QC. 
G. Dissescu, și cu problemul nostru in «Revista de drept privat inter- 
naţional» şi 'şi-a însuşit aici, dacă nu mă înşel, părerea mai sus u lui 
Jhering, dar. s'a mărginit, se vede, numai la corporaţiuni, căci D-l C, 
G. Dissescu îi resumă argumentarea de căpetenie ast-iel : | 

«Când cine-va -se naturaliseză, se dă în adoptaţiune sai se inter- 
Zice, naturalizarea, adoptatiunea, interzicerea nu sunt de cât modalități de viaţă juridică. Tot așa şi personalitatea morală: nu e de cât o moda- litate de viață juridică. Precum Primus, naturalisatul sai interdisul de astă-gi, este tot Primus, străinul sa capabilul de eri, tot ast-iel şi Pri- mus, Secundus, constituiți în pers6nă morală, nu .sunt de cât Primus şi Secundus de eri, cu. drepturile lor de a se asocia». 
, D. C. GQ. Dissescu nu impărtăşesce chipul acesta de a vedea Și Soco- tința D-s6le este din contră că din «momentul ce persâna morală este o entitate cu drepturi şi datorii, dilerite de persânele fisice, e al!-ceva şi nu'i poţi aplica nici art. 2, nici art. 11» 3). Trebue sa ne ferim într'o Sciinţă exactă, cum este și' cată să fie dreptul, de deslegări în două cuvinte îâră o desvoltare am&nunţită. ” Mandatarul e.și el al/-ceva -de cât mandantul și e totuşi,- cine o tăgădusce, un aller ego al mandantului. Pers6na juridică e. de asemenea - 

sultul german ajunge, cum vedem, la acelaş rezultat ca 77, Spencer. Nu e de mirare. Idealul, în adevăr, de care se călăuzesce Jhering, e teoria lul Darwin şi accea a lut Zaeckel, In protozoon (Monera lut Haeckel), qice el, a prevădut Dumnedeă pe! om, precum in marmoră sculptorul a presimţit pe Apollo. Causalitatea fisică trebue prin Urmare combinată cu causalitatea scopului (Zieck îm Recht, Prefaţă. p. XI—XII). Scopul dreptulu! e folosul Gmenilor; folosul decl- e substanța dreptului. In acelaşi înțeles, 7, Spencer, Jitsbice, teaduit par. M. E. Castelot, pag. 326 urm, Ma ri care ar fi răspunsul de dat la acâstă întrebare îndoi - J Yaţiunea neiertată. e ma! pericul6să de cât aşedământul neiertae fois de E acerpe (zwei ung), 
: <Persnaa Juridică se judecă după iegea locului un î a scz 2, da adie 

a 2 ivinta corporațiilor (Veneiuade ea își are scaunul. el», dar admite o escep- 
| - Jhering, Geist des Rămischen Rechts, Il, “8 61 g. 5 , i contră, actul ctitoricese vorbesce în general de bolnavit, Ri: Ac? co ieiupDacă, din 

primirea bolnavilor, săracilor etc., e lăsată la puterea discreţionară a adminislraţiunil 
„Niel vorbă de 0 acţiune dinaintea justiţiei în asemenea cas. Totuşi, dacă ar plesni rin 
cap administraţiunii de a abate întreg aşedământul de la scopul săă, ar it î : ă 
Jhering, o acţiune populară în ințelesut [, 6 cod. de episc.-1, 3. ” exista, Invaj 3) V. Dreptul 1895, No. 83 , iii A: 
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un aller ego al particularilor corpului. Corpul moral are de sigur puteri 
mult mai întinse de cât un mandatar obicinuit, în acest înțeles că par- 
ticularii corpului nu -pot revoca mandatul organelor corpului, dar împre- 
jurarea acesta nu schimbă caracterul mandatului 1). 

- Societatea (statul), lămuresce sociologul' și naturalistul HI. Spencer, 
“e un organism, o entitate, pentru că păstreză, în curs de secole aceeași 
fisionomie, nu are însă un sensorium social, şi deci, aşa fiind, drepturile - 
corpului social nu sunţ nimic prin ele înșile; ele nu devin ceva de cât 
cu condiţiunea de a incorpora drepturile .particularilor corpului 2). 

Pers6na juridică, cu alte cuvinte, e un subiect de drepturi numai 
în raport cu. cei de al lreilea (art. 78: codul comercial), ea singură 
adică încheie actele juridice şi le aduce la îndeplinire, ea singură stă în. 
judecată, etc., dar tâte acestea le îace ea numai în interesul şi spre îo- .. 
losul particularilor corpului, şi drepturile ei nu sunt prin urmare deosebite: 
de drepturile acestor de pe urmă; - 

__Nu e totuşi, diceţi, o pers6nă adevărată, ci o ființă fictivă, lipsită 
iiind de o realitate fisică ?. Nu trupul însă (și dobitâcele ai un trup), 
răspundem, constitue pers6na, ci trupul unit cu voința morală, voința 

individuală adică inţelepţesce mărginită prin voința generală, . și . acesta 

de pe urmă se vestesce tocmai prin corporaţiunile și aședămintele publice.. 

“ Persâna juridică represintă ast-iel drepturile particularilor corpului, 

dar în acelaşi timp şi voință generală, hotărâtore pentru dânșii, e adică 

înfiinţată în interesul celor de faţă şi a celor.ce se vor nasce în viilor,. 

întrun cuvânt are o.organisare perpetuă, şi atinge ast-iel cu un capăt. 

dreptul public, interesul general, ordinea statului 3).. ” Se 

«Cest quul y a, dice în acestă privinţă î6rte bine Laurent, une: 

grande diiisrence entre les hommes et les corporations: les uns meurent, 

les autre ne meurent păs, et cette perpetuite allume. chez elles une. . 

“ambition qui n'a pas de limites, et un esprit d'envahissement qui menace - 

la sociâte et les individus. Que Pon se rappelle les abus de la mainmorle !. 

Les individus, au contraire, n'ont quw'un -droit viager; sils acquirent,. 

ils aliânent aussi, et les biens restent dans le commerce» 2), | 

Urmâză, aşa fiind, încheie D. O. G. Dissescu, că, din momentul ce: 

pers6na juridică ţine de dreptul public, și lucrul acesta nu se tăgăduesce.- 

de nimeni, atunci de la început totul e de drept public, totul se reduce 

la siguranţa publică, şi nu este cu putinţă de a-i se jace aplicaţiunea 

statutului personal din ţara de origină 5). Temeinică să fie Gre argumen-. 

tarea acâsta? Adevărat să fie Gre'că un aședământ de drept public nu 
pâte avea drepturi private? | E - 

Fară îndoială că nu. Statul, care e prototipul pers6nelor juridice, e: 

suveran şi proprietar, se ţine de dreptul public în gradul cel mai inalt și 

e totuşi în același timp şi persână privată. Cele-l'alte persne juridice de... 

asemenea. Ai un caracter permanent și urmăresc scopuri religise, so-. 

  

'1) Jhering, op. cit. III, $ 55, pag. 217—218, - 

2) 17, Spencer, op, cit. t. II. p. 2 şi p. 21 $ 222 în fine, “ , 

3) Comp. Bar, Theorie und Prawis des internationalen Privatrechis, edit.. 

II, t. 1, $ 164, p. 301, Bar îşt însusesce prin urmare teoria lul Jhering. i - 

| 4) Laurent op. cit., I, No. 299. a 
5) Dreptul, 1895, No. 83, pag. 683. * 
Di 

= --
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ciale, politice, dar sunt în acelaşi timp subiecte de drepturi private, cum- 

pără, vind, închiriază, etc. : 

: Nici vorbă, o persână juridică străină nu pâte să ne impue dreptul 

public, așa cum !1 înțelege statul străin, nu e volnică să şi așede un scaun 
statornic de daraveri în ţară la noi, fără o anume învoire a statului 
nostru, căci însăși pers6na juridică naţională, adică pers6na juridică care 
"și are scaunul de căpetenie in România, trebue să îie declarată de utili- 
tate publică prin o anume lege. i - 

O asemenea lege însă, 'să nu se uite lucrul acesta, e dec!arălgre 
şi nu creatâre de drepturi. Da, dice legiuitorul în asemenea cas, particu- 
larii ai facut. bine că aii înfiinţat corporaţiunea sati aşedământul „sub 
condițţiunea recunscerei viitâre ; aprob prin urmare ce aii făcut ei, scopul 
lor neavând nimic de neertat.: Intăresce ast-iel legea aceea ce există deja 
şi nu nasce. o ficțiune din nimic. 

Insăși ficţiunea nu e, adevărul căutând, de cât o formulă prescur- 
tată a unei-stări de lucruri existente. Legiuitorul adică, desvollă numai 

„sămânţa ce o găsesce în ființă şi nu e nici odată creator. Laurent lă- 
muresce lucrul acesta mai bine de cât ori-cine altul; dicând: 

<Qiwvest-ce que les lois-? Sont-elles un îait arbitraire? la creation 
du legislateur ? Non, elles sont Peapression de nos sentiments et de nos 
idees,. c'est-ă-dire de ce qu'il y a de plus intime dans notre ctre. En ce 

„sens, toutes les lois sont personnelles 1». --: 
„ Aplicăm legea străină persânelor Îisice, când e vorba de capacitatea 

lor (ârg. art. 2 codul civil). De ce? Pentru că drepturile naturale există 
neatârnat de lege şi trebue deci să fie recunoscute pesta tot locul. De 
ce să respingem prin urmare legea străină, când e vorba de capacitatea 
unei pers6ne juridice străine? Pentru că, diceţi, persâna juridică, în d&o- 

"sebire de: pers6na îisică, nu există neatârnat de lege ?- 
Vădurăm, din: contră, mai sus că legea, departe de a da fiinţă per- 

s6nelor juridice, întăresce numai aşedămintele şi corporaţiunile înfiinţate 
de particulară sub condiţiunea recunbscerii viitâre. Corpul întrupză prin 
urmare numai. drepturile particularilor corpului, dându-le o organisare 
perpetuă, iar drepturile omului, drepturile naturale sunt și trebue să fie recunoscute în tâte ţările. a e 

Fără îndoială, legea străină, care îngădue unei pers6ne juridice să | statornicâscă un scăun' permanent în ţara ei, să îndeplinescă ast-iel acolo un servicii public, o funcţiune socială, nu 'și pâte întinde împărăţia ei dincolo de hotarele teritoriului statului respectiv, în acest înțeles ca o per- S6nă juridică, o dată recunoscută de un stat, să'şi pâtă aşeza un scaun secundar, fără nici o formalitate şi în cele-Palte state. 
Nu! Aceea ce este folositor pentru o naţiune, pâte să fie vătămător | pentru alta. Fie-care stat hotărăsce, prin urmare din al interesului săi național, dacă e bio sai nu să învo aa ne vesa juridice străine să stabilâscă un scaun secundar pe teritoriul săi Nu 6te să existe, sare în ochi lucrul acesta, 0 pers6nă . juridică cu un scaun universal, pe care:să'l pâtă aședa ori unde ar găsi cu cale iii In adevăr, cu tot articolul 11. din Constituţiunea nâstră (ef. art 
1) Laurent, op. cit, 1, No. 122. 
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128 belg. şi art. 11 codul civil), glăsuitor că «toţi străinii ailători:pe pă- 
inântul României, se bucură de protecţiunea dată de legi personelor şi 
averilor în genere», neindoios este totuși că legile de poliție şi de sigu- 
ranță publică îndatoresc şi pe străinii aflători: pe pământul României, 
şi nu 'şi pot deci întrupa străinii drepturile lor într'un corp având un scaun 
statornic la noi, fără o anume învoire a statului nostru: . . o 

O pers6nă juridică însă, o spunem încă o dată, e în același timp 

o pers6nă publică şi o pers6nă privată. E o pers6nă publică pentru noi, 

dacă are un caracter de pârpetuitate în societatea n6stră, are o aședare 

statornică la noi, năzuesce a se perpetua din generaţiune în generaţiune - 

în'ţara n6stră. E din contră numai o pers6nă privată pentru noi, când 

petrece în mijlocul nostru numai în treacăt, contracteză cu noi prin co- . 

respondenţă sai prin representanţă momentană. i 

Societăţile comerciale, persone juridice şi ele art. 78 (codul comer- 

cial), sunt fară: îndoială volhice să contracteze la noi prin corespondenţă 

sai prin representanță momentană şi să stea în judecată dinaintea Tri- 

__bunalelor n6stre. Jurisprudenţa n6stră, ca şi cea italiană, hotărasce lucrul 

ast-fel 1). Dece; întrebăm, să fie alt-iel în privinţa celor-talte persone 

juridice ? Cuvântul e acelaşi întrun cas şi altul. N . 

In zadar sar dice, în adevăr, că cele-lalte pers6ne juridice sunt mai - 

pericul6se de cât societăţile comerciale, căci perpetuilalea singură, sem- 

nul caracteristice al pers6nelor juridice, dă o faţă ameninţătâre corpora- 

_țiunilor şi aşedămintelor, şi contractele încheiate prin corespondenţă sai . . 

prin representanță momentană sunt fenomene trecătâre şi pai nimic de . 

a face. cu vecinicia. A a - 

Actele 'curat private nu-sunt qăil de îire.de a. sgudui temeliile 

statului român. Cum ! statul nostru să se cutremure pentru că o congre- 

gaţiune religi6să străină ne vinde prin representanţii ei licuoruri saă horbote? 

Să strigăm <Caveant -consules !» pentru atâta lucru ? Liniştiţi-vă! Comer- 

ciul cu străinii.nu-prăpădesce statele. Desvoltarea economică e o condi- 

țiune de viaţă pentru ori-ce naţiune. - a 

'Țâtă lumea, afară de Laurent şi Weiss, recunosce prin urmare că 

o pers6nă juridică străină, întărită de legile ţărei ei e indrituită să con-. 

„tracteze ori-undă prin corespondenţă sai prin representanţă momentană, 

să primâscă prin acte între -vii sail prin testament, sub reserva art. 8ll 

codul civil (910 în, 2), să stea in judecată, fără a avea nevoe pentru acest 

stirşit de o învoire deosebită în fie-care stat. a IE 

Nu facem din țânţar. armăsar, icând că t6tă lumea înțelege lucrul . 
a 

r 

7 

ast-tel. Mărturisesce din contră, însuși Weiss: «Sur ce dernier point, nous . . 

avons le regret de nous separer de la grande majorile des auteurs> 3). | 

„0. 1) VedI Cas, secț, IL din 10 Ianuarie 1892, şi Vidari, Corso di diritto com- 

-merciale, |, No. 581. Vedt şi Dreptul, pe 1894, No. 30, ” . 

9) VedI Cours de droit administratif, t. 1], No 1599. - e 

83) Weiss, Precis de droit international prive, ediţia a doua; pag. 145. D.C. 

G.. Dissesca opune păreri! lut JLain6, părerea mult mal documentată a lui -1Veiss 

(Dreptul, 1853, No. 83, pag. 682), dar, în loc să mărturisâscă că părerea acesta e de 

tot isolată, face, din contră, un tour de gibecitre şi dice că toti autorii, âfară de" 

câți-va “doctori germani, împărtăşesc acestă părere. Vom dovedi îndată în text con- 

trariul. Un cuvint însă înainte de !dte. Teoria lui 1Veiss e plină de'contradiceri. Weiss: . 

privesce, în adevăr, congregaţiunile religiose. ca corporaţiuni de fapt capabile de a sta 

_ . - , . 7
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7 tului î i iteriu al adevărului de cât glasul 
In ordinea, dreptului îns nu Espana “doctorum), adică hotărirea slin- majorităţei autorilor, Sp piine p . 

i si reoţilor . , , RR 
clu ge intari i întâi, ee învaţă Bar. Reese, dice el, din principiile 
dreptului şi din practica internaţională (internationales Gewohnheitsrecht) 
întăritâre a acestor principii, că pers6na juridică strâină recunoscută de 
legea scaunului ei social conservă, capacitatea ei de drept în t6te ţerile, 
întru cât legile acestor ţări nu hotărăsc anume contrariul 1). 

Trecem la practica franceză. «La jurisprudence fangaise, Jămuresce 
Laurent, est tr&s lavorable aux personnes civiles. Elle reconnait leur exis- 
tence par cela seul qu'elles. sont legalement €tablies>. Tot aşa doctrina. 
«Les €tablissements d'utilite publique 6trangers, dice Ducrocg, sont trailes 

„en France comme formant des personnes civiles, lorsqu'ils sont investis 
de Pexistence lgale d'aprâs les lois de leur pays> 2). , - 

Curtea de casaţiune belgiană, este adevărat, a judecat, din contră, 
prin hotărirea ei dia 8 Febr. 1849; că o societate anonimă iranceză nu 
pote să stea in judecată în Belgia <attendu que la puissance publique de 
Belgique est seule capable d'apprâcier, au point de vue de l'orde public 
et des interâts -belges, si une sociâi6 anonyme est utile ou dangereuse». 
În acelaş înţeles s'a rostit şi Curtea de casaţiune din Turin, prin hotă- 
rirea ei din 7 Martie 1884. Legea belgiană, ca şi cea italiană şi a n6stră, 

- hotărăsc însă acum ritos contrariul. Ori-cum, stărue a dice Laurent, şi ori-cât ar îi de adevârat că principiele s'aă inlăturat ast-fel prin o anume „lege în folosul societăților anonime, acâsta nu este un cuvent ca să gene- ralisăm acâstă escepţiune reclamată de necesitatea relaţiunilor cornerciale, motivul acesta neexistând pentru cele-lalte persâne juridice. 

  

în judecată ca pârâte (op. cit, pag. 170, text şi nota 1), accea-ce este, însuşi Laurent o spune (Laurent, Droii international prive IV, No. 160), contragicălor, căci a recun6sce unei corporațiuni dreptul de a sta în judecată ca Pârâtă este a'1 recundsce. - personalitatea, şi dacă îi recunosci acest drept ca pârâtă nu este nicl un cuvânt să 
dice străine pot dobândi drepturi pe teritoriul statului, care le-a recunoscut. Iată însă presupunem, că datornicul care a contractat ast-fel cu persOna juridică străină pe teri- toriul statului care a recunoscut'0, trece: hotarul și se aşâză în Francia. E1. bine, D. - Veiss îl tăgăduesce dreptul de a reclama d'inaintea tribunalelor franceze, Nu este 6re monstrudsă teoria, care învaţă ast-fel că o persână juridică str&ină pâle să fie trasă în judecată d'inaintea judecătorilor francezi . ca Pârâtă,- aar nu -pOte totuşi reclama » Winaintea justiţie! franceze dreptul legal dobânant pe teritoriul Statului săă ? Incă o contradicere, Lazrent şi IVeiss mărturisesc că statul, în deosebire de cele-t'alte per- s6ne juridice, e o. persână necesară, dar însuşi Laurent adaugă (op cit., I, No. 309) că «la distinction entre les personnes civiles necessairas eț celles qui crcation. de Ja loi est vague et înucertaine». De aceea şi: vedem că D.C.G. Dissescu nu consideră nici pe stat ca persână necesară (V. Dreptul, 5 j Ce tărie pâte să aibă o teorie aşa de paradoxală I. “P ? 1885, Ne. 53, pag, 053). 1) Iv. Bar, Teorie und Prawis des înternationalen Pri doua, t. 1, $ 104, text și notele 4'şi 4 a. In acelaş înțeles Wâchte din Bepin, din 8 Oct. 1849 App. Bar., op. cil.). - | aurent, opul citat, 14 No. 310. Ducroe Cours de : LR iai. ii cinquitme edition, t. ÎL. No. 1598. In acelaş: ir _Foelix, PM: da nitrati 
national privd, €dit. Demangeat, t-I, pag 64; Asser-Rivier, Eliments de droit înt-r- national privă ou du conflit des lois, No, 1v0; B ] V ş X 
în articolul citat ded C.G, Dissescu şi în Intro, clone me 00. fr Fr eiiooici, Pain, 

vatrechis, ediţia a 
r şi hotărârea Curţii 

l C ntroduction a E i i e Merlin, Repertoire, Vo Main-morte, iii droit international prite j 
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Majoritatea covârşitâre a autorilor totuşi înţelege lucrul alt-lel. Hotă- 
rârea casaţiunei din 'Turin din 7 Martie 1884, care conglăsuesce cu hotă- 
rârea belgiană de mai sus, a deşteptat, în adevăr, critica. D-nii Daniel:, 
UW. „Clunel, „Layon- Caen, Gianzana, etc., în deosebire de Laurent, găsesc * 
că în principiii şi în regulă generală, adică abstracţiune iăcând de o anume 
cz peietaţila anonime străine ati dreptul să stea în judecată în t6te. 

rile 1). | Pa Ă - 

Mai departe. Art. 2 al codului civil italian (veqi şi art. 817 codul 
civil român) privesce corporaţiunile şi așeg&mintele ca persone, Ai, prin. 

urmare, aşa învaţă toți autorii italieni, un statut personal, ca pers6nele 

fisice, adică o capacitate de drept care să reguleză după legile naţiunei 

căreia. aparţin 2). Jurisprudenţa italiană, aiară de -hotărirea isolată de 

mai sus, hotărasce de ăsemenea în general că o persână juridică nu e 

supusă în. privinţa regulării capacităţii ei de drept la alte regule de cât 

o persână fisică3). - -- e i 
Acelaş lucru în Englitera. Westlake se rostesce în acâstă privinţă 

ast-fel: «Societăţile anonime, corporaţiunile şi aședămintele, bucurându-se 

de personâlitatea juridică 'pe temeiul -unei legiuri sai a. unei hotărâri 

administrative străine, pot sta în judecată în Englitera şi se folosese 

“acolo de t6te drepturile, cu deosebire -că nu pot așeza un scaun statornic. 

de daraveri în Englitera, nu pot cere ocrotirea mărcilor lor de fabrică, etc. 4). 

| Tot aşa în Statele-Unite americane. MWVarihon desvoltă, în adevăr, 

că, după practica americană, corporaţiunile cari, ait mijlocitori (fiducia, 

trust) în alt stat de cât acela 'care..le-a recunoscut, pot'să stea acolo | 

în judecată, să dobândescă prin testament, ba să dobândâscă chiar nemiş- 

către, sub! aceleaşi condițiuni ca corporaţiunile naţionale), ceea-ce 

implică fără îndoială recunoscerea capacităţii de drept a. pers6nelor juri- 

“ dice-străine, - a IE , i 

Oricum însă şi ori-care ar fi părerea domnitâre, sare în ochi -că 

- majoritatea autorilor se pâte înșala, şi e deci bine, dacă vrem să ne dăm 

sâma în care parte este adevărul, să cercetâm. mai de aprâpe teoria .- 

contrară, care -a fost pusă înainte și apărată cu o retorică strălucită de 

'Laurent, teorie pe care hotărârea „Curţei n6stre înalte din 9 Noembrie 

1895, dată în secţiuni-unite 6) a constinţit-o prin considerentele urmâtâre: 

E «Considerârid că persânele fisice, existând independent de ori-ce 

intervențiune a; legiuitorului, legea nu le dă existenţă, ea nu face de cât 

a le reglementa drepturile și datoriile ce decurg pentru dânsele din acest 

“" fapt; că din contră personele morale, neavând o realitate fisică, perso- 

- mablatea lor nu este de cât o ficțiune, de unde urmeză necesitatea 

"- _uncă întervențiuni care să creeze acele fiinţe fictive. ! i 

1) App. Bar, opul citat, |, $ 105. paz, 305, text şi nota '10.  -.. - | 

2) Zsperson. «ll principio di năzionalită applicato alle relaziuni internazionali>, - 

Pavia, 1858, p. 52. Gianzana «Lo straniero nel dintto civile italiano». INo.68 Pieran- * 

toni <La capacită delle persone giuridiche slraniere> in <Rassegna di diritto commer- 

ciale> Juliu 1884. G. Lomonaco, ete. app. Bar. op. cit. 8 LU4. pag. 303, nota 5. 

3) Fiore, «Droit internatonal priv» 1875, p. 639 urm, o e, 
4) App: Bar, op. cit, 1 $ 105, p. 306 text şi nota II şi app. Asser-Rivier, op. 

ci, No, 100, i: SE E A 7 

5) App. Bar, op. cit, 1, 8: 105, p. 304. | a 

„6) Veqi Dreptul, 1895, Nr. 18, .. -: Aaa o - 

“Al. Degră. a a o i | 4
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« Considerând că individul nu pole crea ficţiună şi dar nic 
fiinţe fictive ; că un asemenea drept nu-l pâte avea dv cât ace a a cărui 
voință se pâte impune tuturor, și dar statul; că, afară de acesta, crea. 

“ țiunea acestei pers6ne neavând drept rațiune de cât înteresul general, 
urmeză neapărat ca statul căruia îi este încredinţată apărarea acestor 
interese, să aibă puterea prin representanţii s&i legali, a crea aceste : 

P Orson siderând însă că dreptul unui stat de a crea în interesul săi 
general, aceste pers6ne fictive, nu îi pte da şi pe acela de-a impune 

"şi în alte state acâstă a sa voinţă; că interesul genera! al unui stat și 
dar puterea sa suverană de. a recunâsce și proclama acest iuteres nu 
se pâte întinde peste îrontariile teritoriului săă; că acest drept al fie-cărui 
stat trebue să - înceteze acolo unde începe a lua nascere dreptul altui 
stat; că a se recunâsce acestor fiinţe create de un stat existenţa lor şi 
în cele-l'alte state, independent de ori-ce intervenţiune a acestor state, 
este de a se recun6sce fie-cărui stat dreptul .de a crea ficțiuni univer- 
sale, ceea-ce este neadmisibil ; | E 

: «Considerând că a voi să aplicăm disposiţiunile art. 2 şi 11 din 
codul civil și acestor persâne morale, 'sub cuvânt că legea nu iace nici 
o distincţiune între aceste pers6ne şi persânele [isice, ar fi să aplicăm şi 
pers6nelor morale disposiţiuni ce legea învederat nu le-a edictat de cât 
pentru persânele îisice ; că din chiar modul de .a se exprima al legiui- torului în art. 2 și 11 resultă că el n'a înţeles a vorbi de cât de români 
şi strini ca persâne fisice ; că, alară de acesta, când legiuitorul, în art. 2, pune principiul că legile relative -la statutul personal urmăresc .persâna şi în ţară străină, n'a înţeles a vorbi şi de persânele fictive, căci aceste » pers6ne neputând fi nici mindre, majore sati interzise, nică celibatare, căsătoriile, veduve sai divorțate, neputând avea nică rudenie, nică Jamilie, ele n'aii un statut personal şi deci nu puteai intra în previ- siunile acestui articol; 

«Considerând că din momentul ce este. admis că persânele morale “nai fiinţă de cât în statul ce.le crează, şi că persânele morale create de un stat nu esistă întrun alt stat de cât dacă acest stat le recunâsce, urmeză invederat că, în lipsa unei asemenea recunosceri, ele n'a fiinţă, şi dar nu pot pretinde în acestă calitate vre-un drept de proprietate saii de creanţă, căci pentru a avea asemenea drepturi, trebue mai întâii de t6te să esiste;. . a a a „_ «Ca dreptul de a sta în judecată nefiind de cât sancţiunea şi con- secința esistenţei acestor. drepturi, urmeză învederat că aceste persâne, 

N 

neputând avea acele drepturi, nu pot avea nică pe acela de a le reclama, . în judecată». 
SI Pers6nele morale, dice așa dar Inalta: Curte, mai. o realitate fisică, nai sex, majoritate, minoritate, ete, Așa este. Tocmai împrejurarea acesta dovedesce însă că persânele. morale, neavând : trup și stomach 1) nu se: 

. : . i a E 
e 1) . Ihering citâză în acestă privi i 

huzaor Dei hering ci a acestă privință (V. op. cit. FII, $ 60, pag. 323) cu mult 
«Denn wenn er Keinen. Magen hat . Wie soli der Edle leben? 
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pot folosi de drepturile incorporate, şi deci, așa îiind, vădit lucru este 
că ele nu sunt subiecte de drepturi de cât față cu cei de al treilea, pe: 

când înlăuniru drepturile de cari e vorba aparțin particularilor. corpului. 

Particularii, persânele îisice însă, ale căror drepturi. sunt ast-iel 

numai întrupate, organisate, perpetuate prin actul de incorporaţiune, însăşi 

hotărîrea de mai sus o recunâsce, c<există neatârnat de ori-ce intrare la 

mijloc a legiuitorului, legea nedându-le existenţă, ea nefăcând de cât a 

reglementa drepturile şi datoriile ce decurg pentru dânsele din acest apt». 

Persânele morale, neavând o realitate fisică, personalitatea lor, să. „- 

dicem totuşi, nu 'este de cât o ficțiune), pe care o născocesce statul? - 

Ferscă Dumnedeii ! Inseşi particularii dai ființă corporaţiunilor şi aşe- . 

dămintelor sub condiţiunea recun6scerei viitâre a statului, iar legea, neap&- 

rată fără îndoială în asemenea cas, care le întăresce, face numai să se 

realiseze condiţiunea de mai sus cu efect retroactiv. ME 

O pers6nă juridică însă odată recunoscută ast-tel de legea ţării ei, 

vepresintă de acum înainte peste tot:locul drepturile particularilor cor- 

pului, şi drepturile acestea există, nimeni nu tăgăduesce lucrul acesta,: 

neatârnat de lege, drepturile acestea ai căpătat adică prin incorpora- - 

ţiune numai un tip deosebit, dar nai încetat de a exista ca drepturi ale 

particularilor. - 

Fără îndoială, statul străin, cum dice mai departe î6rte bine Inalta 

Curte, recun6sce sai nu o persână.. juridică, îi îngădue adică sait nu să-și 

„aşeze scaunul pe teritoriul săii, după cum înteresul săi general îl povă- 

țuesce întrun înţeles saii altul, şi puterea sa suverană de a proclama - 

acest interes nu se pâte întinde peste hotarele teritorului săi. 

, “Tot ce urmeză de aici este însă numai că un stat nu -p6te acorda 

corporaţiunilor şi aședămintelor de “utilitate publică dreptul de a avea: 

un scaun universal; adică de-a aşeza îără nici O formalitate. un -scaun 

- statornic în ori-ce stat, lucru prin care s'ar atinge suveranitatea celor-balte 

state, aceea-ce: ar îi contrar tuturor principiilor. 

'Particularii adică, cărora li sa învoit prin legea. ţării lor dreptul. 

de a înfiinţa un corp perpetuii pentru. realizarea unui interes general, nu 

pot muta scaunul statornic al acestui corp fără nici o îormă în alt stat, 

suveran fiind fie-care stat să hotărască, din punctul săii de vedere naţional, 

dacă un lucru e saii nu contrar. interesului săii general. T6tă lumea e 

de acord asupra acestui punt. “ îi - | . 

Particulari însă, întrebăm, cari sai. asociat ast-lel cu un caracter 

corporativ într'o ţară străină, perdutaii printr'acesta drepturile lor civile, 

dreptul lor de a contracta, ete.? Fără îndoială că nu. Ei bine, pers6na 

juridică, o spunem încă, e -un subiect de drepturi numai față cu cei de 

_al treilea (arg. art. 78 codul com.), iar drepturile civile aparţin în rea- 

litate particularilor corpului, şi nu corpului însuși. o 

Din chiar modul de a se exprima a legiuitorului în art. 2 și 11 

codul civil, dice în: line Inalta Curte, resultă că el n'a înțeles a vorbi de 

cât de persdne fisice.. Fie! Drepturile persânelor juridice însă, am do- 

  

_ 1). Ba, Inalta curle qice chiar: «Considerând - că individul nu - pâte crea ficțiuni 

şi dar nicl ființe fictive», ca şi când legiuitoril n'ar fi și el indiviQi, ca şi când statul 

n'ar fi cârmuit de indivigi! a
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i în ulti nalisă, â drepturile persnelor' tisice vedit'o, nu sunt în ultima analisă, de cât tot di e , 
în interesul cărora ele aii. fost înființate şi deci, așu fiind, urmâză nea- 
părat să le aplicăm articolele 2 şi-1l de mai sus. 

Articolele 2 -şi. 11 însă vorbesc, adevărul căutând, de străini şi - 
români ca pers6ne in general și nu numai de străini şi români ca per- 
s6ne îisice. Nasce. prin urmare întrebarea, dacă legiuitorul nostru pri- 
vesce, ca şi cel italian (art. 2, codul -civ. ital,), corporaţiunile şi _aşedă- 
mintele ca persone. Vădurăm, în adevăr, mai sus că autorii. italieni de- 
duc din art. 2 codul civil italian că persânele juridice ai un statut 

-personal, care le urmeză în t6te ţările. e E 
Ei bine, unde în codul Napoleon nu se găsesce un singur articol 

„care să.dea corporaţiunilor şi. aşedămintelor numirea de persone, lucru 
pentru care Laurent, polemisând cu Merlin, dice : «La cour, ni Merlin 
n'ont.reil6chi que nulle part le lgislateur irancais ne donne pas mâme 
le nom de personnes aux corps et aux 6tablissements> 1), articolul nostru: ' 
817 codul civil, din contră, vorbesce. anume de donaţiunile jăcute per-. 
sonelor morale. | ” | 

Corpurile şi aședămintele sunt persone. Ce este însă o persână? 
«Pers6na este, răspunde “Leibniz, cujus aliqua voluntas est>. Va.să dică, . voința particularilor (voinţa: subjectivă) se întrupâză şi se intinde ast-fel dincolo de mormânt prin donaţiunile sai testamentele creatâre de cor- porațiuni sai uședăminte. Pers6na juridică „adică. e o: persână naturală, e produsul voinţei: şi al personalităţei omului 2). 

„ Trebue prin urmure, așa fiind, să aplicăm persânelor jutidice străine statutul personal constinţit prin art. 2 codul civil. Drepturile persânelor juridice. naţionale insă sunt țărmurile în interesul ordinei publice. Cată prin urmare să supunem şi pers6nele juridice străine la: aceleași măr-. giniri. Iatrun cuvânt, persânele juridice străine se bucură în deobşte în România de aceleași drepturi civile de cari se bucură și persânele juri- dice naţionale, afară de casurile unde legea. ar fi hotărât aul-fel (arg. art. 11 codul civil). ! Sa aa a i Cari sunt aceste casuri ? Nici. o lege europenă n'a ocrotit pe naţio- „ali așa de bine în contra persânelor juridice străine ca legea nâstră. Las a dice că art. S1l codul civil (Ci. art. 910 îr.) pune o 'stavilă dreptului lor de a primi prin acte între vii sau prin testament, dar reese din art, 247 codul comercial că corporaţiunile. şi aședămintele străine nu pot dobândi nemișcăldre rurale în România. 
Pământul nostru rural e nervul nostru de: viaţă economică. După. 

  

2 Laurent, Droit civil francais, |, No. 307, în 'medio. | ” i rt. nosiru 817 codul civil consfințesce adică teoria i jori- tățir autorilor, teorie însă care duce la acelaşi rezultat ia a pică „a, „mnjori Spencer şi Jhering Cea dintâi, dice că persâna juridic jicularilor, iar cea de a doua că drepturile persOnel juridice n repturile pazticularilor corpului. O & drEptă părerea «d 'întâiii, o fi întemeiată soco-. 
tinţa de a doua, şi într'un cas Şi într'altul. persâna juridică datoresce inta ei pe cularilor şi nu statului. Lasson (Prineip und Zukunft des Volkerrechts, 1871. pa 
124) spune prin urmare că “persona juridică e o: pers6nă naurală şi nu o persăriăi 
fictivă». In același înţeles Win descheid, Pandecien, 1. $ 49, text şi nota 5. Lasalle nanischen Erbrechis, pag. 21) vorbesce de. <Die rămische Unsterblichkeit ist das Testament». . 

u sunt deosebite de 

  

i 
1. 

! 

ț ' 
i 

  
Mo 

a 
pi

ra
ti

 d
at 

ta
t 

fe
 

Tetnaal 
E 

n t
e
 
e
 

o 
cn
 

a 
E
 

IE
: 

. 
.



CORPORAȚIUNI A . iă „53 

ce lam pus ast-iel odată la adăpostul năvălirilor străine, „comereiul - cel. 

mai nemărginit cu străinii nu pâte avea nimic de vătămător pentru noi, 

__sub rezerva ocrotirei neapărate a industriei nâstre naţionale. Însuși inte- 

resul nostru bine înţeles reclamă prin urmare să îngăduim pers6nelor 

juridice străine dreptul de a contracta la! noi și de a sta: în judecată 

dinaintea Tribunalelor n6stre. a a _ o 

Unii, este adevărat, ar hărăzi bucuros pers6nelor” juridice” străine 

și dreptul de a dobândi nemişcătâre rurale în România. Nu'i vom urma 

însă pe acestă cale. Puterile nâstre economice nu sunt însă în adevăr 

destul de concentrate. Pers6nele juridice străine prin urmare îără oprirea - 

de mai sus, "şi-ar însuşi o mare parte din pământurile n6stre şi ne-ar 

face pribegi în casa părintescă. e N 

Maărturisesce prin urmare însuși Bar că legiuitorul e în tot dreptul 

săi să mărginescă capacitatea de drept a pers6nelor. juridice străine, în 

ceea-ce privesce dobândirea de nemişcălore rurale şi dreplul de a 

primi prin donațiuni său testament 1) (art. 811 codul civil -român), 

iar Bd. Laboulaye taie. în ceea-ce se atinge de dobândirea „de nemiș- 

cătâre rurale, însăşi persânelor juridice naţionale apa de la mâră qic&ad: 

«Je crois que, sans manquer ă la justice, IEtat peut reluser a VEglise, 

- comme ă toute aâutre corporation, le droit de possâder des terres. Le. 

capital mobilier d'un pays peut augmenter ă Pinfini, mais le sol est limite. 

Il y a un întârât.de premier ordre ă ce que le sol reste livre ă Vacti- 

vită individuelle, ă ce que rien n'en arrâte la circulation» 2). (Dreptul, 1896). 

  

Corporaţiuni. — Codul Calimach. — 'Autorisarea statului, —_ Dacă.este nece- 

sară pentru crearea persânel morale. (Cas. s. u..4 Decembre :1897), 

Sub imperiul codului. Calimach, “simpla voinţă a individilor putea: 

să determine crearea de persâne juridice, fie vorba de o tondaţiune sait 

- de o corporaţiune, fără concursul statului şi fără necesitatea unei autorisări.. 

E Autorisarea statului nu era necesară, sub codul Calimach, de cât. 

numai în privinţa corporaţiunilor neiertate, ca unele ce eraii oprite de 

lege sat contrarii ordinei publice ori bunelor moravuri. . 

" Curtea, deliberând, 

“ Asupra motivului il de casare: : : | 

«Violarea $$ 38, 43 şi 15. codul Calimach. , AN , 

- «In adevăr, după codul Calimach, “sub imperiul căruia comunitatea elenă din; 

:- "Galaţi a cumpărat imobilul în cestiune (1864), o persână juridică este orl-ce asociaţiune 

- care nu e prohibită de lege, saii care nu e contrarie ordine! publice orl bunelor moravuri, 

A " <Pentru formarea pers6nei juridice nu e necesară existenţa une! legI. speciale 

sai unul hrisov, nic! de statute întărite de guvern, este suficient tocmela părţilor şi în 

- lipsă scopul asociaţiunet», E : Ia . 

Având în vedere că în 1864. autorul intimatului vinde comunităței elene din 

Galaţi un imobil din acel oraş, îndeplinindu-se pentru -vînqare - formele cerute de 

sobornicescul hrisov şi de codul Calimach ; - Ie a IRI 

Că la. 1892 Grigore Bonache revendică imobilul vindut, fiind-că cumpărătorul e 

necunoscut, 'comunitatea elenă, ca pers6nă juridică, neavând existenţă legală;  - 

1) Bar,.opul citat, I, $ 107, pag. 312, text şi nota 29. | - 

2) Ha. Laboulaye, Le parti liberal, son programme et son avenir, pas. 5le 

= 
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Considerând că asupra cestiunei dacă pentru crearea şi existența legală a unef 
“ persane juridice, în deosebi a unei corporaţiuni, precum ar fi comunitatea elenă din 
Galaţi după prescripţiunile codului Calimach, era cerută autorisaţia statului, conferită 
printe'un hrisov, sai nu, majoritatea Curţilor de apel declară că textele codului Calimach 
în $$ 15, 33, 38, 39 şi 43 nu ar oferi o soluţiune; 

Că în lipsa unor texte legale exprese, ar trebui să recurgem la principiile generale; 
. Că procedând ast-fel, Curtea afirmă că statul fiind subjectivitatea juridică absolută, 

numai el putea transmite însuşirile acestei subjectivităț1 societăţilor, cari de fapt star 
fi înjghebat, şi numa! el putea să ia iniţiativa fondărel şi creăcel unei asemenea colec- 
tivități netocmindu-le prin anumite leg!; că şi în trecut a fost teoria încorporăre! de 
către stat a persânelor juridice ca derivând din firea lucrurilor şi din organisarea 
statului; că prin urmare ar trebui să dicem că şi sub imperiul legiuirei Calimach 
corporaţiunile nu pot avea fiinţă, de cât printr'o disposiţie a lege! speciale saă generale; 
ceea-ce_n'ar fi, în specia supusă judecărel, pentru comunitatea elenă din Galaţi; 

5 Considerând că a recurge la teoria intervențiune! statului pentru crearea unej 
persone juridice şi în deusebi a une! corporaţiuni, nu pote fi admis când, nic! sorgintele 
dreptului romaii, nici tradiţiunea istorică a țărei, nici disposiţiunile coduluI Calimach 
nu impun acesta; că, într'adevăr, nu se pâte dovedi şi susține că dreptul roman Justi- 
ian ar fi prescris. pentru crearea unei corporaţiunt, autorisaţiunea statului, şi contrariul 

! _reveleză prin împrejurarea că erai asociaţiuni i i iti 2 poiticoesei Pi aci i țiunt nepermise, carj, din cause politice 

„___„ Că nicl din Basicale nu se pâte deduce necesitatea autori: iţi istorică în sensul necesitățe! autorisărel sa intervenire! statului ca Condiţia aa ie ciearea unel persone juridice; asemenea nu se pâte dovedi şi dacă sunt stabilimente | e utilitate publică regulate saiă recu i i is6 
A avut Iaseranătate Pub A reg icter, cunoscute prin hrisove, aceste hrisâve nu 

din contră, tradiția istorică a ţăireă i: d j a indi II , re consistă a vidului de a crea fond giiă sati adi nisi de Bine. faces Pine Budere a ind individilor de a forma o corporaţiune spre a urmări şi realisa ac Psco » tut nu î E lucrativ, pentru singuraticii şi vremelnicii membri car! ar com une car oraţia ; tii Că nici textele codului Calimach nu confirmă ărerez n tă pui i statului printr'un act public, prin un hrisov pentru creaea persone pralea ea nlorisărel - Considerâna că întru :cât pri ali i ! i 15, nici din $ 43 al codului Galia cara Şiimmach, contrariul pu estă sn S - obalitar, asedările ce se fac spre a lor bună orântuială şi folos. SP ee a ate Că vor fi întărite de stăpânire, ast-fel nu i mă în privința dzeerel bresle sai Sbgtizrier, ci Sursă 2 putte Ela one enormă În aşezate de bresle, asemenea nu resulț i i i i 917 codul civil austriac, însă modiicate aul din SA: codul Calimach, îuat din $ obşlimel este regulată prin legi special i Ari ie, astofee ag eBhorea statului asupra - de'scop de car e regula i pe supa Page sorei ast-fel că aceste hrisâve uu ai 
precum existaă; . . . a sia 

Că pentru a recunâsce voin giui ar: , | a legiuitorului: i â i eu ce se discută, dacă pentr crdatea unei See joetuneaeb, „în cât re îsce in e un hri r gimul lui, e le cout lac arem tufa (aleg Al Pere publice ne ete dispoint disposiţiunile din acele ge la cele din $$ 83—42 codul Calimach, că după iertate; că corporaiile iertale suni. osebit corporaţiile icrtate de cele ne 
nu se cere nici o arta iale Sta gl azi dice, cu drepturi dar Pentru Crearea lor alimach corporaţiile se puteai. înființa, prin voința c cale & aoraulu, uaaiote, de Codul unul act al statului, ceea-ce confirmă şi $ 33, întru cat orezului, fără intervenirea cât scopul de a apăra obştimile întru cât și pe cât există supune că legile n'aă de „_____„ Considerând că se susține î , pr - 
crearea unei persâne juridice, ze n pieptul austriac, că aulorisarea statului pentru austriac civil, ci şi din alte disposiţiuni ale dre tula isposiţiunile însăşi ate codului la care se şi'referă diferite dispositi p austriac public sai administrativ, că > | posițiuni ale codulul civil aust i P Se al zu regimul codului Calimach, imprumutat în cea mal e precum $ 27 şi 867, 

Cc, nam pulea avea o altă soluţie de cât aceea din tuliue parte din codul autorisarea statului este neapărată pentru crearea pers6nel i uirgptul. austriac, în sens că ... . 
. ; 

torii a statulelor însăşi - 

tuluj asupra persânelor juridice, 
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ca sensul lor să nu pâtă determina saă-să nu fie determinat prin o tradiţie sa prin- 

w'un obiceiă contrarii ; - : EA . 

, Că insă e neadmisibil a recunâsce, pe lângă însăşi disposiţiile codului, o auto- 

ritate şi disposiţiilor dreptului public sai dreptului administrativ, precum există în 

Austria ; că dacă în „Austria înainte de publicarea codului civil şi după el până la legea 

din 1867 pentru crearea corporațiilor ca pers6ne juridice, autorisarea statului era nea- 

părată, acesta nu pote fi primită şi pentru regimul pers6nelor juridice, care S'aii creat 

şi aă existat sub regimul cod. Calimach, de 6re-ce nimic nu ne îndrituesce la acesta, a 

recunâsce un efect urior disposiţii ale dreptului austriac, în afară de codul civil; 

- Că qe alt-fel, nu se pote dovedi din complexul dreptului public şi administrativ, 

al Molăovel, nici âin tradiţia istorică pentru practica dreptului, necesitatea autorisărel 

„pentru înființarea în deosebl a unel persâne juridice de felul corporației; că, în  îne, 

acâstă autorisare pentru că persâna juridică. e o ficţiune creată numa! prin puterea -- 

legiuitorului sai a Jegel, ar fi a ne inspira sub cod,. Calimach de idei saă doctrine 

acum în curs, dar carl n'aii existat nici înainte nicI după punerea în lucrare a cod. 

Calimach; că în Moldova era în acâstă privinţă o stare. de lucruri legală precum a 

fost şi în alte ţări, în cari crearea şi existența pers6nelor juridice nu era supusă unor 

cerințe prescrise de stat şi în cari numai mai târdiă s'a introdus necesitatea, autorisărei, 

ştiut fiind, între altele, că în Franța pentru crearea corporațiunilor autorisarea sta- - 

tuhă nu s'a prescris de cât prin ordonanța din 1629, iar pentru crearea fonda- 

țiilor prin ordonanța din 1749 ; a i De 

Considerând că ast-fel sub cod. Calimach, fie vorba de o fondaţie, fie vorba de 

o corporatie. voinţa individului sai a individilor, determină crearea personel juridice 

şi acâsta fără concursul statului şi fără necesitatea unel autorisări, că numai în privinţa -: 

corporațiilor neertate, fiind-că sunt oprite de legi sai contraril siguranţei generale orl 

bunelor moravuri, după $ 42 cod. Calimach se cere permisiunea statulul de a exista ; 

Că aşa se şi explică că înainte de codul Calimach cât şi sub codul Calimach 

ati existat multiple persâne juridice, fie fondaţie, fie corporaţi!, pentru realisarea şi 

urmărirea.de ver-ce scopuri- utile, fără ca autorisarea sai intervenirea statului să fi 

fost necesară pentru nascerea lor şi fără a se fi tăgăduit existența lor din punctul de 

vedere al dreptului, şi asemenea nu era îndoială că ast-fel de corporaţii sai comunități . 

exzistai create sau de locuitorii de neam român saii şi de alt neam, precum e în specie 

Comunitatea elenă; - , , 7 . 

| Considerând că- nu s'ar putea dice că Comunitatea elenă din Galaţi ar fi numa! 

"o înjghebare defapt; . .: i - . II 

! Că dar urmeză a se sci ceea. ce câracteriseză corporaţia ca pers6nă juridică de 

ori-ce înjghebare de fapt, de ori-ce asociaţie; - . , a 

Considerând că legiuitorul cod. Calimach, distinge corporaţia de ori-ce înjghe- 

bare de fapt, de orl-ce asociaţie; a , : ! - a 

Că pentru nascerea saă crearea unei corporaţii, se cere pe. lângă recunscerea . 

în drept a une! asemenea pers6ne juridice cu efectele ce constitue O pers6nă juridică 

_si manifestarea voinței printriun act din partea mal multor. pers6ne'carl se intrunesc 

pentru mărirea şi realisarea unui scop de folos comun, dând concursul lor, precum şi 

avere, ast-iel că drepturile şi folosul ce ar resuita, cât timp corporaţia ar exista să nu 

- privescă pe singuraticii membri, ci să serve pentru acel scop comun; -:. Pa 

ii Ca ținând s6mă de aceste critici, nu se pote denega că o corporație constituită 

pentru scopuri culturale varii, cum este Comunitatea elenă din Galaţi, nu este o înjghe- 

„= bare de fapt, ci o corporație propriii-disă, fiind o pers6nă juridică. 

Pentru aceste motive, cas6ză. E . - 

Adriotaţiune. —. O vorbă cunoscută dice: «Le secret pour etre - 

" ennuyeus, cest de.tovt dire>. Vom stringe prin urmare în dou& cuvinte. 

Lâtă idea hutărârei de mai sus, ca să nu plietisim pe cititorii noștri. Vă. 

sperie polilogia hotărirei publicată mai sus? Mângâiaţi-vă. Cestiunea e 

mult mai simplă de cât star crede: Simplea veri sigilum. + 

_De ce e vorba în. adevăr?- Corporaţiunile şi aşedâmintele  (pers6nele 

juridice) cele iertate, hotărasce Inalta Curte prin decisiunea de mai sus 

_ dată în secţiuni-unite, se privesc ca persone capabile de drepturi în pu- 

terea principiului general înscris în $ 38 codul Calimach, fără a se mai
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* căra” intru existența lor un. hrisov. domnesc, o întărire deosebită a 
stat NA a , : 
n Trecem asupra peripeţiilor cestiunei nâstre. Discutarea tuturor argu- 

mentelor pro şi contra, ne-ar duce prea departe. Trimitem în acâstă pri- 
vinţă la articolul <Corporaţiunile și aşedămintele, codul Calimach ($ 38) etc.», 
Aceea-ce ne intereseză în momentul de faţă este, nu atât $ 38 codul 
Calimach, ci cu totul alt-ceva, , | 

Hotărirea de- mai sus, în .adever, nu se mărginesce la sistemul co- 
dului Calimach, lărgesce din contră orizontul şi pare a declara în general 
că: alradiția istorică a ţărei consislând în deplina pulere a îndivi- . 
dului de a crea fondații sai stabilimente” de bine-faceri», urmeză că nici codul nostru civil de astă-di nu cere o anume autorisare a statului 
pentru existența persânelor juridice.. 

Totul atârnă de sigur în materia n6stră de ]a tradițiunea țărel, căci neîndoios este că codul nostru civil, ca şi codul “Napoleon, nu deslegă problemul nostru nici întrun. înțeles nici în altul, și dar hotărâtor trebue “să Îie'că, pe când, în Franţa, -aulorisarea stalului sa prescris prin or- 'donanţele din 1629 și 1749, tradiţiunea n6stră, din contră, nu cere nimie din t6te acestea. . . Cestiunea aşa pusă și resolvită,. trece fără îndoială peste hotarele codului Calimach, și trebue să deştepte prin covârşil6rea ei însemnătate t6tă luarea n6stră aminte. Inţeles'a însă în realitate Inalta Curte că -mergă. aşa de departe? Fâră indoială că nu. T6tă controversa se întrece în adevăr în casul nostru numai în jurul paragratului 38 codul Calimach. Redactorul hotărârei înţelege lucrul pâte alt-fel, dar Inalta Curte de sigur nu.. În adevăr, o altă hotărâre a Inaltei Curți, No.-8 din 9 Noembre 1895, | dată tot în secţiuni-unite, talmăcind art. 364 Regulamentul Valachiei (pag. 334) regulător al. cestiunei “nâstre, dice limpede şi lămurit că legea n'a 

urţei de casaţiune, tradițiunea n6stră e contradicătâre în acâstă privinţă. _* Ce însemnă, întrebăm apoi, acestă vorbă oracul6să din hotărârea de mai sus: <Corporaţiuni spre a urmări UN scop util, nu însă lucrativ 2». | Citim în ac6stă privinţă în Dreptul No. 24 din 1896, pag. 216: «Trebue să deosebim. E vorba de un-aședământ-de curată bine-facere, de un Spital, o ȘCOlA pentru copii săraci, ete.? Aşedămentul se pâte înființa lără iatervenţiunea statului. E vorba, din contră, de un: aședământ ţin- titor:la un alt scop (un teatru, o gradină zoologică) ? E nevoe atunci de autorisarea statului». (Dreptul, 1898). - Se 
OO 

de. Monăstirile sunt corporaţiuni. Ele nu încetâză - e a îi persâne Juridice prin aceea -că averile lor se de- | „clară, de averi naţionale. - i cum se Ec in 17 Decembre 1863 a declarat de avery naționale, pre= 
viilgree ,. a unurile monăstirești Presente, dar și cele 

Monăstirile nu mai au și nu'mai pot avea de acum inainte nici.o avere, 
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| Se conchide de aici că monăstirile aii încetat de a fi persope Ju 
ridice. Conclusiunea se lovesce în cap cu premisa.. Ye, 

: Intr'adevăr legea atribuind statului şi bunurile monăstiresci viilore, 
a înţeles şi a trebuit să înţelegă că. monăstirile vor putea face și în 
viilor aquisiţiuni. 

Sensul acesta al. legei însă presupune . o "recunâscere virtuală a 
capacităței juridice a monăstirilor. 
“Legea prin urmare, chiar așa înţelesă, “departe de a desfiinţa mo- 

năstirile, a afirmat, din contra, încă odată, existența lor. ca . pers6ne 
juridice. 

Scopul unic al acestei legi. este a destina aquisiţiunile: ce le-ar face 

  

în viitor monăstirile, nu numai pentru întreţinerea - călugărilor, ci a le. 
afecta şi pentru indestularea celor-balte trebuințe naţionale. 

_ Educaţiunea poporului, garantarea drepturilor private prin o orga- 
nisare bună judiciară şi administrativă, sunt interese tot așa de vitale ca 
şi acelea ale religiunei. 

"Fericirea unei naţiuni nu se reducefla aceea de a avea “călugări graşi. 

O lege care atribue unui al treilea o parte din aquisiţiunile ce le-ar 

iace o persână îirâscă saii o persană juridică e fără îndoială scrisă contra 
principielor” dreptului, contra. ralionem juris. -. 

După dreptul comun, aquisiţiunele ce le face. cins-va sar putea, 

cel mult, supune la dări fiscale saii la expropriare pentru causă- de -uti- 

litate publică. 
Legea din 17 Dec. 1863 n'a rămas în. aceste limite. Ea a supus 

monăstirile statului, le-a.aservit statului. 
Adevărul acesta resultă clar şi indubitabil din art. 6 şi 7 ale de- 

„crețului pentru regularea schimei monachice din 6, Decembro 1864, 

Art. 6 leg. cit.: 
Pentru întreținerea călugărilor : i. „ministerul cultelor prevede în 

budget sume anuale pe numărul lor. | 

Art. 7 leg. cit.: 
Aceste sume nu sunt personal eliberate 'pe individi, ci. puse la co-: 

muna îndestulare a monăstirii ; economtile de la ele revin statului. 

| Acâstă regulare este în concordanță cu art. 2 leg. din 17 Decembre 

"1863, care :sună ast-tel : 
Ă « Veniturile acestor averi se înscrii între veniturile ordinare ale 

«budgetuluă .statuluă». 
Monăstirea mai are prin “urmare din acisiţiunile, sale numai un 

peculium pentru întreţinerea călugărilor. 

, Capacitalea juridică a monăstirilor este redusă la folosința acestui 

- -. Peculium şi la facultatea-de a face agquisițiună în Jolosul statului. 
Să nasce acum întrebarea, daca legile naţionale-ai putut să res- . 

trîngă” valabilmente capacitatea juridică a monăstirilor străine. 
„... Cestiunea e controversată. 

Rosshiri, de exemplu (Archiv. fir Civ. Praxis, t..X, p. 317), susţine . 
„că jura status nu sunt aplicabile persânelor juridice. . 

„Pfeifer («Die -Lehre: von den juristischen Personen», p. 55) pretinde 
însă că și persânele juridice. aii -un status: cîvilatis care nu se pâte mo- 

- dilica de cât de legile țărei din care face parte persâna juridică. 

E
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fatradevăr, L. 56. Dig. de usuir, vorbesce de o capilis deminulio 

E aro însă că legile naţionale nai putut să restringă valabil- 
mente nici capacitatea juridică a monăstirilor pământene până a le 

i statului, — 
sere at, monăstirilor de tâte drepturile. ce îuseseră deșa dobeu- 
dile în momentul promulgărei legei din 17 Decembre 1863, este un act 
de autoritate, care însă, cel puţin, nu atinge capacilalea juridică a. 
monăstirilor. ” - Ia | 

“În cât privesce însă aservirea. monăstirilor,. sai reducţiunea capa- 
„__ cităţii juridice a monăstirilor la -rolul de a îace în viitor aquisiţiuni 
»pentru stat, acestă disposiţiune este după mine, tot așa de neeticace, 
precum ar îi pactul prin care'aş abdica la libertatea mea individuală. 

Monăstirile sunt corporaţiuni. Membrii corporaţiunii sunt interesaţi 
ca să se realiseze scopurile asociaţiunei. (V. Pfeifer loc. cit. $ 22, p. 58). 

Legea din 17 Decembre 1863, interpretată în sensul părerei opuse, 
ar aservi prin urmare indirect şi pe membrii corporațiunei, ceea ce 
este in contra art. 13 din: Constituţiune. " 
Nu înţeleg încă, ori cât de mult mi-aş tortura mintea, cum să 

“pote atribui legei din 17 Decembre 1863, sensul că a desființat monăslirile. 
“Se afirmă, cu tâte acestea, în hotărârea Curţii n6stre supreme 

pronunţată în audiența din 22 Noembre 1873, în secţiuni-unite, că legea 
citată a desființat monăstirile ca pers6ne juridice. " 

„„ lacă considerentul care pronunţă acestă soluţiune : «Considerând că «Statul declarând prin legea din 1863, că averile monăstiresci sunt Şi «rămân ale lui 1), vrea. să dică secularisând, apropriându-și şi 'ori-ce fel «de avere a acestor instituţii pi6se, chiar însăși edificiile și bisericile lor, «acesta a făcut-o în virtutea dreptului stabilit. mai sus, convins fiind că «averea nu se aiecta la scopul şi în modurile hotărâte de donatori; că: _<decretarea secularisării acelor averi implică în sine și neapărat, când e «vorba de instituţii pi6se, disolvarea acestor persâne juridice ; că este «de altmintrelea o contradicţie în sine a crede că statul s'ar fi mărginit <a ŞI apropia numai averile monăstirilor, acestea însă ar continua -şi «după Secularisare a esista ca persâne juridice, căci o condiție neapă- «raid a esistențeă unei înstituții pidse ca personă juridică, în opo- «siție cu a doua categorie de persone juridice, cu corporaţiil:, e esistenţa «de. avere destinată spre. realisarea unui scop de bine-iacere, de utilitate «publică; ne. mai esistând averea unei instituţii pi6se, din ori-ce causă, «Dic! Scopul nu mai pâte îi realisat si nici: de .continuarea acesteia ca “Porsonă juridică nu pâte îi vorba». - i „Este nelăgăduit că fundațiunile pidse să deosebesc de corporați prin aceea ca substratul celor întânti feste averea, iar subsol 

sau mortea tuturor. membrilor din cari se compune, - . . 
, ” 

1) Statul, ca persână iuridink . | A . 
1853, ca orl-ce lege, Pază duridică, fiscul nu are puterea de a legifera. Legea din. dice şi private, puterea de £ legipan, Iegiuitor, căruia i-am dat cu toții, persâne juri-. 
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| Corporaţiunile nu înceteză de a fi persâne juridice -prin aceea că 
Ji sar sustrage t6tă averea. Si ă : | 

Instituţiile pi6se, din contra, sunt îpso' facto destiinţate, dacă se 
perde saii li se sustrage averea. a 

Hotărârea Curţii supreme plecă tocmai de la suposițiunea falsă că . 
monăstirile nu ai caracter corporativ. 

Dar cine dice monăstire, dice necesarmente corporațiune de 
călugări, Mi : si 

Toţi călugării actuali . şi - viitori, sunt titulării. zestrei ce posedă - 
monăstirile. | a „- 

| La londaţiunile pi6se, din contra, însuşi averea, care sa destinat 
pentru un scop de bine-lacere sai utilitate publică, e subjectul drepturilor. 

laca de exemplu un spilal sai o orfanotrofie.. Subiectul dreptu- 
rilor este averea, ale căreia venituri sunt aiectate pentru întreţinerea 
spitalului sait a ortanotrofiei. - o îi 

Bolnavii, orfanii nu pun nimic în comun, - 
Ei priimese o bine-tacere. Ei nu sunt între dânșii asociaţi, nu pro- 

„mit din parte-le nici un servicii ver-unei asociaţiuni. - A , 

Călugării pun, din contra în comun, pentru lol-da-una, averile 

lor, ce le: închină monăstirilor. Ei promit asociaţiunei' ascultare, sărăcia, 

castitate. -  ..- N - 

Sustrageţi averea unui spital saii a unei orianotrofii, şi aceste sta- 

bilimente de bine-iacere vor înceta în- minut de a mai esista. Nu mai 

este de unde să se alimenteze stabilimentele. 

„ Sustrageţi, din contra, averea unei monăstiri, ea, cu tote acestea 

va continua de a esista, căci călugării. vor putea face nuoi aquisiţiuni 

alți călugări vor închina averile lor monăstirii prin succesiuni şi legatur 

în fine se va -iorma 0 zestre nouă. | Ă 

Evident, monăstirile sunt corporaţiuni 7 1) - 

- Curtea de casaţiune a coniundat instituţiunile - pi6se cu corpora- 

ţiunile şi a aplicat celor din urmă o regulă care nu e aplicabilă de cât 

la cele d'intâii. - 

Intrebarea era de a se sei dacă monăslirile, cari sunt corpora- 

țiuni, sunt sai nu desfiinţate, şi Curtea supremă, consullis classibus, 

răspunde că ne mai esistând averea unei instituții pidse din ori-ce 

causă, nici scopul nu mai pâte îi realisat şi nici de continuarea acesteia 

ca pers6nă juridică nu pote îi vorba. a 
Dar ce ne pasă de Hecuba!/ Ce ne intereseză chipurile de înce- 

tarea fondațiunilor pidse, când e vorba de monăstiri, cari sunt cor- 

_ porațiună, nu instituţii pi6se? . E E e 
Esistenţa de avere nu este, precum resultă & contrario din însuși 

considerentul decisiunii.. Curţii supreme, ce lam reprodus mai sus, o 

condiţiune neapărată pentru esistenţa unei corporaţiuni 2). - - 

- “ Cu'riscul de a îi taxat de-un Sganarelle ignorant, 'mi-am permis 

a mă ridica în contra oracolului Curţii supreme. ” j ” 

- 1) Compar. Pfeifer loc, cit. pag. 46, 195, 196, ă „7 

„ +2) Corporaţiunile aă o asemănare cu fondaţiunile pi6se în sensul acesta că nici 

" averea corporaţiunilor nu aparţine <pro rata> membfilor corporaţiunii, ci totalulul ideal. 
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Dar iacă o resipicență irecusabilă a judecătorilor supremi în con- 
i r al aceleiași decisiuni: | a 

siderert ea, că în Viitor ori-ce donaţie s'ar face unei biserici sai 
«unei monăstiri, saii în” general unui institut bisericesc, nu Sar putea dice 
«că monăstirea....., care mai ecistă ca nume, ar dobândi dreptul de pro- 
«prietate prin donaţie, căci ca să aibă asemenea drept trebue să aibă 
«mai întâiii capacitatea de a dobândi, adică trebue să fie investită cu, 
«personalitatea juridică, şi acestă condiţiune neesistând, averea donată nu. - 
«se va considera ca transmisă: către monăstire....» . 

„ Monăstirea mai există ca nume? Si | 
O înstiluție pidsă perdend averea care singură -o însufleţesce, nu 

mai pâte esista nici ca nume, afară dacă s'ar afirma carricându-se: teo- 
riele transcendentale, -că. asemenea stabilimente de utilitate publică, după 
desființarea lor terestră, continuâză de a esista ca nomena, adică ca 
fiinţe care esistă fără- a-apare. - | i N 

Curtea supremă a recunoscut prin urmare, afirmând că monăstirile 
aă esisiă ca nume, că ele sunt corporaţiuni de călugări, cari, desfiin- 
țându-se ca -atari, ar îi pierdui caracterul lor corporativ, mai esistând 
astă-di numai ca simple reuniuni, - . . 

-lacă punctul de plecare adevărat: Monăstirile ca corporațiună mai 
suni în ființă sai nu? - | E ” 

- “Din legile romane, din pravila lui Andronache Donici, din 1814, din mai multe disposiţiuni ale cod. Calimach, ale Regl. organic, a' manualului 
administrativ, etc., precum se arată cu deamă&nuntul în decisiunea Curţii 
de casaţie, resultă că monăstirile ai avut tot-d'a-una la noi caracler cor- Borativ, având afară de așa numita testamentifactio passiva şi facultatea de a poseda tot felul de lucruri, de a se 'bucura de jura în re aliena - (limitându-se pentru corporaţiuni durata servituților personale la o sută de ani, ca cea mai lungă durată a vieţii omenesci) şi în fine capacitatea de a se obliga. Mai adăogăm responsabilitatea pers6nelor juridice pentru dolul şi culpa representanţilor lor, în raporturile contractuale Și respon- abilitatea pentru întârdierea esecuţiunei contractelor 1). - - lacă o serie de legi care determină capacitatea juridică a monăstirilor, | Pretindeţi. acum că s'a eclipsat de o dată acestă capacitate juridică a monăstirilor, că “a încetat de o dată a funcţiona stomachul mare al bisericei, care, cum .dice Găthe, a înghiţit oraşe şi ţări întregi! Cată să vedem. cu ochii și să Pipăim că într'adevăr s'a petrecut un asemenea eveniment. .... . _. aa » Ce “vedem însă, ce citim în-art. 1 al legii din 17 Dec. 1863? < Iole averile -monăstirescă din România sunt şi remân averi ale statului». „_ Corporaţiunile ati, ca Şi pers6nele firesci, o capacitate juridică înde- Pendentă de averea ce o posedă. o - Cum! De s'ar întâmpla, terâscă D-qei, să perdem ttă averea n6stră, am perde. prin acesta capacitatea nâstră juridică, am deveni iloți. 

_ 
- - N - A. 1) Fiscul era însă liberat loc, cit. pe 102. patine de obligaţiunea de a plăti dobândi moratorit. Pfeifer . , După Savigny persâăele juridice sunt răspund sintanţilor lor (în raporturile core dacă bacir AS dela sau sinea 

devăr în folosul ac 
repre- 

elor pers6ne juridice, L, 21, Dig. de rebus creditis). 

actuale, numa! dacă banil s'ar fi întrebuințat într'a- . 
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Sârta ne-a a răpit tot avutul nostru; Dar.ne-a rămas munca, care e 
isvorul cel mai bogat şi cel mai sigur de câştig, 

Călugării vor repeta şi vor practica vorba împăratului Severus : 
Laboremus 11). 

Unde vedeţi, pentru o persână firescă sati pentru. 9 pers6nă. juri 
dică, imposibilitatea de a esista,: pentru că i sa luat: înte'un moment. 
dat tot avutul săi ?. 

Sunt casuri unde corporaţiunile încetâză de a esista măcar că n'a 
intervenit o lege -espresă: (constitulio personalis) prin care li sar retrage: 
personalitatea juridică. 

Aceste casuri sunt limitativ determinate de doctrină : | 
1. Desființarea unei corporaţiuni prin faptul că a murit sait sa. 

retras de bună-voie toți membrii corporațiuneă ;. 2. desființarea corpo= . - 
raţiunei .prin. realisarea scopului sai sosirea termenului, dacă s'a fixat 
un termen pentru durata corporaţiunii, saii dacă acâstă personă juridică. . 
sa iormat pentru un scop determinat. 

Termenul şi scopul ce-şi propune corporaţiunea, trebue să fie espres. 
arătăte în statutele. corporaţiunii. 

Prin urmare singurul cas de desființare a unei corporaţiuni, fără - 
ca să se pronunțe desființarea espres prin lege sai să se prevadă espres: 
în statute, este: Moriea saă reiragerea tuturor membrilor corpora-. 
fiuniă. (Compar. Pfeațer, $ 40). - 

, De ce? Pentru că membrii din cari se compune "corporaţiunea sunt. 
substratul, basa acestei persâne juridice. | 

Şi în privinţa înstituțiunilor pidse este un singur cas în. care nu. 
se cere să lie espres pronunţată sai prevădută. desființarea lor. 

Instituţiunile piâse, perdând averea, se desfiinţeză îpso facto. 
"De ce? Pentru că substratul, basa acestor persone juridice este averea. 
Averea - personificată pentru un „Scop de bine- facere se nuniesce. 

lundaţiune pi6să. ” 
Monâstirile însă nu sunt: averi. personificate. . 

“Trebue să deosebim două ipotese. esențialmente. diterite, adică ipo- 
„tesa personificărei unei averi destinată ad pias causas, şi ipotesa când 
se lasă un legat saii se lace o „donaţiune ad pias causas unei pers6ne 
deja esistente. - - 

In casul al doilea nu esistă o : instituţie pi6să, “măcar 'că legatul 
are în vedere un scop de bine-iucere, căci legatul sa lăsat sub 210d0: 
unei persne deja esistente. 

1) Dacă ar fi adevărat că mohăstirile nu mal aii caracter corporatie, ar trebui 
să admitem că aquisiţiunile ce le-a făcut şi ce le-or mal face de acum înainte călu- 
gări!, cu-tillu oneros-sai gratuit, aparţin pro rata membrilor monăstirel. 

Mammonul Dumardeul călugărilori! 
Creadă cine 0 vrea o afirmare aşa de stranie. : 
Şi o asemenea asocinţiune care se închină la vifelul de a aut, să fe încă subyen- -. 

ționată din budgetul statului! 
Admiţârid o asemenea enorinitată,. ce ar mal: semnifica art, 1—4 ale decret.» 

organic pentru regularea schimei monuchice, care supune la condițiuni de virstă, de 

„pietate, admisibilitatea Ja călugărire? Ce sens ar mal avea canonul 19 al sinodulul vu,. 

care cere observarea profesiunel de sărăciă, şi prescrie călugărilor să închine averile 

lor monăstirilor 2. . , - 

N
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ți de liberalităţi de felul acesta ai augmentat zestrea mo- 
căstiritore Die averile at roată dăruite, departe de a se personilica, 
Sai atribuit, din contra, sub vodo unor pers6ne deja esistente, monă- 

irilor. ar. Pfeifer, . . | RE 
stirilor, ( oripa dd Ai corporaţiuni publice. Ele ai îost înainte 
organe publice ale bisericei; !) ele sunt astă-di organe publice ale 
statului. - , 

Evident, monăstirile esislă şi astă-dă ca corporațiună. Călugării 
se întreţin din budgetul statului. Nici o lege n'a atentat până astă-di la 

„capacitatea juridică a monăstirilor. - | NI 
Chiar de sar admite că legea din 17 Decembrie 1863 a atribuit 

statului şi bunurile viilore als monăstirilor, trebue să menţinem conclu- 
siunea n6stră, că monăstirile nu s'aă desfiinţat prin aceea că s'a restrins 
capacitatea lor juridică. . - . . 

Am demonstrat însă mai sus că legea cit. trebue să fie interpretată 
în sensul restrictiv, că s'a luat de la monâăstiri numai averile ce le avusese 
deja dobândite la 17 Dec. 1863. 

Monăstirile ati fost înainte independente de stat. Ele au lavut bud- - 
__getul lor particular. Ele eraii organe ale bisericei | 

Astă-di totul s'a schimbat. Monăstirile sunt organe ale stalului. 
Legiuitorul nostru. n'a adoptat, se vede, principiul: . Biserica liberă în 
statul liber, | - 

- Acestea sunt caracterele: saliente ale schimbărei lucrurilor de mai 
înainte. - 

De aci resultă că statul, ca representant al monăstirilor, trebue să 
plătâscă datoriile monăstirilor din trecut, Qui habet commoda hubel 
încommoda. A - | 

- Guvernul austriac nu are însă nici un drept să considere bunurile . n6stre_monăstiresci din Bucovina de bunuri vacânte și să şi le anexeze. 
Cestiunea e gravă. Imi pare că nu m'am emoţionat pentru o afa- cere de bibus. (Dreptul, 1874)... o - 

Sr 

Efectele. legii de secularisare 
Hotărirea curţii de apel din Iaşi secţ. II. din 16 Mali 1875 

| Mul 
| rabile. 

ED 
Reposatul Ghenaâie Placa de la monastirea Neamţu, acumulat în acest interval de timp mii de galbeni. 
Monăstirea Neamţu nu €, precum vedem, lipsită de avere.: Legea de secularisare, care a despoiat'o de tot ce avea în momentul promulgării acestei legi, i-a lăsat cel puţin economiile ulteridre ale călugărilor, A dice că aceste economii nu se cuvin monăstirei, pentru cuvântul 

ți călugări ai tăcut de la secularisare încâce economii conside- 

de exemplu, a 

Vf 

  

__1) Bunurile eclesiastice sunt zoprietatea unel biserici d inate; 'ast-fe bunurile une! parochit, proprietatea ra 2 oraţiun terminate; ast-fel sunt 
88, text şi nota 1), 

il poporenilor, (Savigny, System ÎI, $ | 
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că a dispărut substratul acestei instituţiuni pi6se, adică averea, pe care 

legea de secularisare din 1863 a atribuito statului, ar îi a se resolva o 

cestiune prin o altă cestiune. - . i . 

In adevăr, întrebarea este tocmai de a se sci dacă economiile jă- 

cute de călugări de la legea de secularisare încâce constituesc sai nu 

zestrea monăstirilor, Ia 
In momentul precis, când statul a pus mâna pe averile monăsti- 

rescă, sa lormat o zestre nouă din economiile călugărilor. (Windscheid, 

Pandecl. ], $ 61 text şi nota 3). | - 

Nu mai insist asupra erdrei de a se considera monăstirile ca ionda- 

țiuni pi6se. Cestiunea pâte să îie controversată în Dreptul roman. Legea 

„mă a clasat însă monăstirile expres. între .corporaţiuni ($ 379 cod. 

alim.) . 
Ceva mai mult. Principiul că fondaţiunile pi6se se destiinţeză prin 

pierderea averii, care e substratul lor, ar putea să fie adevărat numai în 

privinţa tondaţiunilor private. o : Na 

Fondaţiunile publice 1) nu se pot desființa de cât prin o lege expresă, 

(Blunischli, PBrivatrecht, $ 44 No. 5). IE - a 

Legea de secularisare din 17 Decembre 1863 exprimându-se că «tote 

<averile monăstiresci din România sunt şi rămân ale statului», e evident 

că sa adus atingere, nu voturilor monastice, ci numai şi numai averilor 

monăstiresci. - IE e 

Monăstirile sunt organele cele mai puternice pentru conservarea şi 

„propagarea religiunii. a E 

Conservarea religiunii strămoșesci este adesea o cestiune de existenţă 

pentru popore.  :_. _ - - i a “ 

Conservarea religiunii orthodoxe a răsăritului a îost tot-d'a-una obiec- 

tul solicitudinei naţiunei române. Aa E 

“ De aceea s'a seris-în Constituţiune (art. 21) că religiunea ortodoxă 

a răsăritului este religiunea dominantă a Statului român. e 

| Secularisarea nu sa considerat ca oportună nici în privinţa căsă- - 

toriei, sai mai bine dicend în privinţa actelor statului civil. «Intocmirea 

«acestor acte, dispune art. 22 din Constituţiune, va trebui să precedă în 

- «tot-d'a-una benedicțiunea religidsă, “care pentru căsătorii va îi obliga- 

_“«tore, atară de casurile ce se vor prevedea, prin anume lege». 

Art. 145 cod. civ. aparţine aceleiași ordine de idei. «La rudenia din - 

“ «sf. botez, dispune acest art., se opresce căsătoria, între naș şi fină, pre- 

«cum şi între naşe şi îin», etc. ta 
Credem că nu se găsesc multe legi în lume care să se fi conformat 

- - dogmelor bisericesci cu așa .de mare esactitate consciinci6să ca legea 

- m6stră, . | ce 

„=. Aceste sunt tendințele constante ale naţiunei române. p 

Destiinţarea voturilor monastice, cu. alte cuvinte desființarea mo- 

năstirilor, ar fi contracarat brutalmente aceste tendinţe naţionale. 

“Interpretarea, ce o dai susținătorii părerei opuse art. 1 al legii de 

secularisare din 17 Decembre 1863, este prin -urmare contrariă atât tex- . 

tului cât şi spiritului legei. - | 

PNI a 

1) Monăstirile sunt fără îndouială corporațiuni saă fondaţiun! publice. . 

Ps . o
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E nevoe să mai dicem că proibițiunea majoratelor sai a substitu- 
țiunilor fideicomisare, . (art. 803 cod. civ.) nu stă în nici un- raport cu- 
cestiunea n6stră? . | 

Spiritul legei -se compune din diferite elemente intelectuale. 
Simţul naţional şi religios, străin substituţiunilor iideicomisare, 'a 

făcut să se menţie. monăstirile ca persâne juridice. , , 
„ Cestiunea e gravă. Soluţiunea trebue 'să îie solid motivată. 
Locurile comune, precum «progresul economiei politice» saii <per- 

derea substratului» sunt, cum se exprimă D-l Zberîng (Geijt de3 Sion, 
MNecta, t. II, p. 2, Prefaţa II) chei mmincindse abstracte, (abitracte Dietrice), 

Legile, cari reguleză succesiunea călugărilor, sunt în definitiv legi 
speciale, cari nu s'au putut desfiinţa prin legi civile posteridre. (V. Merlin 
Vo. Loi, 89, No.3). | | a 

Di i UI. 

Cestiunea sesinei e mai delicată. | 
Presupunem că monăstirile n'a încetat nici un moment de a exista 

ca persâne juridice. . e 
Un călugăr mâre.  - Da | 
In locul monăstirii se presintă administraţiunea domenielor la Tri- 

bunal și reclamă averea pusă sub peceţi 1) întâmpinând contradicerile 
moștenitorilor colaterali, cari s'aă grăbit asolicita sesina (art. 653 e. civ.) 

Tribunalul, statuând. asupra acestei contestări, ordonă, presupunem. 
punerea statului în posesiune. - N | 

Moștenitorii colaterali, introducând apoi în instanţă o petiţiune de 
hereditate : în contra statului, li se opune că nu aii sesina și nu ai prin 

„urmare nici eserciţiul acţiunilor, Si e 
Credem că acâstă escepţiune e frte întemeiată. 

___ Trebuia să se decidă, în.adevăr, înainte de t6te; dacă li se cuvine 
sesina,. : E a E Ie 

Până atunci este adevărat a se qice că moștenitorii colaterali 2), sunt lipsiţi agendo şi escipiendo de exerciţiul tutulor acţiunilor, neexe ep- tându-se de lu acestă regulă nici petiţiunea de hereditate. (Aubry et Rau, VI, p. 367, $ 609 text şi nota. 20). .: ” 
Recunscem însă că contestarea atingătâre de sesină se pote judeca pe calea incidentă în instanţa de petiţiune -de'hereditate. - 

a A ML 
- Monăstirile succedaă, după cod. Calim., 

temeiul voturilor monastice, şi nu cu titlu de succesori neregulari. - În adevăr, legile prescriaii să se procedeze la inventariarea averii călugărului imediat după intrarea acestuia. în monăstire. (Legiuirea din Manualul administrativ, top. 8392,401,826), cc 
ÎN 

în averea călugărilor în 

| 1) Reclamaţiunea e întemeiată naturalmente itlul « RR 
„gulală, ci pe principiul că călugărul e, de drept incapal pe titlul de Succesiune nere- 
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« 

! Călugărul, eşind după tundere din monăstire, perde acestă, avere | 
inventariată în. folosul monăstirei.. (Arg. $ 26 leg. cit.) 

Monăstirea dobândesce prin urmare acestă avere, nu în mementul 
deschiderei succesiunti, ci imediat, după eşirea călugărului din monăstire. 

| Dreptul monăstirei e prin urmare sub acest raport un drept present 
şi actual. 
Codul Calimach deosibesce : 10 averea ce o avea călugărul la intrarea 

- sa în monăstire; 20 averea moştenită de călugăr; şi 30 în fine averea - 
câştigată din alte prilejuri ($- 761—769 co. Calim.). | 

Acâstă lege determină drepturile monăslirei, în presența: o- căreia 
din ipotesele enumărate, : . 

| Când e vorba de averea ce o. poseda călugărul la intrarea sa în 
“ monăstire, să dispune că călugărul destinând averea sa moștenitorilor săi, 

e dator să "și oprâscă partea unui copil şi să o lase .monăstirei. 
- Monăstirea are deci un drept aclual, căci o parte de copil, nu din : 

averea ce se va găsi în momentul deschiderii succesiunii călugărului, ci. 
din averea ce o poseda călugărul în momentul intrării sale în monăstire, 
se cuvine. hîc et nunc monăstirei ($ 763 cod. Calim.). - | 

Călugării sunt datori, de asemenea, dacă la intrarea lor na dat nimic . 
la monăstire, să lase: monăstirei a treia parte din. averea moştenită. 
Monăstirea prelevă acestă a ireia parte fără. întârdiere și nu după mortea 
călugărului. 

Călugării sunt, în adevă, îndatorați a lăsa sionăstirei a treia parte, 
“nu dinfaverea care se .va găsi în momentul morţii „or, ci. din averea, 
câştigată de la. mortele lor rudenii prin testâment saii și fără testament 
($ 766 cod. Calim.). Transmisiunea se operează prin urmare în viaţă fiind - 
călugărul moştenitor. | 
 Aceea ce.se petrece în a treia “ipoteză | este încă mai decisiv. - 

- Averea câștigată din alte: prilejuri se cuvine monăstirei chiar de ar 
avea : călugărul neapărat moştenilori. Ei 

| Să se mai pretindă în. presenţa acestei disposiţiuni că monastirile 
dobândeati -averile câlugăresci cu titlu de succesori neregulaţi! . 

Ce fel ! Un succesor neregulat să depărteze cu totul dela moşte- 
nire pe succesorii reservatari ! | 

| Evident, legiuitorul, statuând exclusiunea, măoștenitorilor reservatari, 
-a înțeles, nu că sunt excluşi de moştenitorii neregulaţi, ci că averea ce 

o câştigă călugărul din alle prilejuri se cuvine îndată. monăstirei, călu- 
gărul -nepulând face achisiţiună de câl în numele şi folosul monăstirei.: 

Obligaţiunea călugărului care, intrând în monăstire, a trebuit să: facă 
un volum, să atiorisescă averea sa lui Dumnedeii, să o închine monăs- - : 
tirei, e titlul cu care monăstirile dobândesc averile câlugăresci. (Compar, 
L. 2, D. de pollicitationibus, 50, 13). i | Ă 

IV, 

Revendicantul trebue să dovedescă că e proprietar, 
- Dovada că detentorul heritagiului- nu e proprietar nu e suficientă. 

(Laurent, Droit cîv. [r. VI, No. 166)... Se 
" Averile călugăresci se cuvin monăstirilor cari n'aii tacotat de: a 

exista ca. pers6ne juridice. 
7 

Al. Degr6. | , i a | , A "5



66 i ALEXANDRU DEGRE - 

Presupunem însă că, în locul monastirei, se pune administraţiunea 
domenielor statului în posesiunea averilor călugăresci. Ş , | 

Moştenitorii, cari. pretind că ati dobândit aceste averi cu titlu uni- 
versal, sunt datori să fundeze cererea lor. „Dovada că statul, detentorul 

“acestor bunuri, nu e proprietar, nu e suficientă. (Dreptul, 1875). 

  

civilă. — Copil. — Nascere aiară din domiciliul mamei. — Declaraţiune.— 
Staze Persână în Icuinţa căreia a avut loc nascerea.—Art. 42 codul civil.—Art. 

___- 9276 codal penal, . . - 
Lepădare de copil. — Elementele delictului. — Art. 279 codul penal. 
Complicitate. — Art. 50 alin. 1 şi II codul penal, . 
Loviri. — Art. 239. codul penal. — Aplicabilitate, (Cas. II, 10 Febr. 1898). 

10 Pers6na în locuinţa căreia se nasce un copil, devine pasibilă de 
„ penalitatea preserisă de art 276 codul penal, cu tâte că nu a asistat la 

nascere, dacă sa însărcinat să declare nascerea și omite cu intenţis de 
a îace acâstă declaraţiune 
„20 Elementul intenţiunei culpabile în delictul de lepădare de copil, 

care este voința de a lepăda, pâte să resulte din împrejurările causci 
expuse și lămurite de instanţa. de îond. - : 

„30 Elementul esenţial al. complicităţei nu este omis când instanţa 
de iond constată faptele săvirşite de complice, din cari se dovedesce buna lui sciință despre delictul ce s'a săvirșit. 
„40 Cerinţele art. 239 codul penal sunt îndeplinite, când instanța de fond constată că loviturile aplicate, dacă nu ai causat moârtea pacientului, dar aii contribuit la agravarea bâlei din care a murit. 

- 
Curtea, deliberând, . 

Asupra motivului I de casare: 
In ce privesce pe:preotul |. Haidin: 
< Violarea art, 276 codul penal şi greşilă aplicare a art. 42 codul civil. Curtea de apel declară că preotul s'a făcut pasibil de penalitatea prescrisă de art. 276 codul penai, pentru că n'a declarat la oficerul stărel civile nascerea celor dou! copil al Olgăi Critz, făcuţi de acesta la casa preotului din comuna Patesti, județul Putna. , <Aplicaţiunea textului de lege se justifică prin interpretaţiunea ce 0 trage din art. 42 codul civil, după care s'ar deduce, că fără distincțiune între proprietarul casel, popă, m6şă sai doctor, toți saă fie-care în parte era datori a nu omite a face o atare declarațiune la oficiul stăret civile. Popa nefăcâna, devine dar: responsabil. Nol ne-am apărat la instanța 'de fond că numa! pers6nele. cari asistă la o facere.-de copil, adică cari se găsesc presenţi în momentul facere, devin imputabili după legea penală. | <In adevăr, faţă cu desvoltarea motivelor de casare, sensul lepel penale nic! nu pote fi alt-fel, şi legea civilă se găsesce în acestă privință moaificată prin prescripțiile egel penale. Modul însă cum Curtea de apel trage imputabilitatea recurentului, fără a stabili prin decisiunea sa condiţiunea esenţială a delictulur prescris de art. 276 codul penal, care este asislența, adică că_popa a fost faţă şi în camera unde femeia a năs- cut copil Să stitue, violarea textelor de lege precitate», vena În vedere că, din decisiunea su usă recursului, i - 

rentului, dis preotul Haidin din Patesti,. Olga” Critz a născut sue suă, că î 26 August 
cend cunoscut mâșel şi angajându-se, 

1895, doul gemeni; că a doua di el îi boteză, precum constată Curtea ae ap sl m6ş pp lor ; că fără a declara, în n6 
Î 

r; I „nâptea de 28 spre.29 August, împreună cu soți de pe corale poz die copi nOptea pe scările caselor unei persone din orisul gaeate alt îl incre unei feme i, ca să fie al ; i 
acelur Rgonicațiunilor urmate din partea autoritățer administrative dese i aria 

Pi, preotul se duce de'l ia de la poliţia din Focşani, şi la 4 Septembre se 
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duce să facă declaraţiunea prescrisă de art. 492 codul civil; că pentru aceste fapte 
preotul este condamnat, atât pentru faptul prevădut de art. 276 cât şi pentru faptul 
prevădut de art. 279 codul penal; 

Considerând că art, 276 codul penal este o sancţiune a art. 42 codul civil; că 
pentru aplicarea art. 276 codul penal se, cere ca acel cari ai existat la nascerea unul 
copil să îi omis de a face declaraţiile de nascere prescrise la oficerul stărel civile, că 
în lipsă: de asemenea şi în cas când o femee nasce într'o casă unde nu'şi are domi- 
ciliul, obligaţiunea de a declara o are acela în a cărul casă s'a născut, întru câta fost 
o casă, a ştiut de nascere şi n'a lăsat pe mâşa a'şi îndeplini obligaţiunea;. 

'Considerând că, în speță, dacă îndatorirea de a declara 0 avea mâza, 0 avea 
însă acea „obligaţiune şi recurentul preot în a: cărul casă aflându-se trecători Olga Critz 
a născut, de Gre-ce nu numal că a sciut de nascere, dar -a şi dispensat precum se 
constată pe moşă de a declara, că el va declara nascerea, ceea-ce însă a omis a face; 
că în asemenea împrejurări, chiar dacă Curtea nu constată că preotul a asistat, propriii 
is la nascere, dar, în lipsa mâşei obligate, avea şi el îndatorirea, în a cărui casă sai 
născut copiil; că 6l sciind că are îndatorirea a declara, omite cu intenţie de a îndeplini 
acestă indatorire; că, aşa fiind, nu se pâte dice că s'a violat art. 210 codul penal şi 
prin urmare motivul e neînterneiat, şi are a fi respins. . 

Asupra motivului Il de casare: 
<Violarea art. 279 codul penal. Curtea stabilesce responsabilitatea preotului, încă 

şi pentru delictul prevădut de acest articol, aplicând art. 40 codul penal, pentru că 
din depunerea unei martore, s'ar dovedi că dânsul a lepădat un copil al Olgăi Critz 
ate un loc nesinguratic, adică frecuentat, pe scările case! d-lui Fotin Robescu din 
ocşanl. 

<Curtea de apel era datâre, pentru a face valabilă aplicaţiunea isulur text, să 
stabil6scă și intenţiunea culpabilă a, delicuentului. Or, din instrucţiunea causel, după: 
cum însăşi decisiunea constată, acest copil a fost imediat luat în înerijirea poliției din .. 
Focşani, de unde preotul "i-a luat şi dus acasă. Deci,. primind faptele constatate, cum 
se stabilesc de Curte, reese evident că faptul material al lepădărei pruncului, 'scapă : 
represiune!, întru cât acest fapt n'a fost însoțit de o intenţiune urmată de executare. 
Or, întru cât instanţa de fond omite a stabili acestă întenţiune culpabilă, aplicaţiunea 
precitatulul articol de lege, s'a făcut prin violarea Iul». 

Considerând că intenția. culpabilă n'ar fi exprimată numar prin aceste expre- 
siun! ; că ea se pote constată şi prin alt mod, că din împrejurările cause! lămurite şi |. 
expuse de Curtea de apel, voinţa dea lepăda e constatată suficient şi prin acâsta - 

” elementul cerut al intenţiune!. culpabile, este asemenea constatat; ca aşa âund şi acest 
motiv are a fi respins ca neîntemeiat, 

In ce.privesce pe Ecaterina Haidin : 
“Asupra motivului III de casare: - : 
„<Violarea art. 50, alin, 1 şi 2 codul penal, combinat cu art. 279, codul penal. 
<Pe lângă cele arătate în motivul II privitor pe preot, adăogăm că Curtea de: 

apel în precipitarea dărel decisiune! sale, omite a stabili elementul “constitutiv al delic- 
tului de complicitate care constă în buna sciinţă a complicelui de. delictul ce autorul 
principal avea de gând să comită», 

Considerând că: complicitatea Ecaterinel Haidin la lepădarea copilului în sensul 
art. 59. alin. L şi 2 codul penal e declarată de Curtea! de apel, că nu se pâte dice 
că buna-sciinţă e omisă, întru cât se constată fapte săvirşi e şi de soţia preotului, care 
nu numai că implică buna sciință dar” şi dovedesc buna sciinţă. 

Că de aceea şi acest motiv are a fi respins ca neintemeiat. 
Asupra motivului IV de casare: 
< Violarea art. 239 codul penal şi exces de putere, 
«Curtea face o greşită aplicaţiune a acestul text de lege, aplicându- -l ca o măsură 

a gravităţei pedepsel, fără a stabili o vătămare a sănătăţe! sa o incapacitate de lucru 
ca provenind din. bătae. Ma! mult, decisiunea stabilirid că din legătura dintre causă şi 
efect n'a resultat nici o ageavare, prin exces de putere se aplică menționatul articoll 
agravător». 

Având în vedere că prin decisie se constată că loviturile aplicate ' de femeia 
Ecaterina, daca n'aă causat mortea Olgăi Critz, dar ai contribuit la agravarea .bâlei * 
de care a murit; că prin urmare” cerinţele art. 239 codul 1 penal pentru aplicarea lui 
sunt indeplinite, şi motivul are a fi respins. 

"Pentru aceste molive, respinge.
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Adnotațiune. — «Considerând, dice hotărârea de mai Sus, că chiar 
dacă instanţa de fond nu constată „Că recurentul preot a asistat propriit 
dis la nascere, dar, în lipsa mâșei obligate, avea şi el, în a cărul casă 
sa născut copilul, îndatorirea de a declara nascerea, de Ore-ce nu numai 
că a sciut de nascere, dar a şi făcut cunoscut moșei că el se însărci- 
ndză a' face declaraţiunea» 1). Ia | 

Pers6na, va să dică, la locuinţa căreia'a născut mama, nu cade 
sub rigârea art. 276 codul penal, de cât dacă a fost față la nascere, 
dar e totuşi supusă pedepsei prevădută de art. 276 codul penal, ca igle 
că wa asislal la nascere, dacă s'a însărcinat, cum. s'a întâmplat în 
casul de faţă, să facă declaraţiunea de care e vorba. 

Jurisprudența îranceză, din contră, se ţine riguros de textul art 
346 codul penal (276 român), şi hotărăsce, fară nici o deosebire, că «dans 
le cas ou la femme est accouchâe hors de son domicile, la personne chez . qui la mâre est accouchâe et qui n'a pas fait la declaration preserite par art. 562) n'est punissable, que lorsqu'elle a assistă & Vaccouchement> 3), ă „E. Helie a fost cel dintâi care a lămurit acestă idee Î6rte bine ast-iel: «D'apres lart 346 code pânal (276 român),. la condition essen- tielle de la peine est V'assistance & Laccouchemeni, ÎI nous semble done que cet article a modifi€ Part. 56 du code civil (42 român), en ce sens qu'il a 6tendu Pobligation de la d&claration â toutes les personnes qui, au domicile ou hors-du domicile de la mere, oul assist€ & laccou- Chement, mais seulement ă celles-lă>. Sa i Baudry- Lacantinerie, de şi crede că spirilul legel pare a înțelege lucrul alt-iel, primesce totuşi deslegarea de 'mai sus, dicend: -<Bien quiil puisse paraitre douteux, que telle a 66 Pintention du lgisluteur, le 

  

1) V. passim, hotărârea de mal sus a Curţer de casaţiune. . 2) In Franţa, părerea domnitâre învață că, în casul când mama a născut în afară de domiciliul CI, persâna, la doriciliul căreia mama a născut, e în întâiul loc singură ţinută a face declarațiunea şi singură supusă pedepset prescrisă de art 316 codul penal (276 român) în cas de non-declaraţiune, Vedi însă în înțeles opus, Aubry et Rau, Droit civil francais, |, p. 202, text şi nota 4, şi Baudry-Lacantinerie, Precis de droit civil, I, No. 271, în fine. Redactorii codului nostru civil, cari s'aă căl&uzit de comenturul lul Jlarcade, n'aă. avut nici idee de. acestă 

ores, Or , jrancez, un și întâmplător şi problematic care nu se păsesce: _Rici în art, 973 codul civil italian. Care e înțelesul locuinţei de 'către X, Y, și? De 
căire tată Şi... sai de Către medici, chirurg), mâşe, etc. și...? Ba, un Jurist a dedus mal dăunăqi din acel și, că persâna,. la locuinţa căreia a născut mama cade sub 
PiEorea art, 276 cau penal, de şi n'a fost laţă la nascere. 

! 
v/ garraud, (Traită theorigue et pratique du droit penal, IV. No 590, text şi 

nota 4) adaogă: «Mais si la personne chez qui la mere est Rcocucea tait "bsente 
de son domicile au moment de l'accou 4 

son 
chemeut, ou que le pre de l'enfant va assist6 

celui-ci demeure, aux termes de Lart, 2, titre Ti de la loi du 20 Septembre” 1799, per. „ă moins d'empâchements l6gitimes G'accomplir Part. 56». Incolo, | asistenp ai SĂ far eClaraţiunea nascerel, nu are ! n Ver, e supus la peds 
| sent „846 codul penal (276 român), numai acela care s'a însăzebă a ada 

zaț presara a os Pic flaient sa droit de 'se reposer sur lui du soin d'executer " codes annotes, III, asupra art.346 codul panal, Bo. Ş, e, 590 ? Siroy-Gilbert,, Des 
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principe de Vinterpretation restrictive, qui s'impose en matitre penale 
ne permet pas dWadmettre une autre solution» 1). a , 

Art. 346 (276 român) însă, înţeles textual, cuprinde în sine, sar 

preîntâmpina, o contradicere, căci pedepsesce simpla negligență a 

mâşei care a îost faţă la nascere, dar lasă nepedepsit dolul persânei 

care, de şi n'a asistat la nascere, a amăgit însă pe mâșă și aîăcutosă 

crâdă că el va face declaraţiunea de care e' vorba! 
Nici vorbă, îndoială find, art. 276 codul penal trebue tălmăcit” 

in înţelesul cel mai favorabil acusatului (in dubio, mitius interpretandum 

est), dar jurisprudenţa n6stră, în deosebire de cea iranceză, găsesce totuşi 

de. bine de răi, că intențiunea învederată a legiuitorului este de a pedepsi 

_şi dolul persânelor, la domiciliul cărora mama â născut, deşi ele n'aii îost 
la nascere 2). Sa | | o 

In sprijinul acestei de pe .urmă păreri sar putea invoca teoria lui 
. Haus, 'care dice : «Le juge doit faire usage, en matitre de repression, . 

comme en toute matiâre, de Pinterpretation logique, lorsque Lesprit de 
la loi le commande. Pour savoir ce que le legislateur a voulu dire, il 

faut rechercher le motii de la loi, cest ă dire le principe qui lui sert 
de base 3). (Dreptul, 1898). - 

  

„ 

_.. Wirsta cerută pentru căsătorie i 
este de 18 sai de 15 ani împliniţi. Art. 127 Codul. civil. 

Hotărârea Inaltei. Curţă secțiunea 11, No. 476 din 
i --23 Septembre-1897. - 

Art. '144 codul Napoleon hotărăsce categoric: «L'homme avant 

dix huit ans revolus, la lemme avant quinze ans râvolus, ne peuvent 

contracter mariage»>, iar articolul nostru 127 codul civil sare peste cuvântul 

sublineat aici (r&volus) şi qice: «Nu este ertat bărbatului inainte de 18 
"ani şi femeii înainte de 15 ani să se căsătorescă».. IE 

„Urmeză de aici că legiuitorul nostru înţelege “să consfinţâscă con- 

„ trariul? D. Dim. Alexandrescu răspunde : «În textul irancez se cere ca 

soții să îi îndeplinit virsta hotărâtă, pe când acesta nu se cere de codul 

nostru, de unde resultă că căsătoria se pole săvîrși îndată ce viilorii 

“soți aă întrat în anul al 18-lea sai al I5.lea +). - 
D. Dim. Alexandrescu însă, cum vom :arăta îndată, se desdice . 

în acestă privinţă întrun alt loc al comentarului D-sale. In adevăr, dacă: 

deslegarea de mai sus -dată de D-sa e laconică, pipăindă, nemotivată, 
„D-sa însă va regăsi în curând ajutat de Demolombe, etc. firul Ariadnei, 
şi ne va uimi.cu o procopsâlă îără semăn.. | De 

1) Baudry-Lacantinerie, op. cil. 1, No. 212 în fine.  . -. NR 
2) Idea art, 276 codul penal este, fără indoială, că, pentru: a asigura păzirea: 

art. 42 codul civil, e nevoe de o sancţiune penală, dovedit fiind prin experienţă, că 

art, 42 citat ar rămâne de alt-fel o literă mârtă. E1 bine, pericolul acesta e de. sigur 

mal mare în cas de dol de cât în cas de. negligenţă! Sa : 

- 8) Haus, Principes gencrau» du droit penal belge, |, passitn,- No, 147 şi 148. 

_4) Dim. Alexandrescu. «Dreptul civil român», tom. I, pag 6, text şi nota I.
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„* Ce dar trebue să hotărâm? Să dicem că art. 127 codul civil pres- 
criind pentru căsătorie virsta de 18 saii 15 ani, lără să lămurescă dacă 
acâstă virstă trebue să fie îndeplinilă. sai numai începută, caută să 
conchidem de aici, impreună cu D. Dim. Alexandrescu, că ajunge ca 
viitorii soţi să fi întrat'în anul al 18-lea sai al 15-lea ? i 
=, Fără îndoială că nu. Adevărul este, din contră, că! principiul <totum 
tempus  coeplum hubetur pro completo» (tot timpul început trece drept îndeplinit), se înfățișeză ca o escepțiune, care nu pâte să existe .lără o anume lege,. aceea-ce. re6se limpede și lămurit din L. 8. dig. de muner, «et honor; 50. 4, care 'sună. ast-iel:- <Hoc in honoribus favoris - causa constitutum est, ut.pro. plenis inchoatos annos accipiamus» i ;... „Gum ar putea să fie ;alt-iel ? Daca :mi să cere o virstă 6re-care pentru exerciţiul unui drept sati pentru folosința de o scutire, bunul simţ şi gramatica. "mi arată că virsta de care e.vorba trebue să fie împlinită, dacă. legea nu adaogă ritos că ajunge când am întrat în virsta de mai sus:;. „ _“ Aşa-se socotesc, prin excepţiune, faţă cu legea n6stră pentru :con= stringerea, corporală . din 1864... (art; 29)2) sezagenari nu acei cari ai împlinit virsta de șase-deci ani, .ci acei cari ai întral în al şase-decelea: GH,..0 escepţiune care avea nevoe să fie scrisă, sciut fiind .că însăși limba vulgară sub virsta de șuse-deci de ani înţelege virsta împlinită. „Reese așa dar din art. 29 [; constr. corpor. și din articolele; 3-12 Şi 422 codul civil că, în regulă generală, și afară de escepţiunile anume prevădute de lege, un drept. supus la 0. condiţiune de virstă, nu e deschis de cât la împlinirea virstei,. adică, mai lămurit, după împlinirea celei de pe urmă dile a virstei de care e vorba 3). Insuşi D. Dim. Alexandrescu așa dar, deșteptat în fine prin con- iroversa iranceză asupra ințelesului articolului 433 e. Nap.:) (art. 374 român), lasă la o parte ierogliia ce a așternut-o pe hârtie în volumul LA pag. 6 și învaţă în volumul II pag. 114—115 cu multă dreptate că bro- Cârdul <annus coeptus habetur pro completo» (anul început trece drept îm- plinit) 9.0 escepțiune care nu pote să existe de cât în virtutea unei anume legi „__Eă bine, art. 127 e. civ. cere pentru căsătorie virsta de 18 sati de 15 ani,ȘI nu declară cu ui cuvint. măcăr că trebue să privim ca fiind de 18 sau, 15 ani pe acei- cari aii intrat în anul IS-lea sai al 15-lea, nu cuprinde adică o iotă măcar,-diri care să putem deduce saă trage de păr esistența unei asemenea escepțiuni la dreptul comun. - - Neapărat prin. urmare că, aţă cu art. 127 cit., care nu consfin- țesce de loc ideia contrară, caută să ne întârcem numai de cât la dreptul comun, care hotărăsce, după cum am arătat mai sus, că un drept supus: 
dia 

. . ” 

: : 2 GI, șFandecten», IE, $ 269, p. 570 text şi nota 68, ” m aces sg i E : în lumină terminologia iei esa cu Pisi la costiaeaată în lucrare, ca să punem, 
160, tes A ei Iau, Droit civil francais, a patra edițiune, tom. J, $, 49, pag. 

2. Aubry et: Rau. 
IV, No..502. V. Dim. 

V. Contra: Zahariae,: 
combate -acestă părere 

„40 V, Demolombe, Cours de code Napol 
, 

poleon, t. VII „142 Mizecaiata 78 LUT pag: 1250 text și nota 15. Lastrent, op. loa i ea p. ct, î. II, pag: 114—145 text şi nota 3 ediţiunea- Anscluit , j c : iti 
ta Pe aie CR ], S 107, Pag. 261, nota 11|. Anuscliita 

* 
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Ja o condiţiune de vârstă nu se pâte exercita de cât după ce sa împlinit 

vârsta prescrisă de lege. aa | : “ 

Inalta Curte, S. ÎI, prin hotărârea ei No. 476 din 23 Septembrie 

1897 (V. Dreptul, No. 62, pag. 511) se; rostesce deci asupra problemului 

nostru ast-fel: . - 

«Considerând că cestiunea dedusă în judecată este de a se sci, dacă 

acei 18 saii 15 ani ceruţi ds art. 127 e. civ. pentru căsătorie trebuesc 

a îi consideraţi ca împliniţi saii numai începuţi; 

«Considerând că art. 127 c. civ, qicend că .nu este iertat băr- 

hatului înainte de 18 ani şi iemeei înainte de 15 ani, să se căsătorescă, - 

înțelege tără îndoială 18 sai 15 ani âmpliniţă, sciut fiind că excepţiunea 

contrară (annus coeptus habetur pro completo) nu pâte să esiste îără o 

“anume lege !); : - 
«Considerând că, daca legiuitorul nostru ar îi-voit să inoveze, redu-: 

când virsta de 18 şi 15 ani împliniţă la 17 şi 14 ani,ar îi scris'o formal, 

când a tradus textul îrancez corespundător, şi ar fi dis: 17 şi 14 ani 

împliniţă ; - 

«Considerând prin urmare că reese din textul art. 127 c. civ. şi din 

principiile regulătâre ale computaţiunei timpului că, după legea n6stră, 

nu este iertat bărbatului înainte dea împlini 18 ani, iar femeii înainte 

de a împlini.15 ani, să se căsătorescă». (Dreptul, 1898). 

  

Datoria, alimentară a tatălui natural. 

Cestiunea «ce drepturi trebue să aibă copiii naturali» atârnă de la 

soluţiunea -problemului: «care este hotarul egalităţei sociale, care e raportul 

natural între Stat şi individ, între ordine şi progres» ? 

Idea de ordine e pe tot tărâmul dreptului în luptă cu idea de pro- 

gres, luptă: care trebue să se schimbe în pace cum se, contopesc într'o . * 

pictură îrumâsă colorile cele” contrarii în armonie. . 

“La Romani, copilul născât în afară de căsătoria .legiuită numită 

mnanus, care era supusă la forme rigurâse (flamines Diales o constințiaii 

- prin confarrealio), nu iace parte din ginte ; religiunea gintei i e străină, - 

4 

“el nu pâte continua familia, el e necapabil de a moşteni. 

Ginta romană (gens) are un caracter patrician. Căsătoria între pa- 

triciani şi plebe e oprită. Căsătoria plebeilor, în oposiţiune cu aceea a 

patricianilor, e o căsătorie convenţională, nesolemnă, vulgară, o căsătoria. 

care se. închee şi se desface prin libera învoire a părţilor. 

Plebeii isbutese în cele din urmă să câștige drepturi egale cu patri- 

1) Pentru ma! bună lămurire şi pentru a se înlesni cititorilor Buletinului Curţel. 

'de casație căularea în autori! străini, ar fi trebuit, credem,.să se adaoge: 

«Considerând că dovadă că aşa este, avem între altele, art. 374 c. civ., care, ca 

şi art, 433 corespunqător îrancez, vorbina de 70 ani, fără a adăoga împliniţi (accom-: 

plis), părerea domnitre recunâsce totuşi că legea, rostindu-se ast-fel, a înțeles 70 de- 

an! împlini; . . : SE | 

«Considerând, în adevăr, că art. 127 c. civ., dacă ar fi înțeles să dică că anul: 

al 18-lea sai al 15-lea inceput este a se socoti ca împlinit, ar fi întrebuințat espre- 

siunea «intrați în al 18-lea sai al 15-lea (arg. art, 29 L. constr. corporale)».
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._cianii. ( ia cu patricianii le este în fine permisă, dar căsătoria patri- 
| ciună” Îi acura aceeași însemnătate ca altă dată, căci. concubi- 
natul, care se lăţesce repede, îi tăgăduesce tărâmul. | | 

"Concubinatul e o unire de fapt durabilă între un bărbat și o lemee 
pentru împreună-viețuire' şi. îndestularea instinctului sexual. Obiceiul e 
lgănul concubinatului. Lea Julia îl consiinţesce ca o licila consueludo. 

„ Tatăl are datoria alimentară către copiii săi eșiţi din concubinat, 
cari, aiară de acesta, dacă. esistă o singură concubină, moștenesc, în lipsă de testament. sati de o soţie ori.descendenţă legiuită, a şâsea parte „ a.averei paterne, mama având și ea o parte de copil. | , Copiii născuţi în afară de căsătoria legiuită şi în afară de concubi- nat (spurii sai vulgo guaesili) nu se bucură îață cu tatăl lor de nici o ocrotire de drept. Nici ei nici copii eșiți ex nefariis, vel încestis, vel - damnatis complezibus nu ai dreptul la alimente în contra tatălui or. “Copilul așa dar natural nu are tată (cum pater încerlus sit); faţă - cu mama însă şi cu' familia maternă drepturile sale sunt egale. cu acele ale copiilor legiuiţi. Intrarea în ordo decuriorum şi alte locuri de on6re nu e închisă. . a | | -. 

In evul medii se şterg urmele. dreptului clasic. Dreptul canonic se pune înainte ; cannele 'oprese concubinatul. Oprirea căsătoriei între - persânele cari nu ai acelaşi rang îace de Sigur pe mulți să ofteze după așegământul concubinatului ; biserica insă, ca să preintimpine reîntrodu- - „ Cerea concubinatului, înlătură piedica: Și sancționeză căsătoria morgana- lică sai salică. a | Vechiul drept german nu are nici el milă cu copiii naturali. Sasl- senspiegel (|, art. 50, ş 2) se laudă că le face un mare hatâr, dacă nu-i pune pe o linie cu îurul și hoţul. Ei sunt lipsiţi, nu numai de tată, dar și-de mamă, nu moştenesc de la părinţii lor și de la rudele acestora, și „Părinții lor şi rudele acestora nu moştenesc de la dânşii. | | -.. Breslele şi funeţiunile publice sunt pentru denşii un tărâm oprit. In lipsă de descendență legiuită, bunurile lor aparţin regelui ca bona vacantia. Dreptul longobard singur face în acestă privință o excepţiune : copiii „ Daturali ai unei concubine devin legiuiţi, prin emanciparea concubinei. , S6rta copiilor naturali incepe a se îmbunătăţi întrun chip sim- „titor 'abia de la recepţiunea Dreptului Roman încâce, care le: redă ocro- tirea lamiliei materne. Concubinatul roman totuși rămâne. mort și îngro- 
-l cu. anatemă. , pu man | » Care se arată acum pe orisont, idea. căreia nici Dreptul canonic, nici vre-o altă putere nu-i mai „pote resista. Legea canonică (duc et dota) se interpretă în consecuență Ori-cât sar opune textu-i -la acesta, în înţelesul că cel ce trăesce cu o 
saii să o înzestreze, & ancia, până la revoluțiune datoria alimen- 

iară a tatălui natural e recunoscută de teorie şi : ? 
„In. secolul XVII și XVIII vin mele indeplinite, dar Trelusă alte re echităţei Îranco-germane, o defai barbaâriei, ca 0 păcătuire contra bunului ton. Despotismul și spiritul de es 

N . 5 

e epitropisire fiind în fidre sub vechiul regim, 
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dreptul natural se desparte de viaţa reală, se revarsă, se ascunde, se 
înfige în consciința cugetătorilor. Mişcarea ideală a spiritelor semănă acum 
cu un riii care, revărsându-se, ameninţă .să se reintârcă cu o putere. 
însutită. i | 

[dealurile timpului stăpânesc în cele din urmă tâte spiritele. Dân-. - 
sele din nenorocire sunt umbre îără fiinţă, nu răspund realităţei, nu sunt 
trase 'din experienţă, din viaţa reală, din observare și : analisă. Conse- 
cința. este că revoluţiunea, care; biruesce, răstârnă tote aședămintele tre- 
cutului și nu pune nimic în. locu-le. Revoluţiunea proclamă egalitatea 
copilului născut în căsătorie şi a copilului născut în afară de căsălorie. 

Teoria revoluțiunei e o mare rătăcire, obiceiurile 6menilor fiindu-i _ 
«contrarie, omenirea periectă presupusă de dânsa fiind în oposiţiune cu 
omenirea reală, care e stricată, ' dreptul natural lipsit de ori-ce temeiii 
empiric, de la care pornesce ea, îiind detronat de sciința esactă. 

Retorma raţională spulberă tradiţiunile cele rele, -dar menţine pe 
cele bune. Trebue să evităm tâte estremele. Egalitatea absolută e o utopie. 
Cesarismul sau nelibertatea tutulor în folosul unui singur om e o crimă. 
Intre două rele caută să alegem pe cel mai mic, o soluţiune mijlocie” 
întemeiată pe un calcul de probabilități. | . . 

| _ Codul. Napoleon, în -loe să ţină sâmă de ideia de drept modern, în 
loc să se pătrundă de echitatea iranco-germană, în loc să se conducă de 
morala naturală, se reîntârce la tradiţiunea justinianeă, care e o adevă- 
rată evangelie a Cesarismului. 

Regula, înscrisă in art.. 340 codul Napoleon: «La recherche de la 
paternite est interdite> nu este de cât o perilrasă a ideei romane că co- 
pilul natural nu “are tată, cum paler încertus sit (Vedi Gaius, 1, 64), 

” Art. 340 citat, adaogă că oprirea cercetărei paternităţei înceteză 1) 
în cas de răpire. Femeia răpită fiind lung timp sechestrată de cel ceo 
răpesce, tatăl e visibil, cert, cunoscut în acestă ipotesă. Pa 

1) Oprirea încetâză şi când. tatăl se obligă să plătescă o pensiune alimentară, 
Puțin importă că pentru dovedirea obligaţiunel alimentare nu se pâte invoca de cât 
un act sub semnătură privată. Obligaţiunea rămâne valabilă. causa e! fiind un quaşi- 
delict şi nu paternitatea. Oblgaţiunea însă, ca să fie valabilă, trebue să fie consimţită 
în folosul femeei amăgite, căci numa! faţă cu dânsa există un quasi-delict, adică o se- 
ducţiune (sfuprum). Obligaţiunea alimentară din contră, subscerisă direct în profitul 
«copiilor, e nulă şi neesistentă, cercetarea paternităței fiind oprită (V. Demolombe, 
Cours de code Napolson, V, No. 426, şi Laurent, 'Principes de droit civil francais, 
IV, No. 126 şi 127). Tribunalele aă ast-fel o mare latitudine de apreciare, căc! ele nu 

îi 

„au de cât să constate-în fapt, contrariă adevărului, că tatăl a înțeles să avantageze pe : 
mamă, ca să ocol&;că oprirea cercetărel. paternitățel. Femeia amăgită nu-şi pote înte- 
meia cererea în daune-interese pe .starea el de lăuzie, căci. acesta ar implica o 'cerce- 
tare de paternitate, aceea ce legea opresce. Incolo ea e indrituită să exercite, pe temeiul . 
art. 998 codul civil, o acţiune în desdaunare'în contra amăgitorului. Ea pâte să invoce, 
în” sprijinirea cererel el, şi o recundscere sub semnătură privată a piritului. Piritul 
nu-I pote opune art. 334 codul Napoleon, care prescrie că recundscerea trebue.să fie 
autentică, căci cerința stabilită de art. 334. citat se referă la reclamațiunea de stat 
„de copil natural, şi acţiunea ce o pornesce femeia amăsită e o acţiune în daune- 
interese. Recunâscerea sub semnătură privată, ce: o pune înainte „reclamanta, tinde, nu a 
dovedi, fie paternitatea piritului fie starea de lăuzie a reclamantei, ci a demonstra că 
piritul a causat reclamante, prin faptul săă, prin o seducţiune culpabilă (stuprian), o. , 
daună pe care el, după art. 1382 codul Napoleon, e dator să o repare. (Aubry et Rau, 
Cours de droit civil frangais, VI, $ 559; text şi nota 9; Laurent, op. cit., IV, No. 92)... 

7
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Recunoscerea copilului natural introdusă de codul Napoleon nasce 
electe anal6ge cu concubinatul roman. Recun6scerea trebue să se facă 
prin act autentic, dacă nu a îost făcută în actul de nascere a copilului 

* natural (art. 334 codul Napoleon). | Ă 
Art. 834 al codului francez, care cere o recunscere în îorma aulen- 

tică, are de scop de a ocroti pe părţi în contra violenţei, in contra pripei, 
în contra uneltirilor de tot îelul. O recunbscere deci sub semnătură pri- 
vată saii o recunoscere resultând din posesiunea de stat de copil natural 
nu ajunge. N , _ 

Copiii incestuoși și adulterini nu pot să fie recunoscuţi (art. 335 
- îrancez). Copiii naturali. nu ai drepturi nici faţă cu mama lor, dacă nu 
sunt recunoscuţi de bună voe sai pe calea judecății. Cercetarea mater- 
nităţii. e perrhisă, dar legea o supune unui sistem riguros de probe legale: 
(art. 3141 irancez). 

Copiii naturali recunoscuţi de tatăl lor capătă numele acestui de 
pe urmă, aii drepturi de alimente în contra tatălui natural, ati dreptul la 
o parte a moștenirei paterne. Copiii naturali nerecunoscuţi (spurii saă 
vulgo quaesiti), din contră, sunt desarmaţi îaţă cu părinţii lor. 

„Codul Napoleon acordă, de altă parte, copiilor adulterini sati inces- 
tuoși dreptul la alimente (ârt.:762 și 763 irancez), dar dreptul acesta se 
nasce abia după mortea părinţilor; el înlocuesce pentru dânșii dreptul la 
moscenire, care le este închis.: a 

Teoria codului nostru civil din 1864 'e esenţial deosebită de teoria de mai. sus a codultii Napoleon:: Codul nostru opresce cercetarea pater- nităţei (art. 307 român, contorm ârt. 340 francez), dar el șterge art. 334— 339 codul Napoleon, cati afribuesc recungscerei unui copil natural carac- terul unui act constituliv şi solemn, şi esclude dreptul de moştenire a copiilor naturali în âverea paternă.. : : 
Dreptul de moştenire a copiilor naturali în averea paternă, care e anume sancționat de codul Napoleon (art. 7506—766), e străin codului nostru. Reese în adevăr lămurit din art. 652 şi 677 ale codului nostru civil că . moştenirea . paternă aparţine esclusiv moștenitorilor legiuiţi, copiii naturali succedând numai mamei lor, ascendenților şi colateralilor: mamei, ca şi copiii legitimi. 

„__ Recundscerea copilului- natural, pe. care legiuitorul nostru a înlă- turat'o ca act constilutiv şi solemn, este ea alungată şi ca promisiune: de alimente, adică ca o promisiune în care causa, datoria alimentară, e presupusă ? Codul nostru sare peste art. 334—339 codul Napoleon, dar: el prevede anume, de acord cu codul francez, recunâscerea copilului na- lei apaetul asi de nascere (art. 48), recunâscerea apoi care opereză rin Subsec ă i si ilită în 
cas de râgi p (ast soggentă căsătorie (art. 304) și recun6scerea silită în 
„Unii susţin totuși că codul nostru nu admite recun6scerea pater-- nităţii naturale. Art. 48 codul civil, dic ei, se releră numai la recun6s- - cerea din partea mamei. Contrariul însă sure la ochi. Art. 48 citate | conceput in termeni generali. Art. 337 codul civil, care atribue numai „mamei qepluri de corecţiune asupra copiilor sti naturali legalmente recu- ţi, dovedesce că recunbscerea din partea. mamei produce mai multe  
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efecte de cât recunâscerea din partea tatălui, iar nu că recunoscerea 

paternă e esclusă. ae 
Adevărul că legea n6stră, vorbind de recunâscerea copiilor naturali, - 

are în vedere recunâscerea din partea părinților şi nu numai aceea din 

partea mamei, resultă din art. 307 codul civil, care hotărăsce că răpi- 

torul pâte îi declarat de părinte al copilului natural, şi din art. 229 codul 

penal, care detinesce părintuciderea: <omorul săvirșit asupra părinților 
legitimi, naturală...» . 

| Art: 304 codul civil amintesce espres recunâscerea copiilor naturali 
făcută de tatăl și de mama lor. Puțin importă că art. 304 citat are de 

obiect legitimarea copiilor naturali prin subsecuentă căsătorie. Tot ce nu 

este oprit; este permis. Art. 307 codul civil. opresce cercelarea paterni- 

tăţei, el nu opresce deci recun6scerea ' paternităţii. Art.. 304 citat, care 

cere. pentru:legitimarea prin subsecuentă căsătorie recun6scerea paternă, 

coprinde'deci o' aplicare specială a unei regule generale. 
Art. 304 citat însă prescrie, se întâmpină, o recunâscere prîn chiar 

actul de căsătorie, de 'unde ar urma că o recunâscere anteridră e oprită. 

'Temeinică să fie ore acestă susţinere ? Economia întregă. a legei n6stre 

(arg. art. 48 şi 307 codul civil), de acord cu tradiţiunea ţărei, ne arată, 

„din contră, că recundscerea cerută pentru legitimarea prin subsecuentă 

_căsători6 e valabilă; fără, deosebire” dacă ea e făcută în chiar actul de 
căsătorie sai întrun act anterior. La Romani nu se face nici o deose- 

bire în acestă privinţă. După codul Calimach, filiaţiunea naturală se pote 

dovedi prin tote mijlocele de dovedire, tie vorba de datoria alimentară 

a tatălui natural sai de legitimare prin subsecuentă căsătorie 1). Art. 304 

citat n'a derogat la acâstă tradiţiune. Cuvintele : «în -actul de căsătorie» 

însemnâză că recunâscerea, ca să pâtă opera legitimarea, trebue să fie 

făcută cel mai târdiii în momentul celebrărei căsătoriei, o recunbscere în 
cursul căsătoriei fiind esclusă. : Da : 

Revenim la art. 307 codul civil, care, o repetăm, oprind cercetarea 

paternităţei, permite implicit recunâscerea paternităţei. Art. 307 citat, 

departe de a interdice recunâscerea de bună voe a paternităţei naturale, 

Hotărasce, din contră; că, în cas de răpire, chiar în lipsă” de o recun6s- 

cere voluntară, paternitatea naturală se pote dovedi pe calea judecăţei. 

Dar apoi, 'se “opune în fine, recunâscerea paternităţii naturale nu 

are sub codul nostru nici o rațiune .de a îi, lipsind o lege care să arate 

ce efect produce ea. Datoria alimentară a tatălui natural nu se pâte 

“ admite -tără o anume lege, o-obligaţiune resultând “din îiliaţiunea natu- 

rală constituind o derogare la dreptul comun. Ori, nu există nici-o lege 

care .să constințescă dreptul la alimente al copiilor naturali. Recunbscerea. 

„ făcută de tatăl natural nu'l obligă. la nimic, ea e un zero juridic, o glumă. 

* 1) Desbaterile ce se dice că ati urmat în Consiliul de stat, cari nu se văd tre- 

cute în nici un proces-verbal autentic .şi oficial, .nu ne sunt de nici un ajutor. Aceea 

ce transpiră despre 'dânsele întăresce chipul nostru de a vedea. Consiliul de stat, şter- . 

„gând art, 834—339 codul Napolesn,.a înțeles, se pare, să escludă recunoscerea copiilor 

.natural!, numai întru cât ea ar pune pe copii naturali 'pe o linie Cu copii! legiuiţi. V. 

Boerescu observă în adevăr asupra art. 48 codul civil: «Cuvântul recundscere este între- 
buinţat, aci întrun mod improprii, de vreme ce legea” n6stră nu a admis recunâscerea 

copiilor naturaly, ci .numal legitimarea lor>. Compară şi A.. Crețescii, Comentariul, 

Codicilor române, 1, pag. 238—239. a: - 
+
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| iecti nu e seri6să. -Copilul natural recunoscut, -care are un 
tată Îi 7 combinat cu art. 304 şi 48 codul civil), trebue să 
aibă neapărat şi drepturi faţă de tatăl săi. Ori-ce lege are a îi inter- 
pretată în înţelesul ce pote avea un elect, iar nu în acela ce nu pâte 
produce nici unul. Cari dar sunt drepturile copilului natural recunoscut ? 
Puțin importă că datoria alimentară a tatălui natural nu e anume pre- 
vădută de codul nostru civil în vigâre. In tăcerea legei, trebue Să ne 
"reîntârcem la codicii Caragea şi Calimach, ale căror prescripţiuni con- 

„ îorme cu regulele cuprinse în codicele în vigore nu sunt abrogate (art. 
12 codul civil) 1), Ma , 

a Codul Ge „pune căsătoria pe o linie. cu o tocmâlă de rend şi 
o definesce ast-fel: «Nunta este tocmela unirei bărbatului cu femeia spre 
facere de copii». Nu. există nici o deosebire esenţială intre căsătoria așa 
definită şi concubinatul roman. Ori, Novella 89, Cap. XIII, hotărăsce că 

"copiii eşiți din concubinat aii dreptul să câră alimente de la tatăl lor şi 
de la moștenitorii acestuia. . | a 

| Codul Calimach cuprinde, în ceea ce privesce alimentele în folosul 
copiilor naturali, o disposiţiune espresă și categorică, care sună ast-iel 
(Ş 221): | a a 
5 te “însă nelegiuitul fiii cu dreptul să câră de la părinţii săi 

cheltuielele pentru hrană, crescerea şi căutarea b6lelor sale, potrivit cu 
“Starea sa», - - a 

Conclusiunea deci, care ni se impune, este că recunâscerea pater- nităţei naturale nasce dreptul la alimente în folosul copilului natural „recunoscut, Tatăl răspunde de -alimente ca tată, nu ca autor al unui iapt vătămător (arg. art. 307 codul civil). Paternitatea, acesta cade sub bunul simţ, nu se pâte considera ca un quasi-delict. | „Deci, în ceea ce privesce obligaţiunea alimentară a tatălui natural, copilul natural recunoscut se privesce ca înrudit cu tatăl săă natural. “Datoria alimentară a tatălui natural decurge din statul civil de copil natural, din îiliațiunea naturală, cure nasce acest sigur efect, şi nu :pro- cură de altminteri copilului natural recunoscut nici numele de familie. al tatălui 2), nici o parte a moștenirei paterne 3). 

, 1) Dreptul la alimente al copiilor naturali simpli dificat nici de compilaţiunea Napoleoniană. Zaurent (Pri 

opune în sprijinirea părere! contrarie dreptul vechii 
apoleon, în deosebire de, codul 

2) Copii! natural! nu stau de regulă intr Î eseendenţir şi colateraliy acestuia, i cognati, 10), şi copii! naturali /& urii sai iti, dnuicertus sif. Codul Caragea hotăra (puri sai oulgo Cetea 10," aa rată, ete pater 
sce prin urmare (Curtea III, Cap. II], $ 21): «Co-: 

pilul din curvie este necunoscut tatălui și ) 
i 

i cur şi tatăl "1 este necunoscut>. Codul. Calimach 
șispune de esemenea ($ 220): «Cel nelegiuiţi copil cu totul se depărtâză de . driturile 
famili, 3 a e rudenie!, precum şi de numele familiey tatăluI», Codul nostru civil în 
vie k rogat'a el tradiţiunea acesta ? Câtuşi de puţin. In zadar se opun art, 143 şi 

44 codul civil, cari vorbesc de <0 înrudire de nelgiuită însoţire» i 
care esclude -espres înrudirea naturală, admite şi el denţii şi descendenţii naturali, etc. Oprirea acesta de 

| „ Codul Justinianeă, 
o Oprire de căsătorie între ascen- 
căsătorie se r&zămă însă, nu pe 

a
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Recun6scerea, ca să fie valabilă, este ea supusă la o iormă deo- 

„sebită ? Unii susţin că recunâscerea nu e valabilă de cât daca e iăculă 
înaintea oticerului stărei civile. Pe ce se întemeiază părerea acâsta? Nere- 

producând art. 334 codul Napoleon, care hotărasce că : <recunbscerea 

unui copil natural se: ve face prin un act autentic, daca ea nu a îost. 

făcută în actul săi de nascere» şi însuşindu-şi art. 62 codul Napoleon - 

(48 român), care prevede recunâscerea copilului natural iăcută înaintea. 

oficierului stărei civile, legiuitorul nostru ne arată printr'acâsta, se dice, 

că nu primesce -ca valabilă de cât recunâscerea făcută înaintea oficierului 

stărei civile. : - e E - Ă | 

Soluţiunea e trasă de păr, arbitrară, nejuridică. O mărginire aşa de- 

mare a sistemului de dovedire de drept comun nu se pâte admite fără 

un text de lege clar şi categoric. Art. 48 codul civil nu e conceput în 

termeni restrictivi, el prevede recunscerea dinaintea oficierului stărei: 

civile, fără să escludă ca nevalabilă o recunâscere care nu e făcută - 

înaintea otficierului stărei civile.  - a ă i 

Art.-33 codul civil hotărasce că -nascerile, ete. se stabilesc prin" 

registrele de stat civil, sai, când nu vor îi esistat registre sati se vor fi. 

pierdut, prin hârtii de ale tatălui și ale mamei incetaţi din viaţă şi prin. 

martori. Recundscerea unui copil natural prin urmare, care nu cade sub -- 

aplicarea art. 33 citat, e supusă la o altă regulă. Tot ce nu este oprit, 

este permis. Recun6scerea deci e valabilă, chiar daca nu e făcută înaintea 

oticierului: stărei civile. Registrele de stat civil sunt supuse controlului 

publicului (art. 32 codul civil). Părinţii copiilor naturali însă. cari iubesc 

taina, îug de publicitate. . | 

Daca art. 334 codul” Napoleon. n'a găsit îavâre în ochii legiuitorului: 

“nostru, causa este că dânsul, în deosebire de legiuitorul irunces, privesce 

recunâscerea ca o tocmelă de rând, și nu ca un act.constitutiv și solemn., 
. a 

  

o inrudire naturală, care nu esistă, ci pe un nferes superior de ordine morală, Li. 

14, 8 2 Dig. de ritu muptiarum, 28, 2, hotărăsce în adevăr: c.u.Unde nec vulgo- 

quaesilam filiam pater naturalis potest uxorem ducere, quoniam in contrahendis ma- 

trimoniis naturale jus et pudor inspiciendus est, contra pudorenm est autent, filiam. 

aoren, stan ducere».: Codul Calimach dă tradiţiunei clasice o sancţiune formală 

(3 92 combinat cu. $ 220 codul Catimach). Dreptul canonic -cun6sce şi o înrudire şi. 

cuserenie naturală, dar dreptul canonic nu are nic! o autoritate, legea civilă fiindu-i 

contrarie. - - - - . 

, 3) Acâsta nu este o inovaţiune. Codul Calimach .($ 223; hotărasce : «Cheltuie- * 

lele crescerel nelegiuitulul fii, fată? este dator a le face». “Tatăl e prin urmare r&s- 

“pundător de alimente ca tată şi nu ca autor al unul fapt. vătămător, Pandectele concep 

lucrul tot așa. Tatăl răspunde de agnoscendo et alendo parta ca tală şi nu ca autor 

al- unu! fapt vătămător. Gliick, Pandecten, XXVIII, pag. 184; Vengerow, Pandecteu, . . | 

I, $ 260, pag. '452; Wăchter, Pandecten, Il, $ 257, text și nota -l!. Compară Wind-- 

scheid, Pandecten. 1, Ş 473, text şi nota 18, Copilul natural are față. cu tatăl natural. 

numa! dreptul la alimente. Regăsim aceeaşi teorie în proiectul unui cod civil german 

din 1888, Citim în adevăr în espunerea de: motive a proiectului german, (tomul IV, 

pag. 874): '<Art. 1571 din proiect, hotărând că tatăl natural are obligaţiunea alimen- 

tară față cu copilul neiegiuit, arată printr'acâsta că datoria -alimentară decurge din 

statul copilului... E vorba, precum vedem, în ceea ce privesce dreptul la alimente al 

copilului nelegiuit, de o escepţiune la principiul statornicit în art. 30 al proiectului,. 

după -care descendența naturală nu întemeiază un raport de înrudire între copilul. - 
nelegiuit şi tatăl s&ă.
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“Codul Napoleon cere o recunâscere autentică şi solemnă; codul nostru 
se mulţumesce cu o recunâscere sub semnătură privată !). dul civil | Dară, cercetarea paternităţei fiind oprită (art. 307 Codul civil), nu 
resuliă 6re de.aci că recunâscerea nu'e valabilă daca nu e făcută în 

i ică ? Evident că nu. | | 
forma a en că recunoscerea sub semnătură privată, tăgăduită 
fiind, are a se .îace o verilicare: verilicarea va purta asupra verităţei 
iscăliturei și nu va implica o cercetare de paternitate. Judecătorul, în 
asemenea cas, nu “are de cât să declare actul verilicat și recunoscut, 
Incolo -nici o altă cercetare, nici o altă dovadă. Verilicarea tinde a: stabili 
daca cutare pers6nă a iscălit actul, ce i se opune, și nu atinge paternitatea. 

In Francia, o părere îcrte răspândită admite că, când cel „ce sa 
recunoscut, prin un act sub semnătură privată, părinte a unui copil 
natural, s'a îndatorat în acelaşi timp a-i da alimente, obligaţiunea ucesta 
e cu desăvirşire valabilă 2). Argumentele trase din textele codului Napoleon, 
ce se invâcă în contra acestei teorii, nu ati sub codul nostru nici o 
rațiune de a fi. Recunâscerea copilului natural din partea tatălui e identică 
cu o promisiune de alimente, a cărei causă, datoria alimentară a tatălui 
natural, e presupusă (art. 976 codul civil), Causa acâsta trebue ea să fie esprimată în formă autentică ? Art. 334 codul Napoleon nefiind reprodus de legiuitorul nostru, € clar că trebue să facem abstracţiune de cerința autenticilăţei. - | 

Datoria alimentară a tatălui natural nu se p6le considera, cum susțin unii, ca o obligaţiune civilă, dânsa nefiind anume codificată de lege? Puțin imporlă. Tatăl natural are fără îndoială: o datorie de ongre către copilul: săi, art. 334 codul Napoleon, din care se deduce contrariul, lip- Sind în codul nostru. Or, sciut este că o datorie de onâre constitue o causă valabilă a unei obligaţiuni civile. Dacă tatăl natural își recunâsce 
În o N NI 

DD. Alexandrescu improvisâză teoria următăre : «Tatăl n'ar putea fi apărat, dice dânsul, de acţiunea în alimente, prin împregiurarea că legea a6stră nu prevede 

confundă seducţiunea mamei, care e un. fapt vătămător util. Tatăl. răspunde de alimente, după disposiţiune expresă a lege! (art. 307 codul civil), pentru că e tatăl copilului, şi nu pentru că a sedus i pentru un moment că e vorba în casul nostru de un maţiune de stat, Recunâscerea copilului natural din partea tatălui nu ar fi atunci de cât o mărturisire făcută de acesta de pe urmă, că a săvirşit un quasi-delict. Art. 48 codul civil ar trebui deci scos din desbatere, „D. Alexandrescu totuşi ziczăgând crede că recunâscerea copilului natural nu e valabilă daca nuc făcută înaintea oficierulul slărel civile (art.: 48 cogul civil). Carl sunt efectele recunoscerel ? «Cred însă, observă 
D. Alexandrescu, că copilul care va dovedi filia iunea sa rul vilă d ce opri 

j C i autorul sa teorie, teoria quasi-delictuht) în ea A ț i (omtozal uită de o dată diți Enel 
tatălui stu şi îi va purta numele fără a intra î ră a intra în familia sa! Totă ie, din contră ine- ăi 
mal întâiă în familia altuia, ca să aibă dreptul a 1 mumie ue că ilie. [n Francia 

omi codul Napoleon, - admi î ; ascendențir ș descendenţi naturali, pe eon, care admite o înruai 
„ Auory et Rau, Cou droit cîui a , 175—176, text şi Vata 10 şi 1 re de droit civil franpais, câit. 4, t. VI, Ş 568 ter. pag. . Co . No. 425 și 426 şi Laurent, op, cit IV p Polona, Cours du Code Napoldon, V.
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<opilul, causa e că dânsul. nu vrea să se înavuţescă în dauna -altuia. 

Recun6scerea deci e un act cu titlu oneros, şi nu 0 pură liberalitate,: 

Teoria codului nostru asupra recunâscerei copiilor naturali e, pre- 

cum vedem, esenţial deosebită de acea a codului Napoleon. Codul nostru 

se ocupă mai întâiii în art. 292—303 cu dovedirea liațiunei copiilor 

legiuiţi şi trece apoi la un alt capitol întitulat: «Despre copiii naturali»,, 

capitol, care coprinde o singură secţiune «Despre legitimarea copiilor 

naturali», cea-Yaltă secţiune a codului Napoleon, «Despre recundscerea 

copiilor naturali», fiind ştârsă; şi înlăturată. Ciasificaţiunea adoptată de 

„codul nostru, ori cât de greșită ar fi ea, e intenţională. Nu este vorba 

în secţiunea îranceză, pe care legiuitorul nostru a puso sub carantină, 

de cât de recunâscerea autentică şi solemnă a copilului natural, cele- 

Palte mijlâce de dovedire a îiliaţiunei naturale fiind escluse. Unii cred 

„că legiuitorul nostru nereproducând o regulă a codului Napoleon, a înţeles 

să admită cuntrariul. “ 

Ei bine ! antitesa art. 334: codul Napoleon, care cere o recunoscere 

„autentică, este că recunâscerea se pâte face şi printrun. act sub. sem- 

mătură privată 1). - o | 

Trecem acum la o altă ordine de idei. Sistemul de mai sus al ă 

„codului nostru merită el laudă saii critică? Formulând problemul, ne 

separăm de realitatea ' esistentă, ne îndreptăm privirile asupra idealului 

de atins, întârcem dosul legei în vigâre, apucăm calea dreptului pur. 

Care este, din punctul de vedere a! îilosoliei positiviste, raportul ce trebue 

să esiste între copii “naturali şi părinţii lor ? Merită precăderea indivi- 

. dualismul, căsătoria solemnă, familia sacrosantă ? Ne deschide o perspec- 

__sivă mai favorabilă socialismul, căsătoria privită ca o toemâlă de rând, 

familia . convenţională ?. 

1) Recundscerea se pote face şi prinir'o mărturisire judiciară, neexistând nici 

-o disposiţiune în codul nostru care să hotărască că recunâscerea e un act autentic şi 

solemn. V. Demolombe, op. cit., V, No. 398.. Compară Laurent, op. cit, IV, No. 47. 

„Revunâscerea paternitățel. pâte ea să resuite din posesiunea de stat de copil natural ? 

Credem că nu.. Posesiunea de stat aparține dieptului de familie; ea e străină obli- 

gațiunilor ordinare. Or, recunâscerea: copilului natural din partea tatălui constitue o 

-obligațiune ordinară de alimente, care decurge din filiaţiunea naturală, dar nu are 

de-altminteri nimic de comun cu densa. Maternitatea naturală, din contră, se pote 

„stabili, sub codul nostru şi prin posesiunea de stat. Secţiunea codului Napoleon: «Despre 

„recunâscerea copiilor naturall> fiind eliminată de redactorii codului nostru, trebue să 

admitem că filiaţiunea naturală se pote dovedi nu numa! prin recunâscere, dară şi 

„prin alte mijl6ce de dovedire. 'Pemeinicia acestul chip de a vedea reese şi din art. 677 

“codul civil, care hotărasc6 că copiil naturali succed mamei lor, ascendenţilor şi cola- 

„teralilor mamel, ca copii legitimă. Argumentarea deci analogică nu e esclusă în acestă 

“materie. Art. 293 şi 294 codul civil, prin urmare, cari admit dovedirea filiaţiunei 

legiuite prin posesiunea de stat, se aplică şi fliaţiunei naturale, Recunoscerea 

-fiind pusă sub. codul nostru pe o linie cu o tocmâlă de rând, ea e supusă anulărel 

_ca obligaţiunile “ordinare. Autorul recunâscerel nu o pâte desminţi. dacă nu. învâcă 

„ol, erdre, niel violenţă. Novella 117, cap. II, nu dice că copilul eşit din concubinat. 

nu are filiațiune de cât dacă e recunoscut, Dânsa -hotărasce, din: contră, că copiil 

recunoscuţi, dacă nu se adaogă că sunt naturali, aă aceleași drepturi ca copii! legiuiţi, - 

„fără să se ceră: de la dânșii vre-o altă dovedire (neque ab illis ulla alia probatio 

"exigatur:). Deci, în lipsă de recunâscere, se pâte recurge la cele-lalte mijlâce de dove- 

-dire. După codul austriac ($S 163 şi 164) este valabilă şi recunoscerea, copilului natural . 

făcută cu o altă ocasiune de cât cu ocasiunea alcătuire! actului săi de nascere sai 

„de botez... Se pote deferi tatălul natural şi jurământul decisoriă asupra cestiunei dacă 

„A recunoscut. copilul. : 
2 

7
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'odul Napoleon, în deosebire de alte legiuri, cari sunt mai puţin 
remi coaei cu Popii” naturali, împinge la estrem idea că familia e un 
sanctuar, temelia, celula elementară a statului. Trebue să-i căutăm isvorul 
în codul Justinianei, care e o adevărată snumie a Dreptului clasic, mumie, 

i a pierit viaţa. . . , , 
dn “Dreptul siint a. familie, o caricatură sub Cesari, are la începutul 
istoriei romane o mare însemnătate. Vechiul Roman se deosibesce prin 
energia-i îndividuală, care e o trăsură esenţială a caracterului. Capul 
familiei e straja neadormită, . stăpânul, judecătorul (magistratus domes- 
ticus) casei romane. Un legământ .simpatie îl unesce cu soţia sa, cu 

“copiii, cu sclavii si. A i 
Familia e o creaţiune a deilor, nu a 6menilor, Legea reiigi6să (fas) 

consfinţesce prin urmare inviolabilitatea căminului familiei. Casa romană 
e scaunul deilor casnici (penates), căminul. familiei e un altar stint, capul 
familiei e preotul, care îndeplinesce serviciul divin al casei (sacra). 

Familia, în care domnesce ast-iel virtutea, are cu drept cuvânt o 
posițiune privilegiată. Copilul natural nu are în. consecuență drepturi faţă” 
cu tatăl săi. Cercetarea paternităței e oprită. Justinian și Napoleon 
“maimuţesc teoria acesta; dar ei nu sunt în stare să o însufleţâscă cu 
obiceiuri morale corespundătâre. | 

__ Teoria codului Napoleon fiind ast-iel în contradicere cu faptele, 
socialiștii declară r&sboii pe viaţă şi morte individualismului, căsătoriei 
solemne, familiei apoteosate.. Familia nu esistă pentru -poporul de jos. 
Copilul lucrătorului cu mâna nu se bucură de ocrotirea iamiliei, părinţii 
săi fiind înhămaţi, ca boii, la munca cea mai grea, A 

„Nu mai este în general nici urmă de virtute în lume. Familia ei, 
drept vorbind, şi în sterele sociale superi6re, mai mult mormântul, de cât 

„legănul. binelui, pesimismul lăţindu-se, virtutea fiind pusă pe o linie cu 
prostia, credința în idealuri plimbându-se îmbrăcată cu tunica de Nessus 
a ridiculului. | A a 

- Familia coruptă, cuibul de pasări de pradă, schimonositura idealului 
ce-l avem dinainte-ne, nu e în stare să resiste curentului celui nesănătos. 
Statul deci trebue să, intre la mijloc, să astupe prin legi înțelepte isv6- rele tutulor b6lelor sociale, a crimelor, a viţiilor, a desirâului moral. Care este causa adevărată a miseriei mulţimei ? Renta fonciară cresce, salariul scade. Proprietatea privată e prin urmare un monopol, ea trebue supusă la dările cele mai mari, ca să. mijlocâscă ast-iel. trecerea de la proprie- tatea fonciară privată la proprietatea esclusivă a statului, Țăranul să fie arendașul statului, primind de la Stat mici parcele de pământ, în schimbul unei rente anuale neînsemnate. : ae _ Causa r&ului fiind ast-tel înlăturată, necgalitatea iăcend loc egali- tăţii, nelibertatea „libertăţii, se: va nasce, ca printr'un larmec, o. ordine socială periectă. Libertatea abstractă e. o ficțiune. Marginirea, reciprocă a tutulor duce singură la reala libertate a tutulor. Libertatea fictivă împle închisorile şi casele de Prostituţiune ; libertatea raţională ascunde in Sine armonia și ordinea. Libertatea e pentru. virtute aceea ce e s6rele - pentru recolta grâului, pentru sciință aceea ce este ochiul pentru vedere 1). 

  

1) V, Henri George, Progresul și sărăcia 
Cartea Vu” Ea şi Cta Ca (în traducere germană), passim, . Apol Probleme sociale (în traducere germană).
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-: Adevărul este însă că progresul social presupune, nu răsturnarea pripită 
a ordinei esistente, ci schimbarea caracterului moral a elementelor sociale: 
domnitâre. Privilegiul căsătoriei legiuite, privilegiul familiei sunt necesităţi 
sociale pentru moment  neînlăturabile. Copiii naturali nu trebue să aibă. - 
acel&aşi: drepturi ca copii legiuiţi. Calea adevărată de urmat ne-o axată. 

” în acâstă privinţă echitatea îranco-germană şi nu compilaţiunea Justiniană.- 
Datoria alimentară a tatălui natural nu trebue escamotată sub nici: 

un cuvânt. Nici interesul culturei, nici vre-o altă consideraţiune nu ne 
pâte' îndritui să lăsăm pe copii nuturali să peră de î6me. - Si 

Oprirea cercetărei paternităţei nu are pentru dânsa nici echitatea, 
“nici logica. Paternitatea, diceţi, nu se pote dovedi? Nu este: adevărat. In 
materie de îiliaţiune legiuită ne conducem de presumpţiunea pater îs est 
quem nuptiae demonsirant; de ce să nu admitem o presumpţiune anal6gă. 
în materie de îiliaţiune naturală, adică presunpţiunea „că se consideră ca: 
tată acela care -a trăit cu mama copilului în timpul critic (300 saii 180 
dile înaintea  pascerei)? Însăși matematica recurge la presumpţiuni.: M&- 

__surându-se distanţa a două locuri cu un lanţ, se pâte re închiezăşui. 
esactitatea de un centinietru mai mult sai mai puţin ? Presumpţiunea de. 
mai sus-nu trebue de sigur să escludă dovada contrară, nu trebue să 

- baţi (exceptio phuirium constupralorum). - 
escludă dovada că reclamanta a trăit în timpul critie cu. mai mulţi băr-- 

Cercetarea paternităţii e scandal6să? Smintiţi şi orbi! Voi strecu- .- 
„raţi vinul, ca să nu mâncaţi un insect, dar înghiţiţi o cămilă, nenorocire 
vos! Scandalul e mult mai mare când bărbatul nu recunâsce de al.săă 
pe copilul conceput în timpul: căsătoriei legiuite,, căsătoria legiuită fiind 
privită ca un lucru sfint, şi legea totuşi nu opresce cercetarea paterni- - 
tăţei legiuite (art.. 287 codul civil)! Urmărirea apoi pentru atentat la 
bunele moravuri, pentru viol, nu este ea mai scandal6să de cât cercetarea, 
paternităţei naturale ? A . Do 

Cercetarea paternităţii naturale pâte să fie, o recun6scem, un isvor 'de 
speculaţiuni ruşin6se pentru femeile cele rele. Trăind în momentul critic cu | 
mai mulţi bărbaţi, dânsele vor imputa. paternitatea, vor jumuli pe acela. 

care va avea mai multe pene de aur.“ În zadar le va opune piritul escep- 

țiunea plurium constupralorum. Femeea amăgită e partea cea mai inte- 

resantă, cea mai ademenitâre, cea mai atragătâre. Creditur parlurienti 
virgini ! Periculul esistă, dar, ca să-l preintâmpinăm, nu e .nevoe. de 

oprirea cercetărei paternităţii; ajunge pentru acest sfirşit să adoptăm . 

pentru dovedirea. paternităţii -aceleași mărginiri ca pentru dovedirea ma- 
ternităţii (art. 308 codul civil).. . - -. . p 

Proiectul de lege irancez elaborat de Rivet (1883) permite cerce- 
tarea paternităţii, dacă. esistă dovedi - scrise, iapte constante, sai măr- 
turii îndestule. Acţiunea în paternitate se prescrie în ș6se luni de la : 
majoritatea copilului. Imputarea. de paternitate fiind calomni6să; partea . 
“roeclamantă e supusă pedepselor . pentru .diiamaţiune. Acţiunea aparţine 
mamei, dacă e epitrâpă.. Ante-proiectul belgian elaborat de Laurent îngă- . 

due și el cercetarea paternităţei în cas de răpire sau de viol, în cas de . 
promisiune de căsătorie, in cas de 'seducţiune, când esistă început de -- 
dovadă scrisă sai presumpţiuni grave. Proiectul unui cod civil german 

hotărasce că se Consideră ca: tată al copilului în timpul critic (180 sai 

AL. Degr. - Do 6.



„cel mai popular (Englesii, Americanii), 

evidenţă că în lupta socială pent 
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300 dile înaintea nascerei. copilului), că copilui natural are dreptul la 

alimente în contra tatălui natural, că acţiunea in paternitate aparţine 

mamei, dacă e epitrâpă, că datoria alimentară a tatălui natural trece 

la mostenitorii acestuia, că faptul paternităţii se pâte dovedi prin dela- 
ţiune de jurământ, că tatăl natural pâte să combată acţiunea în păter- 
nitate îndreptată în contră-i prin escepţiunea plurium concubentiuim, 
că recunâscerea copilului natural din partea tatălui natural nu are un 
caracter constitutiv, ci numai natura unui mijloc de dovedire (V. $$ 
1571—1578 din proiect. V. asemenea espunerea de. motive a proiectului 

- unui cod civil german asupra $ 1572 în fine, pag. 892—893), 
Afară de proiectele de lege de mai sus, mai esistă o lucrare îl6rte 

"interesantă. (La recherche de la. palernilă, lettre î M. Rivet, dâpute), 
care .se datoresce penei fine a d-lui Alexandre. Dumas. Un poet întră aci 
în mijlocul legiștilor de meserie, discută împreună cu dânșii datoria ta- 
tălui natural, trece de la romantismul literar la realismul literar. 

Filiațiunea naturală a. sugerat şi altor poeţi reflexiuni interesante. 
- Bastardul Edmond în Regele Lear se esprimă ast-iel: 

«De ce 'mi dice bastard, de ce nelegiuit! Dacă trupul mei e bine 
făcut, spiritul meii liber şi faţa mea nobilă, de ce mă înfieraţi cu cuvântul 
«nelegiuit» ? Bastardi, nelegiuiţi, noi, cărora pasionata natură, prin îurtul 

„ce "1 să&virsesce, ne dă mai multă materie şi un spirit mai voinic!» 1). 
A. Dumas nu se mărginesce la ast-lel de reilexiuni, el se ocupă ez 

professo cu datoria tatălui natural, el îace propuneri positive, pe cari 
le iormulză în articole, el aruncă mănușa legiştilor de meserie, întune- 
cându-i prin retorica-i superidră, mintea. acestor de pe urmă fiind tocită 
în strepilu fJori. | | 

Teoria d-lui A. Dumas 'se pâte resuma ast-iel: Tatăl natural, dacă 
e holteiă, e ţinut să dea copilului natural nume şi alimente. Tatăl na- 
turul se pedepsesce cu închisâre de la 2—5 ani, dacă, insurat fiind, nu 
pote da copilului numele săă, sai nu are mijlce pentru crescerea copi- 
lului. Mama care, în vedere -de speculaţiune sat de scandal, pornesce 
acţiunea în paternitate în contra'unui inocent, se pedepsesce cu pedepsa 
sperjurului saă a îalșulni. Avortarea provocată prin mijlâce violente se 

_.. pedepsesce cu munca silnică de la 10 — 20 ani, omorul unui copil noi 
» născut .cu mârtea. : 

„. „„lacă cară sunt ideile timpului nostru. Viitorul ascunde de sigur în sinu-i idealuri mult mai măreţe. Credinţa în idealuri, ori-ce ar dice pesimiștii, e o lege a naturei omenesci. Trebue să reaprindem îlacăra Dumnedeiască 
a vieţei. Naturalismul Şi idealismul nu se esclud. Darwin, pe care '] urmâză H. Spencer şi alţii, e un ' mare idealist. Ultimul cuvânt al'creaţiunei morale e dreptu!, nu torța. Istoria ne arată în adevăr că popârele, cari ati dreptul 

j6că rolul cel mai însemnat în lume. 
ei, care se datoresce jertiirei de sine a 
jubirei adevărului, dovedesce până la 

Civilisaţiunea apoi inaltă a omenirei, 
Gmenilor de sciinţă, răbdărei lor, : 

A ru . . . . . _egoismului, esistenţă, simpatia ţine cumpăna 

1 „ Progresul ; a - . tururi dă sa gresii manifestat” în Codul Alexandru Ioan I în materia drep- 
iecesiune a copiilor uaturali, de Al: Degră, substitut ae procuror, 1865. :
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Ideaiul de atins e egalitatea, libertatea, îrăţia. Omenirea pertectă nu - 

“va cunâsce nici o. deosebire între copii legiuiţi şi copii naturali, progre- 

:sul însă raţional! se îndeplinesce încetul cu încetul. Natura non facil saltus. 

Nu se cade prin urmare să disființăm de o dată şi fără transiţiune mo- 

nopolurile .şi privilegiile esistente. De cât sguduiri sterpe, mai bine răb- 

darea r&ului, cu care ne-am obicinuit. Familia trebue să rămână şi în 

___xiitor o afacere sacerdotală, în care publicul nu are a se amesteca. Trebue 

-să onorăm familia, să ţinem sus stgul căsătoriei legiuite, să nu aruncăm 

într'o 6lă-pe copiii cei legiuiţi cu cei naturali, căci numai așa putem să 

scăpăm de anarchie, de răsboiul tutulor în contra tutulor, de socialismul 

revoluționar, - 

Sceptrul domnirei '] are în mână, o recun6şcem, nu o majoritate înţe- 

leaptă, ci politicianii, mecanicii, cari nu admit de cât calculul, dorobanții, 

cari nu cunosc de cât îorţa. Causa ecestei stări de lucruri nenorocite, 

cari se continuă la noi de decimi de ani, e lipsa de plan, adică direcţiunea 

greşită ce a luato sciința, căci majoritatea se supune pururea opiniunei 

publice luminate. ' | | Ei 

Omenii de stat liberali prin urmare aii siinta datorie ca, ajutaţi de 

şedla liberă, de presa liberă, de massele populare, cari aii ajuns la cons- 

ciința puterei lor, să sil6scă pe mândrii farisei, copii r&slățaţi ai legei, 

să răscumpere monopolurile şi privilegiele, de -cari se bucură €j, prin 

jertie analâge, să-i silescă să îndeplin6scă gratis funcțiunile seligovern- 

mentului, să schimbe limba posomorită a pesimismului, ce o vorbesc ei, 

în o limbă mai simpatică şi mai ideală, să-i silescă să părăsescă luxul, 

care moleșesce caracterele. - 

Cultul lui lisus nu va peri nici o dată. Ne aseâptă în adevăr, cumplită 

:şi. ameniţătâre, judecata de mai. apoi, de care. avem tot cuvântul să ne 

iemem. Tirania incepend. să fie de nesuterit, omul, qice poetul, întinde 

- mâna cu curagiii către cer, şi scobâră de acolo drepturile sale neperitore, 

cari stait neinstreinabile și nelragibile, ca însăşi stelele. Judecata de mai 

apoi e identică cu răsbunarea mulţimei robite. Dies irae, dies illa! 

(Dreptul, 1889). 

Cercetarea maternității (art. 308 codul civil). 

“Este ea, singura cale deschisă copiilor naturali? Recu- 

n6scerea, copiilor naturali dinaintea oficerului stărei civile - 

. (art. 48 codul civil). Analogie între filiaţiunea naturală 

şi 'filiaţiunea, legitimă (art. 652 şi. 677 codul civil).. 

Deosebirea copiilor naturali de copii legitimi nu e contrară naturei 

lucrurilor. Dobitcele de sigur nu o cunosc. Omenii însă aii și alte cali- 

tăţi de cât acelea ce le sunt comune cu maimuța. Temeinice Gar Sunt 

criticele ce se introduc în dreptul de iamilie în numele moralei: Me 

Insăși radicalii, cu t6tă, credința lor în puterea magică a unei îm- 

părţiri mai drepte a bunurilor, mărturisesc totuși : «Nu putem să ajungem



„84 ALEXANDRU DEGRE 

la ţel de cât propovăduind virtutea, iubirea, jertiirea, şi fiind noi singuri 
virtuoşi, iubitori, gata la jertie> 1). SI , 

Insă ce e virtutea.?. Popa și filosotul nu o concep în același fel. 
Morala modernă e tolerantă. Credul timpului nostru sună: asigurarea 
drepturilor copiilor naturali nu jignesce sfinţenia, căsătoriei. . 

“ Codul Napoleon are o altă morală. Ori ce rigore'i pare ingăduită laţă 
cu copiii naturali. Sârta lor atârnă de la placul mamei lor. Filiaţiunea . 
lor, isvorască ea. din dovedile cele mai vădite, nu se ţine în s6mă, dacă 
nu există o recunâscere din partea mamei. 

Mai mult încă. Art. 341 cod. Nap. face cu neputinţă exerciţiul 
dreptului ce el recunâsce copilului natural de a'și cerceta mama. Art. 
'341 cit.. cere un început de dovadă înscris. Mamele însă care aii copii 

"naturali, sunt obicinuit femei de rind, cari nu știu să scrie. 
„Oră cum, recunâscerea dinaintea oficerului. stărei civile (art. 62 
codul Napoleon) sai dinaintea notarului (art. 334 urm. codul Napoleon) 
e .pentru cOpilul natural aceea ce e actul de nascere pentru copilul legitim. 
O recun6scere făcută în altă formă întemeiază numai un început de dovadă 
înscris (art. 341 codul Napoleon). - 

: Care e acum sistemul codului nostru ? Articolul nostru «$ codul 
civil corespunde cu art. 62 codul Napoleon. In proiectul codului Napoleon, 
acest articol avea înţelesul că oficerii stărei civile sunt singuri compe- 
tinți a primi actele de recunâscere,. 
„Tată însă un neajuns, Registrele de stare civilă stati deschise tuturor 
(art. 32 codul civil). Publicitatea impiedică recunâscerile. Drept aceea, 
articolele 334 urm. Codul Napoleon .schimbă sistemul art. 62 codul 
Napoleon. Nu numai oficerii de stare civilă, şi notarii sunt competenți 

„Să nrimescă actele de recunâscere. Iată ce hotărasce art. 331 cit. codul 
Napoleon. . . 

Art: 334 urm. codul Napoleon lipsese din codul nostru, care repro- 
duce, de altă parte, în articolul stă 48 disposiţiunea cuprinsă in art. 
62 codul Napoleon, după care numai oficerii de stare civila erai com- 
petinţi a primi actele de recunâscere. Codul nostru prin urmare nu se 

- mulţumesce cu un act autentic ; el cere intervenţiunea oficerului de stare - civilă. lată de ce s'aii şters art. 334 urm. codul Napoleon. - Art. nostru 308 codul civil român e de altă parte o copie a art. 3il codul Napoleon, care permite cercetarea maternităţei când va îi un înce- - put de dovadă înscris, Inţelesul e acesta. O recunâscere dinaintea ofice- nului stărei civile îace deplină dovadă, în deosebire de o recunâsere în altă iormă, care produce numai un inceput de dovadă inscris, - 
ÎN 

1) Henry George, Sociala Probleme, tradus de Stăpel ş. 84 xi ă Căsătoria legitimă, în ondrea căreia, se face deosebirea stra Fit ceea n fine, natural! e un simbol. Trebue, aşa ne învaţă simbolul, să ne im, insti 
| . Tr . ne înv ne călâuzim l brutal nic! de calculul jidovesc, ci de iubirea rațională, care singură ducă selecție cea mai potrivită. Afară de simbolul de ma! su 5, iată şi alte' simboluri: «Proprietarul e corel lui Damnegei» sau Dreptul eo grometrie sublimă», ete. Nu simbalul însă n . “ ant, ia care ne duce el. Ce este o scânteie care lică 

duce el. 3 e licăresce un minut “andiza 10 ere uaPOL i, Ce sunt principiele, când numai nevoia meserie ne a â quid fecisse videam i i singură ne-ar purea îndemna să ne facem martiri Du toat e dipsosce predea care farisaică ia locul zelulur Sfint, care ar trebui sa ne inscrie n6rea lor, când, masca
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"Unii cred totuşi că art. 48 codul civil nu are fiinţă. Art. 308 e 

după dânşii singura cale deschisă copiilor naturali, Nu există îiliaţiune 

naturală fără o recunâscere pe calea judecătorescă. Recundscerea dinaintea, - 

oficerului stărei civile produce numai un început de dovadă scrisă. Recu-: 

n6scerea voluntară ca act îăcând deplină dovadă e surghiunită. . 

_- Nimie însă: mai netemeinic. Art. 48 cit. există, el figureză printre 

"4extela codului. Toma necredinciosul "1 pâte pipăi. Intr'ânsul sa intrupat 

gândul legiuitorului nostru, şi, dovadă că nu sa resgândit, este că nu la 

şters. Reese până la evidență din art. 48.combinat cu art, 33 codul civil: 

că recunâscerea dinaintea oficerului stărei civile îace deplină dovadă, pre- 

“întâmpină judecata, asigură viitorul copilului. ÎN 

Iţi isbescă îruntea, atât e de vădit lucrul ! Adversarii noştrii stă- 

ruesc totuşi şi dic că legiuitorul nostru ar fi înţeles (spiritul. legei) să 

„ ştergă art. 48 cit, căci, copilul natural având sub codul nostru, iaţă 

cu mama, mai multe drepturi de cât sub codul Napoleon, trebuia nea- 

părat să se excludă recunoscerea voluntară ca nu cum-va mama natu- 

rală să introducă în iamilia legitimă o pers6nă chiar străină. 

Mare minune! Cum ar putea mama numai prin recunâscerea ei indi- . 

viduală se introducă în îamilia legitimă o pers6nă chiar străină?  Măr- 

turisirea face deplină dovadă numai în contra acelui care a mărturisit 

(arg. art. 1206 codul civil). Copilul natural nu se pâte -introduce nică 

chiar în familia maternă numai prin recunâscerea maternă, care e res 

_înter alios acla pentru ascendenţii şi colateralii mamei. Legitimarea 

copilului însă (art. 304) presupune. recunâscerea din partea fatăluă și a 

mamei. Ra E A 

E deja monstruos că codul Napoleon face să atârne filiaţiunea natu- 

rală de la bunul plac al mamei! A: da copilului natural mai puţin de 

cât codul Napoleon, ai.răpi recunâscerea voluntară, a îace să atârne 

starea sa civilă de la o cercetare judecătorescă, aceea “ce ar împedeca 

şi începutul de. dovadă scrisă, de teama scandalului, ar fi a-l mângâia cu: 

drepturi pe hârtie, cu umbre deșerte, cu cai. verdi pe pereţi! AR 

"In zadar se susţine că art. 48 cit. trebue totuşi jertfit, densul fiind = 

necompatibil cu art. 308 codul civil. Ideea art. 308 nu exclude de loc. 

pe aceea a art. 48. Fie-care din aceste articole are un obiect deosebit, 

art, 308 regulând recunâscerea judecătorâscă, iar art. 48 recunoscerea 

voluatară, lăsând a dice că două articole, chiar contradicătâre între dân- 

sele, ai a îi tălmăcite așa ca să coesiste amândouă, iar nu ca unul să 

surpe pe celalt, , 

In art.: 48 codul civil prin cuvântul «recunscere», s'a înţeles fără 

îndoială recunâscerea. voluntară şi nu recunâscerea pe calea judecăţei. 

In adevăr, art. 48 cit. nu dice că oficerul stărei civile irebue să transcrie 

actul (judecătoresc): de recunâscere, el dice că actele de recunscere se 

înscrisă în registrele stărei, civile, acea-ce însemneză că recunâscerea se : 

face de faţă -cu oficerul stărei civile, care o primesce,. e 

_ Copilul natural are de drept posesiunea succesiunei mamei, a ascen- .. 

denţilor și colateralilor mamei (art. 653 codul civil). Posesiunea sa. nu - 

atârnă. dar de la o cercetare de tăcut prin judecată. Înţelesul e acesta : 

copilul natural are de drept eserciţiul acţiunilor și escepţiunilor succe- 

siunei, până la dovada contrară.. - E
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Indrăsni-va cine-va, faţă cu art. 653 codul civil, să susţină totuși. 
că un datornic al succesiunii ar putea să reiuze plata sub ouvent „că 

pirâşul cu ttă recunâscerea maternă, nu ar avea nici un titlu, nici o 
calitate să vorbâscă în numele succesiunii, ci ar trebui mai întâi să'şi 
reclame mama, să caute certă familiei materne, cu care trăesce în pace, - 
să trâcă prin îurcile caudine ale unei cercetări scandal6se! 

Art. 48, se intâmpină în fine, trebue totuși osândit la morte, densul 
fiind în antinomie cu art. 804 codul civil, care merită precăderea. Ciudat 
lucru! Nu există nică umbră de contradicere între art. 48 și 304. A dice 
că, în cas de legitimare prin subsecuentă căsătorie, recunoscerea tatălui. 
şi a mamei trebue făcută prin actul chiar de căsătorie, nu e tot una cu a 
dice că, în aiară de. casul legitimărei, ori-ce recunbscere voluntară e 
oprită. -Unius positio, non est alterius exclusio. 

“Cuvintele <prin actul chiar de căsătorie» din art. 801 însemnâză 
(toţi autorii ne-o spun) că recunbscerea făcută după celebrarea căsă- 
toriei, nu e bună pentru legitimarea prin subsecuentă căsătorie, iar nu - 
că recunbscerea anteri6ră e oprită. Inţelesul rămâne fără îndoială acelaș, 
cu t6tă suprimarea cuvintelor de «<recunbscere înainte de căsătorie», ce 
se găsesc în art. 331 codul Napoleon. : a E 

Codul nostru a înţeles să nu admită recunâscerea copiilor naturali 
din partea tatălui singur, cu electul de a le procura drepturi de o potrivă 
cu copiii legitimi, ci numai legitimarea lor (arg. art. '052: codul civil)!).. 
lată de ce s'ai șters în art. 304 cuvintele de «recunâscere înainte de 
căsătorie». Copilul natural are numai faţă cu mama, car8 l'a recunoscut, 
drepturile unui copil legitim (art. 652 codul civil). 

Nu există nici o ambiguitate în textele de mai sus. Art. 48 codul 
civil are în vedere recunâscerea ce se tace obicinuit în termen de trei 
dile după uşurarea femeei (urg. art. 41 comb. cu art. 48 codul civil), iar 
art. 304 recundscerea ce se face în cas de legitimare prin subsecuentă 
căsătorie. Voința legiuitorului o vedem săpată Și în art. 48 şi în art. 304, 
în fie-care într'o altă ordine de idei. | 

- Toţi autorii români, cari ai cugetat asupra problemului nostru, d-nii 
C. Boerescu, G. Mârzescu, B. M. Missir, Dim. C. Popescu, Dim. Alexan- 
drescu, Dim. Ionescu, învaţă că recun6scerea mamei înscrisă în registrul 
stărei civile, îace deplină dovadă despre îiliațiunea naturală. Soluţiunea 
acesta e întemeiată nu pe un calculus probabiliuin, ci pe textele clare ŞI precise ale art. 48 şi 33 codul civil. | 

Dacă însă recun6scerea dinaintea oticerului stărei civile, constitue ast-iel o deplină dovadă, întrebarea este : nu se pâte să resulte o deplină dovadă despre filiaţiunea naturală și din actul de nascere arătător a nu-- melui mamei naturale, din posesiunea de stat, etc.? Art. 48 codul civil nu e conceput în „termeni restrictivi. Inţeles-a legiuitorul “totuși să escludă 
ÎN Re ana . . 

1) Regretatul V. Boerescu înțelege credem no! "ast- ice : 
Se IN ga "ur eundscore gste introbulațeă în art. 48 iotenure anod imasteel, CAN dei 
ci numar legitimarea lor». Or.cum sefa popiiloe naturali (adăogim : din partea tatălui), Un membru al consiliului de stat francez a Hat art s „oreera at igain interpretare: . ul Napoleon o explicare contrarie textului. Teoria şi jurisprudența a lăsat ] i 

i t 
a o parte l i s! ținut de litera leger. V, Laurent, Principes de droit cisil franbais | NEA sas
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contrariul, să nu atribue adică deplină putere doveditâre de cât recu- 

nâscerei dinaintea oficerului stărei civile ? a 

lată întrebarea. Intreg sistemul codului nostru răspunde la dânsa 

în acest înţeles că trebue să aplicăm art. 292 urm. codul civil prin ana- . 

logie şi filiaţiunei naturale. In adevăr, după capitolul privitor la «dovedirea, 

iiliaţiunei legitime» nu-sa trecut în codul nostru un capitol sai o sec-. 

țiune intitulată «Despre recunscerea copiilor naturali», prin care să se 

- vestâscă că se opune un sistem esenţial deosebit (posesiune de stat, ete): 

| Există apoi în codul nostru texte de lege, din care reese lămurit 

că există filiaţiune naturală, chiar în lipsă de ori-ce recunscere. Unde, 

în adevăr, după art. 756 codul Napoleon, copilul natural .are drepturi: 

numai asupra bunurilor mamei, care Pa recunoscut (raportul între copilul 

natural şi tatăl nu ne intereseză în momentul de faţă), după art. 677 

român, din contră, dânsul succedă, nu numai mamei sale, ci şi ascen- 

denților şi colateralilor mamei, ca şi un copil legitim. 

- După teoria codului nostru, aşa dar, nu recunâscerea e fântâna 

dreptului copilului natural, ci rudenia, care esistă şi se pole dovedi, 

în lipsă chiar de ori-ce recunoscere. Recunoscerea dacă esistă, e numai 

__o dovadă, între altele, pentru stabilirea esistenţei legământului de rudenie, 

lăsând a dice că dânsa nu are efect de cât față cu cel ce a îăcut-o. 

Art. 652 asimileză pe copiii naturali, în privinţa succesiunii mamei 

lor, a. ascendenţilor şi colateralilor mamei (art. 677. codul civil), copiilor 

legitimă. Art.. 652 cit. e luat din art. 21, partea IV, cap. III, codul Ca- 

ragea, iar art. 21 cit. din condica Caragea isvorăsce din dreptul roman, 

care, după părerea tuturor, nu privesce rocun6scerea ca act solemn, adică 

ca singură şi esclusivă dovadă în. materie de îiliaţiune naturală. 

Textele, tradiţiunea şi bunul simţ ne spun așa dar că articolele 4S 

și 308 codul civil, vorbind de recunâscerea voluntară şi silită, nu înțeleg 

a esclude alte doveqi. Nasce dar întrebarea: cum se va dovedi îiliaţiunea 

naturală, în lipsă de o recunbscere dinaintea ofițerului stărei civile ? După . 

principiile comune ? Sait după. principiile” consfinţite în materie de filia- 

țiune legitimă. SE : - | 

Răspunsul e simplu. Filiaţiunea naturală are analogie cu îiliaţiunea 

legitimă şi nu cu contractele. 'Trebue să lăsăm la o parte legea comună, 

ea regulâză interese bănesci, pe când îiliaţiunea interesâză ordinea” publică, 

Totă lumea admite în adevăr că ordinea publică e in joc şi în casul 

filiaţiunei legitime şi în acela al filiaţiunei naturale. 

Câte-va exemple pentru lămurirea lucrului. Recunâscerea unui copil 

natural se pâte face şi prin mandatar. Mai toţi autorii însă lasă aici la 

o parte legea: comună (art. 1198 codul civil) şi aplică prin analogie art. 

23 codul civil, care cere o procură specială și autentică. Filiaţiunea natu- 

rală apoi nu se pâte constata prin jurământ, filiaţiunea. fiind de ordine . 

publică. | - e i 

__ Rămâne aşa dar. dovedit că nu principiile dreptului comun aii a fi 

aplicate, ci- acele constinţite în materie de îiliaţiune legitimă, întru cât - 

articolele 48 şi 308 codul civil nu derogă la ele. Trebue deci să cer- - 

cetăm de esistă saii nu necompatibilitate între -art. 292 urm. şi art. 48 

şi 308 codul civil. Iată principiul. Trecem acum la aplicarea lui. | 

Art. 308 codul civil este el contrar art. 297 codul civil? Art. 308
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cer pentru admisibilitatea, cercetărei maternilăţei un început de dovadă | 
scrisă, fără altă, Jămurire. lată 'o lacună. [n ceea ce privesce începutul de. 
dovadă scrisă avem două definiţiuni, una pentru contracte (art. 1197 codul 
civil), alta pentru îiliaţiunea legitimă (art. 297 codul civil). După cea 
d'intâi ar trebui să cerem un înscris venind de la mamă însăşi; după cea de 
a doua ar îi de ajuns un înscris venind de lao pers6nă, care ure saii ar 
„putea avea, în viaţă fiind, un. interes contrarii copilului, care reclamă. Ce 
dar trebue să hotărâm ? Filiaţiunea naturală are analogie .cu filiaţiunea . 
legitimă şi nu cu contractele ; trebue deci să aplicăm prin analogie art. 
297 codul civil. o -. a o | 

„ Esistă, întrebăm apoi, vre-o deosebire între Hliaţiunea naturală și îilia- 
țiunea legitimă, în ceea ce privesce. actul de mascere ? Actul de nascere 
arătător al numelui mamei naturale are el sai nu analogie cu actul de 
nascere arătâtor al 'numelui părinţilor legitimi, copilul natural față cu 
mama fiind asimilat copilului legitim? Cel dintâi nu face el deplină 

„dovadă, ca. și cel de al.doilea? Trebue sai nu să aplicăm art. 292 codul „Civil prin analogie şi filiaţiunei naturale ? -: : . 
Actul de nascere dovedesce pe deplin iiliaţiunea copiilor legitimi "-(art.: 292 codul civil);: dar atunci, de ce nu și filiaţiunea copiilor natu- ". rali? Din art. 48 codul civil, nu. reese de loc că, în afară de recun6scerea dinaintea 'ofițerului stărei civile, nu pote să esiste v e-un alt titlu de natură a face deplină dovadă despre maternitatea natu ală. Unius positio, „non est alterius” exelusio. Art. 43 codul civil, care. ordonă trecerea în actul de nascere, între altele, şi a. numelui mamei, se aplică. și mamei “naturale. Actul de nascere însă constată pe deplin filiaţiunea (arg. art. 43 combinat, cu “art. 33 şi 292 codul civil), - . „Codul nostru nu organis6ză, asupra dovedirei Hliaţiunei naturale, un sistem amănunţit, desvoltat, complect, care să'şi ajungă sie'și, el se ocupă cu recundscerea copiilor naturali, în: două cuvinte numai, în art. 43:codul civil, el nu ridică recunâscerea la rangul unui sistem esenţial deosebit de sistemul dovedirei filiaţiunei legitime, el lasă un gol. In tăcerea art. 48 cit. asupra punctului care ne ocupă, trebue să recurgem la. principiele dreptului. Ce dar hotărăsc aceste principii 7 a După - principiele ' comune, mărturia persânelor ţinute a declara „ numele mamei (art. 42 codul civil) nu ar. tace dovadă, dânsele netăcând " declaraţiunea: lor sub chezășia jurăniântului în audiență publică și față cu 0 parte contradicătâre. Dar,. cum aplicarea legei comune ar face nesigură starea civilă a: Smenilor, aceea ce ar îi contrar ordinei publice, și cum în, cele mai multe casuri, actele de noscere sunt contorme ade- „Y6rului, s'a. hotărât totuși că acea mărturie face. deplină dovadă (arg. în cae combinat. cu art. NFARU 292 codul civil). - Trebue 'dar să aplicăm d nosiru, nu' principii i 292 cor ivil, filiaţi naturală fiind de ordine publică Ne “ art. A9a codul civil Biaţiunea „„_-  Nu-esistă nici un Cuvânt ca să facem în acestă privință o deose- bire „intro cele don Îiliaţiuni. „Dacă, este adevărat: că mama naturală, | j se de pu icitate, are interes să-și ascundă numele nu e mai “Puțin adevărat că și presupusa mamă legitimă are interes să irâcă un copil ca născut. dintrinsa, pe care însă ea nu "l-a născut (V. art. 275 codu penal). Analogia dar e complectă. Codul nostru. nu 0 esclude, el
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privesce maternitatea naturală ca tot aşa de onorabilă ca maternitatea 
legitimă, el asimilâză pe copilul natural, faţă cu mama, copilului legitim. 

Un lueru e sigur în tot ceasul, anume:că cestiunea n6stră trebue 

pusă pe tărâmul articolelor de mai sus, şi nu pe acela al art. 308, 1197 

şi 297. codul civil. Actul de nascere arătător al numelui mamei naturale 

iace el deplină dovadă ? lată întrebarea. Dacă da, articolele 308, 1197 

şi 297. cit. trebuese scâse din discuţiune, dânsele regulând o ipotesă 

. esenţial deosebită de a nâstră, ipotesa adică când nu esistă de cât un | 
început de dovadă scrisă 1). Nu. trebue să argumentăm alături cu ces- 

tiuneă, să batem cuiul lui Nastradin. Hogea, să lovim în vânt. 

Nasce în fine întrebarea : Posesiunea de stat care dovedesce îilia- 

țiunea legitimă . (art. 293 codul civil), dovedesce ea de asemenea filiaţiunea 

naturală ? Credem că da, articolele 48 şi 308 codul civil fiind compa- 

tibile cu art. 293 “codul civil. Art. 48 prevede recunâscerea dinaintea 

oficerului stărei civile, care ţine loc pentru copilul natural de act de 

nascere, nu esclude însă de loc, nici prin termenii nici prin spiritul în 
- care e conceput, recursul la posesiunea de. stat. 

Posesiunea, de stat în adevăr nu e o excepţiune, care să nu se. 

pâtă întinde de la un cas la aliul, ea e, din contră, coniormă raţiunei 

dreptului, şi sancţionată nu numai de art. 293 cit., ci de chiar legea 

comună, adică de tradiţiunea ţărei. Principiul «in pari causa melior est 

„_conditio possidentis> se aplică și statului civil. . 

Possessio se numesce în adevăr şi rolul îndemânatec al pirâtului 

în procesele privitâre la starea civilă, aceea ce reese din L. 7 $ ult. L. 

10, L. 12 $2, 3 şi 4 Dig. de liberali causa XL, 12, unde se aplică. 

presumpțiunea de mai sus așa numitului status libertutis., Posesorul 

stărei civile are juridica presumpţiune pentru dânsul, el nu are de dovedit 

- de cât faptul posesiunei, în lipsă de titlu, posesiunea sa fiind îndestulă. 

“ Starea civilă ce posedăm e presupusă că există în realitate, până 

1) Compar, Di.. Alexandresco «Explicațiunea . dreptului citil român», t-1, 

p. 301--305.: Cheia pentru soluţiunea controverselor în materie de filiațiune naturală se 

resumă în întrebarea: Există sai nu analogie între filiaţiunea naturală şi filiaţiunea . 

legitimă ?-D. Alexandresco a ocolesce. Recundscem tâte meritele învățatului şi talen- | 

tatulul nostru confrate, “1 cerem însă ertare şi'i împărtăşim . nedomiririle nstre asupra - 

punctelor următâre: Ce mandat se. cere pentru recunâscerea' unui copil natural? D. 

Alexandresco admite, pe de o parte, părerea lui Tourent care învaţă că se cere ad 

solemmitatem un mandat autentie (Laurent op. cit. t. XXVII, No. 445), iar pe de altă 

parte, ne spune:. că ajunge un mandat tacit, care se pâte dovedi prin presumpţiuni . 

“şi martori, fără nic! un început de dovadă, fiind-că nu "1-a fost cu putință copilului 

"ași procura un început de dovadă scrisă (V. «Explicat. dreptului civil român», p. 292 

- şi 805). Recunâscerea copilului natural cu efectul de a'l legitima prin subsecuentă 

căsătorie se pâte ea valabil opera şi în timpul căsătorie! ? Reese fără îndoială din art. 

304 coâul civil că recunâscerea făcută după celebrarea căsătoriei nu e bună pentru legi- 

timarea prin subsecuentă căsătorie. Art. 304 cere, în adevăr, o recunâscere prin actul 

chiar de căsătorie. D. Alexandresco învaţă totuşi că copilul natural recunoscut în timpul 

„căsătorie de o femee măritată, se înțelege cu consimțimântul bărbatului, are aceleaşi 

ărepturi <de-opotrivă cu copii legitimi născuţi din căsătorie» (op. cil. p..299).. Emi- 

nentul autor: (op. cit. p. 292): «În cas când recunoscerea ar avea loc prin. actul de 

„căsătorie âl tatălui şi al mamel,. recundscerea ar fi validă, chiar dacă căsătoria menită 

a legitima copilul nu s'a săvîrşit>. Or, după art. 61 codul civil, actul de căsătorie odată 

redactat, căsătoria e deja săvirşită; cum „dar s'ar putea ca recunâscerea fiind făcută 

prin actul de căsătorie, căsătoria menită a legitima copilul să nu se săvirşescă? . pe
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la dovada contrară. Când art. 308 codul civil cere el un început de 
dovadă scrisă ? Când e vorba, de reclamațiunea stărei civile de. copil 

natural. In casul nostru însă copilul natural stă sub ocrotirea unei pre- 

sumpţiuni legale, el e pirât, el nu are de reclamat o stare civilă, pe 
care o posedă. Art. 308 reguleză dovada directă a maternității, în deose- 
bire de art.. 293, care aşeză regule pentru dovadă indirectă (nomen, trac-: 
tatus, fama). Incheiăm dar și dicem că art. 293 codul „civil se aplică 
prin analogie îiliaţiunei. naturale, dânsul nefiind contrar nici art. 48 nici 
art. 308 codul civil. 

Ne oprim aici. Cercetarea de mai sus nu ne-a ajutat, ne temem, 
să găsim firul Ariadnei în. labirintul atâtor controverse, n'a isbutit p6te 
nici măcar să micşoreze numărul îndoelilor covârşitâre în acestă materie, 
ne. înlesnesce însă, şi acesta ne ajunge, să înţelegem mai bine (lumina 
ce *şi-o aprinde cine-va sieşi, lucesce pe urmă și altora) hotărârea dată 
de Curtea n6stră supremă, în secţiuni-unite, la 28 Februarie 1891 (V.. 
Dreptul No. 25), care așeză teoria de urmat în materie de filiaţiune 
naturală prin -următârele considerante: 

«Considerând că legiuitorul român, în privinţa dovedirei filiaţiunii 
copiilor naturali, cu deosebire de disposiţiunile codicelui francez, pe care 
a voit a'l admite ca legislaţiune civilă, în vedere că stabilirea acestei. 
filiaţiuni are drept elect restrângerea drepturilor familiei legitime şi mai 
cu s6mă în iața drepturilor ce creia copiilor naturali prin art. 677 din 
codicele civil, recunoscându-le un drept egal de moştenire cu copii legi- 
timi, pe când art. 756 din codicele francez le reduce acest drept, și încă 
recunoscându-le un asemenea drept nu numai în averea mamei, dar şi 
în aceea a ascendenţilor şi colateralilor ej, ceea-ce art. 756 din codicele. 
irancez nu-le recunâsce, n'a lăsat să depindă de voința numai a mamei 
introducerea în familia legitimă a unui copil natural, ca nu astiel dânsa 
să potă face a intra în familie în acestă calitate o pers6nă chiar străină, 
ci a cerut ca instanțele judecătoresci să se încredinţeze și de faptul nas- cerei şi de identitatea acelui ce se pretinde copil natural cu copilul născut;. 
că dar suprimarea art. 334 — 339 din codicele civil îrancez, în care se admite ca mijloc de dovedire şi recunscerea voluntară a mamei, şi se. „arată şi iorma în care eu trebuesce făcuță Și electele ei,. nu este din partea. legiuitorului o omisiune involuntară, ci dovadă că dânsul na voit a admite.ca mod de dovedire a îiliaţiunei copilului natural recunsscerea voluntară a mamei; - 

«Considerând că argumentul ce se trage din cuvântul «recunâscere>,. întrebuințat în art. 48 codul civil, pentru a deduce că. legiuitorul a. admis ca mijloc de dovedire și recunscerea voluntară a, mamei, nu este înte- meiat, -căci acest articol fiind redactat înainte ca legiuitorul să se îi ocupat de modul de dovedire a filiațiunii copiilor legitimi, nu în acest articol trebue a se căuta voinţa sa în acestă privinţă, ci în articolul. în » a 
. . 

care dânsul s'a ocupat într'un mod special de acâstă materie,. și deci,. ac miţându-se chiar că în acest articol 48, în cuvântul de <recun6s- Ce ar i cuprins ŞI cuvântul de recunscere a mamei, acest înţeles ee a „în urat din momentul ce legiuitorul, în articolele ce urmaă 
n6scerea voluntară a mamei ca mijloc de doveaire : bi 

9. 

ocupat în mod special de acestă, materie, n'a admis recu--
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«Că acâstă a sa voinţă “devine şi mai învederată când în art. 304, 
vorbind de legitimaţiunea copiilor naturali prin căsătorie subsecuentă, nu 

vorbesce de: cât de recunâscerea făcută în contractul chiar de căsătorie, . 

şi suprimă cuvintele de «recundscere înainte de căsătorie», ce existaii în 

articolul corespunqător 331 din codicele irancez ; - 
«Considerând că odată stabilit că îiliaţiunea -naturală nu se pâte - 

dovedi prin recunâscerea voluntară a mamei, este învederat că ori-ce 

dovadă prin care ar voi să se stabilescă o asemenea recunbscere, n'ar fi 

de nici o utilitate în causă, şi dar Curtea -de apel cu drept cuvânt a 

respins chemarea intimatei la interogatorii 1) + 
«Considerând că în virtutea. art. 308 din codicele civil, pentru ca 

în materie de filiaţiune naturală dovada prin martori -să fie admisă, se 

“cere un început de dovadă scrisă asupra laptului nascerei şi asupra 
identităţii acelui ce reclamă cu copilul născut; că dar fie chiar vorba 

de un apt pentru care persna ce cere a-l dovedi nu-și putea procura 

o probă scrisă, citatul art. 308, prin deosebire la principiul pus la art. ” 

1198 codul civil, nu admite nici în acest cas dovada prin martori, îără 

începutul de dovadă scrisă arătată mai sus; 
_- «Considerând că actul de nascere'al unui copil natural, chiar când 

numele mamei âr figura întriinsul, „nu pâte fi privit ca un început de 

dovadă scrisă, daca dânsa n'a semnat, precum este necontestat în specie, - 

acest act, căci în virtutea art. 1197 din codul civil numai scriptura 

acelui chiar în contra căruia s'a făcut cererea pâte face un început de 

dovadă scrisă ; - a , 

| «Considerând că este fără interes in specie a se -esamina dacă prin: 

„început de probă scrisă art. 308 a înțeles a se raporta la art. 297 din 

codicele civil, căci, chiar de sar admite acesta, actul de nascere nu pote 

fi considerat nici ca titlu de familie, şi încă mai puţin ca hârtii casnice, 

nici ca act emanând de la o persână interesată, ceea ce citatul art. 297 - 

consideră ca început de dovadă; Da 

- 1) Interegatoriul nu e de sigur admisibil atunci când mărturisirea asupra fap- 

tului de dovedit e oprită sai supusă la o formă solemnă. In casul nostru însă nu se 

tăpăduesce de nimeni că interogatoriul pote avea loc când există un început de dovadă 

scrisă (art. 3U8 codul civil). Ce este însă: începutul de dovadă înseris în înțelesul art." 

-3i08 codul civil, dacă nu 0 recunoscere, o mărturisire din partea mamei? Mărturi- 

sirea aşa dar nu e oprită în specie, nici supusă la o formă solemnă ; cum dar se sus- 

ţ ne că e oprit interogatoriul, care pote duce la o mărturisire 2 Demolombe se esprimă 

în acâstă privinţă: câst-fel recunâscerea unul copil natura), făcută de către o parte 

întrun interogatorii saii anchetă e valabil trecută de către judecătorul însărcinat cu 

procesul-verbal al acestor operaţiuni, cum de asemenea în registrul de audienţă, când 

tribunalul dă act uneia din părți, după stăruința ej, de o asemenea mărturisire făcută 

de cea-l'altă. (Cours de Code Napolton, t. V, No. 398). Mărturisirea nu e absolut 

esclusă în materie de ordine publică. In materie de despărțenie, de exemplu, se admite 

că, de și nu pote să fie vorba aici de o mărturisire făcând deplină- dovadă, judecă- 

torul însă pâte ţine semă de mărturisirile pirâtulul, dacă împrejurările causel îi daii 

încredințarea că pirâtul e de bună credință, şi că “el a făcut mărturisiri pentru a evita 

cercetări scandalâse. (Laurent, op. cit. t. [Il, No. 206). D. Dim. Alexandresco nu 

atinge cestiuaea nâstră, Am discutat mal deunădi o cestiune anal6ză cu un doctor 

mirabilis, fârte vesel şi hazlii, dar cât se pote. de ursuz când îl contradici, şi m'am - 

pomenit cu ocări caraghi6se. M'am amendat dar. Doresc (nu sciă de voi isbuti) să'mi 

schimb disposiţiunea melancolică într'o vervă humoristă, care m'ar face de sigur mal 

simpatic 6menilor. Saute Marquis ! Semper. vesel, nunquam posomorât ! 

2
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«Considerând de asemenea că nu se pâte pretinde că din actul de 
nascere, resultând în îavârea copilului o presumpţiune, dovada, prin mar- 
tori'era admisibilă în virtutea art, 296 codul civil, căci acest articol, 
admițând presumpțiunea “ca un început de dovadă, aduce o escepţiune 
la. principiele generale -in materie de probă; că acâstă escepţiune nefiind 
reprodusă în materie de îiliaţiune naturală, ea, ca ori-ce escepţiune, nu 
pote îi întinsă nici chiar prin raţiuni de analogie, și cu atât mai mult 
când motivele pentru a decide într'una şi cea-laltă ipotesă dileră, şi este 
incontestat. că. legiuitorul cu cât a voit să fie mai favorabil dovedirei 
iiliaţiunii legitime, cu atât a iost mai defavorabil, - pentru linisceu şi 

on6rea familiei, dovedirei filiaţiunii naturale ; ! 
Pentru aceste motive, respinge ete.» (Dreplul, 1891). 

  

Usuiructul mamei naturale. — Art, 337 şi 338 codul civil—(Cas. 1, 5 Maiii 1898), 

Mama naturală nu are lolosinţa legală a averei copiilor săi minori. 

Curtea, deliberând:. 
Asupra motivulu! de casare invocat: 
«Greşită interpretare a art. 338 codul civil, căci acest articol nu esclude pe mama naturală de ia usufructul legal», 

| Având în vedere că prin decisiunea âtacată cu recurs, Curtea de apel din Bucu- rescl respinge cererea făcută de Wilhelmina Svariz de a ridica de la Casa de depuneri ŞI consemnaţiuni suma de 0000 ler depuşi pe numele minorului săi fiă, sub cuvânt că de şi tutre legală, însă, neîntrunind condiţiunea de mamă legitimă, dânsa nu pâte a se folosi de averea minorului ; că dar cestiunea de drept adusă în cercetarea acestel sari ocapsistă întru a se şti dacă mama naturală are folosinţa legală a: minorilor 
LE - i : Ă Considerând că nici un text de lege nu acordă un drept de folosinţă mamel "naturale ; că, din contră, din termenii în care sunt concepute art. 337 şi 238 codul „Civil, din ordinea în care sunt așezate disposiţiunile relalive la dreptul de corecţiune şi la dreptul de folosință legală prin sus menţionatele articole, resultă evident că legiui- torul n'a voit a acorda folosinţa legală de cât părinţilor legitimi, adică tatălui în tim- pul căsătorei şi, după desfacerea £I, acelul din doul soți rămas în viaţă ; fructul onsiderând că după principiul. general consacrat prin art. 518 codul civil, usu- ue i nu se pote slabili de cât prin lege. sai voinţa omului: că folosința legală a părinţi or avână de resultat de a ridica minorilor principalui atribut al proprietăţel lor, gons itue O gravă atingere.a proprietățel, de unde consecinţa logică că un drept atât d px ceptional, precum este folosinţa legală, nu se pote înființa fără un text expres e lege, şi, în lipsa unul asemenea text, el nu-se pote întinde prin interpretare saă analogie de Ja părinții legitimi la mama naturală ; ; , onsiderând că, dealtmintrelea, Dic un argument decisiv nu se pâle trage din să clei e l ȘI densa sarcina e a cresce şi întreţine copiil pui cosolaci stă, Sarcină decurge din legea naturel şi folosința legală a părinţilor Eu iza da spensabil al sarcinel lor, căci în anumite casuri părințit legitimi Presce copiitijop E2lă fără a fi descăreaţi de sarcina: ce li se impune de a întreţine şi 

n op at ind mama Vel ase P sim inotul se ronună în one unu nsiderând, î , i , mumelor naturale; pe apăg Că, dacia ar admite dreptul de folosință şi în favârea legitime, căci el 2 avec a esa ace posiţia lor ma! favorabilă 'de cât a mumelor multe căsătorii, dară io me de a pierde acest arept prin trecerea lor în mal sia concubinagiul, ŞI O asemenea interpretare ar fi de 
natură a înmulți legăturile itime 
ţiunei egiemuli 1 a nelegitime, ceea ce este cu totul contrarii Spiritului şi inten= 

Pentru aceste motive, respinge.
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Adnotaţiune. — Art.:338 cod. civ. regulător al dreptului de îolo- 

sință vorbesce numai de părinţii legiuiți. Trebue sait nu să! întindem prin 

analogie şi asupra mamei naturale? Mama naturală are sait nu dreptul 

de folosință asupra averei personale a copiilor ei din flori mai-mici de 

20 ani şi neemancipaţi? . i 

Observăm, întâiii şi întâi, că dreptul de folosinţă de care e vorba, 

se l&gă cu puterea părintescă, care ?i servesce drept temei. Legiuitorul .. 

îrancez 7] privesce, in: adevăr, <comme une compensation des charges 

qu'impose la puissance paternelle» 1). Noul 'cod civii german ($ 1649)2) 

de asemenea. | i | 

Ce dar. este palria potestasP Puterea părintâscă modernă, răspun- 

dem, nu e o putere stabilită în folosul părinţilor, ca. patria ţolestas a 

dreptului roman, ci trece drept o datorie, şi "si are prin urmare isvorul 

în părintescul snundium al dreptului german î). : 

Dreptul de folosinţă, .firesce, nu e așa de strins unit cu puterea 

părintescă, ca să nu ne putem închipui separaţiunea, lor. Din contră, cea 

de a doua pâte să esiste şi fără cel d'intâiii, însă neindoios este că cel 

ce nu are în principii chiar puterea părintâscă, nu pote reclama dreptul 

de folosință. E 

Mama naăturală dar are saii nu puterea părintâscă şi prin urmare 

_administraţiunea legală? Vechia legiuire moldovenescă răspunde cate- 

gorie că nu. «Cel nelegiuit copil hotărasce $ 222 codul Calimach, nu este 

"> desăvirşit supus puterei părintesci, ci se cârmuesce de către epitrop» *). - 

| Codul nostru civil de ustă-di, adică codul Napoleon, bate în aceeași 

“strună. Autorii franceză recunosc, în adevăr, că .«lentant naturel est tou- 

jours en tutelle». Demolombe lămuresce lucrul de asemenea ast-tel : «art. 

389 (343 român) n'est pas applicable aux peres et măres de leniant naturel. 

_En-aucun cas, les biens de l'enfant nature! ne sont administr6s en -vertu 

de la puissance paternelle 5). . 

"Cu drept cuvint. Tutorii sunt ţinuţi a da garanţii (art. 1762 cod. 

civ.), iar părinţii legiuiţi nu. (art. 1767 cod. civ.). Mama. naturală, prin 

“urmare, ar ocârmui averea copilului sâă fără garanţii, dacă sar bucura 

de puterea părintâscă. Merită 6re mama: naturală aceeași încredere ca 

mama legiuită ? o E a 

- Fără îndoială că nu. Căsătoria e un îrâi, concubinatul nu. |! y a 
- 

  

, 1) Baudry-Lacantinerie, Precis de droit civil, 1, Nr. 915... pă 

_ 2) «Tatăl, hotărasce- 8 1649 german, are, pe temeiul : puterei părintescă, _folo- 

sinţa asupra avere! copilului său. Iar mama? «Dacă căsătoria - s'a desființat, adaogă 

--8 1685 german, atunci e ţinut tribunalul epitropicesc să trecă puterea părintescă asupra 

__.. mamel, dacă de fapt nu mat e cu.putință ca tatăl să o exercite, în care cas mania 

va dobendi dreptul de folosință asupra averet: copilului. | | 

, 3) Părintescul mardiuna era obicinuit unit cu dreptul de folosinţă. V: Bluntschli, 

Deutsches Privatrecht, $ 216 text şi nota 6. V. şi «Expunerea de molive a : codului 

civil german», tom. IV, pag. 725, art. 384 cod. Napol. (338: român) își are de ase- 

__menea obârşia în obiceiul german : le droit de garde. .. - o 

. 4).CL. $ 116 austriac. Codul Caragea înţelege lucrul tot ast-fel, căci are 'arept 

- temiă legiuirea bizantină, care pedepsesce aspru precurvia (V. Zalariae, Geschichte des 

griechisch-râmischen Rechis, pag. 38—39). | | ” 

-5) V. Daurent,-IV, Nr. 359. Demolombe, Cours-de code Napolcon», VIII, No. 

381. Codul civil italian, Qin contră, acoraă părinţilor naturali administraţiunea legală, 

(V, art. 184 şi 224). DR



94 “ALEXANDRU DEGRE 

une garantie morale dans le mariage, Mama legiuită apoi dobândesce 
puterea părintescă abia după mârtea -tatălui,. prin urmare la o virstă 
înaintată, aceea ce este iarăși o garanţie, care nu merită să îie dispre- aa | | 

pita careu, care dă totuşi mamei naturale puterea părintâscă și admi- 
nistraţiunea legală, crede, ce e drept, că <Penfanţ naturel a une garantie 
dans Pajjeclion de ses păres el mâres» 2), dar experiența dovedesce, din 

„contră, că mama naturală își lasă copilul vai!. la voia întemplărei 3). 
«La loi, adaogă Laurent, donne aux pâres et meres naturels le 

droit de correction (V. art. 325 român), ce qui implique le droit et le 
devoir d'6ducation: or, la puissance paternelle n'est pas autre chose» î), 
dar reese din tradițiunea n6stră că cuvântul acesta nu e de loc hotărâtor. 

Codul Calimach, în adevăr, ca şi codul nostru civil de astă-di, 
impune mamei naturale datoria de educațiune ($ 221), dar îi răpesce 
totuși puterea părintâscă ($ 222), va să dică, înțelege că a pune în sar- 
cina mamei naturale datoria de educaţiune, nu însemnă a-i recunssce 
puterea părintescă. 

Incheiăm prin urmare şi dicem că, după codul nostru civil de astădi, 
ca și după legiuirea Calimach, mama naturală nu are puterea părintâscă, 
şi deci, așa fiind, nu pâte reclama nici usufructul legal de mai sus, care 
are drept temeiii puterea părintească. - 

Codul Calimach, o spunem în trâcăt, obligă chiar pe tatăl legiuit 
să dea semă de averea personală a copilului său, și tăgăduesce prin ur- mare usuiructul legal de care e vorba, nu numai părinţilor naturali, dar Şi părinţilor legiuiţă, cari nu se deosibese ast-tel de epitropii ordinari 5). | Ori-cum, pentru deslegarea problemului dacă mama naturală pâte rivni la îolosința legală e tot una de'i îngăduim sai nu puterea părin- tscă. Trecem dar gârla și primim, ca să simplificăm lucrul, teoria lui Laurent, care pune în spinarea mamei haturale administraţiunea legală, dar îi refusă usulructul legal 6), ” __Insăși Inalta Curte constinţesce chipul acesta de a vedea. Pe ce motiv însă se întemeiază ea ? «Nici un text de lege, răspunde hotărârea 

  

pa să V. «Expunerea de motive a proiectului codului civil german», tom. IV, o . - . 
_2V. Laurent, Droit civil frangais, 1V, No. 359 în fiae. Consideraţiunea acesta se invocă şi în motivele proiectului de la Hessa. V. cExpunerea de motive a proiec- tului sg mana IV, pag. 860. 

a 3) V. «Expunerea de motive a proiectului german, î. [v S61 l ivil german refuză, părinților naturali puterea pătintescă. ! dă - oul cod civi 4) Laurent, op. cit., IV, No. 352. 5) Dreptul bizantin, din 'contră şi codul Caragea, apără: iui 
. 

gea, apărăipe tată! lepiuit de da- toria de a da socoteli de: averea personală a copilului sau V. Zahariae, op. cit., pag. „ V. şi articolul mei din Dre tul No. 76 din 1873 g. 5 : Di Alezandresco, Dreptul civit rom, 1, pag. 38, nota 2. Pag Contra: Din 6) Laurent, op. cit, IV, No. 36 refusă părinților natural! dre i 
! ptul de folosință legală. Aşa, DMarcade, Ex plication du Napola Polton, „asupra Aur e Ein Sos Do: 487; "Demolombe, Curs de code pol „ No, 649; im, Coiurs de droit civil francais, VI, $ 5171, p. 214 

ci aaota „sole vdri/- Râcantineria, Precis de droit cl f No. 93ă, Zair Proudhon, Toullier, Jirey, etc. E pipe *Salobat, 1 Aatoril citați aiet: 
n înţel i ; Dalloz, apua Laureut, op. cit., IV, Nes opus fine. Salvia, Pouiseau et Favari, 

3 
" 

| 

0. Mal toţi autorii, peniru un motiv saă altul, |
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pe care o adnotăm acum, nu acordă acest drept de iolosinţă mamei na- : 

turale; din contră, vădit lucru este că folosinţa legală se cuvine numai 

părinţilor legiuiţă, în cursul căsătoriei, etc.>. - A 

Dar cuvântul acesta nu e de loc hotărâtor în: causă. In adevăr, 

atât art. 338 privitor la folosința legală, cât şi art. 3t3 relativ la admi- 

pistraţiunea legală, presupun căsătoria. Mama naturală însă are, după 

Inalta Curte, administraţiunea legală; de ce dar săi „tăiem folosința 

legală ? | . 

Un alt motiv. Inalta Curte merge mai departe şi adaogă că «lolosinţa. - 

legală nu este corolariul indispensabil al administraţiunii legale, căci pă- 

rinții legiuiţi perd uneori folosința legală, fără să fie descăreaţi de pu- 

terea părintâscă, aşa când divorţul se pronunţă în contra unuia din soţi»: 

- (art. 340 codul civil). - i ” ” i 

Considerentul acesta bate iarăși: cu bâta în baltă. Părinţii legiuiţă 

"ati negreșit în principiii dreptul de îolosinţă legală, cu tote că acâstă 

folosinţă se deslipesce în anumite casuri de puterea părintescă, Intre- 

barea dar este tocmai de cv trebue să aplicăm mamei naturale un alt 

principii ? a | 

De ce? <Dacă sar admite, lămuresce în fine hotărârea n6stră, drep- 

tul de folosinţă şi în fav6rea mamelor naturale, pe lângă că s'ar face 

_“ posiţia lor mai favorabilă de cât a mamelor legiuite, căci ele n'ar aveu 

a se teme 'de a perde acest drept prin trecerea lor în mai multe căsă- - 

torii, dar sar încuragia concubinugiul». i 

. Nu ne este nici-cum ertat, o recunâscem, să punem concubinatul 

pe o linie cu căsătoria 1), dar, dacă am înălțat odată concubinatul la 

nivelul căsătoriei, în ceea-ce privesce puterea părintescă şi administra- 

țiunea legală, de ce să nu'l purtăm în proțap și în cât se atinge de folo- 

sința legală ? | | 5 A 

In adevăr, tâtă întrebarea este (Inalta Curte alunecă asupra acestui 

punct), de ce lăsăm mamei naturale administrațiunea legală, care după 

textul legei (art. 343 cod. civ.) presupune căsătoria, și o alungăm de la 

folosința legală, sub cuvent că acestă iolosinţă presupune căsătoria (art. 

338 cod, civ.)? | ” 

- Răspunsul însă e simplu. Mare e în adevăr deosebirea între aceste . 

_ două aședăminte. Administraţiunea legală se întăţişază ca o sarcină, iar 

folosința legală ca un. privilegiu. Dacă cea dintâi apasă cu drept cuvânt 

şi pe mama naturală, este acesta un cuvânt ca să punem în pâlele con- 

cubinei şi prerogativele căsătoriei ? 
“Fără îndoială că nu. Mama naturală trebue să pârte de sigur aceeași 

sarcină ca mama legiuită. Ba, cum observă Laurent, «Sil y avait une 

diilerence ă faire, il faudrait la faire en iaveur des enfants naturels, car 

p'est-ce pas un devoir plus strict pour le pere et la mere naturels de 

- veiller â leur 6ducation avec une solicitude particuliăre> 2)? 

  

„- 1) Intru cât rămâne în piciâre forma de ad! a proprietățe! şi a căsătoriel, sare 

în ochi că trebue să onorăm căsătoria şi să dispreţuim concubinatul (V. J/enger, Das 

Biirgerliche Recht und die esitzlosen Volksklassen, pag. 71), cu tot protestul lui Debel 

(Dieb Frau, pag, 141), care dice că prostituțiunea e pentru societatea burgheză un 

“așed&mânt neapărat ca poliţia, armata, biserica. 

2) Laurent, op. cit., IV, No. 552.
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- “In zadar sar întâmpina că îolosinţa legală impune și ea. sarcini, 
precum sarcina întreţinerei și crescerei copilului, în proporțiune cu averea 
sa (art. 389 cod. civ.), căci nu de acesta e vorba în casul de faţă, ci de 
prisosul care rămâne, peste cheltuelile educaţiunei „copilului, prisos cel 
atribue art. 338 cod. civ. părinţilor legiuiţi. cu a titlu curat gratuii, 

Nici vorbă, în adevăr, în asemenea cas de o I6lă, de o răsplată pen- 
“tru sarcinele puterei părintesci, de-un do ut des. «<Li'ide d'une recom- 
pense, întrebă Laurent, n'est-elle -pas en opposition 1) ?>. 'Tutorul ordinar 
nu pote reclama o plată2); cum dar să fie ertat părinţilor să precupe- 
țescă cu averea copiilor lor? o 

Cuvântul art. 338. cod. civ., în adevăr, nu e nici cum ideia de răs- 
plată, ci consideraţiunea morală că părinţii legiuiţi trăind cu copiii lor în 
aceeași comunitate de familie, nu sar potrivi.de loc cu o educaţiune 
înţeleptă, dacă părinţii săraci ar trage pe dracu de câdă, iar. copiii bogaţi 
ar huzuri 3), 

- Legea face ast-lel părinţilor legiuiţi us dar, o liberalilale +), le dă 
0 subvențiune, ca să le mărâscă prestigiul iaţă cu copiii lor. Copii naturali 
însă nu se găsesc în aceeaşi comunitate- de familie cu părinţii lor, ca 
copii legiuiţi. Din contră, copilul natural e la mahala, tatăl e necunoscut, 

- mama la stăpân. - 
Dacă dar veniturile din averea.persorală a copilului natural dai un prisos, e fără îndoială mai bine ca prisosul acesta să rămână prun- cului, de cât să irâcă la mama naturală, care e adesea o femee stricată şi risipitore, a căreia purtare nu merită un premiu 5). 
Nu are prin urmare nici o noimă întâmpinarea, ce o fac unii, că mama naturală, cure are sarcina (administraţiunea legală), trebue să aibă şi folosul (usuiructul legal 6), căci sarcina de mui sus după natura lucru- rilor chiar caută să fie gratuită, iar. usulructul legal trece drept un pri- vilegiu; de care se bucură. părinţii legiuiţi. o 

. Am surpa de sigur t6te temeliile ordinei sociale de adi, dacă am r&stăţa concubinatul, dacă am aduce. smirnă şi tămâie mamelor naturale, dacă n'am îace nici o deosebire între părinţii legiuiţi și mamele naturale, 
7 

1 

. . , . , , a 
. 

1) Laurent, op. cit., IV, No. 323. 
2) Laurent, op, cit., V, No. 25. Codul civil german hotărasce de asemenea că tutela e gratuită, dar adaogă înţelepţesce că tribunalul epitropicesc pote acorda tuto- rului o I6fă potrivită cu averea pupilului şi munca, tutoruiui ($ 18360). V. «Expunerea de motive a Proectulur serman»>, t. ÎV, $ 1699, pag. 11Si'urm,. * - - &Xpunerea de motive a proectulul german», IV, pă. 125. Codul civil peemân (3 1649, etc.), acordă prin urmare părinţilor legiuiţi folobiniia legală. Laurent Drop ie pe PD, crede din coniră că acest usufcuct legal trebue să, înceteze. -american refusă de asemenea părinților leziui eev 4) Laurent, op. cit. IV, No. 844. pesnţilor legiuiţi usuleuctul de care e vorba. a] |. «Ixpunerea de motive a proectului erman»>, IV. . mamerSd Ubi pnus, ibi emolumentum esse debet! Ba, “imi poe, aa aturale : dreptul la folosința legală, urmarea fatală ar fi ca' mama riaturală copitulur isălucosce prin avuţii, s'ar prăpădi cheltuind (din ce nare ?) pentru crescerez pilului să, fără a se atinge de un ban din veniturile fiului “săi, care venituri vor 

Copilu ag ie; apitalisate Y. Dreptul No, 14-din 1898, pag. 126). Ce are a face însă? niturile ] i i 

nu va avea nizaie de uhefenilurile averei sale personale (art. 398 cod. civ,) şi mama 

ÎI die că, dacă star tăgădui.
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dacă, ameninţaţi cum suntem de anarchie, n'am păstra tradiţiunea mân-. 
tuitâre, care îace dintr'un lemn și cruce şi lopată 1). - Pa 

De aceea şi vedem că t6te legiuirile europene tăgăduesc mamei 

naturale dreptul ia îolosința legală. Art. 184 codul civil italian, reguiător 
al drepturilor părinţilor naturali, nu trimite, în adevăr la art. 231, care 

se ocupă cu folosința legală a mamei legiuite; va să dică, nu acordă 
mamei naturale usuiructul legal. .. ” 

Codul civil olandes (art. 374) apoi hotărăsce ritos: «Folosinţa bu- . 
nurilor nu va avea loc în îavârea tatălui şi a mamei copiilor naturali 
legal recunoscuţi. Expunerea de motive a proiectului german lămuresce 
de asemenea-că mama naturală, ne având puterea părintâscă ($ 1707 ger- 
man), e lipsită deci şi de folosinţa legală 2). 

Incă un cuvânt. Cine n'aude de cât un clopot, n'aude de cât un 
sunet. Rugăm prin urmare cu stăruință pe contradicătorii noștri3) să 
tragă încă odată clopotul lor. Instinctul, in adevăr, ne spune că legiștii 
noştri, dacă sar pune serios pe lucru, ar dovedi lumei că geniul naţiunei 
române scie să contribuiască şi el puternic la propăşirea generală a lumei ! 
(Dreptul, 1898). A , - 

  

“Despre adopţiune. 

Art. 311 cod. civ. dispune că, în cas când adoptatul n'are părinţi, 

se va cere consimţimântul tutoreluă. - ” | - 

Iacă punctul de separaţiune în acestă materie, între codul nostru 

și legislaţiunea îranceză. - - | 
După acestă de pe urmă legislaţiune (art. 346), cel ce urmeză a fi 

adoptat trebue să fie major, adică să îi împlinit virsta de 21 ani. Legea 

n6siră, din contra, a conservat, în punctul acesta, principiile legislaţiunei 

anteridre, cari admiteaii şi înfieala unui sprevirsnio ($ 241 cod. Calim. 

şi art. 8, part. IV, cap. 5 cod. Caragea). 
Art. 346 cod. Nap., după care adopţiunea nu pâte avea loc înaintea 

majorităţii adoptatului, ar putea să ne îacă să bănuim că adopţiunea, 

din punctul de vedere a legii iranceze, este o toemelă de rind, un contract 

| 1) Multe fete” rămân, de sigur fără culpa lor, nemăritate. Sunt Zacrimae reruni! 

Trebue, fără îndoială, să schimbăm moravurile şi legile ca să indreptăm acestă stare. 

nenorocită de lucruri. Acesta însă cere timp. Cu vreme, cu vreme, se face agurida 

miere. Sai să ne aruncăm de-odată peste cap în necunoscutul utopiel. marxiste ? - 

2) «Expunerea de motive a proiectului german, t. IV, .p. 802. ie 

3) D. Dim. Alexandresco («Dreptul civil române, II, pag. 55), învaţă că «mama 

naturală are folosinţa legală a avere! copiilorel, întocmal ca şi acea legitimă». Compi- 

laţiunile nu sunt de sigur de disprețuit, dar aceea ce ne trebue înainte de tote este 

o polemică vie, precisă, stăruitore. De alt-fel, urmarea fatală este că, cu t6te compi- 

laţiunile nâstre, rămânem. absolut fără sfat față cu controversele n6sire originale. Când 

la bortă, borta sfir! Intindeţi dar câmpul de luptă, încrucişaţi armele, adunaţi nuele 

pentru spinarea protivnicilor voştri! imitațiunea ne omâră, lupta ne va reînvia! Primim 

prin urmare cu mare mulţumire colaboraţiunea ce a bine-voit să ne-o ofere D. Gena 

de la «Lumea Nouă», sub condiţiune bine înţelea, ca să facem mal întâi personal 

cunoștința distinsului nostru confrate, ” 

AL. Degr6. . 7
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-de interes, dacă art. anterior, art. 345 cod. Nap. ON nar protesta în contra 
unei asemenea degradări a caracterului adopţiunii. , 

«Legea, a dis un orator al Tribunalului, trebue să -se asigureze 
«că acela care vrea să dobendescă titlul de tată. are sezlimenalele de 
«tată şi proba acestor sentimente nu. pote resulta de cât din. grijele 
«date copilului minor ani îndelungaţi. Intr'adevăr, pentru un îndivid 
«ajuns giu la majorilale nu avem sentimente de-lală. Ele so acordă 
«înainte de 16te slăbiciunei, ingenuosităţii, cand6rei copiiăriei. Aceste 
«sentimente se intăresc şi se perpetuâză într'o virstă mai înaintată; ele 
«se nusc însă în virsta fragedă. Atunci obiceiul grijilor date şi priimite 
«lormeză o a doua natură. Iubirea părintescă se lormâză prin bine-faceri, 
«iubirea filială prin recunoscinţă» (Locre III, p. 2$:1). 

De ce lipsesce in codul nostru disposiţiunea înțelâptă a art. cit. 345 
"cod. Nap.? : 

"Mi închipuesc două cause. Legea n6stră n'a prescris aceste condițiuni, 
saii . pentru că a vrut înadins să retrogradeze, desbrăcând adopţiunea de 
firea ei morală, saii pentru că a sciut că în legisluţiunea Romană şi în 
legislaţiunea Calimach se găsesce, în privința formărei dubirei părinlesci 
prin bine-faceri şi-a îubirei filiale prin recunoscință, un mijloc mai 
nemerit : puterea părintescă a adoptatorului asupra adoptatului. 

Cea d'intâi suposiţiune e neudmisibilă. Legiuitorul nostru n'a: vrut 
să profaneze acestă -instituţiune, contundând'o cu toemelele de rînd, căci 
art. 323 cod. civ. cere intervenţiunea Tribunalului cu însărcinarea, între 
altele, de a verifica dacă persâna care voesce a adopta se bucură de o 
bună. repulaţiune ; art. 323 cod. civ. ordonă înserierea adopţiunii în 
registrele actelor civilă ; art. 309 dispune că presența de copiă legitimă 
la epoca adopţiunii e o causă de nulitate; după art. 299 cod. pen. în 
fine este părintucidere omorul s&virşit asupra părinţilor adoptivi. 

| Sub dominaţiunea acestei ordine de idei, cred'că și în privinţa zârsteă 
adoptatorului s'a menţinut principiele legislaţiunei anteridre. 

| Legiuitorul nostru, înțelegendu-și rolul săi, n'a vrut să facă tabula 
rassa. El a păstrat din legislaţiunile anteri6re tot ce'nu este contrarii 
spiritului epocei n6stre și. proclamând în același timp principii nuoi (art. 
319, 323), a- căutat să producă cea. mai nemerită combinaţiune legis- 
lativă. „Legea a presupus, și nu Îără temeiii, că tribunalele nâstre ai o educaţiune juridică destul de înaintată, ca să nu aibă trebuinţă a jura a perba mGgisiri, a recurge necontenit la doctrină și jurisprudenţă 

A. Este de mare folos a se consulta legile și scrierile străine, dar e înjositor a 'le urma orbesce. | | Suntem prin urmare siliti să interpretăm art 9 si i, ci ex proprio Marie. - poa E % m co et Rog pe onorabilii lectori să nu judece sev inițiativa m astă inuosităti er , Sinuosităţile textulu | inițiativa mea modestă diticultati i legei n6stre aă lăcut să se nască o mulţime de 
"Mi propun a discuta aceste iuni Me probleme în ordinea u : 
I. Noţiuni preliminare. -- ; rmătore 

  

1) Precum şi art. 355 şi 359 coa, Nap. . 
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II. Descendenții legitimi sunt, din momentul concepțiunii lor, o 

âmpedecare pentru ori-ce adopțiune ulteridră, ! 

III. Adopţiunea copiilor” naturali, incestuoşi saii adulterini. Raportul 

între recangscere, legitimaţiune și adopțiune, în cât privesce protecţiunea 

legislativă a copiilor extranupţiali. ro 

IV. Adoptatorul are, după legea nâstră, puterea părintescă asupra 

adoptatului., Asupra averei copilului, adoptat de doz consorți,. se cuvine 

soţului supravieţuitor dreptul de folosință (art. 338 cod. civ.). 

V. Copiii legitimi ai adoptatului ai şi ei asupra” moştenirii adopta- 

torului aceleaşi drepturi ca şi copiii acestui de pe urmă, - născuţi din 

căsătorie. o a. E 

VI. Adopţiunea e onulabilă în t6te casurile, oră-care ar îi causele 

impertecţiunii sale ? " a a ai 

IL. 

Noţiuni preliminare. 
7 

„ Sar părea că prescripțiunea art. 309 cod. civ.: «Pe lângă acesta, 

«trebue să fie (adoptatorul) cel puţin cu 18 an; mai mare de cât acela 

«pe care îşi propune a'l adopta», esclude ori-ce altă condiţiune de virstă; 

cu alte 'cuvinte că, acestă condiţiune odată îndeplinită, nu mai importă 

vîrsta adoptatorului. Chiar o persână de 20 ani pote adopta un copil de 

12 ani, pretinde autorul! «Espiicaţiunei codului civil Român» (Fascic. III, 

ag. 169).- Aa : 

pe ap 'mi- pare, neapărat să luăm aminte înainte de tâte că, după. 

art. 309 cod. civ., adoptatorul care are descendenți legilimă, nu este 

îndrituit de a adopta. . Si E 

Rațiunea acestei disposiţiuni este ca să nu se ațingă drepturile - - 
copillor legitimi și, de altă parte, ca să nu se creeze. adoptatulvi, lovit - 

“în interesele sale prin concurența copiilor .legitimi, o posiţiune : materială 

neconvenabilă (L. 17, $'3, Dig. |, ?).. - A 

Legiuitorul nostru: 'și ar îi bătut şoc de acestă rațiune dacă ar îi 

înţeles că virsta adoptatorului -este indiferentă. [| 

Intradevăr, cine nu simte că sar escămola râţiunea disposiţiunii 

sus menţionate, admiţându-se ca cine-va, dacă e mai mare cu Ii8Sanide - 

“cât acela pe care 'și propune a'l adopta, pote în ori-ce vârstă să adop- 

-4eze, chiar de sar afla în fl6rea vârstei, unde după lole probabiiitățile 

:se presupune că nu va rămânea celibitar, sai, căsătorit fiind, că va procrea. 

_ Cu chipul acesta sar bine-cuvinta -o adopţiune, care după i6le. 

_ probabilitățile va aduce atingere copiilor legitimi și va crea adoptatului 

o posiţiune materială neconvenabilă. | ” 

La Romani se putea autoriza chiar pers6na de 30 ani să adopteze, - 

dar numai dacă era o bâlă la mijloc saii o altă justă causă.-Nisi torte 

morbus, aut valetudo .in causa sit aut alia gusta causa arrogandi, veluti 

si' conjunctam sibi personam velit adoptare (L. 15, $2, D.1.7) 

Sare. la ochi prin urmare că virsta în care cine-va -ar trebui : mai. 

mult să se gândescă a procrea, copii (de liberis procreandis cogilare), .
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este în privința adoptaţiunei, şi după legislaţiunea n6stră actuală, o cauză: 
îmnpedicătore 1). - - , împ e n6stră anteridră, cod. Calimach și cod. Caragea, a 
adoptat, în punctul acesta, principiile dreptului Roman. Stăpânirea, dis- 
pune $ 224 cod. Calim. să cerceteze cu de-amă&nuntul de se cere înfi€la 
sub cuviincidse pricină (justă causă) şi de este după t6te împrej urările 
spre folosul acelor copii, după care sa va da înscris slobozenie.... (Com- 
par. art. 7 p. IV. c. 5 cod Caragea: «ca să cerceteze cugetul celor ce: 
fac fii»). 

Aicea este cheia: soluţiunei. Trebue să fixăm, să pironim acâstă 
regulă importantă a dreptului vechii. Autoritatea este chemată să cer- 
ceteze în general, dacă, adopţiunea e spre folosul copilului, lără a îi 
limitată a verifica : 10 de sunt îndeplinite: tâta condiţiunile cerute 'de 
legi; 2% dacă pers6na care voesce a adopta se bucură de o bună repu- 
taţiune (art. 319 cod. civ.). 

Adoptaţiunea însă nu este spre folosul copilului, când acela care 
“si propune a'l adopta nu are încă 60 de ană împliniţi (L. 15 $2,D.L 
7), nâsi forle morbus aut valetudo în causa sit, aut alia justa causa 
arrogandi. , 

Legiuitorul nostru n'a: precizat a priori condiţiunea virstei adopta- 
torului, preferind a lăsa să se certeteze, în fie-care cas particular, dacă 
adoptaţiunea nu este prejudiciabilă copilului, având în vedere vîrsta în 
care este adoptatorul. " 

Acâstă: condiţiune este lăsată, în sistemul legii n6stre, la aprecierea 
„„Suverană a tribunalelor, pe când din contră, în sistemul cod. Nap., con- 

dițiunea virstei este substanţială, neobservarea ei trăgând după sine nuli- 
tatea adoptaţiunii. Ă 

Din cele qise mai sus răsare, dacă nu mă înșel, că prescripţiunile 
sus menţionate a codicelor Calimach şi “Caragea ne fiind abrogate 2), trebue necesarmente să adăogăm în art. 319 cod. civ, actual un al treilea „punct de verificare şi anume de ce virstă e adoptatorul, ut aestimetur an melius sil de liberis procreandis cogitare eum (L. 17, $2.D.1.7) u vedere de a facilita soluţiunea problemelor a căror discuțiune am intreprins, trebue să luăm în ajutorul nostra încă şi alte regule ale legislaţiunilor anteri6re, cari în traversul legislaţiunii n6stre actuale, aii 
ÎI OI 

„Win arrogationibus cognitis veritur, num forte minor sexaginta annis sit is, qui arrogat, quia magis Ziberorum Drocrealioni studere debeat, nisi forte mo rbus aut valetudo in causa sit, aut alia justa causa arrogandi...., (L. 15, $-2, D.1. 7), 2) Să nu scăpăm din vedere, sub ra 
i 

i portul acesta, că după at. 1912 cod. civ., trebue să recurgem la legile vechi, de câte ori ele nu sunt contrarii principiilor legii noul, pe când din contră, după art, 7 al legii franceze din 30 ventâse an. XII, se pote curge numal la acele principii ale legil anteridre, cari n'ar fi esplicite saă snplicite, regu ate de legea posteridră (Aubry el Rau, $ 41 No.1). | «Dacă s'ar fi aplicat principiul abrogaţiunei tacite asupra dreptului hiă, î raporturile sale cu cod, Nap., s'ar fi mănținut î Verior sn tot 48 au usta 
u , , ot dreptul contraziă dreptului noă. Legea dia vel merge mot depa a ed acei materie să facă obiectul cod, civ, pentru 

i 
. ca fo r să fie abrogat» (Laurent, Droit civil fcangais, LA dreptul concernând acestă materie pune: .... Legile romane...., statutele, regle- 

meat „Art 1 al Legi! ventose, an. XII, dis eniele, vor înceta de a ave ge 3 ii, : i 
di cati sa compune cu a Pie de lege în materiile cari sunt „Obiectul legilor
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conservat puterea lor de legi. Aşa de esemplu regulele concernând pri- 

mirea unui copil spre «hrană şi creecere», a 

_ Intmadevăr, tutela oficidsă nu este o instituţiune “străină legisla- 

iunei n6stre. . E 

Jacă, de esemplu, un copil orian și fără miil6ce, sati un copil având 

părinţi nevoiaşi. | i | 

Un bine-făcător se presintă care "| primesce spre crescere şi hrană 

:($ 852 cod. Calim.). | i a 

> Acestă priimire a unui alumnus nu crează drepturi 'de familie. : 

Nutritorul încheie cu părinţii sai cu tutorul copilului. s&i, după împre- 

urări, eu comuna, un contract, concernând educaţiunea saii alimentarea 

copilului, contract, după împrejurări, omologat de tribunal ($ 253 cod. 

Calimach, comparat L. 132, Dig. 45,1). | - 

Acestă tutelă e oficigsă, adică tâte cheltuelile sunt pe sema tuto- 

ului, educaţiunea şi alimentarea e gratuită (8 254 cod. Calim.). 

Diterenţa între primirea unui copil spre crescere. şi hrană, regu- 

lata de legile antericre, și luiela oficidsă a cod. “Nap., este că scopul 

umic a celei dintâi esle crescerea şi hrana, pe când din contră, cea: 

de pe urmă este organisată în vederea adopțiunii. 

-'Terminând aceste observări, întroducătâre în materie, atragem aten- 

“iunea lectorilor asupra unui alt punct important. 

După art. 9,p.1V,c.5, cod. Caragea, se-pâte conferi adopţiune, 

sub certe condițiuni, prin act lestamentar (Giata). Art. 311 cod. noii. civ. 

“a abrogat acestă disposiţiune: «Dacă adoptatul n'a împlinit 25 ani, el 

este dator a aduce consimţimântul dat la adopţiune de părinţii săi...» 

3 

IL 

Descendenții legitimi sunt, din moraentul concepţiunii lor,.0 , 

îrpedecare pentru ori-ce adopţiune ulteridră. 

La Romani irebuia să se cerceteze, in fie-care cas particular, de 

există o justă causă şi, după împrejurări, se putea încuviinţa adopţiunea, 

măcar că adoptatorul avea deja copii legitimă. “ 

Cod. austriac, care e sorgintea principală a cod. Calim., prescrie 

ca condiţiune sine qua non, ca adoptatorul să nu aibă copii legitimi -. 

4$ 179 cod. Austr.). ” 

_ Sub espresiunea «copii legitimi» cod. Austr. înțelege şi copiii con- 

cepuți (Stubenrauch asupra $'181 cod. Austr. No. 4). 

Codul Calimach nu coprinde asupra acestui punct vre-o disposiţiune 

. espresă, dar ne lasă .să înțelegem în $ 244, unde se prescrie ca să se 

cerceteze de se cere înfieala sub cuviincidse pricină, că a adoptat, în 

astă privinţă, prescripţiunile "Dreptului roman. E 

" “După cod. Caragea, din, contră, se cerea ca adoptatorul să nu aibă 

copii: legitimi. <Facem fii de suflet şi drept adevăraţi . şi pe copiii noștri 

«ce nu Sunt din cununie, când nu avem fireştă şi după lege» (L: 5; 

pag. IV, c.5). - | Da 

2 Art. 309 cod. noii civ. a făcut să prevaleze acestă de pe urmă dis- 

posiţiune a : codului Caragea, 
-
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Sensul art. 309 cod. civ. este fără îndoială că și presenţa unui copil 
împedică adopţiunea. A N _ 

concepe si d. Valette "care, în disentiment cu toţi autorii, profeseză 
părerea opusă, dacă ar avea să interpreteze art. 309 cod. civ. TOM. S'ar 
pronunţa, mi se pare, în sensul părerei n6stre, în presenţa $ 34 cod. Cu- 
„lim., care consacră formalmente şi ca principiii general regula Dreptului 
roman: Infans conceptus pro nato habelur quolies de ejus commodis 

Ar îi lost prin urmare un pleonasm 1), dacă legiuitorul nostru, după 
precedentele stabilite în art. 654 şi 808 cod. civ., ar mai Îi adăogat și 
în art. 309 cod. civ. că copilul conceput este considerat că esistă, 

N Da DR i A | 
Adopţiura copiilor naturali, incestuozi şi adulterini, 

Raportul între adopţiune, legitiraaţiune şi recundscere, în cât Sa privesce protecţiunea copiilor contranupţiali. 

"+ Luând de punct-de plecare maxima că fot ce nu este opril, este permis, ne incumbă sarcina de a cerceta, dacă nu resultă cum-va 6 oprire a „adopţiunii copiilor naturali „împlicile din textele legii, sai din princi- piile esenţiale ale materiei din discuțiune, măcar că nici o lege nu pro- nunţă espres 0 asemenea oprire.  _ . . i 
„ Articolii 311, 312; 313, 314 cod. civ. presupun, se dice,. imposibi- litatea adopţiunii copiilor naturali. Espresiunile însă, coprinse în aceste articole, cari par a fonda acâstă -suposiţiune, sunt necomplecte şi nede- terminate. Aşa. de exemplu se: cere (art. 311 cod. civ.) ca părinţiă adop- tatului să consimtă la- adopţiune, fără să se preciseze, ceea ce a fost. „îără îndoială cugetarea legiuitorului, că acestă condiţiune nu se cere în 

" solațiume peniru soți, din causa . lipsel de copii legi 

casul când adoptatul nu e străin adoptatorului, esistând deja între denşii „un raport de paternitate şi filiaţiune naturală, 
„Art. 312 cod. civ, însă nici nu pote da loc, în privinţa dificultății care ne ocupă, la vre-o interpretare în sens divers. Intr'adevăr, în dreptul nostru, copilul natural ($ 222 cod. Calim. $ 12, 1, de nupt. ], 10) e depăr- tat de numele de familie al tatălui. 

> 1) <Esplicaţiunea dreptulur civ. român», susținând contrariul, observă (Fasc, II, -P. 170) că legislaţiunea veche din Moldova (arl. 204 şi 949 coq.. Calimach), conform legislaţiuney romane, admitea adopţiunea şi în cas de a esista copil legitimi. lacă o interpretare care recurge la legile vechi abrogate! Art. 309 cod. civ. bere și cenuşă din $ 240 cod. Calimach! Astă-ar în locum nepotis ex cerlo filio. - - ” - Nu este la locul ei, în privința motivăril părere! o | ie i i 
1 

puse, nici considerațiunea că 
adopțiunea putându-se face după legea română, înată ce adoptaaţir sunt zi 18 ani 
mal bătrâni de cât adoptatul, nu. s'ar. putea susține/că adopţiunea ar fi un act de cou- 0 

itimi şi imposibilitatea 'de a mat 
procrea. Lucru curios! După cod.. Caragea, facerea de copil de uflet este șmingderea 
ce orce n aii copil. Cu tote acestea, cod.. Caragea nu prescrie altă condițiune de cât 
ca adoptatorul să fie cu 78 ani mal tinăr de cât adoptatul! (L, 6, p.IV,c. 5): c , a era de a întemeia o , după legislațiunea nOstră actuală, nu este nici m de » pe care natura i-a refusate avut în vedere legiuitorul nostru. . /ueat-o, 

familie? Dar dacă 
ăcar de a da adop- 

nu mal înțeleg ce scop'a
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In dreptul îrancez, din contră, Sa putut deduce din art. 347 cod. - 

Nap. imposibilitatea adopţiunei copiilor naturali recunoscuţi, observându-se 

că aceștia de pe urmă. pârtă și în afară de adopţiune, numele auto- 

rului lor, de unde ar. resulta că cuvintele legii: «adopţiunea va da celui 

«adoptat numele adoptatorului, pe care -l va adăoga la adevăratul săi 

- nume», presupun oprirea adopţiunii copiilor naturali. - . 

In legislaţiunea n6stră, mi se pare, că nici nu pâte să fie discu- 

tabil, că nu putem ajunge la 0 asemenea conclusiune, pe cât timp după 

$ 220 cod. Calim. şi după $ 12, 1 de nupt. Î, 10%), disposiţiuni pe cari 

nici o lege posteridră nu le-a abrogat, copilul natural recunoscut, nu are - 

voa-de a purta numele de familie al tatălui săii. Recunâscerea are impor-. 

tanța, în dreptul nostru, numai în vederea obligaţiunii de a presta ali- 

mente ($ 221 cod. Calim:). . | . 

Adopţiunea însă a copilului natural din: partea mamei este sub 

cod. nostru legalmente imposibilă. Sat 

| Intmadever, copilul natural dobândesce numele de familie de pe 

mamă ($ 220 cod. Calim.), îace parte din îamilia mamei, existând între 

mama şi copilul extra-nupţial o adevărată coguațiune (Arndis, Pandeclen, 

$ 39), între dânsul şi mama, precum şi rudele şi afinii acesteia esistă o 

proibițiune de căsătorie (art. 143 și 144 cod. civ.), între dânsul şi mama 

esistă o datorie reciprocă de alimente ($ 221 cod. Calim.), el succede în 

fine mamsei sale, ascendenţilor şi colateralilor mamei, ca şi copii legitimi. 

„Copilul natural adoptat de mama sa, dacă sar admite o asemenea 

adopţiune, ar succede ca cipilui natural ascendenților şi colateralilor 

mamei (art. 677 cod. civ.), şi ca copil adoptiv ar îi esclus de la acestă succe- 

siune (art. 315 cod. civ.). Aa 

“ Conchidem din cele ce preced, că din art. 309—317 combinat cu 

art. 677, 143 şi 141 cod. civ. reese inulilitatea adopțiuniă copiilor na- 

_turală de către mama lor. __" i 

| Dar adopțiunea copilului natural de către tatăl săi nu e în contra- 

dicere, nică cu intenţiunea legiuitorului, pici cu textele legii. 

„Din eontra, lipsa unor disposiţiuni ca acele 'ale art. 757 şi urm. 

cod. Nap., prin cari se conferă copilului natural recunoscut 6reşi-care 

drepturi de “succesiune ab intestato (prin urmare certe drepturi de fa- 

ilie), implică necesarmente, în 'legislaţiunea n6stră, O aprobare mani- 

îestă a .adopţiunii copiilor naturali de către tatăl lor. 

“ Copilul natural pote să dăbendâscă, după legea n6stră, prin dona- 

„ţiună între vii sait prin testaimente, t6tă partea disponibilă a dispo- 

nentului, adică, existând mai „mulţi copii „legitimi, să fie chiar preferat 

acestor de pe urmă (art. 841 cod. civ.), pe când din contra, după art. 908 

cod. Nap., copilul natural nu pâte să primescă prin donaţiune între: vii 

sati testamente mai mult de cât i sa atribuit prin art. 757 şi 758. cod. Nap. 

Susţinem că în sistemul legei n6stre, copilul natural-rămâne și după 

recunâcere strein tatălui săi, adică nu Îace parte din iamilia acestui de 

pe urmă, şi în consecință. nu are “drepturi de succesiune ab înlestato 

asupra averei tatălui său. . 

| 

1) Quales sunt ii, quos mater vulgo concepit; pam nec hi patreni habere intel-” 

liguntur (E. 12, I, de nupt. 1, 10). - -
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Justilicaţiunea acestei afirmări se găsesce în $ cit. 220 cod. Calim,, 
după care «cei nelegiuiți copii cu totul se depărteză de drilurile la- 
«milieă şi ale rudenie?, precum și de numele familiei tatălui, de evgenia, 
«de marca n6mului, precum şi de alte părintescă privilegii», și în L. 24. 
Dig. de statu hom. [, 5: Lex natura hac est, ut qui nascitur sine legitimo 
matrimonio, matrem segualur, nisi lea specialis aliud judicat. 

„egislațţiunea nouă n'a răsturnat aceste principii. 
Art. 307 cod. civ. după care paternitatea se pâte dovedi judecăto- resce numai în cas de rapi, este, cee drept, o traducțiune literală a art. 340 cod. Nap. dar, e evident, cu tâte acestea, că art. cit. n'a înțeles să atribuiască acestei recunâscerei efectele juridice ce sunt atribuite prin art. 398, 757 şi 758 cod. Nap., căci legiuitorul nostru a refusat tocmaj acestor de pe urmă disposiţiuni ale codului Napoleon intrarea în legisla- țiunea ţărei. Adăogăm că numai o lege espresă pâte învesti.o clasă de persâne cu drepturi de familie sati cu drepturi de succesiune ab întestato. In definitiv, resultă din art. 677 cod. civ. a contrario că copiii natu- rali su succed tatălui lor. Afirmarea că în legislaţiunea n6stră, copiii natu- rali rămân, şi după recunbscere, străină tatălui lor, este prin urmare pe deplin probată. a | „Scopul adoptaţiunii, în sistemul legii n6stre, nu este de'a da cali- tatea de tată acelor cărora natura le-a refusat acestă calitate, ci de a londa o familie acolo unde nu esistă, fie că natura a negles să formeze, sai a lăsat să se rupă legămintele de familie, fie că ea creând şi conser- vând atari legăminte de iamilie, legea a decretat ezpulsiunea din familie. Aşa dar adoptaţiunea copiilor naturali de către tatăl lor nu este în: contra principiilor esenţiale și inerente adoptaţiunii. Un argument în contra tesei ce 0 susţinem, câre e de o valbre se- cundară în dreptul irancez, capătă în legislațiunea n6stră, mai supusă influenţii dreptului roman, 0 autoritate mai mare, adică. argumentul tras din L. 7 C. de nat. lib. 5, 27, nov. 74, cap. 3 şi nov. 89 cap. 7, care opresc adopţiunea copiilor naturali, 

Intr'adevăr, după aceste. disposiţiuni ale dreptului roman, care a abrogat principiile contrarii consacrate de legile anteri6re, nu era permis aceluia, căruia i s'a denegat calitatea de tată, de a dobândi acâstă cali- tate pe o cale indirectă (allero legis colore), măcar că copiii naturali, nerăspundători pentru viţiile părinţilor lor, sunt vrednici de compătimire (misericordia qua indigni: non sunt qui alieno laborant vitis). a Citind însă L. 5, p. IV, e. 5 cod. Caragea, vedem - că legiuitorul nostru a rupt'o, în punctul acesta, cu tradițiunile dreptului roman. „i 5 p. IV, cap. 5 cod, Caragea: «Facem fii de suflet şi drept ade- «veraţi și pre copiiă noştri ce nu sunt: din cununie, când n'avem firesti <Și după lege». 
Și adopţiunea copiilor încestuoşi şi adulterină este contorm cu pres- 

Ă Din textele legii n6stre resultă împlicit! numai o singură. diterință intre copiii incestuoși şi adulterini, şi copiii naturali Simpli, adică că cei dintâi se pot legitima prin Subsequența, căsătoriei şi cei de al douilea neputând profita de o asemenea legitimaţiune, te relativ oprită între părinţii lor. - 
căsătoria fiind absolut sai |
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Părinţii copiilor incestuoși sunt însă în cas 'de dispensă (art. 150 

cod, civ.), liberi a se căsători, şi legitimarea nu mai întâmpină în ase 

menea cas nici un obstacol 2). | | - 

De asemened, sunt liberi şi părinţii copiilor adulterină de a se căsă- 

“ori, dacă n'a intervenit o hotărâre condamnătâre pentru adulterini ($ 100 

cod. Calimah). , o 

_ Donii Aubry et Rau, susținând pentru dreptul irancez, în oposițiune 

cu o lume întrâgă de autori, că adopţiunea copiilor incestuoşi şi adulterini 

e legală, observă însă că Tribunalele aii dreptul şi chiar datoria de a 

respinge o asemenea adopţiune, dacă “din causa conduitei scandaldse a 

persânei ce 'şi propune a adopta un copil incestuos  saii adulterin, ar 

trebui să resulte un ultragiu la morala publică. (t. VI, edit. 4, $ 556, nota 18). 

D-nii Aubry et Rau ai trebuit să facă acestă reservă în presenţa 

art, 335 cod. Nap., care proibă legitimarea copiilor incestuoşi şi adulterini. 

După legile n6stre, din contra ($ 100 cod. Calimach nefiind abrogat), 

părinţii copiilor adulterină se pot căsători dacă n'a intervenit o hotărâre” 

condamnătorie pentru adulterin şi legitimarea copiilor adulterini prin că- 

sătorie subsequentă are loc în asemenea cas Îără nici o greutate. 

Conduita aceluia care săvirşesce un adulteriii saii un incest e fără - 

îndoială scandal6să. Legea însă n'a vroit să prăpădescă pe copii pentru 

viciile părinţilor lor. - | - 

Judecătorii, ce e drept, sunt, în privinţa încuviinţării adopțiunii, 

independenţi ca juraţi (art. 319, 320 cod. civ.), nu le este însă permis 

_nici lor să se pue mai presus de lege. ” | , 

- 'Ppebus să luăm lumea aşa cum este, nu aşa cum ne-o închipuim. 

Legiuitorul nostru a vroit să facă să prevaleze şi sub raportul acesta 

consideraţiunea că nu este drept ase pedepsi copiii pentru greșelile pă- 

rinţilor. El aprobă dar, neîmpedecat de conduita scandal6să a părinţilor, 

legitimarea - copiilor adulterini. . 

IV. 

Adoptatorul are, după legea n6stră, puterea părintescă asupra 

-adoptatului. Asupra averei copilului, adoptat de doui consorţi, se 

cuvine soţului supravieţuitor dreptul de folosinţă, (art. 338 cod. civ.). . 

Codul Napoleon a consacrat fără îndoială contrariul acestei pro- 

posiţiuni. o | | 

Tribunatul a propus de a se adăoga, în urma art. 347 cod. Napoleon, 

  

. 1) Cercetarea pateruitățiă fiind însă oprită, se cere pentru validitatea legiti- * 

maţiuni!, ca să esiste o recundscere de 'bună voe a copilului natural, fie prin act 

autentic, saă în actul de căsătorie sai prin posesiune de stat, resultă a simili din art, 

304 cod. civ,, că recunâscerea prin orl-ce act autentic este suficientă, căci scopul acestel 

disposiţiuni este a garanta sinceritatea şi libertatea recunâscere! (Demolombe, V. No. 

39i), şi recunâscerea în actul de nascere (art. 48 cod, civ.) sai“în orl-care alt act 

autentic,. presintă - aceeaşi garanţie. ” NI , . 

- Legea nâstră prevede recunsscerea copiitor naturali și î12 afară de legitimație 

(art. 307 şi 308 cod. civ.). Acestă recunâscere însă stă în raport numa! cu datoria de 

a presta: alimente. Dreptul la -alimente este un drept netransmisibil. <Esplicaţiunea 

Drept. civ. român» pretinde, din contră, că acțiunea de reclamaţiune de stat (de copil 

„natural) devine prescriptibilă în persâna eredilor copilului natural (Pasc. IUL, p. 167). 

;
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disposiţiunea următâre: <Adoptatorul va exercita asupra adoptatului au- 
«toritatea de tată şi mamă, ast-lel precum este regulată de legi în pri- 
«vinţa celor în virstă mai mare de 21 ani» (Demolombe, VI, No. 149). 

Acestă adăogare nu s'a făcut. Interpreții codului Napoleon, conchid, 
întemeiaţi pe respingerea propunerei Tribunatului, că adoptatul rămâne 

“sub puterea părintescă a părinților sei firescă şi nu este ținut a cere, 
pentru căsătoria sa, consimţimântul sai consiliul adoptatorului (Demo- 
lombe, loc. cit), . . NI NI 

Legiuitorul nostru. a schimbat, în privința adopţiunii, din veri în 
îund sistemul codului irancez, . _ , 

M& mărginesc a reaminti că, după art. 346 cod, civ., se pot adopta 
şi copiii mânoră, după legea îranceză neputend avea loc udopţiunea, în 
nici un cas, înaintea majorităţii adoptatului.. 

„Diierenţa e radicală. In privinţa celor în virstă mai mare de 21 
ani, puterea părintescă se maniiestă cel mult prin darea consimţimân- 
lului la căsătorie. . - 

Dar atributul şi sarcina principală a puterei părintesci în timpul 
minorității copilului este educaţiunea, adică isvorul principal al virtuților 
cetăţenesci saii al căderei moravurilor, - 

Dacă o legislaţiune 6re-care a prescris ca copilul adoptiv major să ceră de la părinţii săi firesci consimţimentul la căsătorie, nu resultă de aici nici măcar că aceeași: legislațiune, -dacă ar îi permis adopţiunea minorilor, ar fi prescris cu tâte acestea, că părinţii firesci conservă pu- terea, părintâscă asupra adoptatului, precum și dreptul şi datoria de edu- cațiune.- - | o - 
„Intr'adevăr, în cele d'intâi redacţiuni ale proiectului de lege îran- cez, prevădendu-se adopţiunea mânorilor, sa dis că adoptatul ese din familia sa și aparține familieă adoplatoruluă în t6te gradele directe și colaterale (Locre, VII, p. 398 şi 434). . 

_ Zulela oficidsă a codului Napoleon are de scop tocmai de a da oca- siune acelui ce'și propune a adopta de a. aprecia calitățile pupilului. „ <Tutela ofici6să are mai presus de tâte de scop de a da tutorului mijlocul „_«de a cun6sce şi dea aprecia caracterul . și disposiţiunile pupilului». - (Demolombe, VI, No. 233). . 
“Tutela ofici6să a codului Napoleon. e Organisata principalmente în vederea adopțiuniă (4ubry et Rau, $ 562). ia „ „Pentru ca să se pâtă pronunța adopţiunea, e neapărat să îi dat. „Mai întâi cel ce 'şi propune a adopta sai copilul, eare posedă afecțiunea. sa, probe eclatante de afecțiune (art. 345 cod. Nap.). : Tutela ofici6să a'codului „Calimach. şi a Dreptului Roman (Zahariae, | ediţ. germană, ş 562) nu are de comun de cât numele cu tutela oficidsă a dreptului francez. : 

n6stră, înconjurând disposiţiunile codului Napoleon atingă-- 
- Legea 

târe de tutela ofici6să, a plecat, fără îndoi că educaţiunea nu este numai un mijloc d “ţile pupilului, ci mai mult un mijloc de ast-lel în cât nu se opune nimic lă ado minor. 
- 

ală, de la punctul de vedere, 
e a cunosce şi aprecia calită- 

a forma, “caracterul pupilului, 

Legea n6stră a voit să atribuiaseă adoptatorului puterea părintescă - 

pţiunea îmediată a unui copil 
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asupra adoptatului, căci, de altmintrelea, nu pricep de ce sa lăsat la o 

parte disposiţiunea art. 345 cod. Napoleon. _ | , 

«Facultatea de a adopta, dispune acest articol, nu va putea îi exer- 

«citată, de cât în privinţa individului căruia 1 sar îi dat, în timpul mi- 

«norităţii sale în curs de șâse ani, ajuldre şi griji neîntrerupte, sai în. 

«privinţa individului, care ar îi scăpat vicţa adoptatorului». 

- Acestă disposiţiune e. singurul mijloc, dacă adopţiunea nu mai în- 

vestesce pe adoptator cu puterea părintescă, de a conserva neatins scopul 

etic al adopţiunei, singurul mijloc de a'l menţine în sfera ce-i aparţine, 

mai *presus-de tocmelile de rând. Ma i 

Singura. circumstanţă care -face să se deosebescă adopţiunea de un - 

paclum succesorium sub condilione ferendi nomânes, este că adopțiunea 

provâcă o schimbare de lamilie ($ 24 cod. Calimach), sai că se cer probe 

prealabile de afecțiune (art. 345 cod. Nap.). | 

Numai. adopţiunea minus plena 'a Dreptului Roman era un contract 

de înteres, cu un scop esclusiv utililar. i 

Adoptatorul nu dobândea, în asemenea cas, puterea părini6scă asu- 

pra adoptatului; părinți? firescă dobândeaii 16te aquisiţiunile făcute de 

copilul adoptiv, us que ad modum usufructus (1. 10 $ 1 cod. VIII, 48). 

_ Sar putea obiecta că codul nostru a resuscitat acestă adopţiune 

imperfectă a Dreptului roman. A 

Dar acestă adopţiune imperiectă nu era, proprii dis, o adopțiune. 

Singurul. ei elect era de a conferi adoptatului drepturi de succesiune ab 

intestato :) (Puchta, Pandecten Ş 445 și Ş 444). Tatăl adoptiv, putea. 

să dispue prin testament de t6tă averea sa (L. 10, $ 1, cod. VIII, 48). 

În asemenea cus nu supravenea un stat noii de copil adoptiv; adoptatul '. 

era, din contră, în raport cu familia adoptatorului, guasi exlraneus. 

lacă un contract esclusiv ulililar, un adevărat pactum Successo- 

“ mium, care nu modifică câtuşi de puţin condiţiunile persone adoptatului. 

Codul nostru, din contră, se ocupă de adopţiune în cartea I, care trateză 

«Despre persone»... . A i 

“ Adopţiunea se înscrie după art. 323 cod. civ. în registrul actelor 

civile. Adoptatul are asupra moştenirii adoptatorului aceleaşi drepturi 

ca şi copiii născuți din căsătorie (art. 315 cod. civ.);. adopțiunea dă 

loc la proibiţiuni de căsătorie (art. 313 cod. civ.);, ea dă nascere obliga-,, 

țiunei de a presta alimente, etc. a „ 

Copilul adoptiv, face prin urmare parte din familia adoptatorului! 

D. Marcade susţine că există o parentella 2) civilă între adoptator 

„şi descendența adoptatului (asupra art. 350 cod. Nap. No. 1V).: 

„Aşa, dar, este adevărat a se dice că adoptatul intră în familia adop- 

. tatorului, și cuvintele art. 313 cod. civ.: «cel adoptat va rămânea în 

familia sa firescă>, se reduc la semnilicațiunea esclusivă: că. adoptatul 

- nu este ţinut a cere, pentru căsătoria sa,. consimţimântul - sai consiliul 

adoptatorului, IE 

PN 

1) L. 10, $ 1, cod. VII, 48: «Per omnia nalurae suae filium aggregavimus.... 

tamen-si întesfatus pater exiraneus adoptivus 'deceserit, habere eum jus ad ejus suc- 

cessionem,. | a , e | . N 

-2) V. art. 707 Landrecht, IL Theil, 1 Titel.
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Doctrina îranceză,- ce e drept, nu e unanimă în punctul acesta. 
+ Dar în presenţa $ 247 cod. Calim,, care nu e contrarii regulelor 

prescrise de codicele actual (art. 1912 cod. civ.), e mai presus de ori-ce 
îndoială că adoptatul intră în familia adoptatorului 1). , , 

Este dar o dilerență de tolo ad tolum între adopţiunea imperiectă 
a Dreptului roman și adopţiunea codului nostru. , Ia 

Pentru ca să punem în lumină raţiunea de a îi a adopțiunii imper- 
iecte a Dreptului roman, trebue să amintim că după sistemul vechiă 
roman, adopţiunea presinta grave inconveniente pentru copilul adoptiv. 
«Să. presupunem, dice d. Demangeat (Droit Romain I, p. 287) că un fii 
«de Îamilie, Titius, s'a dat în adopţiune. La mârtea tatălui săi natural, 
«Titius este încă. sub puterea latăluă stii adoptiv. El a trecut într'o 
«familie străină și e prin urmare esclus de la succesiunea tatălui săi 
«firesc. Titius are el însă cel puţin un drept asigurat la succesiunea fatăluj 
«săi adopliv ? Nu, căci acesta de pe urmă, înainte dea muri, pâte să! 
«emancipeze, şi atunci Titius va deveni pentru dânsul un str&in». Jus- 
linian, a prescris prin urmare, că copilul, care devine sui furis prin 
mortea tatălui săii, dacă e dat de către acesta de pe urmă în adopţiunea 
unui sirein, rămâne, cu t6le acestea, în Jamilia pairis naluralis, şi 
causa acestei prescripţiuni a fost, precum s'a arătat, ca să nu se escludă 
copiii de la: succesiunea părinţilor lor îiresci. <Quis patiatur jura patris «naturalis nexu divino copulata ludibrio (bătaie de joc) defraudari....» 

| Emancipaţiunea şi încetarea puterei părintesei, nu mai are însă, în :dreptul modern, efectul de a eselude pe copilul emancipat, saii pe copilul care intră în o familie străină, de la succesiunea tatălui săii firesc. Adop- tatul intră astă-qi fără nici un pericol în familia adoptatorului. Nu esistă nici O rațiune ca să se prescrie contrariul. ” 
Intr'un cuvânt, la adopţiunea imperiectă a dreptului roman, nuse opera șiîci o schimbare de Jamilie după $ 247 coa. Calim., din contră, - şi după art. 315 comb. eu art. 313. cod. civ. (V. Marcade loc. cit.) adop- tatul, rămâind în familia sa firescă, întră egalmente: în Jamilia adop- tatorului. 
Legiuitorul nostru (trecem la o altă ordine de idei) în deplina igno- ranță a lucrărilor pregătitâre ale cod. Nap., a legilerat din contră sub dominaţiunea principiilor legislaţiunilor anteridre. Ia Intr'adevăr, art. 309 cod. Civ., separându-se de art. 343 cod. Nap, care cere o diferenţă de virstă de 15 ani, a prescris contorm cod. Cara- sea (p. IV, cap. 5, art. 6) şi contorm $ 238 cod, Calim., o dilerență de . ” - . 
Art. 311 cod. civ. de asemenea ' autorisă, în coniormitate cu art. 8, p._1V, cap. 5, cod. Caragea şi cu $ 241 cod. Calim. si în oposițiune cu art. 346 cod. Nap. adopţiunea înaintea "najorităţiă adoptatului, De altă parte este indubitabil că adoptaţiunea copiilor naturali nu e proibită de legislațiunea n6stră actuală. Credem prin urmare că legiui- 

1) Adoptatul rămâne, du i i ' Î ilia z El nu e dispensat de îndatoriaă “Clic mom di nene In famila ea Brest 
184 cod. aust. No. 8. E dat i , păriutescă a adoptatorulur $ 247 coa. Caliaoplatul; a pene Segal Sub asi 
mentul părinţilor s€t firesel. lim.) să eâră pentru căsătorie consimţi- 

„N
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torul nostru, dacă n'ar îi ignorat cu desăvirşire lucrările pregătitore ale 

cod. Nap. ar fi văqut că art. 346, 347, 348 şi 349 cod. Nap. prin expre- 

„siunile vage de cari se servesc, par a pronunţa implicit proibiţiunea 

adopţiunii copiilor naturali (Demolombe, VI, No. 52),- şi în loc să tra- 

ducă acele articole din cuvânt în cuvent, le-ar fi dat din contră o stili- 

sare esclusivă de ori ce controversă. ! 

“Nu putem, prin urmare, să ne întemeiem pe art. 313 cod. civ. ca 

să denegăm părinţilor adoptivi puterea părintescă asupra adoptatului. 

Cu alte cuvinte, art. 313 cit. se pote concilia cu $ 247 cod. Calim., după 

care înfiitorul tată are puterea părintescă asupra înfiitului, căci $ 248 cod. 

-Calim., care, cu alte vorbe, se exprimă întocmai ca art. 313 cit. că: - 

«adoptatul rămâne în familia sa firescă>, departe de a implica o incom- 

patibilitate. cu Ş 247 cod.. Calim. presintă din contră numai le revers de 

la medaille, statuând că puterea părintescă ce o are adoptatorul asupra 

adoptatului, nu lipsesce pe acesta de. pe urmă de driturile familiei năs- 

cătorilor săi părinţi. 
| 

iacă dar că tâte reflexiunile ce ne suggeră art. 309 și următorii 

cod. civ. concură a ne convinge că disposiţiunile $ 247 cod. Calim., şi : 

art. 11 p. IV, cap. 5 cod. Caragea, sunt conforme regulelor prescrise: de 

codicele actual. Adoptatorul dobindesce şi după cod. noii civ. puterea 

părintescă asupra adoptatului. 

Recapitulăm raţiunile cari ati determinat convicțiunea nostră : 10 În 

cele dintâi redacţiuni ale proiectului de lege francez, prevădându-se adop- 

“iunea minorilor, Sa dis că <adoptatul ese din îamilia sa și aparține 

famalie adoptatorului» ; 20 legea n6stră, înconjurând “art. 345 -cod. 

_Nap., nu cere peniru validitatea adopţiunii probe . prealabile de afec- 

țiune. Causa acestei omisiuni intenţionale este că sa conservat în punctul 

acesta regulele cod. Calim. şi ale Dreptului roman: adoptatul întră in 

jamilia adoptatorului. Dacă mar Îi aşa, am trebui să dicem că adop- 

țiunea, după legea n6stră, e un contract esclusiv utilitar. Articolii 313, 

314, 315 şi 823 cod. civ. ne arată însă, din contră, că adopţiunea schimbă 

condiţiunea persone adoptatului ; 30 nu este pici o asemănare între adop- 

țiunea imperiectă a Dreptului roman și adopțiunea cod. nostrv, .cea din- 

tâi nu era, propriii dis, O adopțiune, ci un îel de paclum succesoriutn ; 

40 legiuitorul nostru a legilerat sub impresiunea principiilor dreptului 

„vechii (art. 309, 3l1l cod. civ.) ; lucrările pregătitâre . ale cod. Nap., ai 

fost tot aşa de străine redactorilor cod. nostru; cât e de departe dreptul 

nostru maritim (art. 349 cod. com.) de luarea în posesiune a mărei Negre; 

50 cuvintele art. 313 cod. civ.: «cel adoptat -va rămâne în Jamilia sa 

firescă» trebue să se reducă la semniticaţiunea restrictivă că adoptatul 

"e dator a cere, pentru căsătoria sa, consimţimântul părinţilor săi îiresci; 

60 în fine, $.217 cod. Calim. nu e abrogat: «Drept aceea, înfiitorul tată , 

dob&ndesce puterea părintescă asupra înfiitului» (art. 11, cap. 5, p-: IV, 

cod. Caragea). ” 
| 

| Consecința la care.ne conduce regula consacrată de Ş 2417 cod. 

Calim. şi de art. 11 loc cit. cod. Caragea, este că asupra averei copilului, 

adoptat de dou consorță, se cuvine soțului supravieţuitor dreptul de 

folosință (art. 338, cod. civ.). 
| 

Usulructul asupra averei aduentilii a copiilor, era la Romani un
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rintescă», citim în art. 338 cod. civ. că: 

tatălui s&ă firesc sai a epitropului săă> 
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accesorii esenţial al puterei. părintesci. «...Si quis itaque ilius familias, 

«vel patris sui vel avi vel 'proavi in polestale constitutus, aliquid sibi 

«<aquisierit, non ex ejus substantia, cujus in potestate sil, sed ab aliis 

'“«quibuscunque causis, quae ex liberalitate fortunae vel laboribus suis ad 

ceum perveniant, eas suis parentibus non in plenum, sicut antea erat 

«sancitum sed ad usumfractum solum acquirat...» (Puchia $ 513). 

Cod. Calim., departe de a acorda părinţilor un asemenea drept, a 

obligat pe tată, cu t6tă puterea părintescă a acestui de pe urmă, Să dea 

escedentul veniturilor pupilare cu dobândă, făcând pe tot anul lămurita 

s&mă ($.198 cod. Calim.). - " | 

Legiuirea pentru epilropi din 26 Aprilie 1840, $ 70, a abrogat acsstă 

* disposiţiune a cod. Calim. : «Fiesce-care epitrop, afară de tală, dispune 

«4 70, leg. cit. (coll. Pastia pag. 199), este dator în cursul epitropiei sale, 

-«a' arăta. înscris'la Tribunalul ţinutal, după stirşitul îie-căruia an, starea 

<cărmuirei sale». | | 
Din art. 37 part. III, cap. 21 cod. Caragea pare a resulta că, după 

acest codice, usuiructul legal era ca la Romani un accesorii esanţial al 
puterei părintesci. | 

- “Legiuitorul Caragea, nu sar îi ocupat într'un articol special de 
cestiunea de a se sci, dacă tatăl nevirsnicului are sai nu dreptul de a 
<orândui anume în diata, ca epilropul să nu fie dator a da sema», 
dacă, în privinţa obligaţiunii de a da socoteli, n'ar fi fost, in legislaţiunea 
Caragea, nici o deosebire între tată şi epitropii ordinari. 

„Din cele qise mai sus resultă că-la noi, şi înaintea promulgării cod. 
noii civil, usuiructul legal asupra averei copilului era un accesoriii esen- 
ţial al puterei părintesci. E A 

“ “Dreptul de folosinţă se cuvenea. însă nu numai tatălui firesc, ci şi 
tatălui adoptiv, căci, ori-ce înclinare <ati fiii cei. firesci către părinţii lor, 
«tot acea înclinare şi datorie ai fiii cei de suilet către sulletescii lor 
«părinţi, şi aceștia către aceia» (art. 11, p.IV, cap. 5, cod. Caragea) și 
mai departe : «Intre înfiitori şi înfiiţi, cum şi între urmaşii acestora, să 
<păzesc driturile întocmai ca între cei din nascere legiuiţi părinţi» (Ş 247 
cod. Calim. $ 955 cod. Calim. e singura escepţiune la acâstă regulă. 
Puchta, Pandeclen, Ş 441 în fine). 

Codicele nostru actual na abrogat aceste prescripţiuni ale dreptului 
vechiă (art. 338. cod. civ.). 

„. Adevărul că usutructul legal este un accesoriii esenţial al putere 
părintesci, dacă legea nu dispune espres contrariul, este'atât de evident, 
că legea prusescă. care, 'mi pare, cu:drept cuvânt, a vrut să împiedece 
acestă trecere a usuiructului legal de la părinţii firesci asupra părinţilor 
adoptivi, a statuăt espres în două paragrate contrariul 1). 

Adoptatorul are insă şi după codicele nostru actual puterea. părin- 
A a Adoptatorul are prin urmare şi dreptul de folo- 

sință asupra averei copilului adoptiv. Sub rubrica «Despre pir 
«Tatăl în timpul căsătoriei, şi 

1) «Dacă copilul adoptat e minor, averea sa rămâne sub <administeațiunea 
($ 695, Landrecht, p. II, tiuu 2). <Dar şi tatăl firesc pierde usufructul legal ce-l aparține» (Ş 697, loc. cit.).,



„DESPRE ADOPŢIUNE li 

«după desiacerea căsătoriei, acel. din doui soți rămas în viaţă, conservă 

«dreptul de folosinţă asupra averei copiilor lor până la virsta de dou&- 

«deci ani deplini, sait până la emanciparea lor, dacă se va îace înainte de. 

<acâstă etate». ÎN - SE 

Singura diierenţă este că dreptul de folosinţă se cuvine, după codul 

actual, şi mamei, după mârtea tatălui (saii în casul prevădut de art. 340 

„cod. civ.). . Ea | e 

E evident că nici în privinţa dreptului de folosinţă a mamei asupra 

averei copiilor, nu se pâte iace nici o deosebire între mama îirescă şi 

mama adoptivă. | - 

Legile anteridre neabrogate, '$ 247 codul Calimach și art. 11, p. IV, 

cap. 5 codul Caragea militeză, sub raportul acesta, cu aceeeși energie: în 

iavârea tatălui şi a mamei adoptive. Intre fiitori şi înfiiţi,- cum și între 

“urmașii acestora, se păzese driturile întocmai ca între -cei din nascere 

legiuiţi fii și părinţi (Ş 217 codul Calimach), . Aaa 

Luarea în băgare de s6mă a necesităţii de a se da părinţilor un 

drepl corelativ cu datoria de educaițune, -a colaborat, fără îndoială, la 

nascerea art. 338 codul civil, dacă n'a determinat de-a dreptul acestă 

disposiţiune. - 
Părinţii adoptivi, însă, având: puterea părintescă asupra adoptatului, 

ai necesarmente . și datoria de educaţiune. . . ” 

Dreptul de folosinţă, isvorit din art. 338 cit., nu constitue, după 

_părerea mea, un avantagii în prejudiciul copiilor. - 

Cugetarea că îndatorirea de a da socoteli ar 'slăbi autoritatea 

părinţilor, şi că gestiunea de afaceri, agitând nervul rerum agendarum, 

S'ar pune profanându-le în calea atecţiunii filiale şi paterne, a presidat, 

îmi pare, la creaţiunea art. 338 codul civil. a 

Legiuitorul n'a avut să atingă sfințenia legămintelor de iamilie şi 

scopul adopţiunii este, în sistemul legei n6stre, de a îunda o familie. cu 

legăminte tot.așa de sacre ca acelea ale familiei firesci. 

Părinţii adoptivi ai însă dreptul de folosință, fundat în art. 338 eit.,. 

numai în casul când se adoptă un copil de două consorți. Dreptul de iolo- 

_sință3se p6te esercita, dice art. 338 cit, <în timpul căsătoriei» și «după 

desfacerea căsătoriei». Aşa dar, în afară de căsătorie, nici tatăl. nici 

_ mama nai dreptul de îolosinţă asupra averii copiilor lor (Demolombe, 

1V, No. 609). a - e 

V. 

Copiii legitimi ai adoptatului aii şi ei asupra moştenirii 

adoptatorului aceleaşi drepturi ca şi copiii acestui de pe urmă, 

„a ... “născuţi din căsătorie. 

D. Demolombe, susținând că descendenţii adoptatului nu pot ridica 

nici o pretenţiune asupra succesiunei ab întestato a adoptatorului, nici 

“ jure proprio, nici pe cale de 'representaţiune a autorului lor, se baseză 

pe tăcerea art. 350 cod. Napoleon în privinţa descendenților adoptatului. 

Acestă tăcere este, se dice, în armonie cu art. 349 cod. Nap. şi nu sar 

putea interpreta de 'cât întrun sens de esclusiune în presenţa art. 759 

cod. Nap. (In acelaș sens, Aubry et Rau, $ 560, nota 6).
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Importă prin urmare să scim dacă, adoptând şi în dreptul nostru 
acestă soluţiune, s'ar vedea aceeași armonie între art. 31t și art. 313 
cod. civ. (art. 350 şi art. 349 cod. Nap.). 

Art. 313 cod. civ. dice întocmai ca art. 349 cod. Nap., că există 
o datorie reciprocă de alimente între adoptator şi adoptat, lără u adăoga 
că acestă îndatorire privesce și pe descendențiă acestui de pe urmă. 
Nu putem însă, cu tâte acestea, să restringem sensul art. 313 cit., căci 

“după $ 207 cod. Calimach (Stubenrauck, $ 159, nota 4 și 5) şi după 
novella 117, cap. VII, îndatorirea de a'si da reciproc alimente, există între 
toți descendenții și ascendenţii. e , 

„_- De sar interpreta art, 314 cod. civ. în sentul esclusiunii descen- 
denţilor adoptatului de la succesiunea ab întestato a adoptatorului, sar 
rupe cu chipul acesta, în disprețul art. 1912 cod. civ., acordul între art. 
314 cit. şi $ 247 cod. Calim. | 

Codul Calimach dispune în $ cit. 247: Intre înfiitori și înfiiţi, pre- 
cum și între urmaşii acestora, se păzesc driturile şi îndatoririle întocmai 
ca intre cei dia nascere legiuiţi părinţi și fii (V. codul Caragea, art. II, 
p. IV, cap.5). , 

Regula Dreptului Roman: Ex adoplivo natus, adoptivi locu obli- 
nel în jure civili (L. 27, D. [. 7), a conservat prin urmare la noi până 
astă-di autoritatea sa, în t6te legislaţiunile ce s'aii succedat. 

Dar chiar în dreptul irancez, unde în lipsa unei disposiţiuni ca aceea 
a art. nostru 1912 cod. civ., tradiţiunea istorică nu are o autoritate aşa 
de mare, sa.manifestat, în privinţa cestiunei din discuţiune, păreri diver- 
ginte (Marcade, asupra art. 350 cod. 'Nap., No. 3). Jurisprudenţa îran- 
cesă u decis controversa în favârea -descendenţilor copilului adoptiv. 
D. Zahariae ($ 560, nota 12) accentueză echitatea. 

VI. 

Adopţiunea e nulă ori-care ar fi causele imperfecţiunii sale ? 

Sistemul procesual, care se numea legis actio, a continuat a sub- 
sista şi sub sistemul formular, în privinţa juridicţiunii voluntare (Keller, 
Der Rm. Civ, Process, $ 24). Adoptantur... cum a parente... tertia 
mancipatione în jure ceduntur, atque ab eo, qui adoptat apud eum, 
apud quem legis actio est, vindicantur (L. 1, C. de adop.). 

Adopţiunea cădea și se nimicea îpso facto în cas de emancipare 
„a copilului adoptiv. Emanciparea era o causă de încetare a puterei pă- rintesci. In omni fere jure finila patris adoptivi poltestate, nullum ex pristino relinelur vestigium (L. 13. D. |, 7). Proibiţiunile. de căsătorie 
rămâneaii cu tâte astea eficace. | ' Adopţiunea se putea prin urmare desființa în Dreptul Roman prin mutuus dissensus, căci emanciparea se făcea de ordinar cu consimți- mentul copilului. : 

"Copilul adoptat ca împuber, ajungând la pubertate, putea chiar să 26ră restituțiunea în întegrum, dovedind că adopţiunea s'a făcut în pre- judiciul săi. - Ă 
Şi sub cod. Calim. ($. 250) se putea deslega adopţiunea csvilmente 
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(adică fără a se atinge proibiţiunele de căsătorie) prin unita învoire a 

născ&torului tată sai a epitropului şi a stăpânirei. - 
Codul prusesc, care a servit de model codului Napoleon în materia 

din discuţiune, prevede de asemenea desfiinţarea adopţiunii prin mutua? 

consimțimânt, succedat de omologare judiciară ($ 714, p. II, 12). Acestă 

omologare trebue să fie însă precedată și la formarea adopțiunii de 

publicaţiună (A. G. 0. p. 1, t.1,$7). 
Marcadă (asupra art. 850, Il) combătând pe Toullier, care sus- 

tine, în temeiul legii prusesci, că adopţiuinea pertectă se pote desființa și 
după cod. Napoleon prin acordul comun al adoptatorului și al adoptatului, 

” dice, între altele, că ar trebui să esiste un text formal pentru a se au- 

torisa o asemenea îacultate. o 

” Să nu îie 6re $ cit. 250 cod. Calim. şi L. 13, Dig. [, 7, tecctele formale 
cari autorisaii în dreptul nostru soluţiunea opusă ?''Mi pare ca da. 

Nu se pâte însă susţine egalmente că adopţiunea e şi sub codicele 
actual neanulabilă, căci pe când sub cod. Calim. omnipolența stăpâ- 
pirei, care a sancţionat adopţiunea, Îace ori-ce reclamaţiune în contra 

acestui act juridic imposibilă, adopţiunea se formeză astă-di, din contră, 

numai prin consimţimântu! părţilor, însoţit de omologarea judiciară. 

"Este prin urmare neapărat să trecem în revistă t6te 'viciurile şi 
defectele imaginabile ale adopţiunii şi, constatând în cari casuri adop- 

țiunea este a se considera ca neesistenlă, să căutăm mai apoi causele 

de nulitate, şi să deosebim în fine nulităţile -absolute de cele relative. 

Adopţiunea este a se considera ca neavenilă; 
1. In cas de lipsă de ronsimţimânt din partea părţilor contractante. 

Demenţa, care de ordinar constitue numai un viciu al consimţimântului 

dat, este sub raportul din discuţiune excepţionalmente: o negațiune a 

esistenţii consimţimântului!) (Beţia se află, îmi pare, în aceleaşi condi- 

ţiuni. Demolombe, III, No. 242, 3%). | 
2, In cas de absenţă a omologării judiciare regulat îndeplinită. Forma 

dal esse reî.! a | 
3. Dacă adopţiunea nu s'a înscris în registrul de stat civil în cele 

trei luni după darea hotărârei. Adopţiunea rămâne in asemenea cas, după 

art. 328 cod. civ., fără efect. Si 

: Adopţiunea e neexistentă în aceste trei ipotese. Nu e nevoe de 

acţiune pentru a se obține pronunţarea judiciară a nulităţii, și prin ur- 

mare nici prescriptiunea nici confirmarea nu pote avea loc. 

Ne r&mâne acum să ne ocupăm de causele de nulitate. | 
Declarăm însă înainte de tâte că, după părerea nostră, sancţiunea 

nulităţii nu se aplică la t6te imperlecţiunile adopţiunei. a 

Imperiecţiunile cari nu trag după ele desființarea adopţiunii sunt 
cele următoare: a 

1. Termenul de o lună indicat în art. 321 cod. civ. este un termen! 
reglementar (Demolombe, VI, No. 197).. o 

  

1) Aubry et Rau, VI, $ 558, text şi nota 1, Art, 129 cod. civ, (146 fr.) este 

basa acestei soluţiuni. Veqt Aubry et Hau, V, Ş 451 bis, nota 3. D-nil Aubry et Rau 

admit prin urmare analogia între căsătorie şi udopţiune în defavdrea acestul de pe 

urmă act juridic, respingend, de altă parte, analogia din cestiune în fav6rea adopţiunit 

(VI, $ 558, nota 6). | - “ 
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'2. Condiţiunile de virstă 1) şi buna reputaţiune este lăsată la apre- 
_ ciarea suzerană a 'Tribunalelor. , A | 

- Tacă acum nulităţile absolute de cari pote îi isbită adopţiunea: 
1. Dacă nu. s'a observat regulele de competinţă saii de formă tre- 

„buitâre. pentru periecţiunea adopţiunii (art. 735 proc. civ., alin. [). Aşa 
de exemplu dacă hotărârea omologătoare a adopţiunii nu s'a pronunţat în 
audienţă publică (art. 322 cod. civ.), saii dacă adopţiunea nu s'a înscris în 
registrele de stat civil a adoptatorului (art. 323 cod. civ.). - 
„2.2. Lipsa consimţimântului celui-l'alt soţ (art.:310 cod. civ.). Acestă 

- disposiţiune are de scop a asigura pacea uniunii conșugale. 
"3. Dacă adoptatorul avea copii legitimi la epoca adopţiunii: (art, 

+ 809 cod. civ.), i Ie 
„» 4. Dacă adoptatorul nu. este cel puţin -cu opt-spre-zece ani mai 
„mare 'de cât acela: pe care 'și propune a'l adopta (art. 309 cod. civ,). 

Imperlecţiunile adopţiunii cari constituese numai nulităţi relative 
sunt acestea: Aa - | Sa 

1. Viţiul consimţimentului din causă de dol, erâre sai violenţă (art. 
„162 şi 961 cod. civ.). -.- j | 

Z. Lipsa de consimţimânt a părinţilor adoptatului (art. 311 cod. civ.). 
E - Legiuitorul a prescris condiţiunea consimţimentului părinţilor adop- 
„tatului la adopţiune, după analogia. condiţiunei identice prescrise în 

. materie de căsătorie (art. 131 cod. civ.). | | 
După art. 164 cod. civ. neîndeplinirea acestei condițiuni este numai 

___0 causă. de nulitate relativă: (Compar. IVindscheid, Ungiiltigkeit der 
„ Rechtsgeschălte nach dem" Code Nap.).  - 

„_ Nulităţile relative se pot propune numai de certe persâne, pe când 
din contra nulităţile absolute se pot .pune înainte de tote persânele cari 
„aii un interes pecuniar "actual: și născut. Moștenitorii adoptatorului de 
exemplu pot să atace adopţiunea, proprio jure 2). Insuși adoptătorul sai 

- adoptatul pot cere să se pronunţe o nulitate absolută, căci la disposi- 
țiuni cari interes6ză ordinea publică nu se pote deroga prin pacte pritale 
(art. 5 cod. civ.), . cae 

„Acţiunea în nulitate a adopţiunii,. îără deosebire de nulităţi ahso- 
lute sai relative, să presciie în 30 de ani. | o - 
"Art, 1904 cod. civ. este aplicabil numai când € vorba de anularea 
unei convențiună. Adopţiunea însă eo convențiune care constitue în 
acelaș timp un act de stat -civil (Aubry et Rau, VI, Ş 558, nota 18). 

| „E prea adevărat că nu se pâlte prescrie în contra materielor cari 
se ţin de ordinea publică .(Troplong, „Prescriplion, 1, No. .132). SA presupunem însă că sa adoptat un copil natural şi, îmi pare, în cele - mai multe casuri, tocmai interesul de a se legitima copiii naturali va determina adopţiunile. In asemenea cas este, din contra, în interesul societăţii să aibă mai bine copii: 
Troplong, loc. cit.. No. 133). 

  

1) «Explicaţiunea Dreptului civil Român» susținâni că şi S | 
N c aţiu y nând. că şi o persână de 50 anl, „pote, adopta, un cbpil de 12 ani, pretinde cu tâte acestea că neobsetuarec, condiţiuni- privirea eății adoptatorului (art. 399) e o causă ds nulitate (Fasc. III, fol, 182). oposabiu venţiunea autorului lor, aducâna atingere ordinel publice, nu le este 

» 
” | - 

legitimi de cât bastardi! (Compar.
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Imi rămâne să mai discut în fine o nulitate indicată de doctrina 

îranceză, adică nulitatea tundată pe naționalilalea străină a adoptatului 

saii a adoptatorului. Acâstă cestiune e controversată în dreptul îrancez. 

- Autorii cari susțin că naționalitatea străină a adoptatorului sait a adop- 

tatului e o causă de nulitate (absolută) a adopţiunii, se baseză pe art. 

11 şi 13.cod, Nap. Argumentul consistă în a dice: că adopţiunea conieră . 

drepturi civile 1), şi că prin urmare nu este validă dacă adoptatul sait : 

- adoptatorul nu ai îolosinţa drepturilor civile, iolosinţă care lipsesce străi- 

nului, dacă prin tractatele naţiunei căreia aparţine nu sa acordat egal- 

mente asemenea drepturi Francezilor. . ai | 

D. Demangeal, combătând acestă soluţiune, pretinde că străinul 

_are folosința tuturor drepturilor civile cari aparţin Francezului, cu escep- . . 

ţiunea acelor ce le-ar îi denegat positivamenle legea iranceză (V. Foeliz, 

I, p. 9%, nota a). . . | . 

Art. 11 cod. civ. român a tăiat cu totul acâstă controversă. 

Art. 11. cit. dispune : Străinii se vor bucura în deobște în România 

de aceleaşi drepturi civile, de care se bucură și Românii, afară de casu:- 

vile unde legea ar fi hotărât ali-jel. - A A 

- Legea a hotărât, pe cât scii, altfel numai în privinţa limitaţiunii . 

" drepturilor civile ale Jsraetiţilor, Ei nu aii dreptul a cumpâra proprietăţi - 

imobiliare 2). - - aaa 

Israeliţii nu pot, după mine, nici prin.moştenire dobândi proprietăţi 

imobiliare. Adopţiunea unui Israelit de către un Român ar îi prin urmare 

_îsbită la o nulitate absolulă ($ 1430, cod. Calim., art. 11 şi 815 cod. civ,). 

“Am terminat. | Mu _ | 

Dar, înainte de a încheia scrierea de îaţă, "mi permit a face câte-va 

xeilexiuni finale. ” i 

_. Agregarea adoptatului în Îamilia adoptatorului a fost la noi în tot-. 

S'a-una caracterul principal al adopţiunii. - | 

Codicele actual a făcut bine că n'a adus atingere acestei stări de 

lucruri care, chiar. prin vechimea ei, a căpătat o mare consacraţiune. . 

Adopţiunea e o ficţiune. - NE 
Ficţiunea se deosibesce de presumțiună, prin aceea că, cea întâi 

presupune ca esistent un lapt, despre care se scie că nu esistă, pe când, . 

din contră, presumţiunele consideră ca probaie iaptele cari, departe de - 

a îi certe, sunt numuj- probabile. 
Adopţiunea, ca ficţiune, presupune ca esistent faptul că copilul 

adoptiv este un copil născut din căsălorie. 

Părerea d-lui Marcade (art. 350, No. 3) este, în punctul acesta, 

  

1) De drepturi politice nici nu pote să fie vorba, căci naturalisaţiunea nepu- 

“tându-se dobândi de cât conform art. 16 ccd. civ, e evident că adopţiunea nu aduce 

cu dânsa naturalisaţiunea str&inuluf. : . | 

-2) Decretul din 9 Aupust 1864 nu pronunță acsstă proibiţiune, Argumentul & 

contrario nu este admisibil pentru a se deduce o consecință derogatore la dreptul 

comun. Proibiţiunea se fondeză pe $ 1460 cod. Calim. abrogat numa! în privinţa 

armenilor şi pe disposițiunile respective ale Reg]. Org. "Art. 1912 cod. civ. a abrogat 

numat principiile dreptului vechiă incompatibile cu regulele statornicite de cod. actual, 

şi art. ÎL cit. gice espres că menține legile cari ar fi hotărât alt-fel. «<Esplicaţiunea 

dreptului civil Român» pretinde că art. 1312.cit. a abrogot codic. Calim. şi Regl, Org. 

şi ajunge cu tote acestea la acelaş resultat (Fasc. ], p. 15). e 

N
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singura espresiune a adevărului : descendenţii adoptatului sunt nepoții 

adoptatorulu“;. copilul adoptiv întră egalimente în famila adoplatorului. 

| Intr'adevăr, este contradictorii a se susține că adopţiunea (ca Îic- 

" iune) presupune că copilul adoptiv este un copil imperfect, născut din 

căsătorie ! (Compar. Demolombe, VI, No. 140 şi 141). o 

O îamilie nout, trecerea puterei părintesci în alte mâini, iacă etec- 

tele principale ale adopţiunii. , N 

Fie-care cap.de familie este însă saii un stâlp puternice al ordinei 

sociale, saii complicele anarchiei generale: . 

Părinţii de familie iormeză generaţiunele viitâre. | 
Este dar mare responsabilitatea morală a tribunalului, care pronunţă 

verdictul sancţionar al. adopţiunii. 
“Dar tribunalele aii o putere reglementară şi in privinţa esercâțiuluy 

puterei părintesci. In cas de incapacitate, saii de infidelitate, saii de rea 
conduită a părinţilor, tribunalele intervin regulând cele de cuviinţă 
(Demolombe, VI, No. 368 și 369).. 

Intervenţiunea tribunalelor în asemenea cas, e îolosit6re numai când 
abusurile sunt o rară escepţiune. Quid leges sine moribus valent! 

* 

Acestă scriere atât de departe de pertecţiune, 'mi-a causat cu tâle 
acestea, o mărturisesc, multă bâtaie de cap. 

" Cel "puţin am căutat să mă orientez în labirintul controverselor. 
Pâte că, cu tâte astea, n'am-isbutit a descoperi firul roşii, care 

traverseză acâstă materie. Atâta sciii, că ori-ce sistem implică necesitatea 
continuității şi a consecînţii principiilor. 

Nimic nu e mai uşor, de câtdea pune în urnă operele matadorilor 
sciinței şi a trage la sorți una din părerile divergente. 

Onorabilii lectori vor recunâsce cel puţin că n'am pierdut şirul, că 
n'am hasardat interpretarea legilor, că nam scris şi argumentat fără 
rejlexiune, ab hoc et ab hac. (Dreptul, 1873). 

  

Modificarea, prin contractul de adopţiune a efectelor 
a . adopţiunii. 

(Decisiunea Curţii de apel din Iași secţ. 1, în procesul dintre 
D-na Matilda Chirițescu şi D. Hamilcar Gherghel, pentru întregirea Iegitime)). 

Copilul adoptiv are în privinţa suecesiunei adoptatorului aceleași 
drepturi ereditare ca şi copiii născuţi din legiuita căsătorie (art. 315 
cod civ., $ 949 cod. Calim). - | - | - Copilul adoptat se bucură întocmai ca copiii legitimi de un drept 
de pesorvă (Aubry et Rau, VI, Ş 560, text şi nota 18, Arg. $ 988 cod. 

„Intrebarea este daca aceste drepturi. ereditare, consfinţite de legea positivă, se pot saii nu modifica prin contractul de adopţiune ? 
„Acestă cestiune s'a ridicat acum nu de mult dinaintea Curţii de 

apel din lași secţ, I, cu ocasiunea unei desbateri judiciare.
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D-na Matilda Chiriţescu, copila adoptivă a rep. H. Gherghel, dove- 

dind că liberalităţile din testamentul def. H. Gherghel trec peste partea 

disponibilă, a cerut reducţiunea legatelor la acestă parte (art. 847 cod. civ). 

Hamilcar Gherghel, un alt copil adoptiv al rep. H. Gherghel, com- 

bătând acâstă pretenţie, a escipat că “contractul de adopţiune, care e 

legea părţilor, a modificat drepturile ereditare acordate de lege, reser- 

vându-şi adoptatorul prin ace! contract areptul a lăsa copiilor săi adop- 

tivi, Matilda și Hamilcar, cât va găsi de cuviinţă.” | | 

Intrebarea este daca o asemenea moditicare a drepturilor ereditare 

constitue saii nu o toemâlă asupra unei succesiuni viitâre, iormalmente. 

proibită de lege (art. 702, 965 cod. civ., $ 1082 cod. Calim.) ?. 
Presupunem că contractul e încă în stare de proiect. pa 

Două persâne cu desăvirşire străine una alteia 1) să găsesc în pre- 

senţă. Intre aceste două persâne nu esistă încă nici un raport juridic. 

Nici una din ele nu are, aţă în faţă cu cea-taltă, drepturi actuale sai 

eventuale.  : | , - 

Contractul de adopţiune, ce. şi-a propus aceste pers6ne să încheie, 

are tocmai de scop a crea drepturi eventuale (ereditare) în folosul uneia 

din părţile contrahente. A , 

__ Legea acordând copiilor adoptivi drepturi ereditare, a presupus că, 

acesta va fi în casurile cele mai îrequente voința părţilor contrahente. 

Aplicaţiunea unei asemenea legi disposilive se pote, fără nici un. incon- 

venient, esclude prin o disposiţiune contrarie privată (V.. Puchta, Pan- 

decten, $ 110. Zahariae edit. Anschiitz, III, $ 560, text și nouta 5). 

Drepturile consacrate prin asemenea legi dispositive isvorăsc, în 

-ultima analisă, nu din lege, ci din contract, căci aceste. legi suplinese 

numai şi presupun voinţa părţilor. Si 

“ Sar putea obiecta că legea care acordă copiilor adoptivi drepturi 

ereditare, constitue un fus cogens, şi nici cum o lege dispositivă. 

“Curtea de apel din Iași, judecând contestaţiunea sus menţionată, 

sa pus pe acest tărâm: 
«Considerând (dice decisiunea Curţii) că adopţiunea având de scop 

«esenţial a crea o înrudire care să imiteze pe cât se pâte înrudirea 

„<naturală, legiuitorul, pentru a-i acorda acest elect, a asimilat pe copiii . 

«adoptivi întocmai cu cei legitimi, acordând tatălui în viitor puterea - 

-<părintescă ;. că acest efect nu sar îi putut dobândi, dacă sar admite 

«că Sar putea deroga prin convenţiuni de la ele 2), căci atunci prin o 

«deducţiune logică sar ajunge la absurd?) admițând că sar putea face 

«adopţiuni unde părinţii să renunţe la puterea părintescă ori la impe- 

«dimentele ce nasc pentru căsătorie între adoptand şi adoptat....., Sar 

«putea . contraveni ordinei publice, cu atât mai mult că adopţiunea, în 

sistemul Dreptului Roman, era considerată, ca și îamilia, o instituţiune 

«de ordine publică...» . . 

“Căsătoria, adoptaţiunea sunt instituțiuni de drept privat. 

  

1) Moştenitori! neapărați nu se pot adopta. (Art. 8309 cod. civ.). , 

2) Care ele? Probabilmente assimilarea cu copiil legitimi şi puterea părintescă. 

3) Ce pâte să dea loc la controverse mal jusiificabile de cât distincţiunea între 

“ordinea publică şi ordinea privală 2 Pe t&râmul acesta, credem, nu se pol nicl-odată 

împinge ad absurdum părerile ce le combatem.
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Tot ce se pote qice este că legile, cari gubernă aceste instituţiuni, 

sunt legile de ordine publică, la cari nu se pâte deroga prin conven- 

ţiuni particulare (art. 5, c. civ.). 
Dar scim cu toţii că legile cari reguleză actele de stat civil nu au 

idle acestă importanţă, . - 
Legea cere, de exemplu, să se arate în aclul de căsătorie domiciliul 

__părinţilor viitorilor soți. 
Acâstă lege, decretată în înleresul căsătoriei, e cu t6te astea mai 

mult sâii mai puţin str&ină interesului societăţii. Căsătoria rămâne validă, 
cu t6te că într'un cas particular acâstă formalitate nu sar fi îndeplinit! 

Nimeni nu pretinde că legile. cari gubernă căsătoria, adopţiunea, 
ete., nu sunt în general, legi cari intereseză ordinea publică, precum e 
de exemplu, legea care stabilesce împedicârile de căsătorie, saii- aceea 
care îixeză regulele de competinţă şi iormele pronunţărei 'adopţiunii. 

Aceea ce se susţine este numai că legea, care acordă copiilor adop- 
tivi. drepturi ereditare, este o lege disposilivă, adică o lege care nu in- 
tereseză ordinea publică. o DE | 

Acestă lege presupune numai voinţa părţilor și le permite prin 
urmare să aibă o voinţă contrariă (Laurent, op. et. loc. cit. No. 48), 

Drepturile ereditare ale copiilor adoptivi, presupuse de acestă lege 
dispositivă, nu sunt de esența adopţiunii. 

E știut, în adevăr, că adopţiunea imperfectă a Dreptului Roman, care 
a servit de tip redactorului cod. Nap. (Demolombe, VI, No. 2), nu lăcea 
să se' nască un drept de reservă (legitimă) în favoarea copilului adoptiv 1). 

In general se pâte dice (bine înţelegându-se din punctul de vedere 
al dreptului privat) că numai legile cari fixeză statul, capacitatea și inca- 
pacitatea persânelor,. sunt legi de ordine publică (Laurent, Droit.. civil, 

> No. 47). - - 
Acest principii, contestabil ca adevăr absolut, este, "mi pare, esact 

ca 0 synthesă trasă din Dreptul irancez. - - 
Principii logice invariabile nu esistă. Dreptul este 'o idee de forță 

Legea care fixză statul copilului adoptiv (art. 323 cod. civ., Ş. 237 
cod. Calim.) ar îi, după definiţiunea dă mai sus, o lege care intereseză 
ordinea publică, la care nu sar putea deroga prin convenţiuni particulare. 
Codul Calimach declară, cu toate astea .espres ($ 250, V. $ 135 Austr.) 
că părţile contrahente pot deroga la acestă lege, desiiințând acest act de | 
stat civil prin un zuluus dissensus ! | 

, Ac6stă lege care Îix6ză statul . civil, capacitatea şi incapacitatea copilului adoptiv nu este prin urmare, în sistemul cod. Calimach,. o lege care intereseză ordinea publică. . o ji Curtea -de apel a decis acestă cestiune, tocmai din punctul de vedere al cod. „Calim,, in sens că prin contractul de adopţiune nu se pot modilica drepturile ereditare ale copiilor adoptivi. 
Acestă . soluţiune, -care se 

2 ri in Con cit., comb. 

  

1) V. Windscheid, Pandecten, II, Ş 524, lit. e, 
cc. 

> 

întemeiază, precum am vădut, peo
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„Intre înfiitori şi înfiiţi se păzesc, . dispune $ 247. cit., driturile în 

tocmai ca. între cei din naştere legiuiţi îi. a 

Intrebarea. este dacă 'acâstă asimilare a.copiilor adoptivi cu acei din . 

naștere legiuiţi copii este saii nu este de esenţa adopţiunii?: 

Răspunsul este: ÎN a 

Ş 249 cit.: «Driturile intre înfiitori şi între înfiiţi se pot. alcătui prin; 

«toemele şi într'alt chip, adică: pote să se facă 6re-şi care. deosebire 

«pentru crescerea, înzestrarea, chipul vieţii şi cele-balte, fără însă a 'se 

«str&muta, prin aceste, aceia în $ 245. însemnată înfiinţată ispravă a 

<înfielei sati fără a vătăma ritul Gre-şi-căreia a treia pers6nă». 

Acestă disposiţiune restrânge, în casurile. ce le determină 1), într'un' - 

“chip limitativ, libertatea de altmintrelea ' nelimitată (şi cele-talie) de 

„modificare. ÎN NI e 

In materie de adopţiune sunt numai câte-va interese cardinale în causă. 

__ Contractul de adopţiune: se: pâte desfiinţa prin mutual consimţimânt, 

sai, când e vorba de minori, prin- unita învoire a' născătorului tată-stă, . 

a epitropului şi a stăpânirei, trăgând asestă desființare după sine în ruină 

“puterea părintescă, drepturile ereditare, etc., şi lăsând să subsiste numai 

împedicările de căsătorie ($ 250 cod. Calim.). ! a 

„ Părţile contrahente sunt, a forliori, libere să modifice prin tocmeli 

efectele adopţiunii (puterea părintescă, drepturile ereditare etc.), fără insă 

a se strămuta acea. în $ 245 însemnata înființată ispravă a înfielii sai 

/ fără a vătăma dritul 6re-şi-căreia a treia persnă.  . - 

| "O distanţă imensă separă prin urmare legile cari reguleză dreptu- 

- zile 'de familie ale copiilor născuţi în legiuita căsătorie, de acele cari regu- 

_l&ză drepturile de familie ale copiilor adoptivi. . | - 

| “In adevăr, nici o putere în lume nu pâte autorisa sau legitima, desfiin- 

ţarea statului civil a unui: copil născut din legiuita căsătorie, pe când din” 

contră desfacerea statului de copil adoptiv nu întâmpină nici o dificultate! 

| Părinţii. sunt datori să dea copiilor lor - născuţi din căsătorie o. 

educaţiune. în raport cu starea şi posiţiunea lor socială (art. 185 cod, civ., 

$ 182 cod. Cal.). o a _ o 

La acâstă lege care interes6ză ordinea publică nu. se pâte deroga 

prin. convenţiuni particulare (Demolombe VI, No. 372). 

- Părinţii eraii datori, după cod, Calim. ($ 1623), a înzestra pe copiii . 

lor. D. 'Demolombe (t. 1V No. 10) pretinde ca principiile de morală 

impun acâstă obligaţiune care, cu t6te .astea, pentru alte cuvinte, nu sar 

fi consacrat de legea iranceză' (art: 20£ în. art. 186 rom.). a 

„_ Acâstă lege ($.1623 cod. Calimn.), impunând părinţilor o obligaţiune. : 

morală, este o lege câre intereseză ordinea publică. 

“Pocmela prin care un copil născut din căsătorie legiuită ar renunța. 

la aceste drepturi saii le-ar modifica, tocmelă prin care s'ar deroga la aceste 

„legi, cari interes6ză ordinea publică, ar. îi isbită de. o nulitate radicală. : 

“Copilul adoptiv din contra pâte îără nici un pericol pentru ordinea 

"socială să facă prin tocmele Gre-şi-care deosebire. pentru : crescere, , 

înzestrare, etc.! ($ 249 cod. Calim). . e | 

PI a O a a 

| 1) Adică... fără a se strămuta, prin aceste, aceea în $ 245 însemnată înfiinţată 

ispravă a înfielel saii fără a vătăma dritul oare-și căreia a treia pers6nă... -



- adevăr necontestabil, că drept 
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Adopţiunea nu. este de cât o ficțiune. , 
S'a presupus ca esistent şi real un fapt neesistent. - , 
Căsătoria este o instituţiune fără de care nu pote să esiste nici o 

societate bine organizată. Adopţiunea-nu are acestă importanţă. Ea n'a 
" fost de exemplu admisă în Francia înaintea promulgărei codului Napoleon. 
„Ea nu e cunoscută în Englitera. Adopţiunea nu este o instituţiune indis- 

pensabilă.. A RR pa 
Morala nu impune părinţilor adoptivi o obligaţiune mai strictă către 

copiii ce i-a adoptat de cât .aceea ce o are fie-care om către „apr6- 
pele săi. | II a , 

In cele mai multe casuri nu va lipsi, ce e drept, o afecţiune deo- 
sebită, o iubire adevărată părintâscă de o parte, o pietate îilială de altă 
parte. Adopţiunea va avea prin urmare în cele mai multe casuri un 
scop etic, 

“Legea presupuind acestă afecţiune, ă asimilat pe copiii adoptivi cu 
copiii născuţi din legiuită căsătorie. Aceasta nu este insă de cât o supo-. 
sițiune, căci afecțiunea. pentru copii împrumutați nu resultă necesar- 
mente din natura lucrurilor. 
„De aceea nu se poate dice că morala e otensată, saii că se con= 

travine la o lege de ordine publică. când, în lipsa afecțiunii presupuse, 
Sar face intrun cas particular în contractul de adopţiune vre-o modi- 
ficare în privința crescerei sati a drepturilor ereditare, etc. 

Intr'un cuvânt, legea care acordă copiilor adoptivi drepturi eredi- 
tare este o lege dispositivă. | | 

„Voința părţilor contrahente este, esceptându-se restricțiunile de mai 
„Sus, a tot puternică. Adopţiunea este chiar revocabilă ($. 250 cod. Calim.). 

Adopţiunea trebue să fie supusă, dice Toullier (t II, No. 1018), 
la regula ordinară a tutulor contractelor, cari, pot să. fie disolvilte în... acelaș chip cum s'a încheiat, codul nestabilind în acestă privinţă nici o 
escepţiune. | - 

Marcade, art. 350 No. III, pretinde din contra că ar trebui să esiste un text formal pentru a se autorisa o asemenea facultate. Textul formal, noi îl: avem : $ 250 cod. Calim. neabrogat (art. 1912 „cod. civ.). 
Ceva 'mai mult. După codul nostru se pot adopta şi copii minori. Legea iranceză n'a permis a. se adopta minorii, tocmai pentru că a vrut ca adopțiunea să fie nerevocabilă (Demolomb, VI, No. 128). | Adopţiuhile Sunt deci revocabile, de unde resultă că ele se pot face - ex die, vel în diem, vel sub condilione (Zahariae, ed. Ansehiitz, î. III, - Ş 559 nota 3). 
Adopţiunea e revocabilă 1). Să se mai pretindă, în presenţa acestui econt urile ereditare ale copiilor -adoptivi nu se pot modiliea în contractul de adopţiune !(Dreptul, 1875). 

ON 
În 

Părţile ) Drepturile ereditare ale copiilor adoptivi sunt prin urmare şi ele revocabile ! o Orisate a revoca drepturile eredi i i i 

de ddopiiaea nenle a orale p editare isvoritoare din contractul adopțiune |. î indrituite a „modifica acele drepturi în contractul de 

e
 

-
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Adoptiune.—Consimţi 

c. Civ. — (Cas. 1, 21 Oct. 1899). 

- mântul tutorului. — Lipsă de act autentic.—Dacă viciază | 

consimţământul.—Nalitate relativă.—C ine o poate învoca.—Art. 31l gi 952 

Tutorul adoptatului minor pâte să nu fie presentla incheerea actului 

de adopţiune, şi declaraţiunea sa că consimte la adopţiune pâte să reiasă 

din un înscris autentic saii privat şi chiar. făcut din împrejurările rausei. 

Cerinţa art. 311 c. civ., e prin urmare îndeplinită, dacă tutorul a 

iscălit actul de adopţiune, puţin importă că existenţa consimţământului 

săi nu s'a constatat într'un chip autentic prin un proces-verbal deosebit. 

Mai mult, nulitatea resultând din lipsa consimţământului tutorului, 

e a nulitate relativă şi se pâte deci i nvoca numai de tutorul, al cărui 

consimţământ e cerut de lege, şi de copilul adoptat (art. 952 c. civ.). 

„ Curtea, deliberând, 

Asupra motivului de casare bazat pe <Esces de putere şi violarea art. 318 comb. 

„cu art, 321 codul civil.- 
Având în vedere că intimaţii, în calitate de succesori colateral. al decedatului 

Moise N. Vârlan, ai cerut, dinaintea instanţelor de fond a se declara nulă şi nea- 

venită adopţiunea făcută de către defuncta lor rudă, prin judele de ocol Pârscov, în 

persvana recurentei Efuhia ]. A. Bădulescu, şi a lise restitui averea mobilă şi imo- 

bilă rămasă pe urma defunctului; că acestă cerere de nulitate "şi-o întemeiaii pe motiv 

-că recurenta adoptată, fiind minoră de 16 aul în momentul adopţiunii, nu ar fi fost 

asistată dinaintea instanței judecătoresci de tutorul săi în pers6nă, de re-ce nu se 

constată din procesul-verbal dresat de judele de ocol, cu ocasia consimţământulut 

părţilor, că contorm art. 311 cod. civ. s'ar fi presentat şi tutorul în pers6nă dinaintea 

„ judecătorului de ocol, spre a'şi da consimțământul la adopţiune; că, tribunalui a 

respins acţiunea în nulitate a adopţiunii intentată de intima, iar că Curtea de apel, 

prin decisiunea supusă adi recursului, a primit'o şi.a anulat adopţiunea ; - 

Considerână că după disposiţiunile art. 
„de a adopla şi aceea ce va voi a fi adoptată 

318 cod. civ. persona ce'şi va propune 

trebuesc să se înfăţişeze în persână la 

tribunal, sai după legea judecătoriilor de ocâle, fiind vorba de un act de adopțiune 

relativ la locuitori! săteni, ca în specie, să se înfățişeze la judecătoria de ocol spre 

.a face înseris declaraţiune, că adopţiunea est 

după art, 311 același cod, în cas când pers6n 
e cu consimțământul amândorura; că 

a ce se adoplă, este în etate mal mică 

de 25 de ani, trebue să aducă consimţământul dat la adopţiune de părinţii săi, saă 

de acela din e1 care irăeşte, iar în cas când adoptatul n'ar avea părinţi, să aducă 

-consimțământul tutorului; 

Considerând că din aceste disposițiunt reese învederat, că aceea ce legea cere 

în moă imperios, când e vorba de adopțiune, este în primul rând, că atât adoptatorul 

-cât şi cel ce va voia fi adoptat, săse presinte în pers6nă înaintea instanţei care înstru- 

mentâză în adopţiune, spre a-şi da consimţimântul, şi acesta fară nici o discuţiune, 

persna ce se adoptă, fie mal mare, fie mal mică de 25 an! împliniţi, iar în al doilea . 

tind, şi în casul când acela ce se adoplă este mail mic de 25 ani, trebue să aducă - 

- consimţământul părinţilor, saă al aceluia din ei care trăiesce şi, în lipsa lor, consim- 

ţământul tutorului ; 

Că. aşa fiind, presența tutorului înaintea judecătorilor care instrumenteză, nu 

este neapărat necesară, fiină destul numai consimţământul lui, pe când presența adop- 

_ tatorului şi a pers6nel ce voesce a se adopta, 

- Considerând că o asemenea soluțiune 
este neapărat cerută de lege ; 
juridică, îşi are rațiunea în aceea că 

_judecătoril trebue să fie puşi în măsură a-şi da sâna prin el însuși de diferența de 
. e 

etate . între 'adoptator şi persâna ce se adoptă, precum şi de cele-l'alte condițiuni de 

moralitate cerute de lege şi lăsate cu totul la înţelepciunea şi suverana lor apreciere, 

pe câtă -vreme când este vorba de consimțământul cerut de la tutor la adopţiune în 

„cas când persâna ce se adoptă este: mal mică de 25 anl, e destul ca să existe con- 

:simțământul tutorulu!, fie chiar şi înscris, ca în specie, destul numal să existe în mod 

neîndoios. Atâta a voit legiuitorul, şi dovadă evidentă că este ast-iel, resultă chiar din 

-termenil în care este redactat art. 311 c, civ,; căci legiuitorul întrebuințeză cuvintele: is
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«este dator a âduce consimţământul, ete.> şi nu spune că părinţi! sati tutorul trebue- 
să se presinte în persână spre a-'şi da consimţământul ; 

Că, ast-fel fiind, legea, prin art, 3il cod. civ., nu înţelege de cât să complec- 
"teze capacitatea minorului ce este a se adopta, iar nu că, conform regulei generale 
stabilită de art, 390 codul civil, minorul ar fi absolut incapabil să aviseze când este 

adopţiunea sa ; . | în 

vorba Ce asitană că, ast-fel fiină, şi întru cât toate formalităţile edictate de lege sunt 
prescrise în interesul aceluia ce se adoptă, apoi nu: poate fi ingăduită altă persnă 
străină a invoca lipsa acestor formalități pentru a obţine anularea -adopţiunii, care, 
dealtmintrelea, este profitabilă minorului, căci nu poate fi în spiritul -legei a vătăma 
pe minor cu aceleaşi disposiţiuni legislative, cu cari legiuitorul a voit să'l proteză; că, . 
dealtmintrelea, în fapt se constată că tutorul a şi fost present la instanța de apel, 
adică la 'Tribural, care, în conformitate cu disposiţiunile art. 319 cod. civ., fiind chemat 
a vedea,.ca şi prima instanţă: 10 dacă sunt îndeplinite sai nu toate condiţiunile ce- - 
rute de lege şi 2 dacă persna care voesce a adopta, se bucură de o bună repula- 
ţiune,. s'a pronunţat prin a încuviința adoptiunea ; , CL 

Că dar, în specie, argumentul pe care se întemeiază cererea de nulitatea adop- 
țiunii, consistând în aceea că consimţământul dat de tutor înscris, era viciat, nu este 
valabil ;. că dealtmintrelea acestă nulitate, neputând fi invocată de cât de persâna al 
cărel consimţământ se pretinde a fi fost imperfect, sai de erezii stil, răi şi cu vio- 
larea textelor de lege arătate în motivele de casare, a judecat Curtea de fond când 
a.anulat adopţiunea, şi deci molivele de casare fiind întemeiate, cată a se admite re- 
cursul, . 

Pentru aceste motive, cas6ză. 

"— Aânolațiune. — După legea iranceză (art. 316, v.. şi art. 311 
român), adopţiunea nu pote, în nici.un cas, avea loc înainte de majo- 
ritalea adoptatului, pe când, din contră, articolul nostru 311 cod. civ., 
nu cuprinde o asemenea mărginire și îngădue' deci şi adopţiunea 7i- 
norilor. | | ! | A i Di 

„Mai mult, art. nostru 311 cod: civ., ca să nu lase nici cea mai 
mică îndoială în acestă privinţă, prevede anume casul minorității adop-- 
tatului. și hotărăsce că,-în cas când adoptatul n'are părinți, se va cere 
consimţămentul tutoruluz. | a E 

Rămâne aşa dar cu desăvirşire dovedit că legea n6stră, în desbi- 
nare cu codul Napoleor, s'a ţinut în punctul acesta de vechile nostre 
legiuiri (pravilile lui Calimach și Caragea), cari învoiau ritos şi înfiala 

"unui sprevîrsnic 1). . 
„Incolo însă, băgaţi de semă, nu există nici 0 deosebire între art. . 

nostru 311 cod. civ. și art. 346 îr, și dar, pentru mai bună lămurire, 
vom face deocamdată abstracţiune de deosebirea de .mai sus Și vom căuta. 

„Nu e vorba, o spunem încă odată, în art. 346 codul Napoleon, de consimţământul ce'l daă părinţii pentru înfiala copiilor lor minori, ci se presupune, din contră, că adoptatul e major (adică de 21 de ani), dar n'a împlinit încă majoritatea adoptivă de 25 ani2). ao 

  

N 

1) V. $ 241 codul Calimach şi art, 's, partea 1V, cap. V codul Caragea. V. şi articolul mei «Despre adopţiune», din Dr "Art. 207 italian hotărăsce, de asemenea reptul No. 68 din 1873 (V. supra, pag, 97),. 

18 ant împliniţi>. «Minorul nu pote fi adoptat, dacă nu are 
2) Art. 846 codul Napoleon adaogă (adaos care lipsesce din codul nostru) : : <. et stil est majeur de vingt-cing- ans, de i J ini 

, -Trequcrir le conseil>. După împlinirea - virstel de „25 ani, adoptatul trebue să ceră consiliul părinţilor (acte res ectuose) ca. a căsătorie (V. art. 134 cod. civ. român), a - P iii
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- Cum trebue să se constate existența consimţământului părinţilor ? - 

Art. 3-16 codul Napoleon (311 român) sămăluesce îără îndoială adopţiunea 

cu căsătoria 1), şi t6tă dar întrebarea este dacă art. 73 codul Napoleon,. 

(Cf. art. 59 român) cere saii nu un act autentic? 
Curtea din Pau, secţiuni-unite (decis. din 24 Martie 1859)a hotărât .. 

că, cu-tot art. 73 cit., consimţământul ascendenţilor e cârmuit de dreptul... 

comun, adică că pote să fie dat prin act autentic saii privat, ba să reiasă.. 

chiar tăcut. din împrejurările causei 2). 

Laurent, din contră, învaţă că, chiar de nar exista art. 73 cit.,. 

căsătoria ar îi încă un-act solemn, sciut fiind că învoirea .ascendenţilor 

e cerută pentru cuvinte de ordine socială şi trebue.dăr,. după spiritul: 

legci, să fie constatată prin un act autentic 2). ÎN 

Vom vedea îndată că în materie de adopţiune legea nâstră a curmat . - 

acâstă controversă. Ne oprim însă un moment tot la articolele n6stre,. 

cari sunt identice cu articolele codului Napoleon, şi întrebăm cum a tâl: 

măcit. Inalta Curte acăste texte, ca să ajungă la resultatul că învoirea . 

tutorului nu trebue să îi statornicită prin un înscris autentic ?:) 

Reese, zice Inalta Curte, din 'art, 318 (ci. art. 353 în) combinat . 

cu art. 311 (cf. art. 346 în.) că numai adoptatorul şi adoptatul trebue să. 

se înfăţişeze la “Tribunal, iar nu şi părinții adoptatului, căci învoirea 

acestor de pe. urmă are a se aduce numai, după glăsuirea art. 3t1 cit.+ 

Dar întrebarea, ori-cine o simte, nu este aici. Punctul hotărâtor este, 

din contră, de aști, cum trebue să se constate învoirea părinţilor 5) (facem 

deocamdată abstracţiune de tutor ca să ne apropiem de dreptul francez), - 

adică dacă trebue să se aducă învoirea lor constatată prin act autentic ?: 

Inalta Curte înţelege prin urmare a dice (considerentul de mai sus 

mar avea alt-îel nici o noimă) că adoptatul nu e ţinut să aducă un act 

autentic constatător a învoirei părinţilor saii a tutorului, pentru că legea 

noastră hotărăsce lucrul alt-iel. | | , | . 

In adevăr, în ceea-ce privesce actele .de adopţiune ale locuitorilor 

săteni, legea noastră se mulţumesce cu o simplă legalisare 5), adică cu. 

  

1) Laurent, «Droit civil frangais>, IV, No. 204. _ , 

2) V. în acelaş înţeles, Demolombe,. «Cours de code Napolton», Iil, No. 55 şi 

52. In adevăr, art, 73 francez (59 român) hotărăsce că actul autentic despre consim- 

țămâatul ascendenţilor va, cuprinde numele, profesiunea . şi domiciliu! viitorilor soțr,. 

etc., dar nu dice categoric şi imperativ că învoirea ascendenţilor nu se pâte stabili: 

de cât prin act autentic. EI bine, forma solemnă e 0 escepțiune, care nu nl se pâte 

impune de cât în puterea unei anume legi. V. însă Demolombe, op. cit., IV, Nr. 27 - 

şi 35. Teoria acestul autor e dar contradicătâre.  .. . Ă 

3) Laurent, «Principes de-droit civil francais», Il, No. 319. V. însă Laurent, 

op. cit., LV, No. 204 şi 230, doctrina acestul autor e.prin urmare, de asemenea, în 

-- dou! perl. 
4) După legea germană, actul de adopţiune trebue să fie întărit de Amnstgericht. . 

V. $ 1741 c..civ., german şi Gesetz iiber die Angelegenheiten der freiwilligeu Gericht--. 

sparkeit vom 17 Mai 1898, Ş 65. „ | 

- 5) Insăşr părinţii pot, o spu nem în trecăt, să facă să fie representanţi prin pro- 

curatori, presenţa lor nefiind neap &rată (arg. art. 23 e. civ.). V. Laurent, op. cit. IV, 

No; 216. 
„6) V. Legea Jud. de ocâle din 9 Martie 1879 art. 62. Judecătorul de ocol e. 

competent, după acâstă lege, de 'a legalisa şi de a-încuviința sai respinge adopțiunea.. 

V. cas. rom.'din 12 Februarie 1885 (Dreptul No. 52 din 1883). V. și art. 67 legea - 

jud.: de pace din 1 lulie 189). a 
-
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adeverirea iscăliturilor, şi nu. cere o constatare aulentică a declaraţiunei 
ai | | | 

părților) putem dice, că aceasta este regula generală de urmat, faţă cu 

part. III cap. V, art. 8 codul Caragea, care orânduește categoric: 
«Câţi fac fii de suilet nevirsnici, să'i iacă prin ştirea și adeverirea 

judecătoriei locului, înfăţişindu-se însu-și cu dânșii și cu rudele lor cele 
“mai de aproape» 2). ! N . N 

„Acestea dise, trecem acum la adoptaţiunea copiilor nevîrsnică, 
„adopţiune care, după cum am vădut mai sus, e oprită de codul Napoleon 
(art. 846), dar e implicit şi irte energic consiinţită de art. 311 al co- 
dului nostru civil, în conglăsuire cu vechiul drept al ţărei. 

Nasce aşa dar, întâi şi întâi, întrebarea, dacă minorul poate să 
intre la mijloe personal, saă dacă, potrivit cu- dreptul comun (art. 396 
codul civil), nu e volnic să se pue personal înainte, ci trebue să fie 
'represintat de tutorul săii, care încheie cu adoptatorul contractul de 

* adopțiune ? | 
Art. 311 codul civil, răspunde : adoptatul va cere consimțămintul 

-tutorului. Nevirstnicul, va să dică,-trebue să se înlăţișeze personal îna- 
intea judecătorului și să: aducă invoirea tutorului, asemănat cu (radițiu- 
«nea ţărei, care reese din dreptul roman 2) şi din pravila de mai sus a 
codului Caragea. a 

Dacă e aşa, intrebarea este, în al douilea- rând, care este urmarea 
lipsei consimţimântului părinţilor saii a tutorului? Există, în asemenea 

cas, o nulitate absolută, ce o pâte pune înainte ori-ce parte interesată, 
:saii o nulitate relativă ? | | 

Luăm, întâi şi întâi, o ipotesă care e comună dreptului nostru şi 
dreptului irancez, presupunem adică că adoptatul e major (de 21 ani) 
-dar n'a ajuns încă la majoritatea adoptivă de 25 ani (art. 311 cod. civ.): 
cine se poate plânge de lipsa consimţimântului părinţilor ? 

Parerile sunt împărţite. Demolombe socotesce că nulitatea de. care 
“e vorba e relativă și că dar «<L'action en nullit6 ne serait proposable que 
par les pâre et mâre dont le consentement âtait requis, et par Ladopi€ 
“Aui-mâme». 

In adevăr, desvoltă jurisconsultul irancez, după art. 182 codul Napo-. 
leon (164 român), căsătoria se p6te ataca numai de către acei al cărora -consimțăment este cerut, potrivit cu principiul că pers6nele capabile nu 

1) Mare este, de sigur, deosebirea între o simplă leeali şi j 
| ] , plă legalisare şi o autentificare. Legea n6stră pentru autentificarea actelor din 1 Septembre 1886 Botărăsea ăt 15), în adevăr, că constatarea declarațiunel părților că actul este făcut cu consimță- „mentul lor, etc., e cerută sub pedepsă de nulitate a actului. Nu ajunge prin urmare iscălitura părţilor şi legalisarea iscăliturel, ci judecătorul trebue să facă încă anume menţiune că părţile au iscălit şi au declarat îavoirea lor. V annotes, NL Organisation du notariat, art. 14, No. 13 - Const. 11 cod. de adoptionibus, VIII, 48: '<... hoc insu îs i 
2 a iu, m actis - venientibus apud competente judicen manifestare, praesente co qui ao atu si DOR cont ra icente, nec non €0, qui eum adoptata. D. Dim. Alexanaresco (<Dreptul Sil. ro n>, 1, pag. 340 text şi nota 2) crede totuși că consimțământul ar fi valid iar dacă s'ar da prea un act sub semnătură, privată. : 3) Represintarea nevirsaiculul era resi în acâstă materie exclusă a <od. de adoptionibus, VIII, 48, V. Waechter, Pandecten, II, $ 251, oarbă Const, 11 

. Sirey-Gilbert, <Les codes. 
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pot opune pers6nelor necapabile necapacitatea lor (art. 1125 codul Nap., 

ci. 952 român 1). “ 
„Laurent, din contră, întâmpină că, dacă sa hotărât că nulitatea,. 

care există pentru căsătorie .e. relativă (art. 182 codul Nap. ci. 164 

român), acâstă disposiţiune nu se pote întinde la adopţiune, căsătoria meri- 

tând o favâre mult mai mare de cât adopţiunea 2), i] 

, - Ei bine, argumenteză juriseonsultul belgian, cestiunile de stat (căsă-.. 

toria, adopţiunea, etc.) sai privit pururea ca fiind de interes general, 

şi cansele de nulitate caută deci să împărtăşescă acest caracter şi să fie . 

absolute. Sa : 

Principiul apoi, adaogă Laurent, că cel capabil nu pâte să opue- 

celui necapabil necapacitatea sa (art. 1125 cod. Nap., ct. 952 român), nu. 

are absolut ce căuta în casul nostru, adoptatul fiind şi trebuind să îie - 

major şi majorii fiind capabi i5). E 

lută dar că, după însăşi părerea acestui mare autor, nulitatea resul- - 

tând din lipsa învoirei tuloruluă, ar fi fara îndoială o nulitate relativă 

(art, 1125 cod. Nap., 952 român), dacă legea iranceză ar îngădui, ca cea 

română, adopţiunea unui nevîrstnic *). a o 

Nu încape prin urmare nici O îndoială, că nulitatea irasă din împre- - 

jurarea că adoptatul nevîrstnic n'a adus învoirea tuloruluă, e o nulitate . 

relativă, şi nu se pâte dar invoca de cei capabili în contra minorului, 

în folosul căruia-e introdusă (art. 952 cod. civ.) ' | 

” E vădit lucrul acesta. În adevăr, adoptatul e nevârsinic şi un Minor - 

nu e capabil să contracteze în acâstă - materie Îâră consimţimântul tuto- 

rului ; e vorba deci de o necapacilate în casul de îaţă; nulitatea aşa 

dar e relativă. : 
Inalta Curte hotărăsce prin urmare cu drept cuvânt că, fiind vorba. 

în speţă de adopţiunea. unei minre de 16 ani, nulitatea pentru neconsta- - 

tarea învoirei tutorului, nu se pâte invoca de cât sai de tutor sai de 

adoptat (art. 952 cod. civ.)- E elementară ideea acâsta 5). 

ÎI 

1) Demolombe, Op. cit, VI, No. 204..- - , 

2) Laurent, op. cit. 1Y, No. 204. Idea că adopțiunea nu merită nici o favore - 

are un bun înţeles în Franţa, sciut fiind că obiceiul franco-german oprea adopțiunea. 

(V. Laurent, op. cit., IV, Nu, 190), dar se polrivesce ca nuca "n perete la no!, vădit : 

lucru fiind, din 'contră, că tradiţiunea n6stră este fârte favorabilă adopțiunil. Insuşi 

vechiul drept german, cu tote că nu cunoscea adorțiunea de drept privat, admitea 

însă aşa numita adoptio per ara, ete, (V. Bluntschli, «Deutsches Privatrecht>, Sv8. 

pag. 648 urm.). Adopţiunea există, adăogăm, la tâte' popârele, chiar la naţiunile cele 

stibatice, şi e dar de drept patura! după jurisprudența etnografică (V. A. H. Post, . 

«Die Grundlagen des Becht, Autban einer. allgemeinen Rechiswissenschaft aul socio- 

"logischer Basis», 1684. pag. 219 urm.). | 

3 Laurent, op. cit., IV, No: 233 | | 

- 4) D. Dim Alexandresco («Dreptul civil 'român», 1, pag. 382, text şi nota 4) 

consideră totuşi, în contra evidenţei chiar, nulitatea de care e vorba ca o nultitate - 

absolută. V. însă în înteles Opus articolul meă «Despre adopţiune»>, din Dreptul pe . 

1873 No. 80, supra pag. YT. | 
- : 

5) Jurisprudenţa nâstră nu S'a rostit însă încă asupra cestiunei de a se şti, - 

dacă adoptatorul are sai nu puterea părintescă asupra adoptatului. Negativa, s'ar 

utea dice, reese din art. 313 “cod. civ:, care hotărăsce: «Cel adoptat va rămânea în . 

familia sa firescă: Adoptatul, va să dică, nu va intra în fami ia adoptatorului, care 

nu va exercita deci puterea părintescă. Dar Gre aşa să fie? Art 248 cod. Calimach - 

legiuiesce, de asemenea, că înfiitul nu se lipsesce. de driturile familie! firesci, dar art... i



247 cod. Calimach hotărăsce cu tâte acest 

„€iv, (V. articolul mei «Despre adopţiune», din Dreptul pe 1873, No. 

taiea de tată și mamă, adă 

-der Histoire fiir das Leben> 
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 Analisa hotărârei de mai sus odată terminată întrebăm, în fine: 
Carei rațiunea filosofică a adopţiunii ? Reclamă legile istoriei, combi- 
nate cu legile firei omenesci, o asemenea rânduială ?. Cum se [ace că 
-adopţiunea ademenesce până chiar şi pe locuitorii săteni ? 

Există, răspundem, o lege înăscută îirei omenesci ca să dorim per- 
“petuarea numelui nostru și al obiceiului strămoșilor noștri, să păstrăm 
„adică tradiţiunea istorică, și dar, dacă nu avem copii trupesci, instinctul 
ne duce cu necesitate la instituţiunea adopțiunii 1). (Dreplul, 1900). 

ON OO 

' Adopţiunea, nevîrstnicului (art. 311 codul civil). 
“Tradiţiunea romană, — Neviîrstnicul se înfăţişeză, personal 
“înaintea, Tribunalului, care încheie actul de adopţiune, cu 
„autorisarea numai a -tutorului săă, care nu'l represintă.— 
Teoria contrară. — După acestă teorie chiar, numai nevîrst- 

“:nicul se pâte plânge de adopţiunea, făcută cu călcarea art. 
390 codul civil. 

Adopţiunea nevirstnicilor, consfinţită de art. 311 alin. 2 al codului 
“nostru civil, nu o putem judeca după calapodul francez, şi acâsta pentru -cuventul simplu că legiuirea iranceză (art. 346 cod. Nap.) hotărăsce din „contră :: <L'adoption ne poura avoir lieu avant la ajorile de Vadoptâ». -Utopiştii noştri așa dar nu aii de rindul acesta putinţa să alcătuiască din comentarele îranceze lără număr un mișmaş românesc, în care nici -0 iotă să nu fie a lor, să dea:cu țărină în ochii poporului, adică, . cum die Digestele : <subreptum libri populo dare (V. L. 2, $ 7, Dig. de ordine juris... I, 2), ” 

Dacă însă nu ne este iertat să dăm iama prin literatura juridică “străină, este, din contră, bine, drept, vrednic de t6tă lauda să ne însușim 
În O 

cod i ea ritos că înfiitorul tată dobânâesce puterea părintescă asupra înfiitului. Trebue prin urmare, să recurgem 'în acestă “materie la vechiul drept al țărei, care'nu e contrar noului cod civil, potrivit cu art, 1019 cod. 
76) Dacă juris- d 1 ez a propusa se „că adoptatorul va exercita asupra adoptatulul autori , ogire care s'a respins. Orl-cum, însăşi jurisprudenţa fran- ceză judecă ca adoptatul întră în familia adoptatorului, în acest înțeles, de exemplu, că şi descendenţii. adoptatului moştenesc pe adoptator. Şi, dacă acestă cestiune, pre- cum Şi întrebarea dacă datoria alimentară există între adoptato: şi descendenţii adop- tatului, e controversată în dreptul francez, acâsta vine de acolo că adopțiunea era oprită de vechiul drept francez şi nu se bucura deci de favoarea autorilor francezi Cod. Caiet, OP cita IV, No. 190). Iradiţiunea nâstră, din contră (V. SŞ$ 139 şi 947 . ; . Caragea, par .V ” i zori de ma! sus. D. Di. Aletaniaesco oo cea. ma A 11) taie da Etaregp ontroversele 

prudența franceză hotăreşte contrariul, causa este că Tribunalul frane adăoga la art. 347 cod. Nap. 

obiceiului franco-german. , tom . 1, pag. 850) dă lotuşi  precăderea 1) Zreudelenburg « Naturrecht auf dem Grunde q i i 3 

- D Zr ] r er Ethik», 1868,-8 139, par. 
305. Fr. Nietesche CeUnzeitgemăsse Betrachtungen», II, <Vom Nutzen a Nachiheii » pag. 111—119) lămuresce de asemenea că istoria e nea- erim de escesul istoric, | 
părată, dar că trebue să ne
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metoda, sistemul; arta de interpretare a 'străinului 1), şi întrebarea dar 

este ce înrîurire învoesc marii - autori tradițiunii pentru tălmăcirea 

codului nostru: civil ? E i 

Ei bine, însuşi Laurent, care tună şi iulgeră de alt-iel în contra: 

tradiționaliștilor & outrance, cari "1 scot din sărite2), recunâsce că tra- 

diţiunea are și trebue să aibă o autoritate covirșitâre pentru tâleuirea, 

codului civil, atunci când codul a menţinut”o. a Ă 

Ba, iurisconsultul belgian merge pâte chiar prea departe, când dice 

că, faţă cu laconismul art. 1167 cod. Nap. 1975 român), acțiunea Pau- 

liană a rămas în dreptul modern îrancez așa cum a organisato tradi- 

-țiunea romană : o acțiune în nulitate, şi nu sa metamoriosat în o acţiune 

-personală în daune-interese 3). . Ie - 

Acestea dise, trecem acum la art: 311 al: codului nostru civil care, 

cum am arătat mai sus, a păstrat tradiţiunea ţărei, şi vom căuta să 

limurim mai bine ideia nâstră, nu pentru că o credem prin sine însăși 

învederată; ci pentru că e neapărat să discutăm lege artis şi nu în pustiii. 

Un lucru e, înainte de tâte, sigur și netăgăduit, că atât jurispru- 

denţa nâstră cât şi autorii noşiri se unesc a mărturisi că art. 31l alin. 

21) a coditicat'ritos adopţiunea nevîrsinicilor, potrivit cu obiceiul pămân- 

tului, dar contrar sistemului codului Napoleon. 

Nasce însă întrebarea — și tocmai întrebarea acesta a dat loc la o" 

controversă turbată — nasce, dicem, întrebarea : derâgă sai nu art. 3ll 

la art.:390 codul civil? Inţelege adică art. 31l că nevirstnicul trebue să 

se întăţișeze personal înaintea tribunalului, cu autorisareu numai a tu- 

“torului. să, care încolo nu-l represintă?.  -- 

Art. 311 alin. 2, răspundem, hotărăsce espres că adoptatul nevirstnic | 

va cere consimţământul tutorului săii; care dar pâle să lipsescă, şi art. 

318 codul civil orânduesce, de asemenea, limpede şi lămurit că adopta- : 

  

7 - , - > 

1) Herder se rostesce în acestă privinţă ast-fel : «<Raube dem Fremden nicht das 

Erfindeu, sonăern 'die Kunst zu erfinden, zu erdichten, einzukleiden», - “ | 

” 2) Noi însă suntem cumplit bântuiţi de răul diametral contrar: ideologia, moda, 

gicismul. RI . 

Iogjeis 3) Y, Laurent, Droit civil frangais, XVI, No. 433 şi 483—486. (D. Dim. Ale- 

sandresco, Dreptul civil român, V, pag: 953, nota 1], citâză totuși pe Laurent pintre 

autorii cari învaţă contrariul). În acelaş înţeles, Baudry-Lacantinerie, Precis de droit 

civil, 11, No. 924, şi jurisprudenţa franceză. Tradiţiunea romană însă e controversată 

(V. Wirdscheid, Pandecten, H, $ 465, nota 1), şi însuşi Laurent (op. cit. XXIII, p. 

32 urm.) ne spune că trebue să, înlăturăm tradiţiunea, cânâ ea e nesigură. Nu ne 

rămâne prin urmare e cât să ne ținem de textul art. 1167 (975 român), care nu pre- 

vede nici expres nici implicit sancţiunea nulilăţii. Incheiăm prin urmare şi dicem că + 

acţiunea Pauliană e o acţiune! personală în daune-interese. 'V. în acest înțeles jurispru- 

„ denţa nâstră. şi majoritatea autorilor francezi, Noul cod civil german sare asupra 

acţiunii Pauliane, şi espunerea de motive, ne explică lucrul, dicând că acestă materie 

aparţine falimentuluă civil. (N. «Motive zu dem Entwurfe eines biirgerlichen Geselz- 

“ Duchs fiir das deutsche Reich», II, pag. 2). V. în acelaș înțeles legea austriacă din 16 

Martie 1884. Art. 953 austriac ($ 1986 cod. Calimach) nu mal are deci, față cu acâstă 

lege, nic un cuvânt de a fi. Mam ocupat mal pe larg cu acțiunea Pauliană şi cu acţiunea 

” în simulaţiune în articulul mei «Simulaţiunea și frauda, etc.». (V. Dreptul No. 9.şi 10 

din 1891). V. şi Din. Alexandresco (op. cit, V, pag. 275 urm. şi 205 urm.). 

„- 4) Art. 811 alin. 2 glăsuesce: «In cas când adoptatul'n'are părinţi, se va cere : 

„ „consimţimentul tutorului>, 
| -
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vor înfățişa la tribunalul respectiv, o ÎN 

Ei bine, tocmai acesta este cu ochi şi cu sprâncene tradițiunea 
țărei, aşa cum ne-o întfăţişază dreptul roman și pravilile Caragea și Cali- 

torul şi adoptatul, fără deosebire dacă acesta e major sati minor, se 

-mach, căci aceste legiuiri reclamă. presența personală a nevirstnicului la 
actul de adopţiune, şi autorisarea tutorului, care nu represintă de alt-iel 

e minor. 
P In adevăr, după codul Justinian, represintarea nevirstnicului era cu 
desăvirşire esclusă în acestă materie (L.: 11 cod. de adopt. VIII, 48), în 
acest înţeles totuși că nu se cerea învoirea espresă a adoptatului, ci ajungea 
ca dinsul să nu se împolrivâscă, aşa că se putea adopta şi un înfans!). 

Codul Caragea înţelegea lucrul tot ast-iel, precum se pâte vedea 
din part..Ill, cap. V, art. 8 al acestei legiuiri, care hotărăsee: <Câţi fac 
fii de suflet mevârsinică, să “i îacă prin ştirea și adeverirea judecătoriei 

" locului, înfățişindu-se însuşi cu dinşii şi cu rudele lor cele mai de 
aprâpe». a | 

Reese apoi până la evidenţă din $ 237 combinat cu $ 241 din codul 
Calimach că adoptatul (înfiitul) nevirstnic trebue să figureze personal) 
în actul de adopţiune şi să aducă numai autorisarea sai primirea epi- 
tropului, care nu "1 represintă mai departe în materie de adopţiune. 

__ lată cuvintele fârte puternice, pe cari s'a întemeiat Înalta Curte 
secţiunea I, prin decisiunea ei No. 373 din 27 Octombre 18993), co să 
hotărască că art. 311 alin. 2 a menţinut tradiţiunea, a derogat adică la 
art. 890 codul civil, a dispus că nevirstnicul trebue să figureze personal 
(art. 318 cod, civ.) în actul de adopţiune şi să aducă numai autori: 
sarea iutorului, care nu "] represintă în acestă materie. 

Ce iolos? Ne îndoios este că la noi a prins rădăcină răul obiceiii 
de a ne călăuzi de codul Napoleon şi în materiile n6stre tradiţionale, 

» adică de a înlătura tradiţiunea ţărei ca o Pipeică nenorocită, care nu 
merită de loc să stăm de vorbă cu dinsa. 

Autorii noştrii, în.adevăr, vor mai bine să scrie multe şi mărunte 
sur la quadruple racine de la ruison pure, de cât să facă jat în ciu- 
perci, să'și pârda timpul cu nisce vechituri netrebnice, să sape adânc, să 
se întârcă la vechia datină a ţărei. : 

Nu e deci de mirare că teoria de mai sus a Curţei de casaţiune 
sec. I, n'a cădut sub bunul simţ al tuturor, ca de dou ori două face 
patru, că sa tocat încă odată de liturghie, că s'a dat o îmboldire împri- 
cinaţilor să mârgă înainte, să incerce adică și calea secţiunilor-unite. 

Prea bine. Inalta Curte secţ. 1 adaogă însă — și aici e tocmai nodul 
procesului de care e vorba, —că, chiar adevărat de ar îi că art. SIL 
n'a derogat la art. 390 cod. civ., totuşi lipsa Jormalităţilor prescrise de 
aceste articole nu se păle invoca de câl de nevîrstnicul însuşă sait de 
tulorul seă *). | 

  

DY EA 12, Dig, de adopt. ML 
ersonal, căci trebuia să i ite nolii i 

3) Vei fu trebuia să i se citescă, sfintele „molitve ($ 2317 cod. Calimach). 

4) Ba, Inalta Curte constată chi : fosta ; 
apel (V. Dreptul No. 7 din 1900), « iar că tutorul a și fost present la instanţa, de 

N   
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Art. 952 cod. civ., hotăresce, în adevăr, categoric că persânele 

capabile de a se obliga nu pot opune minorului necapacitatea sa, și este 

dar elementar lucru că contractele încheiate de un minor nu sunt 

neesisten!e, ci numai anulabile în interesul eselusiv al minorului 1). 
In adevăr, lămuresce D. Baudry-Lacantintrie, actul ce "l-a făcut 

minorul singur şi care după lege trebuia să se îacă de tutor, emană de 

Ja o persână care nu avea capacitatea să "| facă: e vorba dar aici de 

o necapacitate şi nu de o nulitate de neesistență?). a 

Intr'un cuvânt, ori de câte ori e vorba, nu de o îormă solemnă, 

ci de o formalitate preserisă -în interesul minorului, lipsa acestei iorma- 

lităţi nu se pâte pune înainte de cât de nevirstnicul însuși, pe care acea 

formalitate tinde al ocroti, iar nu de alte persne (art. 952 cod. civ). 

Ei bine, înţelegem să se dică că învoirea părinţilor, cerută de art. 

311 alin. 1, din. causa analogiei ce esistă între adopțţiune și căsătorie, 

e o formalitate solemnă, dar sare la ochi că consimţimântul tutoruluă, 

prescris de art. 3.1 alin. 2, e numai o formalitate ocrotitâre a intere- 

sului unui necapabil. i 
Mai mult, -D. Dim. Alemundresco merge chiar până a dice că 

“însuşi consimţimâatul părinţilor, cu care se ocupă art. SLI alin. i codul 

civi],.nu are caracterul unei formalități solemne și e dar valid chiar 

dacă sar da prin un act sub semnătură privată 3), cu tâte că iorma- 

litatea acâsta e privitâre la o cestiune de stat. 

Nenorolirea însă este ca acelaş autor ne spune, într'alt loc, con- . 

tradicându-se-de nu “i mai poţi da de pârtie, că adopţiunea pune înainte 

o cestiune de stat şi că, aşa fiind, esistă o nulitate absolută atunci: 

când sta adoptat un minor de 25 ani (minoritate adoptivă) fără consim- 

ţimântul părinţilor *). o - | 

Dicânăd acesta însă, autorul nostru calcă pe urmele lui Laurent; 

nebăgând de semă că jurisconsultul belgian înţelege lucrul ast-iel, îiind-că 

se întemeiază pe ideea, ce o respinge pravilistul nostru, adică pe prin- 

cipiul că învoirea părinţilor trebue să fie constatată prin act autentic. 

Laurent, în adevăr, se rostesce în acestă privinţă ast-lel. Constatarea 

consimţimântului părinţilor, dice el, reclamă un act autentic, îiind în joc o 

cestiune de stai, care sa privit pururea ca fiind de nleres general 5), 

  

1) Baudry-Lacantinirie, Precis de droit civil, LI, No. 833. - 

2) Baudry-Dacăntintrie, op. cit, II, No. 1158, Însuşi minorul, am putea dice, 

are în asemenea cas o acţiune în restituţiune şi nu o acţiune îa nulitate, Acelaş prin- 

- cipiă seaplică şi în malerie de adopţiune. Dacă adoptatul e necapabil, actul va fi 

„nul, dar, adăosă Laurent (Droit civil francais, Ul, No. 213, în fine), la mullite ne 

sera-t-elle que relatie. E : i 

3) Dim. Alexandresco, «Dreptul civil româna, |, pag. 347, nota 2. Iar cuven- 

tul ? Legea nu prevede, răspunde autorul,” nici o formă și nici o nulitate, 

4) Dim. Alexandresco, op. cit., |, pag. 382, text şi nota 4. . . 

| 5) Laurent, op. cit., Îl, No. 319. Jurisconsultul belgian dice aici că învoirea 

părinţilor la căsătorie trebue să fie constatată: prin act autentic, fiind cerută pentru 

cuvinte de ordine socială, dar el înţelege fără îndoială că acelaş principii 'se aplică: 

şi adopțiuniă. Nasce, în adevăr, întrebarea: Art. 182 cod. Nap. (161. român), care 

kotărăsce că căsătoria contraclată fără consimţimântul părinţilor se pâte ataca numai 

de către acel al căror consimţimânt este cerut (nulitate relativă), se pole saă nu întinde 

la adopțiune ? Laurent răspunde că.nu. Art. 182 citat, dice el, cuprinde o escepțiune, 

- care, trebue să rămâe mărginită la căsătorie, căsătoria fiind mult mal favorabilă de 

AL. Desre. „a - . - 9
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"şi deci, pentru acelaş cuvânt, lipsa consimţimântului părinţilor trebue să 

atragă. o nulitate absolută 1). EEE Ia 
Ce îace acum autorul român ? - Dinsul, cum am v&dut mai - sus, 

dice întrun 'loc că invoirea părinţilor nu e o iormalitate de ordine publică, 

lucru pentru care ajunge, ca să fie constatat, un act sub semnălură 

privată ; iar, într'alt loc, că aceeași formalitate intereseză ordinea publică, . 

aşa, că nepăzirea ei caută: să aducă cu sine o nulitate absolută. 
Nu este acesta 6re o contradicere, un paralogism, o rătăcire ? Fără 

îndoială că da. Dovada e prin urmare pe deplin făcută că D. Dim. 

Alexandresco a uitat la pag. 382 ce a scris la pagina 310, a dis adică 

la pagina 340 că adopţiunea nu are nimic a face cu interesul general, 

iar la pagina 882 a propovă&duit contrariul 2). 
Mai mult, D. Dim. Alezandresco, își pi 

“mul şi cărarea şi dice că chiar lipsa învoirei tutorului (art..311 alin. 2 

"e. civ.) atrage o nulitate absolută, în contradicere cu Laurent, care 
învaţă, din contră, ritos că nulitatea resultând din necapacilatea adopta- 
tului e o nutitate relativă 3). (Dreptul, 1900). ă 

  

Familia şi seligovernmentul anglo-saxon.— 
Art. 343 codul civil român. — Tatăl, în cursul căsătoriei 

- ca administrator al averei personale a copilului său mi- 
hor, nu stă sub controlul consiliului de familie. — Tatăl 
poate să facă toate actele trecând peste marginile unei 
simple administraţiuni cu autorisarea tribunalului. — $$ 
1822 şi 1823 ale noului cod civil german. — Art. 13 al 
codului nostru comercial. — Copii nevîrstnici ai poporului 

de jos. — $ 113 codul civil german. 

Familia, care era altă dată un sist? în mic, avea o însemnătate 
„ Dolilică, ţinea locul : autorităței publice +), nu mai e astădi de cât un 

  

cât adopţiunea (Laurent, op. cit. IV, No. 233). Va să dică, ideia că adopţiunea, ca: 
şi căsătoria, atinge o materie de stat, care s'a considerat tot-d'a-una-ca fiind de interes 
general, trebue să fie singură hotărâtâre, dacă nu există o anume lege, care să stabi- 
lescă contraziul. Reese prin. urmare limpede şi lămurit din cele dise de Luurent în : 

„___VOl. IV, No. 233, că şi învoirea părinţilor. la adopţiune trebue să fie constatată prin 
act autentic. Li întâia vedere s'ar putea crede că Daurent învaţă contrariul în vol. 
IV, No. 230, dar, adevărul este, dacă ne uităm mal de aprâpe, că esistă o mare deo- 
sebire între consimţimentul cetui-l-alt soț (art. 344 fr, Cf. 310 român) şi consiraţi- 
mortul părinților (art. 240 tr CE 311 român), în acest înţeles că, pe când casul deal 

gă cu o cesti ș in - “nimi statul pers6 al une de stat. casul d'întât, din -contră, n'are nimic a face cu 
Ţ „consimţimentul celur-l-alt i a persone A ţ a elul-l-alt soţ fiind cerut pentru. a nu se turhura 

D Tatvent, Droit civil frangais, IV, No. 233. . Su - 2) D. Dim. Alexandresco a tăcut în nu ştii care pazetă ad i 
potărăa Ei s | ş e gazelă adnotaţiunea une! poti inta Curţel de casațiune şi a revocat'o pe urmă în public, nu ştiă iarăși pentru 

2 UL Duront, Op. cit., IV, No. 213, în fine. A 
şa, la vechil germani. Un membru al familie! e omorât: 5 Insuşi r&sboiul e la vechir germani o afacere de familie, <Nee ro tuia et 

1 
4 

erde în cele din urmă dru- . 
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simplu “element biologic, mai ales faţă cu sel/governmenlul anglo-saxon! 
care a înlăturat privigherea iamiliei până chiar şi în materie _de tutetă.. 

In Englitera, un Tribunal epilropicesc (Chancery division) numesce pe . 
tutori, autorisă actele de înstr&inare, etc. 1), consultând, îiresce, pentru 

acest, slirşit rudele, dacă cere casul. e 
Datinele și legile germâne înţeleg lucrul tot. ast-iel. Consiliul de 

familie îrancez există numai în ţările germane cârmuite de codul Napo- 

Jeou. Noul cod civil german însă hotărăsce că va irebui să se înființeze. 

un consilii de familie, numai dacă lată! saă mama legiuilă ati dispus. 
ast-[el, voinic, fiind de alt-lel şi tribunalul epitropicesc să așeze, de găsesce 

cu cale, un consilii de familie, după cererea” rudelor, dacă părinţii n'aă: 

oprit. acâsta 2). 
O idee de drept imprumutată e ast-tel înţelepţesee altoită ps vechiui 

obiceiii german, care rămâne încolo neatins, lar la noi? Na rămas nicl 

urmă de vechile n6stre. legiuiri | De ce? Pentru că, răspundem, vechile 

n6stre obiceiuri erati: clădite pe pământuri petrâse, nu aveai rădăcină 

adâncă, nu se puteai r&zima pe o justiţie luminată, şi acesta din causa 

nevoilor din afară vecini renăscende, cari zădărniceail 'ori-ce : propă- 

şire reală. iai | E 

__ “Nici vorbă, tradiţiunea .nâstră e şi în materie de tutelă șovăitore, 

contradicătâre, pipăindă.: Codul Calimach amintesce numai în trecăt familia 

în S$ 191 si 757. In colo. nici vorbă de un consilii de iamilie organisat. 

'fote firele în materie de tutelă se unesc după codul civil moldovenesc 

în mâinele comisiei epilropicescă 5) care rânduesce tutori ($ 257), îi impu- 

ternicesce să înstrăineze averea încredințată lor ($ 808), ete. Tatăl, ca și : 

tutorul, pote .să facă acte de înstrăinare cu înlărirea comisiei . epitro- 

picescă ($ 208. Ci., $ 152 austr.). .. o - a 

„Vine apoi legiuirea moldovenescă pentru epitropii din 26 Aprilie 1840, 

care dă deodată un-avânt mare principiului atins-numai în fugă în $ 191 

2 . - . - -: 

  

turmam aut cuneum facit, sed familia et propinquilas» (Tacilus, Germania, 7. V. 

YValter, <Daulsche Rechtsgeshicte», ediț. două, ],- S$ 17 şi 21. V. şi Jhering, «Geist 

des râmischen Rechts>, I, $ 14. Nimic însă din iâte acestea astă-Qi.. Familia nu ma) 

e un factor social-morphologie (Post, «Die Grundlagen des Rechis>, 8 45, p.381). 

_1) Ernst Schuster, «Die biirgerliche Rechtspilege în England», 1857, $ 150 urm. | 

pag. 2174 urm, V. şi Tocqueville, «De la democratie en Amerique», II, chap. VIII. 

12) V. s3 1858 şi 1859 ale noului cod civil german. Consiliul de familie obliga: 

toriii.al dreptului francez e înlocuit ust-fel prin consiliul de familie facultativ. De ce? 

Vevirstnicul, dice expunerea de. molive a noului cod german, nu are adesea în loca- 

ltate rude sai cuscri. Tribunalul epitropicesc apoi înțelege şi regulâză cu mal mullă 

pricepere interesele nevirstnicului de cât familia. Sistemul francez, se adaogă, stânje- . 

nesce prea mult rudele şi aduce -cu sine mail cheltueli. Uneori totuşi și excepţional 

consiliul de familie va judeca mai bine interesele nevirstnicului de cât Tribunalul epi- 

tropicesc, aşa, de exemplu, când va fi vorba de continuarea unei exploatațiuni agri- 

cole saii industriale, V. «Motive zu dem Entwurfe eines biirgeriichen Geseizbuches fit 

das deutsche Reich», tom. 1V, "pag. 1018— 1021. i 

3) Consiliile epitropicesci din' Moldova sunt colegii pupilare (Pupillencolfegien), 

cum le numesce G. E. Zahariae (Geschichte. des griechiscl, râmischen Rechts, Ş 25, 

p. 105, text şi nota 332), adică, tribunale deosehite înființate pentru daraverile epitro . E 

N 

picesci, tribuuale alcătuite din tre! mădulări, adică: un preşedinte şi doul asesorl, nu- - 

miţi de.domn şi cu lefe din visterie, şi avend un caracter permanent. (V. Pastia, :<Codul 

judiciar pentru tribunalele din ' Moldova», pag. 624).
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“codul Calimach 1), înființeză consiliul de familie aşa cum îl cun 6sce 

codul Napoleon; supune actele de instrăinare făcute în numele minorului 

autorisării consiliului de îamilie, ba une-ori și omologării comisiei epitro- 

picesci, şi strecâră ast-iel pentru întâia Gră în țară art. 388—4744 codul 

Napoleon (V. codul Pastia, p. 181 urm. 2). 

“ In 'Valachia, din contră, nimie din toate acestea. Regulamentul or- 

ganic. al Valachiei (cap. VIII, secţ. [, art. 4) hotăresce că judecătoria, cum 

va afla că un nevirstnic a rămas sărman de aă săi părinți, să orându- 

iască să se lacă catagrafia averii, de faţă cu procurorul şi:cu rudele ne- 

vîrstniculuă, să: îngrijească în acelaşi timp de a se orândui epitrop (de 

'nu'va fi orânduit prin. diată), iar, neavend rude neviîrstnicul sai ne fiind 

destoinice rudele, să se încredinţeze epitropia -obșteştei epitropii 3). 
Obştesea epitropie nu putea să iacă acte de înstreinare de cât în 

urma chibzuirii și alegerii înscris a comâsieă privigheldre, care era alcă- 
tuită de Mitropolitul; Logolătul bisericesc și un treilea mădular ce se 
alegea de stăpânire, şi datâre era încă obştesca epitropie, la încetareu 
îngrijirii sale, a da socotâlă de a sa ocărmuire (cap. VIII, secţ, |, $. 3, 

- art. 12) câtre comisia privighetore, care se îndeletnicia şi întru cerce- 
tarea socotelilor (art. 22). | . 

Puterea părintescă era deci în. Valachia cu desăvârșire deosebită 
de epitropie (V. cod. Caragea, part. I, cap. 3, art. 2). Numai în lipsa 
pulerei părinlesci, adică când. nevirstnicul rămâne sărac de ai sei pă- 
rânţă. este loc a se rândui un epitrop, care stă sub controlul comisiei 
privighetdre şi nu sub privigherea familiei. Rudele nevirstnicului trebue să 
fie de faţă. numai la catagrafia averei. In colo, nici umbră de un consilii 
de familie în inţelesulul îrancez. 

"la zadar Sar dice că vechele n6stre legiuiri de mai sus își aveai 
“iântâna lor mai mult în zăpăcțla timpului, care făcea cu neputinţă ori-ce 
relormă seri6să, de cât în geniul naţiunei, în obiceiul pământului, in con- 
sciinţa de drept a poporului, şi nu merită prin urmare să le reamintim, 

1) '<In lipsa părintescel” puteri, hotărasce $ 191,-aii acestă împuternicire asupra 
copiilor epitropih și cele mai de aprope rudenii, cari către aceștia țin locul părin-. 
ților lor>. Paragraful acesta lipsesce din codul austriac. Rudele ţin locul părintelui! 
Cum şi ce fel? Inţelege codul Calimach să organiseze ast-fel consiliul de familie ? 
Vedem, din contra, din $ 257 (189 austr.), că tot rolul rudelor se mărginesce a da de 
scire la comisia epitropicâscă, că e trebuință a se rânqui epitrop. 

2) Consiliul de familie e străin dreptului roman. Tatăl avea jus necis ac vitae 
asupra copiilor săi, Inainte de a exercita acest drept, tatăl convoca de bună voe rudele 
sau prietenii (propinqui, necesarii, amici) şi le cerea părerea lor. “fot așa puteaii să 
exercite rudele acţiunea suspecti tutoris, dar acâsta era ceva isolat, Nici vorbă, prin 
urmare, de un consiliti de familie orpanisat ca cel francez. V. Jhering, Geist des ră-. muischen Rechts, LU, $'3%-a, p. 200 —902. — TVachter, Pandecte, II A7i — Jivier, în Iloltzendorifs Rechislexilon "VO <Familienrath>,. Patria bt inte era temeiul bunelor moravuri, golea tribunalele, se înfăţişa ca o autoritate sfântă ne-- isvorită din nic! un 'contract şi mal veche de cât orl-ce tradițiune. — V Montesquieu . Pesprii des I0is V. i Şi Lettres persannes, scrisâroa 7 ” : ! Ş ; oştesca epilropie a înlocuit zornicia obștelor, prevădută de Codul Caranea (cart. Il, Cap. XXI, art. 6). Vornicia obştelor (vedi Zrt opul citat, pag 105, - şi nota 533), ca şi obştesca epitropie, era însăşi epitrdpa nevirstnicului, iar privi- gherea asupra epilropiel se exercita de comisia privighetăre: V. însă Dim. Alexan- dresci («Dreptul civil român», t. II g. 62 ct și tutul pe dos. Mora scârţie, dar nu proluze fine 3 Bota 3), care înțelege lucrul cu 

- N 
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căci adevărul este din contră, că, îndoială fiind asupra înţelesului unui 

articol al codului nostru civil de astă-qi, trebue să ne întorcem, ca să-. 

limpedim lucrul, la tradițiunea nostră (arg. art. 1912 codul civil). 

De aceea şi nu de îudulie ne-am şi ocupat în cele de mai sus cu: 

vechiul drept al țărei. A deșteptat, în adevâr, multe îndoeli art. 343 al 

codului nostru civil, care sună ast-lel: «Tatăl în timpul căsătoriei admi- 

wistreză averea. personală a copiilor săi minori». Ei bine, art. 343 (389 în.) 

e cel dintâi al capitolului tutele: şi sar părea deci că tatăl, ca Şi 

tutorul, e supus, în ceea-ce privesce actele de înslrăinare, autozisării con- 

siliului de familie; o părere însă, care ar fi stârnită îără. temeiii. 

Puterea, părintescă e, din contră, după natura lucrurilor chiar, esenţial 

deosebită de epitropie. Tribunatul francez, o adunare îmbrăcată cu puteri 

Jegiuitâre (1799—1807), a dis prin urmare: 2... Jamais le pere n'a €t6 

qualiii; de tuteur de ses entiants avant la dissolution du mariage. Si, 

pendant le mariage, la: loi n'admetiait aucune diiiârence entre le pere et 

le tuteur... îl faudrait que le păre fut... sous la dependance d'un conseil 

de familie, etc.; ce qui r&pugne auz principes constaminent regus». 

După clasificațiunea greșită a codului Napoleon aşa dar, tatăl pare 

a fi un simplu tutor, iar după fradițiunea franceză, pe care legiuitorul 

francez înţelege să o constinţâscă, familia nu p6te avea nici un amestec 

în daraverile puterei părintesci. MarcadE incheie prin urmare şi dice că: 

«les actes qwun tuteur pourrait îaire avec la seule autorisation de la 

famille et sans Phomologation du tribunal, ladministrateur legal (le pere) 

pourrait les faire seul> 1). : i 

Părerea acesta însă are cusurul că nu se potrivesce nici cu textul 

legei, nici cu principiele. Nu se împacă cu art. 389 codul Napoleon (343 

român), care atribue tatălui numai puterea de a administra. Nu se 

învoesce nici cu principiele, căci, deși recun6scem că un administrator 

ideal ar trebui să fie a tot puternic 2), totuşi neindoios este că, idealul 

fiind încă forte departe de noi, trebue să supunem puterea părintescă 

„la o mărginire înţeleptă. | E 

Jurisprudenţa iranceză găsesce deci cu drept cuvânt-că, censura 

” familiei înlăturată fiind, tatăl trebue să cadă neapărat sub privigherea - 

1) Marcade, <Explication du code, Napolton>, 1, în apendicele care urmeză 

articolului 383, No. IV, p. 159: cAinsi, lămuresce acest autor, il pourra accepter ou 

r&pudier les successions 6chues ă son enfant, les donations qui lui seraient faites; 

intenter les actions immobilitres ou y acquiescer, et provoquer un partage en son nom», 

“Tatăl, după acestă părere, e supus autorisărei Tribunalului numai în casurile în cari 

actele tutorului :sunt supuse autorisăril consiliului de familie şi omologării tribuna- 

Zului. In acelaş înțeles: Duranton, Freminville şi Zahariae. Ba, Curtea din Dijon a 

hotărât la 31 Dec. 1891 «que le pâre peut faire seul 'les actes que le tuteur ne peut 

accomplir qu'aprâs avoir consulte le conseil de famile, qae P'avis de celui-ci doive ou 

mon ctre homologut par le tribunal». V. Baudry-Lacautinerie, Precis de droit 

„civil, I, No. 995. : - - 

î 2)A tot puternicia tutorului, dice Jeatz, e idealul de atins. Un mare industriaş 

n'a primi tutela, continuând o mare exploataţiune industrială în numele minoruluf, 

dacă lam supune la tot pasul la bănuelj, ordine, mustruluiri. Noul cod civil german 

(3 1852) permite prin urmare - cu drept cuvânt (atălui să scutâscă pe tutorul ce /| 

numesce el de tie pedicele legale. V. Beatz «Die zweite Lesung des Entwuris eines 

birgerlichen Gesetzbuchs fir das deutsche Reich, im Auftrage des deutschen Anwalts- 

vereins dargestellt>, tom. Il, pag. 234, nota 4. i
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- iribunalului. Ba, unii autori merg până a susţine că adunarea legiuitâre 
- 7 franceză (tribunatul), dicând că tatăl nu e «sous la dependance d'un con- 

. seil de famille», înţelege, rostindu-se ast-lel, a îndepărta în materie de 
"putere părintescă numai controlul permanent al consiliului de familie, 

iar nu şi privigherea familiei din timp în timp D, 

"Laurent nu împărtăşesce acâstă părere şi pune înainte din contră că nici 
tribunalul, nici consiliul.de lamilie nu trebue să se amestece unde nu le 
fierbe 6la. Tribunalul nu'şi pote însuşi juridicţiunea voluntară de cât dacă 
o anume lege îl indrituesce întru acesta, iar'o asemenea lege lipsesce 

"în casul nostru. Tatăl apoi: nu'e «sous la dâpendance d'un conseil de 
familile». După rigârea principiilor deci, averea nevirstnicului e scosă din 
comerciii în timpul ocârmuirei tatălui 2). - | 
. Işi -pâte închipui cine-va o controversă mai înverșunată ? T6tă zăpă- 
câla acâsta însă va peri ca prin îarmec îndată ce ne vom întârce la 
oile n6stre. Vedem deci, întii și întii, că legiuirea: moldovenâscă pentru 
epitropie din 26 Aprilie 1840, care şi-a însușit încolo articolii:388S—-474 
din codul Napoleon, sare tocmai peste art. 389 codul Napoleon (3443 ro- 

„_mân) şi bine 'iace, sciut fiind că administraţiunea, tatălui aparţine pulerei 
„Dărintesci şi nu 'şi are prin urmare locul ei intr'o legiuire pentru epitropie. 

Codul Calimach reguleză administraţiunea tâtălui în partea [. Cap. 
- TI, sub titlul «Despre drepturile între părinți şi” fii», iar epitropia întrun 

capitol deosebit, în capitolul IV, codul Caragea, deosibesce de asemenea 
puterea părintescă și epitropia. Un epitrop se rinduesce numai copiilor 
sermani de ai lor părinți (Reg. Org: al Valachiei). Tatăl deci nu e un 
simplu epitrop. Numai î2 -Zipsa pulerei părintesci începe controlu! rude- 
lor nevirstaicului ($ 191 e. Calimach). Familia prin urmare nu se pâte 
amesteca în ocârmuirea tatălui. 

In Valachia, tatăl, ca și epitropul, putea să înstrăineze averea per- 
sonală a copilului săi nevirstnic cu învoirea comisie? privighelore, care 
era un tribunal deosebit înființat pentru daraverile epitropiei.. In Mol- 
dova, de asemenea, tatăl, ca și. epitropul (V. Ş 203; ci. $ 152 austr)), 
era îndrituit- să înstrăineze averea personală a copilului stă nevirstnic 
încredințată întru păstrarea: sa numai cu întărirea. comisiei .epitropicesci, 

- adică a tribunaluluă epitropicesce ($ 308 e. Calimach),. - 
. "Reese prin urmare până la evidenţă din tradiţiunea nâstră că puterea 

părintscă şi epitropia nu e unu şi acelaș lucru, că tatăl nu stă sub pri- 
- Vigherea familiei,” că familia pote să intre la mijloe numai în lipsa puterei 

părintesci, că aii cădere tribunalele, cari ai luat locul comisiei privi- hetâre și comisiei epitropicesci, de a autorisa actele de înstrtinare ale 
. alu), : ” IN 

Codul nostru civil de astă-di, 
_ de L în adevăr şi astă-di incă competente a. incuviința acte de juridicţiune vol ş Ș d mp 1 

  

* 

1) Demolombe, Cours de code Na : IS i , 
dz . , | polcou, t. VI, No. 443—4460, A ' 

pri pill franpais căit. LS 123, p. 500, text și nota 31, şi i aubru ei Eau, . rere, i | A - aulorisrea Consiliul? fam ca şi Lutorul, pâte să facă acte de înstrăinare cu 
aurent, op. cit,-t, jo. 313— Ii e antata. tinărie, op. cit, T, Ra 935: IV, No 513 315. —- In acelaș înțeles 

nu stă de loc în calea acestui chip “ 

untară și în lipsă de o anume lege. 

, Banâry-Lacan-
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Laurent singur, în deosebire de părerea domnitbre, crede că tribunalele .. 

mwş? pot însuşi atribuțiunile juridicțiuniă voluntare de cât când o 

anume lege le'dă o asemenea pulere. o 

Cum şi ce îel? "Tocmai așezămintele, din. cari deduce autorul de” 

mai sus că acesta ar fi sistemul legei îranceze, lipsese cu desăvirşire. la, 

noi, Jurisconsultul belgian argumentâză în. adevăr ast-iel: Juridicţiunea 

voluntară e în mâna nolarilor, a conservatorilor : de ipoleci, a consi- 

luului de familie: nu e deci cuprinsă în juridicţiunea ordinară exercitată 

de judecători, cari au.a se ocupa numai cu contestaţiuni 1).: 

Ei bine, legea n6stră e tocmai în acestă privinţă din temelie şi cu 

destvirşire "deosebită de codul Napoleon. Nu avem notari. Tribunalele. 

nostre îndeplinesc. actele de notariat. Transerierile' şi înscrierile, cari sunt 

în Franţa în sarcina numai a “conservatorilor de ipoteci, se Îac la noi de 

„judecătorul comisar asistat de grefier (art. 726 proc. civ.). Juridieţiunea - 

voluntară e prin urmare la noi în principii şi în regulă generală de 

căderea tribunalului. Sa o o - 

Tatăl, așa dar, cu t6tă lipsa uriei anume legi, se pâte adresa tri- 

bunalului. reclmândui autorisarea de a înstrăina - averea personală a 

copilului săi nevirztnic. Insuşi Laurent recun6sce că tribunalul are juri-“ 

dicţiunea voluntară, în lipsă chiar de o anume lege. ÎIntrebă, în adevăr, 

jurisconsultul: belgian : «Les tribunaux peuveat-ils, dans le silence de la 

loi, autoriser les envoyâs (in cas de absenţă) & aliener ou transiger ?» 

și răspunde că da, în conglăsuire cu toţi autorii Do. m 

Firesc lucru. În lipsă de o anume lege, trebue să hotărâm. lucrul 

ast-iel, iar nu în înţelesul că starea nevirstnicului e scosă din, comerciii : 

în casul prevădut de art. 343 codul civil, aceea ce ar îi contrar și inte- 

resului nevirstnicului şi binelui economie al societăţii. Unde este: ore 

legea, care să constințescă o asemenea scâtere din comercii lipsită de toţi 

Dumnedeii ? T6te bunurile sunt, din contră, în comerdiii, însuși Laurent ne-o 

spune 5), dacă legea nu orânduesce excepțional alt-fel (art. 1310.cod. civ.), 

Ori-cum însă și ori-care ar îi părerea n6stră asupra punctelor de 

mai sus, neiîndoios este în tot casul că art, 13 al codului nostru comercial, 

„ corespundător cu art. 11 al codului comercial italian, la care ne vom 

întârce îndată, nu e de cât o aplicare specială a regulei generale de drept 

glăsuitâre că tatăl pâte să înstrăineze averea personală a copilului său 

mevirstnie cu autorisarea judecătorului *), regulă pe care art. 224: al 

codului civil itâlian o. consiinţesee ritos în termenii următori : 

1) Laarent, op. tit, 1, No. 80, XXIV, No. 19—21, XXXUII, <Table alphabâtique», 

verbo «<Juridiction gracieuse ou volontaire», No. 1V, V, şi articolul mei <Juridicţiunea 

voluntară» în Dreptul No, 29 din 1895. a | - 

__ 2). Daurent, op. cic., WI, No. 181. V. şi articolul meă «Juridicţiunea voluntară», 

în Dreptul No. %Y din 1895, pan. 238. să , , e 

3) Laurent, op. cit, î. VI, No. 2. SE îi 

4) D. Din. Alexandresco (Dreptul civil român, t. Il, p. 33 — 34), ne înd6pă 

„totuşi cu următorul ragoât 3 ta Laurent: <Trebue să decidem că bunurile copilului 

sunt inalienabile, în tot cursul administraţiunei legale, căcI judecători! nu se pot înte- 

meia nic! pe un text de lege pentru a încuviinţa un act de înstrăinare din partea unul 

simplu administrator. Acţiunile imobiliare, neputându-se exercita. - nici de epitrop (art. 

408), nic de minorul: emancipat, este just (sic!) de a le tăgădui şi tatălul-adminis- 

trator>. Ce să dicem ?.Un interesant şi zarii comentar! . ă - Da
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«Tatăl represintă pe copii născuţi și- a se nasce în t6te actele 
civile, şi administrâză bunurile lor. Su , e 

«EI nu pâte totuşi înstrăina, ipoteca, obliga bunurile copilului, con- 
“tracta în numele s&ă împrumuturi sai alte obligaţiuni, cari trec peste 
marginile unei simple administraţiuni, de cât pentru causă de necesitate 
saii utilitate învederată a copilului şi cu autorisarea (ribunaluluă civil» 5), 

Art. 11 al codului comercial italian decurge ca o urmare firescă 
din acestă regulă generală înscrisă în art, 224 al codului civil italian. 
Acelaş lucru la noi. Art. 13 al codului nostru comercial, corespundător 
cu art. 11 italian citat, presupune că principiul general de urmat în 
acâstă materie, este că tribunalul 'pâte să autorize actele de înstrâinare 
ale tatălui. - 

Autorisarea acâsta trebue să fie îiresce specială, adică să fie dată 
în deosebi pentru fie-care act de înstrăinare de îndeplinit. O autorisare 

" generală ar îi fără tărie. Nimic de dis în pfincipiii şi în regulă generală 
“în contra acestei regulări a cestiunei nâstre. Lucrul însă se schimbă, 
când e vorba de continuarea comereiului în interesul unui minor. Actele 
de comerciii nu suteră nici o intârdiere. Autorisarea deci câută să fie în 
asemenea cas generală. 

Art 13 al codului nostru comercial hotărăsce prin urmare: 
«Talăl sai mama care esercită pulerea părintescă sau, în lipsă-le, 

tutorul, nu pot continua comerciul în interesul unui minor, de cât dacă 
vor Îi autorisaţi, cel dintâi de tribunalul civil şi cel de al douilea 
prin încheerea consiliului de familie. | 

«Actul de autorisare va îi afișat şi publicat conform art. 10> 2), 
"Noul cod civil german, merge în acâstă privinţă şi mai departe. 

Tribunalul epitropicese, hotărăsce $ 1825 german, p6te să acorde tuto- 
Tului o împuternicire generală, nu numai pentru continuarea comerciului 
minorului, dar și în alte ceasuri. Trimetem, în privinţa am&nuntelor la $$ 1812, 1824 și 1825 ale codului civil german 2). Ideea e bună și o vom avea pote în vedere când va sosi şi pentru noi ora reformei. 

Reamintim totuşi că, după legea. germană, tutorul represintă în general pe minor în tâie procesele, ca reclamant şi ca pirât, fără a avea nevoe pentru acest sfirșit de o autorisare a tribunalului! epilropicese. Tribunalul, se dice în expunerea de motive, ar fi prea împovărat, dacă l-am cere autorisări și pentru procese, și mar îi deci în stare să'si facă datoria în acestă. privinţă cum se cade 2), | Un cuvânt încă. Copiii nevirstnici 'ai poporului de jos, n'a altă avere de cât znunca lor. Cei pasă dar mulțimei de t6tă teoria n6stră de mai sus? Unui lucrător nevirsinic îi ajunge o autorisare generală a PIN RN | 
D In acelaş înţeles, $ 1643 al noului cod civil german. . ] » pentru a face comercii, are nevoc d i care trebue, să fie afişată şi publicată (art. 10. codul comenta) ea generală a Hala Reich d “Motive zu dem Entwurfe cines birgelichen Gesetzbuches fiir das deutsche :) ol Și î% p. 1147. Compar. $ 370 codul comercial german. | se adacli cât 0 autorisare judecătorescă & la flan, mat bine nici una. Autorisarea, 

cesul see Ste 7 inc ezăşui de loc pe minor, ci ar trebui încă să se hotărască că pro- geiul se pote Tobisiri pentru rea apărare, revisuire însă care ar reduce creditul mino- „xulul la zero. crotirea seri6să deci este chezăşia ce trebue s'0 dea tutorul. V. «Motive ntwurfe eines biirgerlichen Gesetzbuches fiir das deutsche Reich», t. IV, $ 1674 N 
” Ă
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părinților sai epitropilor săi pentru închirierea muncei sale, volnic fiind 

încolo să stipuleze singur I6la pentru serviciul săi, să se socolescă cu 

stăpânul săi, 'etc.1). 
Care să fie re cuvântul acestei excepţiuni? Vădurăm mai sus că 

minorul, pentru a putea îace comerciă, trebue să aibă autorisaţia tutoruiui 

cu avisul consiliului de familie omologat de lribunalul civil (art. 10 

codul comercial). Nu are nevoa de.o ocrotire şi mai mare minorul lipsit 

de mijl6ce, care se tocmesce la stăpân ? Interesele economice, se dice, 

îndreptâţese excepţiunea de mai sus. Propăviduesce 6re noua evangelie 

No. să lăsăm pe nevirstnicii proletari la voia înt&mplărei ? (Drep- 

ul, 1397). - 

  

Art. 347 codul civil. — In. lipsa formalităţei 
prescrisă de acest articol, mama remăritată perde de drept 

pd A A 

tutela, legală, dar r&mâne, până la, înlocuirea ei, tutore 

de fapt, iar noul bărbat cotutor de fapt. — Hotărârea 

Tnaltei Curți secţiunea, 1, No. 425 din 18 Noembre 1897.— 

_ Teoria, acestei hotărâri. PR 

În vechia Romă, nevristnicul remânea adesea fără tutor legal. De 

aici nevoia unei tutele de fapt. Tutor de fapt (protutor), su numea acela 

„care, îără să fie tutor, ocârmuia daraverile unei persone nevirstnice, nu 

cu ştirea tutorului celui adevărat 2), ci în lipsă de un asemenea: tutor, 

va să dică samavolniceşte, dar animo tutoris, adică ca guasilutor 3).: - 

Cuprinde sat nu art. 347 al codului nostru civil de astădi un cas 

de tutelă de fapt? Inalta Curte, secţiunea 1, prin hotărârea ei No. 425 

din 18 Noembrie 1897, hotărăsce că, în lipsa formalităţei prevădută de 

art. 347 codul civil, noul bărbat, ca cotutor de fapt, e supus la aceleași 

necapacităţi ca un tutor adevărat şi nu se pâte deci îace adjudecatar 

al averei quasi-pupilului (art. 1308, No. 1, codul civil). . 

Mama remăritată așa dar, care păstrâză tutela, fără a îndeplini 

formalitatea prescrisă de art. 347 codul civil, perde tutela legală, dar 

rămâne, până la înlocuirea ei, protulore, adică tutâre de iapt, iar noul 

ei bărbat cotutor de fapt. Cari sunt temeiurile acestui chip de a vedea 7 

Ce hotărăsce vechiul drept al ţărei? Cum înțelege. lucrul art. 347 

codul civil ? Si 

“Codul Calimach ($ 272, Ci. $ 204 austriac) se rostesce în acestă 

privinţă ast-iel: a 
s 

  

__3) După art. 15 din regulamentul de aplicațiune al lege! n6stre.peniru servitori, 

se cere consimţimentul părinţilor, ete. numa! pentru liberarea condicuţel de serviciă. 

E vorba prin urmare aci de o autorisare generală. In acelaş înțeles $ 113 al noului 

cod civil german, V. <Entwurf eines birgerlichen Gesetzbuchs liir das deulsche Reich», - 

t. |, $ 68, pag. 144—145. Anton Menger, profesor de ârept la Viena (Das biirgerliche 

Recht und die Vesitzlosen Vollsklassen, pag. 103 urm.) critică acestă disposiţiune. 

2) Când intră la mijloc cu ştirea tutorului adevărat, atunci există o negotiorum 

„gestio şi nu o protutelă. V. L, 4, Cod. de negot. gestis, II, 19. . 

3) V. Gliick, Pandecten, tom. XXX, $ 1312, pag, 2Y8 urm.
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Nimeni ni păte primi epitropia,-lără numai prin scirea şi porunca 
comisiei 'epitropicesci, căci acela care de sineşi voluicindu-se, va întra 
cu tărie în epilropie, se îndatoresce a plăti tâtă paguba pricinuită dintru 
ac6sta' sărăimanilor,- măcar de ar urma din întâmplare, iar nu din lene- 

„via lui» 1). - SI , | . 
"Textul acesta răspunde prin urmare la întrebarea n6stră limpede 

si lămurit. „Cel ce intră samovolnicesce în epitropie, hotărăsce Ş 272 
codul. Calimach, e răspundător . de „daune-interese . faţă cu quasi-pupilul 

" Există, va să dică, în: asemenea cas, o quasi-epilropie „Și nu o simplă 
- gestiune de afaceri, o protutelă și nu o' simplă samavolnicie. 

Dovadă şi mai învederată că așa este, avem pandectele lui Giiict, 
cari sunt pentru codul austriac şi legiuirea Calimacih aceea-ce este Polhier 
pentru codul Napoleon. Gliică însă dice că persâna care se amestecă 
samavolnicesce în tutelă .trebue să repare dauna causată și are [aţă cu 

 quasi-pupilul aceleaşi îndatoriri ca un lutlor udevăral 2), | , 
Ideea paragraiului 272 cit. e lără îndoială luată de comentarul lui 

Ghiick. 'Trebue “prin urmare să ne călăuzim de lămuririle date în acest 
comentar, ca să intregim,“să, complectăm, să precisăm regula de care e 
vorba. Jurisconsultul german însă vorbesce de răspunderea civilă a pro: 
tutorului 3). Neindoios este așa dar că Ş 272 cit. 'şi insuşesce t6tă teoria 
protutelei romane. De 

Contrar să fie 6re chipul acesta de a vedea „tradiţional regulilor 
prescrise de codul nostru civil de adi? De sigur că nu. Art. 347 codul 
civil, în adevăr, departe: de a înlătura tradiţiunea de mai sus, vorbesce, 
din contră, și el de o tutelă ţinută în contra legei, va si dică privesce 
ocârmuirea sumavolnică a mamei da o tutelă de fapt şi nu ca 'o simplă 
gestiune de afaceri. - | | 

„. Art. 317 codul civil sună, vedi bine, ast-iel: - | 
„ <Dacă mama tutâre va voia trece ina doua căsătorie, este datâre, 

mai înainte de a se,căsători, a cere de la judecătoria competentă adu- narea consiliului de familie, ca acesta să hotărască de se cuvine a se lăsa tot. asupra ei tutela sait nu; in lipsa acestei lormalităţi, ea va perde 
de drept tutela, şi noul ei soţ d'impreună cu: dânsa vor fi ră&spundători „Solidari pentru t6te:) urmările futelei ce ea a ţinut în contra legei». “Tote urmările tuteley/ Mama şi noul ei bărbat, cari ocârmuesc tutela 

  

1) D. Dim. Alexandreseo, Dreptul civil roniâu, vorbesce în tom,-I!, pag. 70, nota 2, de $ 338 codul Calimach, de codul Andronache Donici, de Dreptul engles, de codul cantonului Vaud. dar nu pomenesce măcar $ 272 codul Calimach, care e singur hotărâtor în materia nâstră, o i Pa ” 2) Gliick, Pandecten, tom. XXĂXIL, $ 1373, pag. 317 şi 338.: 3) Schuster-Schreiber-Stubenrauch, Coummentăr zum birgerlichen Gestezbucl, I, asupra $ 201 austriac, corespundător cu $ 272 codul Calimach, dice: <Wer sich _eigenmăchtig in eine Vormundschaft eindriingt (protutor), ist verbunden, etc.> 4) De.tâte urmările tutelei, va să dică şi de urmările anteridre căsătoriei mamel, Art, 347 ne lasă totuși o îndoială în acestă privință, căci adaogă: <de l5 i 
, gă: tote urmările tulelei, ce ea a ţinut în contra legel». Ei bine: nu are imi deeuta 

i, i . n anteridră căsătorie! ex, Textul lege, aşa dar, | tor. Qui 2 bulela mamei 
1 i e contradicător. : Quid juris pri Indoială fiind, credem no trebue să ne înt6 tradițioraae d uri prin urmare? 

, cri Ă rcem la tradițiunea romană. După [L. 6 sosele și veti, Si după Novelia XXII, cap. 40, iasă, noul bărbat e supus la 0 ipotecă gală quatului resuitân i i 0ră că i V. Gliich, Pandecten, tom, XIX, $ 1088, pag. 158102 tuteler anierid re Căsătoriel, 
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în disprețul art. 347 codul civil, trec deci în ochii legiuitorului nostru drept 

iulore şi cotutor de fapt şi nu numai drept ocârmuitori de avere streină, 

va să dică sunt îaţă cu quasi-pupilul în. aceeași situaţiune „legală: ca pro- 

lutorii romani. i | e - „- 

_ În zadar se tăgăduesce adevărul acesta, qicându-se că ar Îi reeşind 

din 'discuţiunile urmate în acestă privinţă în adunarea. legiuit6re. îrancesă 

(tribunatul), că tradiţiunea romană de! care e vorba e'abrogată, căci | 

jucrările premergătâre ale codului Napoleon nu ne privesc, tradițiunea 

nâstră (art. 1912 codul civil) şi-textele legei nostre fiind singure hotărâtâre 

pentru noi. A 

- Ce dar hotărăsce tradiţiunea n6stră? Văqurăm mai sus că $ 272 

codul Calimach consfinţesce în acestă. materie teoria dreptului roman.. 

L. 1 şi 4, dig. XXVII, 5, orânduesc însă ritos că acela care, Îără să îie 

tutor, se amestecă sumavolnicesce în daraverile tutelei, are față “cu 

quasi-pupilul aceleaşi îndatoriri ca un tulor adevăral, dacă împreju- 

rarile nu sunt aşa că e exclusă până chiar şi putinţa unei tutele Do 

lată principiul. Trecem acum la aplicaţiunea lui. Averea mamei şi 

a noului ei bârbat, cari ţin tutela în contra legei, e sau nu: isbilă de o 

ipotecă legală? L 6, cod. VIII, 15, hotărăsce categorie -că în cas de 

recăsătorie a mamei, quasi-pupilul are o ipotecă legală, nu numai în 

averea mamei (L. 2, cod. V, 33), dar şi în aceea a noului ei bărbat 2). 

'Putorul -de fapt e prin urmare îaţă cu quasi-pupilul sămâluit cu un 

tutor. adevărat. Așa întelege lucrul dreptul roman. Care dar e, întrebăm 

-_ acum, sistemul codului Napoleon? Mama, care continuă “tutela, fără a 

aduna consiliul de familie, ete., şi. noul ei bărbat, sunt: sai nu supuşi la 

ipotecă legală, ca tutorii cei adevăraţi? o - 

-Jurisprudenţa îranceză şi cea mai mare parte a autorilor francezi 

trag din textul articolului 395 codul Napoleon (Ci. art. 347 român), care 

dice că mama şi noul bărbat 'sunt r&spundători de tote urmările tutelei, 

conclusiunea că in asemenea cas esistă o tutelă de fupt în înţelesul drep- 

tului roman, și nu o simplă gestiune de afaceri. . : | ” Pa 

Editorii lui Zaharie (Aubry et Rau) se rostesc în adevăr în acâstă 

privinţă ast-iel: «Il faut remarquer que, tout en dâclarant la mere decaue - 

de plein droit de la tutelle, Part. 395 (9:17 român) n'en qualiiie pas moins.. 

de tuleile la gestion indâment continue, indiquant par.lă que cette ges- 

“ tion doit âtre considere comme une tutelle>. a 

Dacă e aşa, încheiă autorii de mai sus, urmeză neapărat că ipoteca 

legală, care lovesce bunurile mamei ca tutore legală 3), rămâne în picidre 

- şi după ce ea a trecut în a doua căsătorie, lărâ a cere adunarea. con- 

2 - ” i 

PI A e 

'1) Nu pste să fie nici vocbă, de exemplu, de tutela unuf posthum care nu e 

_ încă" săiiscut. În asemenea cas adică tutela, ca şi protutela, sunt lucruri cu nepulinţă. 

Acela dar, care ocârmuesce samavolnicesce averea unei persne nenăscută încă, e un 

- megotiorum gestor, şi:nu un protutor. V. IVindscheid, Pandecten, tom, II, Ş 444, * 

text şi notele 7 şi 8 - PE | . 

2) «Mariti quoque ejus praeteritae tutelae gestae ratiociniis bona jure .pignoris 

tenebuntur 'obnoxia>. V. şi Novella XXII, cap. 40. V. Gliich, Pandecten, tom. XLă, 

_$ 1088, pag. 138—139. V. şi Zroplong, Des pridileges et hapotheques, tom Il, No. 425. 

3) După art. nostru-1167 codul civi), din contra, când -tutorul este tatăl 'saă 

„mama rămasă în-'viață, ipoteca legală nu are loc. DE 

is



140 ALEXANDRU DEGRE 

siliului de familie 1), şi se întinde asupra nemișcătorelor celui de al douilea 
bărbat 2). | . , , 

Nimeni nu tăgăduesce, de bună semă, că ipoteca legală asupra nemiș- 

cătârelor mamei şi a noului ei bărbat are fiinţă, când consiliul de familie 

adunat regulat lasă tutela tot asupra mamei (art. 395 Î. şi 347 român), 

şi numesce cotutor pe cel de al douilea-bărbat, potrivit cu art. 396 codul 

Napoleon (art. 348 român). _ ȘI 
“Dacă e aşa, când mama își face datoria, adună consiliul de familie, 

aplică. cu sfințenie legea ; cum să fie alt-lel, când mama își ese din lire, 
fuge de controlul familiei, trage un renghiii legei? Minorul să îie ocrotit 
numai când se respectă legea, iar când se calcă nu? ' - 

T6Lă lumea recun6sce, din contră, că copilul are nevoe de ajutorul 
legei mai ales în acest de pe urmă cas. Dacă am înlătura ipoteca legală 
în casul acesta, am lăsa s6rta minorului la voia întâmplărei tocmai atunci 
când "1 ameninţă pericolul cel mai mare. Părerea contrară se pune prin 
urmare în r&sboiii cu spiritul legei. 

T6tă cestiunea acâsta' totuşi, ne grăbim s'o spunem, nici nu se pote 
ridica la nui, întâiii pentru că după legea n6stră (art. 1767 codul civil) 
mama nu e supusă la ipoteca legală, şi apoi fiind că, după art. nostru 
1762 codul civil, în deosebire de art. 1285 codul Napoleon, ipoteca le- 
gală trebue să fie înscrisă 3). | 
| Trecem prin urmare la o altă faţă a cestiunei n6stre. Mama recă- 
sătorită, care ocoleşte art. 347 codul civil, şi noul ei bărbat sunt sai nu 
supuși la necapacităţile cari: decurg din tutela adevărată ? Trebue sai nu 
să le aplicăm art. 419, 809, 1308, No. 1 codul civil? Quasi-pupilul pâte 
invoca aceste nulităţi ? , | Se 

„Reese, credem noi, f6rte lămurit din legile 1 şi 4, Dig. XXVII 5, 
la care se intârce art. 317 al codului nostru civil (arg. a verbo «tatelu, 
ce ea ţine în contra legei»), că tutorul de fapt are faţă cu quasi-pupilul +) 

  

1) V. Aubry et Rau, «Droit civil frangais, edițiunea IV, tom. 11, $ 26-14 bis. pag, 
209, „text şi nota 13, şi autorii citați aici. — Contra: Laurent, opul citat, XXX. 

o. . . 
2) V. Aubry et Rau, opul şi locul citat, şi autoril cițaţi aici. Adăogăm: Accolas, 

<Manuel de droit civil>, 1, asupra art. 895 codul Napoleon. V. .însă în înţeles opus, pe 
lângă mutari citati de Aubry et Rau, Laurent, opul citat, XXX, No. 264. 

avtou, <Des privilăges et hypothtques»>. tom. . 768, şi i cit. toni. 3%, Aa 204. PI tinea ypotneg 1], No. 768, şi Laurent, op. 

4) Faţă 'cu cet de al treilea, din contră, el nu e de cât un negotioruni gestor (V. L. 2, Dig, XXVIL, 5, şi Dig. quod falso tutore gestum esse dicctus, XXVII 9 O negotiorun gestio însă presupune o pestiune ufilă. De alt-fel, tâte actele făcute de negotioruni gestor, în numele nevirstnicului, cu un al treilea, sunt zule (V. însă Lau- zenit, op. cit. tom. III, No. 391), afară numa! dacă e vorba de acte de acele ce un utor adevărat nu pbte'indeplini fără întărirea consiliului de familie şi a tribunalului, şi în privința cărora o asemenea întărîre s'a dat, căc! cei de al treilea sunt Cancel în tot dreptul să credă că aă a face cu un tutor adevărat (Aubry et Rau opul cita , om. » Ş, 99 bis, pag 408, text şi nota 30). Quid în casul nic tace, prin uneltiri viclene, pe cel de al treilea să -cr6dă că e un tutor adevărat? Există atunci un tutor aparent, şi plata făcută aceluia, -care e în posesiunea creanţel, e valabilă (art. 1097 codul civil - Gliick d 1 
505 urm. Deniolonube, Seo i) V.  Gliick <Pandecten», tom. XXAII, $ 1873, paz. „op. cit tom. IV, Neaga de code Napoleon», tom. VII, Nr. 121.— Contra: Laurent, 

r 

 



ART. 347 CODUL CIVIL T4T 

aceleaşi îndatoriri, e împovărat de aceeași, ipotecă legală, e isbit de: 

aceleaşi necapacităţi ca tutorul cel adevărat i), | Sai 

Ori-ce convenţiune săvârşită între tutorul de îapt şi quasi-pupilul' 

ajuns la majoritate va îi deci lără tărie, dacă ea va îi fost făcută înaintea 

espirărei unei. luni de la - destacerea definitivă a protutorului (art. 419 

codul civil). Quasi-pupilul de 16 ani nu pote apoi prin testament dispune: 

în folosul tutorului de fapt, etc,, (art. 809 codul civil 2). Protutorul în. 

fine nu se pâte face adjudecatar al averei quasi-pupilului (art. 1308 No.. - 

1 codul civil 3). o ” 

«Cette doctrine, recunâsce însuşi -Laurent, est tres rationnelle. La 

tutelle est Organis6e de manitre que tous les interâts du mineur soient 

sauvegard6s. Ne serail-il pas. absurde que le mineur et moins de garan- 

ties contre un tuteur illsgal qui usurperait la tutelle, quiil n'en a contre 

un tuteur l6gal?> Ei bine, şi totuși să dăm cu piciorul în acâstă doc- 

trină înţelptă? : A . 

Totuşi, răspunde Laurent, <en Pabsence Gun tele, nous croyons: 

que Vassimilation complăte du tuteur de fait et du tuteur l6gal ne peut. 

âtre admise. 1! eut fallu pour cela une disposition de la loi, caril S'agit 

d'une vâritable fiction. De lă suit que la tutelle de fait reste sous Lempire 

du droit commun: le-tuteur de îait este up gsrant duflaires»*). | 

Un text de lege? Ce este însă art. 347 codul civil (397 irances) ? 

«Mama, hotărăsce acest art. dWimpreunnă cu noul soţ sunt răspundători 

solidari de tâte urmările tuielez, ce ea a ţinut în contra legei>. 'Tutela 

nelegală prin urmare, însăşi legea ne o spune, e o tutelă şi nu o simplă 

gestiune de afaceri... i. 

- Art. 347 cit, se întâmpină însă, sămăluesce tutela de fapt cu o 

tutelă adevărată numai în ceea-ce privesce respunderea solidară de 

daune-interese, şi nu ne este dar îngăduit să întindem acestă ficţiune, 

care trebue să fie de cea mai strinsă tălmăcire, la alte casuri nepreve- 

dute de lege, la necapacităţile legale, ete. | | 

Cum aşa? Răspunderea de daune-interese pentru o ocârmuire sama- 

volnică a unei averi streine e fără îndoială o urmare a principiului gene- 

ral înseris în art. 998 codul civil, și nu o urmare a tutelei, iar art. 547 

codul civil, vorbesce din “contră, categorie de urmările tutele), şi nu de 

urmările unei gestiuni de afaceri. . | E 

Nu trebue, deosebit de acesta, să ne codim şi să cerem multă palavră 

  

1) Gliick «Pandecten», tom. XXXU, $ 1373, pag. 317 şi 338. Aubry et. Rau, 

op. cit.. tom. I, $ 88, pag. 368, text şi nota'6. , 

2) Demolombe, opul citat, tom. VII, Nr:- 129. Sirey-Gilbert, «Les code annot6s>,. 

- tom. Î, asupra art. 907 codul Napoleon; No. 1.—Contra Laurent, opul citat, tom. XI, 

No. 335. D. Dim. Alexandresco, opul cit, tom. II, pag. 72, jură şi de astă-dată în 

verba magistri. . 
. 

3) Compar. Baudry-Lacantinerie. «Prâcis de ăroit civil», tom. II, No. 490 şi 

Sirey-Gilbert, opul citat asupra art '1596, Nr. 4, codul Napoleon. : | 

4) Daureut, opul citat, tom. IV, No. 8373. Codul prusian hotărăsce ritos că acela 

" care se amestecă de fapt în daraverile. unul nevârstnic, este a se privi ca un 7€90- 

tiorum gestor. V, Rivier, în «Holtzendortis Rechtslexikon>, verbo <Protutor>. În Ger- 

r-ania însă” tutela de fapt e o întâmplare rarisimă. Noul cod civil german ($ 1697), 

în deosebire de codul Napoleon (art 395), orânduesce, în adevăr, că mama, care se 

recăsătoresce, perde. puterea-părintâscă, dar nu perde de drept tutela legală (Cf. $ 225 

austriac şi $ 338 codul Calimach). : i De |
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de la legiuitorul nostru, când e. vorba, ca în casul nostru, de o materie 
tradiţională, când prin urmare. spiritul legei isvoritor din obiceiul pămân- 
tului şi nu din o iantasie născociidre e in stare să arunce lumina cea . 
mai vie asupra textelor :celor mai întunec6se. N | 

Nevârstnicul — iată idea filosofică a tradiţiunei de care e vorba — 
nu trebue să rămâe un minut măcar fără tutor, căci ce strică el' că nu 
i sa dat îndată un tutor în condiţiunile legei, că un nemernic 'şi-a însușit 
samavolnicesce epitropia, că straja legei a adormit şi "l-a. lăsat pe mâna 
unui usurpător!  - E - y 

-T6te merg, după cum vedem, strună în înțelesul desvoltat mai sus, 
dacă ne ţinem de tradițiunea romană, iar dacă am înlăturat-o, nevoiţi 
am îi negreșit să recunâscem că art. 347 codul civil nu des'6gă în termis: 
întrebarea n6stră, şi că dar sămăluirea complectă a tutorului de fapt cu tuto- - 
rul adevărat, sămăluire (ficţiune) care pote să isbâscă în interesul celor de 
al treilea 1), nu există, ne fiind anume consfinţită de. lege. (Dreptul, 1898). 

mas - 

„Nulitastea, actelor făcute de un smintit, intergis saii 
neintergis (art. 448 şi 449 codul civil), - - 

Interdicţiunea prevădută şi regulată de art. 435 -urm, Codul civil, se deosibesce esenţial de cura furiosi. Hotărârea de interdicţiune stabi- lesce o presumpțiune legală de necapacilate, care rămâne în picidre până la desființarea legală a interdicţiunii și exclude proba contrară, adică proba lucidităţei, a capacităţei.. Cura furiosi, din contră, se des- lace în minut ce de fapt nu mai există smintire de minte, se suspendă adică în timpul luciditaţii, persona pusă sub . curatelă putând 'acum să facă t6te actele fară. învoirea curatorului, | „__ Inteun cuvânt, actele făcute de un -interdis în urma 'publicaţiunei de interdicţiune sunt nule, cu exclusiunea probei .lucidelor intervale (art. 448, alin. II, codul civil), în deosebire de actele unei persâne pusă sub curatelă, cari. sunt nule, sub reserva probei contrare. La Romani, în adevăr, smintitul pote să testeze (L. 9, cod. 6, 22) și să “contracteze întrun interval lucid (L. 2, Cod, 4,38). - i Teoria codului Caragea privitâre la cestiunea n6stră. se pâte resuma ast-iel: Art. 2, p..IÎ, c. LV, hotărăsce: «Cei Îără de minte veri-ce toc-. meElă sai dar vor îace, se 'socotesce nimica și se strică», disposiţiune care înlătură, se pare, Leg. 12 Basil. 19, 5, după - care smintitul pâte „Să contracteze într'o intermitenţă” lucidă. lar art. 28 p. |V ce. III codul Caragea, legiuesce: «Cel ce face diată trebue să aibă mintea întregă». Adică iestatorul trebue să fie sânătos la minte în îpso testandi” actu. Aceea ce e în conglăsuire cu L. 9 Basil, 35, 3, care dispune: <Testa- 

1) In casul j in - îrea Noembide 1897 egat pri hopa rea a liului de familie si a tribunalului pentru yi i i ! i 
Ș 

ndare ars 

se pomenâseă mărcii UpriUtiLa mută „pent area imobilului nevârstniculut, fără să A i € a s'a şi neștiind. prin urmar jers6: căreia s'a adjudecat :imobilul acesta, * e > Ş pri e că pers6na, asupra 
de pe urmă, | - 

  

alter Curţ! secţiunea I, No. 425 din 18 , Mm a dobândit întărirea consi- : 

noul bărbat, a cumpărat lucrul de la acesta -
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mentum în dilucidis intervallis conditum valeat, nisi iorte quis in ipso 

testandi actu furore detentus îuerit». - . o | 

Codul Calimach are un sistem analog. Interqisul -(Ş 360) -nu pâte 

să contracteze ($ 1156), dar el are voe să testeze întrun interval lucid 

(Ş 725). lată, cuvintul deosebirei. Suntem volnici să contractăm saii singură 

saii prin mandatari; nu putem însă -să testăm, să adoptăm, să ne'câsă- . 

iorim de cât singuri. Interzisul însă, de şi. necăpabil de.a contracta 

întrun înterval Jucid, pâte totuşi să primescă şi fără învoirea curatorului 

săi o lăgăduință,-care privesce numai spre iolosul săi ($ 1157). 

La ce servesc, sar putea întreba, citaţiunile istorice de mai sus? 

Ce are a Jace ruginita tradiţiune cu codul Napoleon, care ne cârmuesce 

astă-qi ? Cum să înţelegem un articol reprodus din codul Napoleon alt-iel 

de cât cum îl tălmăcesc Francezii? Ciudate întrebări! Codul Napoleon este 

d6ră o operă tradiţiunală. Totă dar întrebarea este ia care tradiţiune. 

irebue să recurgem, ca -să ne orientăm, la cea franceză saii la cea 

naţională ? a aa 

Ei bine, art. 1912 al codului nostru civil în vigâre, hotărăsce expres 

că codicii Calimach și Caragea sunt abrogaţi numai întru cât sunt con- . 

_Ararii codului actual. Există o lacună, o antinomie, o țesătură de contra- 

qiceri în codul nostru actual ? 'Trebue neapărat să recurgem la tradiţiunea 

țărei, dacă dânsa nu e contrară textelor de lege posteridre, exprese și 

precise. a a | ă [ 

„= "Că art. 448 urm, codul civil ai dat loc la o drâie de controverse, | 

acesta nu se tăgăduesce. De ce dar să ne rămână astupat isvorul tradi- 

țiunii ? De ce să nu căutăm în obiceiul pămîntului un razem în contra 

potopului de cotroverse? Nu găsim d6ră în codul nostru de 'astă-di veri 

an sistem noii şi precis, care să implice abrogarea teoriei tradiţionale. 

Art. 454 codul Alexandru I6n, care. dice că interdisul se asemănă 

cu -minorul, introduce el pâte o reiormă radicală, reînoesce el din temelie 

dreptul țărei, desrădăcinâză el o. idee tradiţională contrară ? De loc. Ase- - 

mănarea, interdisului cu minorul o găsim deja în. $ 1150 codul Calimach, 

care legiuiesce că: cel lipsit de minte cum şi acel ce n'a împlinit, vârsta 

de 14 ani, fiind parte bărbătescă sati 12 ani, fiind parte femeiască, nu 

sunt capabili să contracteze, adică nică să dea nici să primâscă făgăduinţă. 

“ Există apoi, întrebăm, în: codul nostru în ființă, în care lipsesce. 

art. 901 coâul Napoleon, veri-o regulă privitâre la capacitatea de a testa, 

“că să putem admite că sai abrogat $ 724 şi 725 codul Calimach (ci. L. 

9 Basil. 35, 3, şi art, 28, p. IV, e. II codul Caragea), după cari inter- 

zisul pote: să testeze într'un interval lucid ? Nu găsim nici una. Legea 

„_ „regulătâre a capacităţii de a testa e o lege specială, care nu se pâte 

“ “abroga prin o lege generală. - | | e 

- “In zadar Sar întâmpina prin. urmare că după art. 448, alin. II al 

'codului-nostru actual tăle actele făcute în urma publicaţiunii de inter-: 

dicţiune sunt nule. Lex posterior generalis non derogat priori speciali D. 

Art. 448 alin. II, apoi-nu e aşa de categoric, cum are aerul. Dânsul 

irebue, din. contră, restrins, şi iată de.ce: a 

  

. 1) Capacitatea de a testa e în adevăr obiectul unei legi speciale, V, Demolombe, 

Cours de code Napolton, VIII, No. 614. 
. -
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Art. 399 codul civil dispune, în adevăr, şi el, că tutorul represintă 
pe minor în tote.actele civile. Or, t6tă lumea admite, cu: tote astea, că 

"tutorul nu represintă pe minor în tote actele, căci adevărul este, din 
contră, că minorul lucr6ză singur, când se căsătoresce, când testeză, etc. 
Ei bine, art. 454 codul. civil, hotărăsce: «Interdisul se .as6mână cu 
minorul». E , 

Asem&narea aşezată în art. 454 codul civil nu e absolută, o recu- 
n6scem, dar: dintr'insa reese, aceea ce nu se pâte tăgădui, că după ideea 
legei trebue să existe. putinţa că tutorul interdisului să facă tote aclele, 
întocmai ca tutorul minorului (art, 390 codul civil). 

Trebue dar, însă-și legea o spune, să nu fie exclusă putinţa să se 
facă tole actele în cursul interdicţiunei şi a minorităţei. Or, neîndoios este 
că tutorul nu pâte să testeze; trebue deci se recunâscem că înterdisul 
are voe să testeze într'un interva! lucid. 

Că ast-iel este, se vede şi din raţiunea legei. 
Interdicţiunea in adevăr e: organisată în interesul interdisului. Nu 

putem să interpretăm în contra unei persâne o lege care e făcută în 
interesul ej. Nulla juris ratio aut aequitatis benignitas patitur, ut quae 
salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos duriore interpreta- 
tione contra ipsorum commodum producamus ad severitatem (L. 25 Dig. 
de legib. 1, 3). | 

Că art. 448 cit. are în vedere numai contractele ce interdisul le-ar 
face singur, contracte cari ar îi nule, reese şi din art. 450 Codul civil, 
care hotărăsce că zestrea copilului interdisului e regulată de consiliul 
de lamilie, sub reserva omologărei Tribunalului. Intergqisuli, prin urmare, 
e necapabil să lacă o donaţiune, adică un contract, într'un interval lucid. 
Cât pentru capacitatea de a testa, codul nostru în vigâre, în deosebire 
de codul Napoleon (art. 901), nici nu c pomenesce. Or, vechea nâstră 
legiuire neabrogată, hotărăsce expres că interdisul pote să testeze întrun 
interval lucid ($ 725 Calimach şi [,. 9 Basil., 35, 3). 

„In Franța 1) cestiunea e viii controversată. Demolombe și alţi autori 
aplică art. 502, irancez (448 româna) numai contractelor, nu şi testamen- 
telor. In sprijinul acestei păreri se invcă mai întii tradiţiunea romană 
şi iîranceză, Textele şi spiritul legei, se dice apoi, sunt de acord cu tradi- 

"ţiunea. Să nu se obiecteze că art. 502 codul Napoleon declară țdte actele 
interdisului de nule. Art. 502 cit. nu se pâte lua în generalitatea terme- 
nilor săi, căci interdisul se asemănă cu minorul (art. 509 codul Napoleon), 
ŞI minorul pote să testeze neînpiedecat de disposiţiunea art. 450 Codul 
Napoleon, care hotărăsce că tutorul represintă pe minor în tote actele 
civile. Tutela interdisului e o măsură de ocrotire, ea nu trebue deci să 
aibă de resultat de a isbi cu un îel de mârte civilă pe persona ocrotită 2), 

  

1) Regimul nostru de interăicţiune e de origină fi ăsi i ă 
egir ranceză. Nu găsim nici urmă, de „văpsea italiană, Nu avem de cât să comparăm art, nostre 443 ura. cu art 335 , 2 îi și 1052 codul italian, ca să ne încredințăm că ast-fel este. 7 rent, Dodi: civil ide „Coura de code papolton, VII, No. 640 urm. Contra, Lau- 9 1 . 0. 3Ui și 310. Legea, dice Laurent J că trebue să existe putinţa să se facă tdte a în Susul i icțiunit şi E puaanie 

U , ctele în cursul interdicţiunii şi al minori- tăţei, căci sunt acte cari sunt absolut imposibile în cursul moimorități, procura "dona. ta 2. Ideea, de la care pornesce - Demolombe, este doră 
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Trecem la o altă ordine de idei. Actele făcute în urma publicațiuni . 

de interdicţiune sunt de drept nule, de 6re ce se presupune că interzisul 

le-a săverşit în stare'de necapacitate. Cât însă pentru actele anleridre 

interdicţiunii, legea nu stabilesce o presumţiune. derogatâre la regula 

comună. Reintrăm deci în dreptul comun. O smintire chiar momentană 

ne îace nedestoinici .să contractăm, să testăm. Reclamantul prin urmare .- 

trebue să dovedâscă că disponentul era mintit în “momentul precis când . 

a contractat sai testat. . ai | ă 

Codul nostru în adevăr a înlăturat -regula consfințită de art. 503 

codul Napoleon, regula adică că, dacă causa interdicțiunii există notoriu 

la epoca actului, se presupune că dânsa continuă de a exista, sub reserva 

probei contrare. Semel demens semper talis praesumitur. E 

Care e sorta actelor unui 'smintit neînterdis ? 'Trebue să deosebim. 

Smintitul, în viaţă fiind, pote să atace actele săvârşite de el, dovedind 

că era smintit în momentul. precis când a contractat sai testat. Moșteni- 

"că trebue să existe pulinţa ca să se facă tote actele în cursul interdicţiunii, excep- 

tându-se donațiunea, de Gre-ce reiese din art, SIL codut Napoleon (456 român), că 

interdisul nu pâte să facă o donaţiune înte'un interval lucid. Cu t6tă generalitatea ter- - 

menilor art. 502 codul Napoleon (148 român), nimeni, absolut nimeni, nu admite inca- 

pacitatea absolută a interdişilor. Laurent deosibesce şi el actele pecuniare de actele 

morale: cele d'iniâiă, dice el, cad sub aplicarea -art. 502 codul Napoleon, cele de al 

doilea nu. Necesitatea acestei deosebiri resultă, după Laurent, din obiectul interâic- 

țiunii, care ar fi interesul pecuniar_al interdisului, căci un smintit scăpătat nu se pune 

sub interdicțiune. Obiectul interdicţiunii însă e, adevărul căutând, nu numai interesul 

pecuniar, dară şi interesul moral. Art.-454 codul civil (509 francez) hotărăsce în adevăr: 

«Interdisul-se asâmEnă cu minorul întru ceea ce privesee persâna şi averea sa», D. 

Alexandrescu, Dreptul civil român (E. Il, p. 339 urm.) citeză tradiţiunea ţărel; uită însă 

-$ 195 Codul Calimach şi crede greşit că darurile interdisului sunt valabile după codul 

Calimach (3 1157), nule după codul Caragea dart. 2, part. I, cap. 1V). Adevărul însă 

este, din contră, că atât după codul Călimach cât şi după Codul Caragea, interdisul 

nu pâte să facă, dară pâte să prâmescă daruri, aceea ce se vede din Inst. 1, 21, ], unde 

se hotărăsce: meliorem quidem suam conditionem licere iis facere etiam sine tutoris 

auctoritate, (V. însă Alexandrescu, op. cit; pag. 332, nota 4). Art..503 ce. Napoleon 

lipsind de la noi, ce urmeză de aci? D. Alexandrescu răspunde (op. cit. ÎI, pag. 331, 

"mota): «Actele anteridre publicărei hotărârei de interdicţiune nu vor putea deci fi anu- 

late la nol, cu tte că causa înterdieţiunil ar fi fost de notorietate publică. Aceste acte 

însă vor putea fi anulate, dacă cel de al treilea cari. ar fi contractat cu interdisul, ar 

„ fifost de rea credință, adică ar fi contractat cu dânsul, pentru a abuza de starea în 

care el se găsesce şi pentru a zădărnici efectele hotărârei viitore, căci! este de principii 

că tâte actele făcute în frauda legei sunt anulabile». Dară 6re aşa să fie? Numal 0 

simulațiune concertată între părți, care are de scop sai de resultat de a sustrage un 

act nulităței prevădută de lege, se pote anula pe motiv de fraudă lia lege. Când, din 

contră, frauda e plănuită numa! de o singură parte, cea-Valtă fiind smintită, e clar că 

“actul se anulâză, nu pentru motiv de dol (art. 960: codul .civil), ci pentru motiv de 

smintiro de minte. Or, actul fiind anterior interdicţiunit, reclamantul trebue să dove- 

deâscă că disponentul era smintit în momentul precis când a săverşit actul. O prestuinp- 

țiune de fraudă nu pote să existe fără o anume lege. Trecem la o altă ordine de idel. 

Art, VOL codul Napoleon, nefiind reprodus în codul nosiru, ce trebue să decidem? D. 

Alexandrescu se exprimă ast-fel (op. cil., paz. 343): «Cu t6lă lipsa art. 90L codul Na- 

poleon, art. 449 al coduiui nostru civil nu se aplică testamentelor şi donaţianilor, căci 

nulitatea testamentelor şi donaţiunilor făcute de o pers6nă întrun moment de aliena- 

- țiune mintală resultă din principiile generale, şi mat ales din art. 918 Codul civil>. 

Ciudat lucrul esa că art. 504 codul Napoleon (449 român) nu se aplică testamen- 

telor şi donaţiunilor, presupune, ca să fie temeinică, tocma!, din contră, că legea pri- 

__xitâre la capacitatea de a testa şi dărui e o lege specială, care, nu are nimic de 

comun cu principiile generale (Y. Demolombe, op. cit, t, VIII, No.:613). 

AL Degrâ ăi a a „10
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torii săi, din contră, nu aii aceeaşi latitudine, căci art. 449 codul civil 
hotărăsce : pa A . 
«După mârtea unei persâne, actele săvârşite de ea nu vor mai putea 

îi atacate pentru motiv de smintire de minte, de cât în casul când inter- 
dicţiunea acelei pers6ne va îi iost prouunțată sau cerută înaintea morței 
sale, afară de casul când dovada smintirei minţei resultă. chiar din cuprin- 
derea actului ce să atacă». . ! 

Care e raţiunea art. 449 codul civil ? S'ait spus verdi și uscate în 
această privinţă.. Ca să nu cădem în metafisică, ne oprim la considera- 
țiunea următâre: Moștenitorii, cari tac până la mârtea autorulului șil 
dai de nebun, abia după îngropare, caută certă şi fac o cerere temerară. 
Art, 449--Codul civil prin urmare -nu le permite să invoce intunecarea 
minţei autorului lor, de cât dacă dovada smintirei reese chiar din cuprin- 
derea acluluă ce se atacă. | - Ă “ 

Art, 449 citat, se aplică el tuturor actelor, adică şi testamentelor 
şi donaţiunilor ? Legea nu deosibesce. Reese totuși din discuţiunea urmată 
în. consilul de stat francez că testamentele și donaţiunile nu sunt supuse 
art, 449 citat. Acesta hotărăsce cestiunea. Art. 4-19 citat nu are în adevăr 
nici 0 analogie în iradiţiunea ţărei, el nu .se înrădăcinâză în obiceiul 
pămîntului, el 'și are isvorul săi în art. 504 codul Napoleon. Si 

Decisiunea casaţiunei n6stre secţiunea I din 25 Maiii 1889 (Bulet. 
pag. 529—531) aplică totuși art, 449 codul civil și testamentelor, cu 
t6te că credem că avem aici dinainte-ne o soluţiune de speciă și nu de 
principiu. lată cum se exprimă Curtea sapremă : 

«Având în vedere “că legiuitorul, print'acest articol, a dispus că, 
după mortea unei pers6ne, actele săvârşite de dânsa nu se pot anula 
pentru” motivul de smiatire a minţei de cât numai când! interdicţiunea 
acelei persâne va îi îost pronunţată sati cerută înaintea morţei sale, ori 
numai când dovada smintirei iminţei resultă chiar din actul ce se atacă; 

«Considerând că recurentei, de 6re ce era constant că interdicţiunea 
detunctei nici a fost pronunțată, nici afost cerută inaintea morţei, sui 
remânea alt mijloc de a ataca testamentul de cât de a proba că în- 
suşi actul învedereză smintirea aânțeă lestatoreă ; 

«Considerând că pentru acesta trebuea să articuleze numai fapte cari 
_Să pună în evidenţă în mod neindoios seriositatea lui, prin  necoerența ideilor, prin estravaganţa celor arătate şi altele asemenea, ceea ce din decisiunea atacată nu resultă de nicăeri, iară nu fapte ce Qovedeai, cum constată Curtea, numai starea de slăbiciune Îisică, a testatârei; "Respinge, ete.». (Dreptul, 1891). E 

  

Teoria mărginirei proprietăţii imobiliare în interesul 
vecinului. - - Ma 

Proprietatea e absolută: Numai legea o Pr Gte mărgini sati lib disposiţiune a proprietarului (art. 480 codul civil E et era 
at. complect numai la lucrurile cele miscă tore. Proprietatea nemișcălg i Î inci e mărgiăită 

tore șculdre, din.contră, e în principii cehi ini în interesul vecinului. principii chiar mărginită 

).. Gonsecuenţa totuși a
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| Proprietarul unui imobil pâte să facă pe tărimul săi ori-ce, numai 
întru atât întru cât nu trimete nimic, nici apă, nici ium, etc., pe tărimul 
vecin: în suo.enim alii hactenus facere licet, guatenus nihil în alie- : 
num îmmittat, fumiă autem, sicut aquae esse îmmissionem ; posse igitur 

_superiorenu cum înferiore ăgere, jus îlli non esse îd îla facere (L. S 
$ 5 Dig.; si servil. vindic., 8, 5. Compară $ 478 codul Calimach). 

- Deosebirea ce se face în acâstă privire între mobile şi imobile r&s- 

- punde desvoltărei deosebite ce a luat-o averea mișcătâre și cea nemiș- 

căt6re, condiţiunilor deosebite la cari e supus progresul economic într'o 

privire şi în cea-laltă, dorului nostru înăscut de: progres și instinctului 
nostru de conservare. a . - 

Liberul schimb 1) în adevăr e elementul de! viaţă al proprietăţii 
mobiliare, proprietate care trece cu înlesnire din mână în mână și alcă- 

tuesce obiectul transacţiunilor comerciale. Liberul schimb a reapropiat 

poporele unele de altele, el-singur a făcut posibil progresul culturii. . 

Negoţul nu suferă nici o mărginire. Nu simpatia, ci năzuința după câștigul 

cel mai.mare e semnul săii caracteristic. Negustorul, care sar: mărgini 

în interesul vecinului, care ar vinde din compătimire mai eltin, ar pră- 

pădi pe concurenţii. săi, i-ar sili să părăsescă o ocupaţiune, care nu-i 

mai pote hrăni, ar ataca ast-tel însăşi temelia negoțului, ar Îi un vrăimaş 

al societăţii, Şi acâsta ar fi o mare nenorocire. Spiritul industrial perind, 

omenirea. ar da îndărăt, poetul ar îi. iarăși silit să facă cisme ca Hans 

Suchs, îilosotul să poleiescă ochelari ca Spiroza. Si 

“ Ocrotirea, din contră, e atmostera în care trăesce proprietatea imo-. 

“ biliară. Mărginirea reciprocă 'a proprietarilor. imobiliari a făcut singură 

posibilă viaţa comună. Proprietarul imobiliar, care ar reiusa să se măr- 

ginâscă in interesul vecinului, care ar înfiinţa fără respect pentru vecini 

în mijlocul unui oraş populat o fabrică cu coşuri jâse, un abatorii, o. 

hengherie, ar: goni, dacă -legea nu l-ar chiema la răspundere, pe toţi 

vecinii, at face viaţa comună imposibilă, ar ataca însăși temelia proprie- - 

tăţii imobiliare, ar- face din dreptul de proprietate un drept antisocial! 

și sălbatic 2)... | | 

  

1) Tarifele vamale scumpesc proprietatea mobiliară şi apasă asupra consuma- . 

torilor, Şi pericolul, ' care pare a le justifica, e curat imaginar, De ce ne temem de 

-concurența streină ? Pe fie-care di se inventeză mașini, cari produc mărfuri mat-eftin 

de cât cea mai eltină muncă sireină, Aurul e un lux vătEmălor, o non-valdre, dacă 

nu servesce a da hrană spiritului industrial al naţiuner, Agricultorul ar fi de sigur 

mai sărac şi nu mal bogat, dacă şi-ar vinde vitele şi maşinele utile numa! ca să 

prămădâscă. aur şi să se uite cu rag la d€nsul. Comerciantul cu minte 'nu lasă aurul 

său neproductiv, ci "| întrebuințăză pentru cumpărare de alte mărfuri. Esenţialul dar este 

să ridicăm spiritul industrial, aceea ce nu e posibil fără stabilirea unel ordine durabile, 

fără întemeiarea selfgovernmentului. Proprietarii cel mari, cărora nu ie stă alt lucru pe 

inimă de cât să mănânce renta lor cea grasă în oraşele cele mari şi să critice admi- 

nistraţiunea din punctul lor de vedere egoist, şi nu din punctul de vedere general al țărej, 

ar trebui să îndeplinescă gratis tote funcțiunile sclfgovernmentului, să ş6dă la ţară, să 

caute singuri moşiile lor, având. cel muit un pied ă terre un oraş, căci numai aşa se 

va” putea înlocui centralisarea, în contra exceselor căreia te ocrotesci făcend scandaluri 

de slradă, prin o descentralisare dătăt6re de viaţă. i 

2) Dar nu numa! autonomia individuală răi iaţelesă, ci şi o mărginire escesivă 

a proprietăţii în înțelesul socialismului, ne-ar reîmbrânci în săibăticie. Masele trebuesc 

moralisate, ca să merite o împărţire mal dreptă a bunuritor, Masele, qiceţi, zac în 

cea mai cumplită miserie, omul peritor de fm» nu vrea să ştie de învățător şi de' 

! 7 
,
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- Daca ar fi adevărat că proprietarul unui imobil, ar aduce o văiă- 
mare altuia iăcând întrebuințare „de dreptul săi, nu se pote trage pentru 
acesta la răspundere (qui jure suo ulilur, nemini facil înjuricn), chiar 
daca ar resulta de aici o vătămare a dreptului vecinului său, aceea ce 
ar -fi o monstruositate, dreptul fiind întrodus. pentru binele și nu pentru 
apăsarea 6menilor, consecuenţa nemijlocită ar Îi. că fie-care proprietar 
Sar sili-să întrebuinţeze dreptul. stii: cu un elect cât se pole mai vălt- 
mător pentru vecinul s&i, la o necăjire. venind de la proprietar vecinul 
ar răspunde cu o necăjire şi mai-mare; r&sbunările -n'ar mai lua slirşit,. - 

-viața comună ar îi -un - isvor de rele nesuferite, Gmenii ar lua câmpii. 
Dreptul şi-ar săpa singur grâpa, în care ar peri, daca. ar împinge la 

- extrem consecuenţa dreptului îndividual de proprietate şi nu i-ar impune 
„nici o mărginire. Dreptul hotărăsce dar că proprietarul unui imobil nu 
pâte să jacă pe i6rîmul săi-nimic ce ar putea să aducă o vătămare 

- dreptului vecinului, nu pâte să producă nici fum, nici exalaţiuni, etc., cu 
singură escepţiune că, vecinii sunt datori să sufere fumum non gravem 
(Legea 8, $.5 Dig, si seruil.,-8, 5). Puțin importă în acestă “privinţă 
dacă sa adus.o vătămare vecinului prin o misiune corporală sai 
întralt chip, sait dacă vătămătorul a causat dauna întrebuinţând dreptul 
“său cu maliție ori cu bună credință!). -. 3 

  

preot; moralisarea nu “e dar posibilă fără o prealabilă împărţire mal bună a bunu- 
rilor ? Admitem acesta. Statul trebue să se îngrijescă, de săracil săi. Mat mult încă, 
Statul trebue să îmbunățăţescă treptat sârta mulțime! cu ajutorul de «ări progresive 
asupra venitului, Dările progresive, în deosebire de reformele sociale cele radicale, 
oleră, cu tâte relele ce le însoțesc (plaga, de exemplu, venind de la un număr mare 
de funcţionari învestiţi cu atribuţiun! inchisitoriale ca să afle venitul), acest mare avan- 

„tagiii că lesă timp şcâlei şi bisericer să îndrepte caracterul maselor. Insuşi IZenry 
George, radicalul economist american, recunâsce că religiunea e necesară socialismului. Dânsul accentuiază necesitatea de a se înlocui religiunea mistică, care se stinge, prin o nouă religiune, prin religiunea naturaliştilor şi a învăţaților, cari să pârte crucea înainte şi să transplante în tâte sufletele credința în Dumnedei (Progresul și sărtcia,. ultima pazte : Problemul vieţel individuale). Socialiştil noştri tuşese şi stupesc ca Henry George, dar le lipsesce puterea morală, caracterul marelui economist american. . „„„> 1) Principiile acestea sunt presente spiritului comentatorilor, dar într'un chip forte vag, aceea ce face că dânşii opereză cu principiile cele mal eterogene. Teoria întisiunei corporale, care s'a născut prin o răstăimăcire a legel 8 ş 5, si servit. vindic., 8, 5, unde se dice: în suo hactenus facere licet, quatenus nihil în alienum TIuntătia buses. e evident falsă. Dacă în adevăr orl-ce fise în alionan ar da loc la daune-inte- rese, atunci ar trebui să se considere văt&mător în înţelesul art. 998 codul civil şi faptul proprietarului, care scuturând copacul.săii face să cadă fructele sai frunzele acestuia pe tărimul vecin, o concepţiune care ar fi contrarie tutulor principiilor. Dacă: apol uual 0 îmmisio în alienum ar trage o răspundere de daune-interese, daca adică proprietarul ar putea să facă pe tărimul s&ă osl-ce, fiindu-l numal oprit să trimită. substanţe corporale pe fundul vecin, atunci ar scăpa de răspundere proprietarul care printr'un saomut extra-ordinar ar face imposibilă şederea în vecinătate, aceea ce nu e admisibil. Demolombe arboreză stâgul 

i dar densul înţelege sub îmntisio în alienuni nu numai 0 trimetere pe fundul vecin d stanțe corporale, ci şi turburarea vecinătăţii prin un sgomot mare, un scandat e nesuferit. Proprietarul, dice dâusul, se pâte plânge de Sgomotul sai scandalul oste-- rior venind de la o casă: veri ituți -G : ii înțelesă ast fȘl a aa ecină de prostituţiune (No.'654 bis). Teoria imisiunel corporale: 
fantastică a causat o confusiune şi mal mare, S' i i 

r „ Sa susținut că proprietarul răspunde numar: de vălămarea ce o face vecinuluy cu rea credință. Dar,. dacă s'ar admite punctul de- vedere al relel credințe, al intențiunci, al maliți . i ij 
(Cere al reie ş : , aliţie, s'ar da loc la o arbitrară şi impo- sibilă inchisiţiune de motive, şi Sar aduce ast-fel o atingere de meârte principiului 

teoriei imisiunei corporale (XII, Nr. 654 şi'urm,),. - 

de cauciuc, cu care se pâte. acomoda ori-cine. O altă teorie. . 

p
a
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Ori-ce împietare directă asupra proprietăţei altuia e oprită. Nu-mi 

e permis să m& duc în casa vecinului, fără voia acestuia, şi să-i causez 

acolo cea. mai mică supărare, să produc îum, să torn apă pe iundul vecin, 

sai să tac să atârne coşul casei mele în spaţiul de aer al vecinului. Impie- 

area. indirectă asupra proprietăţii vecinului, dacă dânsa atinge dreptul 

acestuia, e de asemenea o îaptă neertată. Trebue.dar, după rig6rea prin- 

cipielor şi sub reserva. escepţiunilor stabilite de legiuitor, să mă abţin de 

la oră-ce faptă care ar “putea să aibă o înriurire indirectă asupra fundului 

“vecin, să mă abţin de a turna apă, de a produce fum. pe tărâmul mei, 

apa şi fumul putând să pătrundă în vecinătate. Fumul, obseryă Laurent, 

“vatămă -dreptul vecinului, dânsul având un drept la puritatea aerului, 

Soluţiunea e dreptă, dar greşit motivată. Aerul e res conumunis. Nu se . 

pâte concepe un drept concret şi precis la pusitatea aerului. Rațiunea 

de a decide e acâsta. Proprietatea pămîntului coprinde în sine proprie- 

tatea suprafeţei și a subteței (art. 489 codul civil). Fumul atinge dreptul - 

vecinului prin aceea că densul atacă suprafaţa (spaţiul de aer) aparţinând 

vecinului. Dacă sar impune totuşi proprietarului să se abțină de ori-ce 

imputare indirectă, i sar face prin acesta grea, ba chiar imposibilă, între- 

buințarea. propriului săii lucru. Cum am putea insinua posesorului unei 

gospodării burgheze ordinare, să întrebuințeza, cu mari cheltueli, precau- 

ţiuni, ca să nu pătrundă nici cel mai mie lum în vecinătate ? Dreptul ţine 

semă de acestă greutate și îndatorâză pe vecin să primâscă pe tărâmul 

săă fumum non gravem (Legea 8, $ 5, Dig. 8, 5). 

Dar, daca proprietarul trebue să se abţină de ori-ce vătămare mate- 

zială a “dreptului vecinului, “trebue el 6re să se abţină de a incomoda 

-pe vecinul săi, de-a-i causa o daună morală, de a-i.depraţia proprietatea: 

prin o vecinătate incomodă ? _ 
Teoria îrancesă privesce nu numai vătămarea materială, dar şi -. 

simpla incomodare ca o. culpă aquiliană (art. 998 codul civil); dar 

  

sfânt de proprietate. Ori-ce proprietar ar putea să fie silit, pe calea judecății să adopte 

un alt mod de esploatare, modul preferit de dânsul” putând să fie incomod vecinului. 

Demolombe adaogă, ca să dovedescă că punctul de vedere al relei credinţe e în con- 

tradicere chiar cu legea, că proprietarul pote “să dispună de lucrul stă întrun chip 

absolut (op. et loc. cit., Nr. 638). Demolombe însă relevă, cu o altă ocasiune că pro- 

prietatea imobiliară e în principii chiar mărginită în interesul vecinului. «Ar fi, observă 

.eminentul! jurisconsult, să ne acufundăm într'o abstracţiune de tot himerică, dacă. am 

presupune un drept natural, după care proprietarul ar avea libertatea absolută .să . . 

facă pe tărimul săi tot. ce ar vrea, fără nici o grije de prejudiţiul ce ar putea să -. 

resulte' de aci pentru tărimurile vecine. Acâstă libertate. nu ar fi alt-ceva de cât bar- 

- aria şi r&shoiull> (XI, Mo. 8 în medio). Adevărul dar este că proprietarul nu pote - 

să facă pe fundul săi nici cel mal mic lucru care pote să aducă o vătămare dreptului 

- vecinului. Orl.ce vătămare a dreptului vecinului făcută chiar cu cea mal bună credinţă, 

dă loc la daunetinterese. Punctul dar-de vedere al relel credinţe nu are ce căula în" 

materia nâstră. Susținerea de mal sus a lui Demolombe coprinde în sine o confusiune 

de idei, confusiune care domnind, face că autorii cel mal bun! nu se pot emancipa 

“de înriurirea punctului de vedere fals al rele! credințe, Editorii lui- Zacharie (Aubry - 

et Rau) susțin de exemplu că dărimarea unui zid, care numa! de fapt, şi fără sarcină 

de servitute, “servea de sprijin clădire! vecinului, nu dă loc prin -ea însăşi la nici o 

acţiune de daune-interese în contra vătămătorului, afară numai dacă dânsul a lucrat 

cu răutate săi s'a făcut culpabil-de o gravă imprudență. (Aubry et Rau, II, $ 194, 

text şi nota 19). Laurent recurge şi el la „principiul neadmisibil în acestă materie : 

Malitiis non est indulgendun (VI, No. 153).
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demonstrarăm cu o altă ocasiune că acesta este o „er6re 1), Vătămarea 

materială, visibilă,-a. obiectelor esteridre (lucruri sai pers6ne) este ceva 
care se pâle pipăi. Idea de incomoditate, din contră e o ideă vagă. Aceea 

“ce e incomod pentru un om sensibil, nici nu se bagă în semă de un om 
cu. pelea gr6âsă. Se pote lesne deosebi dacă iumul produs în - vecinătate 
(imisiune corporală visibilă, esteridră) e gravis sai non gravis. Imi- 
Siunea corporală vat&mă un drept concret. Dreptul concret de proprietate 
este el vătămat și- atunci când dânsul nu suiere nici o atingere mate- 
rială, atunci adică când proprietatea e numai depreţiată din causa unei 
vecinătăţi incomode ? Dacă da, atunci trebue să dicem că proprietarul, 
a cărui casă rămâne neînchiriată din causa sgomotului din vecinătate, 
are 0 acţiune în daune-interese în contra vătămătorilor, îie aceştia pose- 
sori de fabrici imense, îie numai nisce simpli ferari, lăcătuși, tinichigii. 
Acesta însă nu se susține de nimeni, şi se recunâsce din contră de toți 
că sunt mici industrii cari, de şi incomode primilor lor vecini, sunt nece- 

- sare locuitorilor : ce ar dice ei dacă n'ar găsi în vecinătate un lăcătuș, 
un aşeqă&tor de sobe ? Trebue dar să impunem locuitorilor obligaţiunile 
resultând din vecinătate, din nevoile zieței sociale. Laurent admite măr- 
ginirea proprietăţii imobiliare în interesul vecinului, dar dânsul e incon- 
secuent, căci dânsul susţine pe de o parte că la delictele câuile interesul 
societăţii nu e în causă, iar pe de altă parte că la acţiunile în daune- 
interese pentru vătămările causate de vecini trebue să se ţină s6mă de 
obligaţiunile sociale resultând din vecinătate (XX, No. 383 și 404 urm. 
şi VI, No. 144). Interesul social nu-e de loc strein materiei n6stre. Dar 
acâsta nu decide .cestiunea. Trebue, din contră, să deosebim vătămarea 
causată prin o imisiune corporală (vătămarea materială) de vătămarea 
venind de la o vecinătate incomodă. Iu primul cas, se vatămă un drept 
concret, și art. 99S codul civil iși are aplicarea sa. In casul de al douilea, 
din contră, se vatămă nu un drept concret, ci numai dreptul abstract al 
personalităţii, şi este dar neapărat să recurgem la o altă ordine de idei 
ca să găsim. principiul soiuţiunii. 

Imisiunea corporală în spaţiul de aer vecin atinge un drept con- 
cret al vecinului, un drept concret bine înțeles în puterea unei ficțiuni 
legislative (art. 489 codul civil), căci proprietatea presupune un lucru 
substanţial şi spaţiul nu e un lucru substanţial. Proprietarul care vatămă 
dreptul concret de proprietate al vecinului răspunde de daune-interese. 
Dacă dreptul de proprietate aparţine din contră vătămătorului și. sa 
răpit văt&matului- numai un simplu avantagii, nu este loc la dauneinte- 
rese. Proprietarul face de esemplu pe terenul săă săpături ca să găsescă apă și tae ast fel vinele de apă 'hrănind puţul vecin. Isvorul aparţine autorului săpăturilor, “nu vecinului, și acţiunea în : daune-interese e esciusă. Sai proprietarul zidesce o'casă pe tărimul săi si răpesce prin acesta vecinului plăcerea vederei. , aparţine proprietarului, nu vecinuluj, Proprieterul 
o reparaţiune. Numai vătămarea dreptului altui 
daune-interese. Calea ferată, care ngrâp 
mătâre. și otrăvesce ast-iel puţurile veci 

nu e dar supus la nici 
a atrage răspunderea de 

ă pe trimul ei substanţe vătă- 
ne, e pasibilă de daune-interese. 

1) V. Teoria culpei, în Dreptul din 1884, No. 47 

  

» Pag. 323—394, (V. înfra). 

Suprafaţa, pe care sa clădit casa,.
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Apicultorii, cari printr'o cultură .de albine împinsă prea deparie aduc o 

vătămare materială unei rafinării vecine de zahăr, sunt r&spundători de 

daunezinterese. Proprietarii pot ţinea albine, precum pot să producă îum. 

pe tărâmul lor, şi vecinii trebue să suiere vătămarea resultând de aci, 

dar nu o vătămare care trece peste măsura obligaţiunilor: ordinare ale - 

vecinătăţii 1). Acţiunea în daune-interese pentru vătâmare materială are 

loc şi când se vatămă sănătatea: vecinului. Omul are în adevăr un drept 

- nu numai asupra lucrurilor ce'i aparţin, dar şi asupra personei sale, asu-. 

pra sănătăţei sale. Vătămarea acestui drept atrage răspunderea de daune- 

interese. _ “ ” 

Rămâne acum să examinăm 'cestiunea î6rle delicată de a sei înăuntrul. 

căror limite proprietarul trebue să sufere simplele încomodilăți ce-i aduce 

impietarea indirectă a vecinului ? Un lerar se așeză în vecinătatea mea; 

“și casa mea rămâne neînchiriată din causa sgomotului produs de ierărie. 

Putea-voi să-'] trag la r&spuridere pentru acesta ? Daca s'ar consulta inte- 

rasul - mei, ferarul ar îi r&spunqător; dar nu interesul meii trebue să 

fie hotăritor în acâstă materie, ci un alt interes. Care este. interesul 

acesta ? Teoria mărginirei proprietăţei. în interesul vecinului are mare 

“ analogie cu teoria servituţilor fonciare. Utilitatea cerută de lege pentru 

constituirea servituţilor ” îonciare se judecă, nu după interesul. deţinăto- 

ului actual al fondului dominant (şi un orb pâte să dobândâscă servi- 

tutea ne prospeclui ojficialur, cu tote că acâstă servitute nu presintă 

nici un interes pentru dânsul personal), 'ci după interesul ce oieră 

Gmenilor obicinuit folosinţa servituţii. Același principii cârmuesce şi - 

mhărginirea proprietăţii imobiliare în interesul vecinului. Sunt industrii cari, 

de şi incomode pentru vecini, sunt, necesare locuitorilor. Un îierar în 

- vecinătate oferă locuitorilor obicinuit un mare avantagiii. Proprietarii 

trebue dar să sulere incomoditatea venind de la o ferărie vecină, căci 

acesta este o obligaţiune (un îel de servitute) resultând obicinuit din 

vecinătate. Tipul acestor obligaţiuni resultând. din vecinătate "1 găsim în 

art, 286—619 codul civil. Legiuitorul. sancţioneză aici teoria mărginirei 

proprietăţii în. interesul vecinului, împacă, printrun îel de transacţiune, 

interesele opuse ale proprietarilor vecini, deduce -un sistem de principie 

coneiliatâre” din voinţa presupusă a vecinilor. [deia superidră de care 

Sa condus legiuitorul în acestă privinţă este că vecinii trebue să sulere 

vătămările reciproce resultând obicinuit din vecinătate.  . 

Dar cari sunt aceste vătămări obicinuite ? Care este măsura obli- 

gaţiunilor ordinare ale vecinătăţii ? Cestiunea este de sigur mai mult o 

cestiune de fapt de cât de drept. Dar este o distingere de făcut care, cu 

tâte că dânsa se referă la simple fapte, are totuşi o mare însemnătate. 

Nu. există reciprocitate între o fabrică imensă şi o locuinţă modestă bur- 

„ghesă, și daunele causate şi suierite reciproc nu se pot compensa, fiind 

prea deosebite. Reciprocitatea, care singură justifică mărginirea proprie- 

"tăţii imobiliare în interesul vecinului, lipsind, posesorul fabricei nu pote 

  

1) R. Jhering, Gesanunelle Aufsălze, II, pag. 57. Sentința tribunalului Senei, . 

publicată în Dreptul No. 29, din 1888, nu hotăresce contrariul. Acţiunea representaţilor 

fafinăriel s'a respins aici pe motive că, afară de pâriți, și alţi apicultori erai stabiliţi în 

acelaşi canton înainte de fondarea usinel, şi că prin urmare turburarea şi daunele 

constatate nu pot fi imputate cu siguranță pâriţilor,
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scăpa de răspundere sub cuvint că fabrica se găsesce într'un oraş indus- 

“ trial-ca Gand, şi nu întrun oraș de plăcere și lux ca Bruxelles. Laurent - 

crede că o locuinţă modestă burghesă merită ocrotirea legei la Bruxelles, 
nu însă la Gand, ceea ce riu e de aprobat!).. - , , 

_ Resultă, din contră, din combinaţiunea $ 5.cu Ş$Oal legei 8, si servit. 
vindic., Dig. 8, 5, că legea romană, intrebuinţând espresiunea fumuu 
non gravem, a înțeles că vecinul nu trebue să sulere iumul venind de 
la o fabrică mare (taberna casearia), dar trebue să sulere iumul venind 
de la o gospodărie burghesă ordinară. Fabricantul trebue saii să se invoiască 
cu vecinul săi ca să'i concedeze o servitute, sai să întrebuințeze t6te 
mijl6cele- ca să împiedice saii să micșoreze nocuitatea iumului, a sgomo- 
tului, -a exalaţiunilor 2). Vecinul nu e ţinut să primescă ţăndările de pâtră 
venind de la o carieră vecină, căci nu ori-cine are.o carieră, nici aburii 
din baia vecinului, căci nu ori-cine are o baie de aburi. Vecinul, din 
contră, trebue să sufere vătămările resultând din curățirea latrinelor, din 
căderea petrelor și cărămidilor la: dărâmarea sai zidirea unei clădiri, îumul 
extraordinar produs prin arderea sobelor rusesci, etc., căci ori-ce gospo- 
dărie burghesă comună suieră, dar. causeză în acelaș timp altora vătimări 
de acest îel. - | a _ 

Tribunalele pot să oprescă exerciţiul unei industrii vătămătâre sai 
să ordone să se ia precauţiunile necesare ca să se înlăture înriuririlg 
văt&mătâre. Dar tribunalele nu pot ordona desființarea usinelor supuse 
autorisării administrative. Stabilimentul îost'a el autorisat de administra- 
țiune ? Separaţiunea puterilor pune o barieră amestecului tribunalelor. 
Stabilimentul nu are el încă autorisarea administraţiunii ? Tribunalul nu 
p6te pronunţa desfiinţarea, căci stabilimentul e - supus autorisării admi- 

„ nistrative, și, acordându-se mai târdiii autorisarea, s'ar zădărnici implicit 
verdictul justiţiei, aceea ce trebue evitat. - 

Tribunalele însă sunt libere, în tâte casurile, să pronunţe daune- 
„interese pentru repararea vătămărei aduse. Proprietarul vecin al unui 
stabiliment, fie acest stabiliment chiar clasat şi autorisat de administra- 
țiune, pâte reclama daune-interese pentru vătămarea ce i-a causat stabi- 

„limentul. 'Tribunalele pot în. casul acesta să constate şi - necesitatea 
Drecauţiunilor de luat, trămițenă însă pe părţi să recurgă la .adminis- 
traţiune, care singură pote să modifice autorisațiunea Gată 3). 

Art. 610 codul civil prescrie întrebuinţarea de Greși-cari precauţiuni 

  

1) Zaurent op. cit, VI, No. 145 în fine. , „—. 2) «Incercările făcute în Anglia şi în Germania cu aparate fuimivore, observă D. Dr. Felix în raporlul săii general: asupra igienei publice şi asupra serviciului sani- tar al capitalei pe anul 1887, ai dat resultate bune, legistaţiunea germană a impus - chiar acele aparate diferitelor industrij, cari consumă cantități mari de combustibil; nu insistăm însă pentru introducerea lor' la no0I, din causa mecanismului lor complicat, care cere ca ele să fie îngrijite de fochişti consciincioşi, familiarisaţi cu ele, şi ne-am mulţumi dacă fabricele din interiorul orâşului ar arde, în loc de cărbuni fosilr (cari - având o greutate specifică mare cad în jos la distanță mică de la locul unde s'a năs- cut), coks şi lemne şi dacă, pe lângă acesta, i6te fabricele cari ard mult combustibil ar fi obligate la construirea de coşuri înalte». Dar” numa! aparatele fumivore pot apăra Pe ee n gimitele posibilulut, de orce vătămare. Fabricantul, care nu le între- „ TISCĂ a se vedea condemnat la daune-i i i i 3) Laurent, VI, No. 151. - - îi nlerese către vecin 
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numai pentru patru feluri de întreprinderi, dar părerea unanimă a auto- 

zilor este că acest articol nu trebue înteles într'un chip restrictiv. Inter- 

pretarea largă. nu păcătuesce. aici în contra principiului că nu putem să 

„adăogăm la prohibiţiunile legislative, căci demonstrarăm mai sus că pro- 

prietatea. imobiliară e în principii chiar mărginită în interesul vecinului. 

Cel. ce face un puț sai o privată lângă un zid, ete. trebue să lase, după 

art. 610 citat, depărtarea prescrisă de regulamente și obiceiuri, sai să 

“tacă lucrările prescrise de aceleași legi şi regulamente . spre a nu aduce - 

vătămare vecinului. Făcând abstracțiune da regulamentele municipale ce. 

vor fi existând într'un oraş saii întraltul, ne putem întemeia pâte ca pe 

un 'obiceiii în înțelesul articolului de mai sus pe tradițiunea bizantină. 

'In Harmenopulos (Ipâpzpov vu», Cartea II, Titlu IV, No. 78) se găsesce 

o prescripțiune am&nunțită pentru îacerea de private sati de gropi de 

gunoi, care, tradusă în latinesce, sună ast-iel: Qui latrinam aut ster- 

„guilânium vel stagnum în suo de novo facere vuli, si structilis sit 

sterquilinii murus, gui vicino est prowimus, cubitos tres (cubilus este 

ş6se palme; după art. 192 din Coutumes de Paris se cere in acest cas 

un contra zid de un picior lărgime) a vicini pariele distare, debet, et 

sic murum construere, caementilium lamen, nec laliludine” minorem 

„cubito uno: tabulalam vero aul aeneam (de aramă) slerguilinii vel 

stagni lacunani, quae ad ipsum exstruclui est murum, ad semissen 

- usque cubili. Sed latiludo sii trium cubilorum ac trientis, propler fos- 

sorum operain et aquae effluzionem. Quod si fossitius sit slerquilinii 

vel stagni locus, negue murus exslruatur, ban latus sterquilinii, a 

vicino prozimuin, sex cubilos el bessem a vicini muro removendum 

est, et sic fosso încipienda. Si vero suflossa temporis lapsu tellure, ad 

dictam trium cubitorum et trientis mensuram accedatur, tunc cogelur 

dicta mmurum eastruere. E! haec quidem, ubi aedificia adjacent: at 

si loca vicini sunt vacua, dictarum mensurarur dimidium abstinebil. 

-Quodsi uirimgque sint sterquilinia, . relictis inter se cubitis duobus 

ila faciant. - a 

Proprietarul are el o acţiune numai dacă vecinul i-a causat deja o 

daună, sait şi dacă o zidire vecină amenințând cădere îl expune numai 

- la un pericol? La Romani, proprietarul, în asemenea cas, putea să ceră 

o cauţiune de la vecin (cautio. damni înfecti) şi să solicite să fie pus în 

posesiunea zidirei amenințând cădere, în cas de lipsă de cauţiune. Acâstă 

„acţiune e implicit respinsă prin art. 1002 codul civil, care nu dă o. 

“acţiune. în daune-interese de cât pentru prejudițiul deja causat prin 

“ruina zidireit), A DE - 

___ Legea silesce adesea pe propriâtar să omită 6re-cari acte de. pro- 

prietate,. chiar. dacă aceste acte -nu ar constitui impietări directe sai 

“ indirecte asupra sierei de proprietate a vecinului. Nu e ertat a sădi arbori 

„cari crese înalţi de cât în depărtarea hotărâtă de regulamente sai obi- 

ceiuri,. și, în lipsa acestora, în depărtare de. doi metri de la linia despăr- 

“ţitâre a celor două proprietăţi pentru arborii înalţi, și de o jumătate. de. 

metru: pentru cele-l'alte plantaţiuni şi garduri (art. 607 coâul civil). Ni- 

meni 'nu pâle.avea vedere sai ierestre spre vedere, etc. asupra proprie- 

  

1) Aubry et Rau, IV, Ş 448, text și nota 18; contra : Demolombe, XII, No. 662,
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 Î : i neîngrădite a vecinului săi, de nu va îi o distanță de 
hu îngrădite sai, netigră iile zidul pe care se deschid aceste sedea şi 
proprietatea vecină (art. 619 codul civil). Nimeni nu pâte avea vederi 
Biedișe pe proprietatea vecinului, de nu va îi o distanţă de șese decimetri 
(art. 613 codul civil). . „_ 

Există în relaţiunile de vecinătate dreptul de preocupaţiune, de pre- 
venţiune ? Daca am construit o fabrică pe -tărâmul mei, şi vecinul mei 
a zidit după acâsta o casă, pe care vecinătatea Iabricei mele o iace ne- 
locuibilă, pote dânsul să mă tragă la respundere ? Sunt eii îndrituit să 
opun acţiunii sale in daune-interese dreptul: mei de preocupaţiune ? Sai, 
dacă am zidit o casă sai am făcut o mâră de vânt, pot eu să cer de la 
tine, vecinul meii, vădând că tu vrei să faci același lucru pe tărâmul (ci, 
să întrebuinţezi, cu cheltuiala ta, mnijlocele necesare ca întreprinderea ta 
să nu'mi răpâscă vederea, să nu răp6scă morii: mele vântul de care are 
trebuinţă ? 5 Da 

Un privilegiii, un drept de veto în contra încercărei vecinului, tin- 
(end a'mi răpi un simplu avantagiă, care nu constitue un drept, o măr- 
ginire a proprietăţii imobiliare în non faciendo, nu pâte să existe fără 
o anume lege. Nu pâte să fie vorba de o colisiune de drepturi când drep- 
turile în. luptă ai fie-care: un coprins diferit (fie-care vecin posedă un alt 
imobil și are dar un drept cu un coprins dilerit) și e sciut că principiul 
qui prior lempore, polior jure nu se aplică de cât în cas de colisiune de 
drepturi. Dar există în acâstă privire un gol, pe care ar fi bine să'l um- plem după tipul altor legiuitori, cari nu permit o maliţi6să răpire a ve: derei vecinului saii a vântului morei sale, ete. 

Nici stabilimentele insalubre, clasate şi autorisate de administraţiune, 
nu se pot sprijini pe ur drept de preocupaţiune, Industriile insalubre de clasa | (de exemplu stabilimentele industriale cari ati mașini cu vapor) se pot exercita înăuntrul orașului și satelor (art. 12, litera ş, legea sani- tară din 8 lunie 1874, și art. 8 regulamentul pentru industrii insalubre), Stabilimentele insalubre nu se pot inchide: de cât de autoritatea: admi- „nistrativă (art. 65 din regulamentul pentru stabilimentele insalubre). Resultă de aci pentru. stabilimentele preesistente un drept de preocupa- țiune, o scutire de ori-ce răspundere pentru văt&marea causată de -den- sele? Câtuși de puţin. Vătămarea dreptului altuia supune pe văt&mător la daune-interese. Cestiunea de daune-interese e cu totul diferită de aceea a închiderei stabilimentului. Stabilimentul nu se pote închide fără o ho- tărâre a administraţiunii, dar posesorul stabilimentului vătămător e ţinut să desdauneze pe vecinii vătămaţi.. ă _. “Tribunalele pot. acorda daune-interese, nu numai pentru dauna cau- sată în trecut, dar și pentru dauna 
vătămătâre. Indemnitatea pentru o-daună viitâre se sub forma de alocaţiuni sati anuităţi succesive. , Incheiii aci lucrarea mea care "mi-a ră „Îi așteptat. Nu sciii dacă am răspândit, cum aşi îi doriţ asupra materiei prin o combinaţiune mai nouă s u datelor cunoscute, dar lucrul, redus chiar la e „ Presiune, nu va fi complect inteligibil de cât Gustul domnitor, din contră, pe: care trebue ş 

N 

i cât se pâle de simplă 
ea. mai simplă a sa ex- 
juriștilor celor învăţaţi. 

ă'l lingușesci ca să recol- 

viitore, cât va dura starea de lucruri 
pronunță obicinuit” 

; destulă lumină .
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tezi aplause, e gustul 6menilor neculți. rebue să ne ferim de o popula- , 

ritate, care -se câştigă pe socotla val6rei n6stre interne, a demnităţei - 

nâstre, a stimei de noi înşine. Vulgarisarea sciinței r&i înţelesă ne duce 

la o superticialitate prostă, j6să, abjectă. « Dreptul» -are puţini cititori 

şi acesta este într'o privire un bine, căci, așa fiind, colaboratorii să nu - 

se uită la efectul narcotisator ce ar putea să producă scrierile lor asu- 

pra. publicului cititor, Dânșii sunt sub ast-tel de îrmpregiurări de sigur 

lipsiţi de gloria de a putea dice, păunindu-se: «Favârea cu care critica, 

atât .din streinătate cât: și din ţară, a bine-voit să. primâscă slabele n6s- . 

tre încercări, cu t6tă ariditatea şi cu t6te greutăţile ce presintă acest 

„el de lucrări, ne lace să fim î6rte recunoscători linguşitorilor noştri, căci 

aghiasma, qui înfestal nares, e atmostera în care ne place să trăim» ;- 

dar perderea nu e aşa de mare și modestia le ş6de mai bine. Templul 

gloriei literare-nu e accesibil tutulor (non ex quovis ligno fil Mercurius !), 

«templul acesta e locuit, cum observă d. Alembert, cu î6rte mult humor, - 

numai de morţi cari, în viaţă fiind, nu erai într'insul, şi din câţi-va vi- . 

vanţi cari, mai toţi, murind, se gonese de acolo.> (Dreptul, 1888). 

II III IT 

“Desființarea clădirilor “urburătâre posesiuni . 

vecinului. — Un mare “răi economic. — $ 912 al noului 

cod civil german. — Legitima apărare. — Cele-V'alte casuri | 

de necesitate, afară de legitima apărare. — $ 227—229 

şi 823 codul civil german. 

Lupta tuturor în contra tuturor ar. săpa t6te temeiurile ordinei şi 

a civilisaţiunii,-lucru de care să ne ferescă Dumnedeii. Aceea ce ar pune 

însă capacul tuturor relelor sociale ar îi, când o lege răi chibzuită ne-ar 

ameninţa cultura şi binele obştesc. De bine, de răi, nu ne-ar mai. putea 

scăpa atunci de cât principiul periculos: Salus populi, suma lex. 

Un exemplu: O clădire monumentală, presupunem, trece niţel peste 

hotarul vecinului. Partea vătemată reclamă. Judecătorul n'are în cotro, 

si orânduesce dărimarea. clădirii. Care-i insă urmarea ? O mare valdre 

economică şi socială se zădărnicesce ast-fel în dauna tuturor! Ne vom 

“gândi deci de o sută de ori, înainte de a bine-cuvînta o asemenea desle- 

gare! Legile sunt făcute pentru 6meni, nu 6menii pentru lege. . - 

Ce este, în adevăr, interesul minim al vecinului Îaţă cu interesul 

covârșitor. al conservărei unui mare monument de artă? Vecinul urmă- 

resce cu încăpăţinare dreptul sti, pentru că patima momentului îl povă- 

țuesce ast-lel, dar. interesul săi bine înţeles îi dice, din contră, să se 

> mulțumâscă cu o dreptă desdaunare şi să lase oraşului săi irumâsa 

pod6bă architecturală, cu care se fălesce, , a 

Nu m'aș mira prin-urmare dacă, ivindu-se odată in practica n6stră 

un cas așa de critic, așa de drastic, așa de.bătător la ochi, jurispru- 

denţa n6stră, ar subtilisa “legea, ca să scape societatea. Ba, Jhering 

merge până a dice că ţara ar perde t6tă încrederea ei in justiţie, dacă
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mu Sar hotări lucrul ast-iel 1). De căt să piară lumea, mai bine să cadă 
: fiat justitia, ne pereat mundus. . - 
legea, Flat jus vai! de roi dacă ar prinde rădăcină ideia că legile. sunt 

““iăcute ca să le călcăm. Acesta ar fi— și ne cutremurăm de o asemenea 
'eventuulitate — apă la mâra anarchiei. Ce ar mai însemna qăă! legile 
:dacă însuşi judecătorul ar da exemplul nerespectării lor? Ne-am duce 
«de rîpă şi ar .reîncepe chaosul! Un bun legiuitor deci, caută să prein- 
+âmpine un resultat așa de îatal.: - 2 

De accea și hotărăsce noul-cod civil german ($ 912): -: 
«Dacă proprietarul unui loc zidind trece peste hotar, fără să i se 

p6tă imputa vre-un dol sai o greșclă, vecinul ţinut este să sutere acâsta, 
-alară numai dacă sar fi împotrivit în contra înainte sati indată după 

„-călearea, hotarului. Vecinul are drept la o rentă în bani. Hotărâtor e 
“pentru. mărirea rentei timpul când sa încălcat .hotarul». 

_ Inchidem acum parentesa și ne înt6rcem înapoi la ideia de mai sus, 
“Samovolnicia, o spunem încă odată, este oprită. <Este supus r&spunderei, 
hotărăsce $ 31 ce. Calimach, acel ce cu nebăgare de semă către judecători 
va întrebuința însuși a sa putere». Cere însă timp recursul la justiţie şi 
împrejurările sunt une-ori aşa că am suleri o vătămare nereparabilă, 
dacă nu ne-am ajuta samovolnicesce în contra răului, care ne ameninţă. 

Nu e, întâi şi întâi, nedreptă samovolnicia, când ne aflăm în casul 
unei legitime apărări ($ 227 ce. civ, german). Nici vorbă de daune-inte- 
rese în asemenea cas. Codul nostru penal socotesce însă legitima apărare - şi casul când agentul, sub imperiul turburării, temerii sati terorii, a trecut peste marginile apărării. Esclude legitima apărare şi în asemenea cas răspunderea civilă ? De - 

„Fără îndoială că nu. Codul Calimach (Ş 31; cl. $ 19 c. acesta) hotă- „ Tăsce rilos că <este supus răspunderei și acel ce va păși peste hotarul neprihănitei apărări, fără numai când se află în mare strimtorire și în primejdia vieţei». Laurent lămuresce de asemenea: «De ce qu'il n'y a pas de delit criminel, on ne peut pas conclure qu'en acun cas il n'y a îait dommageable, quasi-delit> 2), - i , _Legitima apărare, adăogăm, există, cu tâtă tăcerea legei (V. art. 58. şi 256 ce. penal), și în folosul proprietăţii. D. Garraud cit6ză în acestă “privinţă exemplul următor: «Qu'on suppose, dice acest autor, un voleur, dârobant, dans le coftre-tort d'un negociant, les titres qui constituent la majeure. partie de sa iortune : le mal sera îrreparable, si le propri&taire ne parvient: pas â blesser ou ă tuer le voleur: i] tire et le tue»: Ă Ne bucurăm deci sati. nu de beneticiul legitimei apirări pentru ocro- ii z oprielății nostre ?2.D. Garraud r&spunde: «L'article 328 (256 table î n autiur a. Pas ce droit. dans. ses termes: il n'est pas iimpu- leur, considârant comme 21npose en -quelque sorte par une contrainte morale î laquelle agent w'a pu râsister» 3), 
1) R. Jhering, « ec: 6. , 

zu, pag lo 8 dota ri Prtite i arotl penal pronrat L 1 da, neertr e impută meniul, Asti nderi morale e îipsta de once ema. Ret apărare neapărată de pedepsă. Y, Moriaud <Le dei mvecosstuirza pag Tia ca iv .



_ samavolnice, - 

DESFIINŢAREA CLĂDIRILOR TURBURĂTORE POSESIUNI: VECINULUI 197 

Trecem acum la cele-lalte casuri de necesitate, afară de legitima 

apărare. Am, de. exemplu, o creanţă seri6să şi datornicul mei stăpânesce- 

avere în deajuns, din care să mă pot îndestula, dar, de rea credință fiind, 

“iată-l că se” pregătesce să se facă nevăzut cu toţi banii săi! Justiţia nu 

mă pâte ajuta, căci, până la una la alta, datornicul meii ar iugi peste: | 

nouă mări şi nouă ţări !.Nu-mi rămâne deci de cât mijlocul secuestrării. 

-_Drâptă şi iertată e prin urmare samavolnicia şi în casul acesta, 

In adevăr, dacă lăsam pe datornicul mei să spele putina cu tâte catra- 

îusele sale, la ce 'mi-ar mai îi servit verdictul : justiţiei 2 . Nicăeri legea. 

> n6stră. însă nu dice că o samavolnicie de acest fel nu are nimic de- 

nelegiuit. Deplângem acâstă lacună. Dacă proprietarul are dreptul să 

prindă vitele ce se găsesc pe pămîntul săi (art. 21 din legea poliţiei 

rurale'1), de ce să nu îie îndrituit și creditorul 'să'şi facă dreptate singur 

în cas când e pericol ca datornicul să fugă? 7 

Patagratele 229—231 ale codului civil german orânduese deci : 

„- «Nu săvârşesce o nedreptate acela care ia samavolnicesce un lucru 

_de la dotornicul săi, când e pericol ca acesta să îugă, destul ca ajutorul 

„autorităţii să nu se pstă dobândi îndată şi creanţa să fie de alt-iel 

serios ameninţată ($ 240), dar ţinut e să ceră de îndată secuestrul jude- 

cătoresc, iar de ar întârzia acesta saii i sar respinge cererea de secuestru,  * 

- va înapoia lucrul şi va răspunde de daune-interese ($ 231). 

Un alt cas. Un câine străin îmi ameninţă persona saii averea. Nu 

pot înlătura pericolul alt-fel de cât omorându'i ; "1 împuşe prin urmare. 

- O forță majoră mă silesce ast-lel să aduc 0 vătămare proprietăţii altuia, 

şi nu datoresc prin urmare o desdaunare propristarului, afară numai dacă 

există o culpă din parte-mi, dacă de exemplu câinele pe care "l-am ucis 

a fost zădărit de mine. . : 

Va să dică, nici vorbă de răspundere civilă în cas de samavolnicie: 

defensivă. Nasce din “contră, după cum vom vedea îndată, o asemenea. 

„răspundere samavolnicia agresivă. Deosebirea acesta între samavolnicia 

delensivă şi samavolnicia agresivă e o idee creatoare, ce o pune înainte: - 

codul civil german, idee care răspândesce multă lumină în acestă materie. 

- Un exemplu de- samavolnicie agresivă, Ameninţat să mă înnec, mă 

agăţ, de luntrea lui Stan și smucind-o, isbind-o, r&sturnând-o, "i-o stric sail 

i-o rup în bucăţi. Stan nu e volnic să-mi respingă samavolnicia, căci 

dator. e din contră să-mi dea ajutor la întâmplare de înecăciune (art.. 

“389 No. 11 al codului nostru penal), dar are tot dreptul să ceră de la 

mine reparaţiunea vătămărei ce “i-am causat (V. $ 823 codul civil - 

german). | : | | | 

. Nu lunirea lui Stan, în adevăr, e causa că era să mă înnec. Ce: 

strică dar Stan sai lucrul săi că mi sa întâmplat unu ca acesta 2 Ixistă, 

din contră, din parte'mi o năvălire, o. pornire, o agresiune în contra 

licrului lui Stan. E 'vorba, așa dar, în asemenea cas, de un îel de expro- 

priare pentru causă de utilitate publică, expropriure care nu. se -pote 

face de cât în schimbul unei drepte desdaunări 2, 

  

. 

1) V. şi 8 1746 codul Calimach. a a a 

2) In dreptul roman, cestiunea acesta e una din cele mai controversate; Tri--
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Codul civil german ($$ 228 şi 823) hotărăsce apoi că nu numai 
pentru apărarea: vieţei mele, dar şi pentru ocrotirea proprietăţii mele, 
volnie sunt să întrebuințez, la cas de nevoe neapărată, lucrul altuia, 

"pentru salvarea lucrului mei, fără ca-proprietarul strein să se pâlă împo- 
trivi dacă lucrul acestuia e de smaă mică valdre de câ! lucrul meil 1), 
sub îndatorire, bine înţeles, de a'i plăti o desdaunare drâptă și potrivită. 

Urmeză -firesce a contrario. că nu'mi e îngăduilă samavolnicia în 
contra lucrului altuia pentru îerirea lucrului mei, cu t6tă starea de nece- 
sitate în care mă găsesc, când lucrul celui-lalt e de mai mare preţ de 

" cât.lucrul mei. Proprietarul de horbote îine pâte prin urmare să oprâscă 
pe agresorul, care sar apuca să lege cu aceste cârpe scumpe calul 
săi rănit 2). o Si | 

Ținuta s6mă, după cum vedem, codul civil german în acestă materie 
„de caracterul social al proprietăţii. Proprietarul deci nu se pâte împo- 
trivi când i se ia lucrul, pentru o causă de utilitate publică.. Și există 
0 causă de utilitate publică și economică, când lucrul pe care'l apără 
agresorul, e de o val6re mai mare de cât lucrul proprietarului, care suteră 
agresiunea. ” _. - 

| «Nu este temeinic, dice în adevăr Jhering, că proprietatea după 
ideia sa cuprinde în sine dreptul absolut de a dispune de un lucru. O 
proprietate de aşa fel nu pote să existe. Ideia proprietăţii nu pole să fie 
în contradicere cu ideia societăţii. Exproprierea, prin urmare, nu este o 
anomalie, ci adevărul este din contră că lără dânsa proprietatea indivi: 
duală ar îi un blestem pentru o societate» 3). (Dreptul, 1897). .- 

N 

  

| „ Moştenitorii claterali ai posesiunea provisorie 
:a moştenirii din momentul deschiderei moştenirii. — Art, 
653, 704 urm., 805 codul civil. — Art 7 $ V din Consti- 

„  tuţiune. — Laudatores temporis acti. 

Ă Cercetarea n6stră de faţă va îi forte scurtă: Ne vom spune adică în două cuvinte părerea n6stră asupra ințelesului articolului 653 din codul 
civil, care a aruncat coniusiunea în tâte minţile, fără să lungim vorba degiaba și să ne încurcăm în multe parantese,. . IE _ 
Îi NO 

“metem în acâstă privință la texiele citate de Paul Moriaud, în. cartea sa. «Du a€dlit ” Decessaire et de l'Etat de necesite», pag.:60 urm. Pentru a'mI apăra casa de foc, dărâm casa vecinului. Iată exemplul citat de textele de mal sus. Servius şi  Labeo dau proprietarului casti dărâmate o acţiune în desdaunare, iar Celsus, urmat de Ulpiau I-o tăpăduesc, pe motiv că samavolnicia .nu e nedreptă, când agresorul nu pote să facă alt-fel (quum alias non posset). Comp. asupra cestiunel şi Unuger, System des - Oeslerreichischen algemeinen Privatrechis, t. M, $ 111, pag. 345, nota 24... | 1) Că trebue să existe proporţiune înire valdrea lucrului agresorulul şi valdrea lucrului proprietarului care a sulerit agresiunea, rcese şi din L, 29, $ 3 Dig. ad. leg. . Aqailiam, 9, 2. Corabia, (navis) unuia e în adevăr aici de o valăre mult mal mare de cât furie tăiate (praeeisis funibus) ale corăbiel celur-Vajt. . « Endemaun-Gareis, Ein fii d : ; i i - 
dirg fii: dd matin Ga es, nf irung în das Studiu des biirgerlichen Gesetz- 
_ E) Jhering, Ziceck îm Recht, t. 1, passim, pag. 510, 511, 514 şi 615,
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Art. 653 sună ast-iel: . 
«Descendenții şi. ascendenţii aii de drept posesiunea succesiunii din 

momentul morţei defunctului. " îi 
i «Cei-Valţi moştenitori intră în posesiunea :) succesiunii cu permi- 

siunea justiţiei». ” 
__ Care-i înţelesul? Nu au colateralii, înainte de a cere învoirea 

justiției, posesiunea provisorie şi condiţională a succesiunii? Nu sunt 

“indrituiţi şi datori colateralii să -adminislreze succesiunea din momentul 
morţei răposatului? Hotărârea de trimitere în posesiune nu are putere 

retroactivă ? : a 
Curtea nstră de casaţiune (Cas. s. [, No. 152 din 1872, Bulet. pag. 

140) a hotărât că, îndată ce un moştenitor nereservatar dobândesce, prin 

permisiunea justiţiei, posesiunea succesiunii, el se socatesce că a avut 

posesiunea din momentul  morţei deiunctului, şi are deci exerciţiul ace- 

lorași drepturi 2). | 

Va să- qică, colateralii dobândesc posesiunea succesiunii din mo0- 

meniul deschiderei moştenirii, sub condiţiunea numai de a cere sancţiunea 
justiţiei, dar, acâstă condiţiune o dată îndeplinită, hotărârea constinţesce 

cu putere retroactivă dreptul lor preexistent de posesiune), , 

Reese, în adevăr, până la evidenţă din art, 704 urm. cod. civ,,-că 

- toți moştenitorii legiuiţi fără deosebire, prin urmare și colateralii, ţinuţi 

sunt să păstreze, să administreze, să lichideze moștenirea, și caută să 0 

  

| 1) Moştenitoril colaterali, ca si descendenţii şi ascendenţii, ai, din contră, după 

“părerea tuturor, proprietatea din momentul morței răposatului (arg. art. 614 cod. civ.), 

Art. G92 cod. civ. (Cf. $ 1054 cod. Calimach) se aplică prin urmare de-opotrivă tuturor 

" moștenitorilor legiuiui, ba chiar şi succesorilor neregulați. Nicăeri, în adevăr, nu se 

dice că moştenitorii colateral! nu pot accepta succesiunea de cât intrând în posesiune 

cu învoirea justiţiei. Alta'I dobândirea posesiunei judecătoresci, alta acceptarea. Art, 

653 nu derâgă la art. 685 urm. cod. civ. Laurent, Droit. civil francais, LX, No. 499. 

V. însă. Demolombe, Cours de code Napolcon, XIV, No. 260. 

- 2) Colateralil ai, cu alte cuvinte, sezina condiţională din momentul morţel r&- 

posatului, va să dică posesiunea ideală saă fictivă a succesiunii din (Qiua deschiderel . 

moştenirii, neatârnat de o.dobendire deosebită şi de fapt (corpore et animo) a pose-. 

siunei bunurilor succesorale, D-nii Dim. Alexandresco («Dreptul civil român», III, pag. 

230, nota 3) şi C. Nacu (<Comparaţiune între codul civil român şi codul Napoleon», 

asupra art. 653, notă) tagăduesc totuşi sezina colateralilor, Orl-cum, însuşi D. Dim. 

Alexandresco recunâsce că «moştenitorii colateral ar putea, înainte de a dobândi pu- 

nerea lor în posesiune, să revendice moştenirea pe cale de petiţiune de ereditate» (op. 

cit. 111, pag. 230, nota 2), o mărturisire care răstârnă temeiurile pe cari e clădită teoria 

d-sale (V. Laurent, Droit civil franguis, IX, No. 240). Am susţinut, este adevărat, în 

treacăt, în Dreptul No. 63 din 1575, pag. 503, că moştenitori! colaterali nu pot porni 

petiţiunea de ereditate înainte de holărârea care îl trimite în posesiune, dar, cercetând 

lucrul ma! de aprâpe, m'am încredinţat că posesiunea colateralilor constitue o sezină 

- adevărată, care este numa! judecătorâscă, în loc să fie legală, aşa că după trimiterea 

„lor în posesiune, colateralil aă succedat nemijlocit răposatului fără nici o lacună - şi 

fără nic un intermediar (V. Demolombe, Cours de Code Napoleon, XI No. 157). V. 

în acest de pe urmă înţeles, Cas. s. I No. 40 din 1893 (Bulet. pag. 37). 

8) «Intrarea în moscenire, hotăraşte- $ 1025 codul Calimach. ori când se va face, 

sa socotesce din vremea -morțel lăsătorului moștenirii». Casaţiunea franceză hată- 

rasce de asemenea că <l'envoi en possession des suocesseurs îrrcguliers a un effet 

retroactif au jour de l'ouverture “de Phâcâdits> (app. Laurent, op. cit. IX, No. 239. În - 

acelaşi înțeles Demolonbe, op. cit, XIII. No: 158. Cât pentru copii naturali, v. art. 

677 cod. civ., iar în cât se atinge de soţul supraviețuitor, v. articolul meă din Dreptul 

No. 93 din 1892, pag. 177. " , |
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primescă sub beneficii de inventar, dacă nu vor să răspundă ultra vires 

de sarcinile succesiune 1). a a Ni 

Moștenitorii colaterali așa dar ai dreptul și datoria de a administra 

mostenirea din momentul morței răposatului, şi. se deosibesc in acâstă 

privinţă de descendenţi şi ascendenți numai în acest înţeles că ati de o 

cam-dată o simplă posesiune condițională, pe care trebue să o întărâscă 

cu decretul justiţiei 2). a a 
"Art, 895 din codul nostru civil. ca să nu. lase nici o indoială în 

acestă privinţă, hotăraște apoi: «Legatarul unei fracțiuni! de ereditate va 

cere posesiunea de la eredii- reservatari ; în lipsa acestora de la legatariă 
universali; iar în lipsa și a acestora din urmă, de la cei-lalți eredi 

- Moştenitorii colaterali așa dar, după art. 895 cit. (Cf. art. 1011 în.) 
se pot trage în judecată pentru plata legatelor dînz momentul mmorței 
r&posalului, neatârnat deo" hotărâre de trimitere in posesiune, şi aii prin 
urmare posesiunea (sezina) condiţională din momentul deschiderei moș- 
teniri. A - a | 

> D, Dim. Alexandresco crede, este adevărat, că «dacă colateralii nu 
se pun în posesiune, averea este vacantă, şi legatarul va reclama prin 
urmare posesiunea: legatului de la curatorul moştenirii vacante> 3), dar 
acelas autor învaţă într'alt lor, contradieându-se, că, «dacă delunctul 

„are colaterali cunoscuţi, moştenirea nu va fi vacantă cât timp ei n'aii 
renunţat» £). 2 - . 

Care din aceste păreri nemistuite este cea adevărată ? Fără îndoială 
cea de pe urmă. Art. 724 cod. civ. (compar. $ 962 cod. Calimach) hotă- 
răsce, în adevăr, ritos: s....... Dacă mu este nică un erede cunoscut, suit 
ducă eredii cunoscuți s'au lepădat de succesiune, succesiunea este 

_Drivilă ca vacantă». 
Inalta Curte, secţ. I, prin hotărirea ei No. 301 din 11 Qet. 1889 

(Bulet., p. 827), a judecat, o recunâscem, din contră, că moştenitorii 
colaterali nu pot îi urmăriţi de creditorii succesiunii de cât fiind trimiși 
de justiţie în posesiune, moştenirea pulându-se declara vacantă, cu t6te 
că există colaterali cunoscuţi cari nu aă renunțat încă, dar acestă juris- 
prudenţă n'a prins rădăcină. Aa o 
___* Curtea n6siră de casaţie, secţ. II, 'şi-a luat în adevăr de sâmă si 

a hotărât, prin decisiunea ei No. 28 din 24 Februarie 1893 (Bulet. pag. 
212), potrivit cu principiile cele adevărate, că nu face nimic că moşte- 
nitorii colaterali n'a îost încă trimiși în posesiune, ei pot să fie totuşi 
„urmăriţi, vădit lucru fiind că' moştenirea. nu se pote declara vacantă dacă 
există moștenitori colaterali cunoscuţi caii nu aii renunţat încă, 

  

1) Art 104 urm. implică fără îndoială că mo 
ralil răspund ultra vires. D. Dim. Alexandresco (Dreptul civil român, II, pag. 931,: nota 2) însă, în loc să recurgă în acâstă privinţă la arti . . . . 

col 1 
” gument & fortiori din Delost-Jolimont! Ce la să fie al e, mat sus, grase na 2) Hotărârea judecătorâscă are put i iuni hotărâre constată drepturi preexistente 1 ar chiap de aia Acesta nu-e o ficţiurie; orce 

act 700 Cons ară, drepturi preeaziste —Dar chiar de am avea, a face aici cu o ficţiune, 

3) Dim. Alexandresco, op. cit. IV, pag. 533. a | 4) Dim. Alexandresco, Il, pag, 420—491, nota 3 în fine. 

ştenitorii legiuițy, şi deci şi colate-
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'Temeinicia acestei de pe urmă teorii, reese limpede şi lămurit din 

art. 706 cod. civil, care hotărăsce că moștenitorii legiuiţi, prin urmare și 

colateralii -răspund de datoriile mortului din diua deschiderei succe- 

- suni), şi pot să îie prin urmare. chemaţi în judecată de creditorii succe- 
-siunii şi. înainte 'de hotărârea care îi trimite în posesiune 1). 

Reamintim, în trâcăt, cu acest: prilej, că și sub codul Justinian, 

judecătorul volnie era, după stăruința creditorilor săi a legatarilor, 

să silâscă pe moștenitor să declare de primesce saii respinge moștenirea, 

sub reservă dreptului acestui de pe urmă de a cere un termen potrivit 

ca să'şi ia sema ce să îacă în acâstă privinţă?). - 

Codul Caragea, adăogăm, înţelegea lucrul parcă tot ast-iel, căci 

presupunea că judecătorul pâte să constringă pe moştenitor să iacă o 

declaraţiune întrun înţeles sai într'altul, şi orânduia prin urmare (partea 

IV, cap. II, art. 6): -: - Me — i 

«Să aibă voe moștenitorul, cerând de la judecătorie soroe de 6 

luni, să cerceteze averea mortului şi datoriile, ca, să'şi ia sema de voesce 

-a se -face moştenitor sai nu 3). . 
__ Acestea, qise, ne întârcem iarăşi la art. 653 cit. Acest articol nu-şi 

are de sigur obârşia sa în dreptul roman, şi dar, dacă ne-am apropiat 

din întâmplare în punctul de mai sus de codul Justinian, acesta nu este 

un: cuvint ca să recurgem la. întreg sistemul compilaţiunii justiniane 

„privitor la. cestiunea n6stră. - 
Nu există de sigur nici cea mai mică analogie între art. 653 cit. 

'și deosebirea ce o lăcea dreptul roman între suus et necessarius heres, 

care dobândea succesiunea îpso jure, şi exiraneus heres care avea nevoe 

pentru -acest sfârşit de o adilio sai pro herede gestio. a 

Vechia legiuire romană, în adevăr, .nu avea nici idee de sezina 

ieudală, pe care o consființesce art. 653 cit. și înţelegea, din contră, că 

suus heres, tot aşa de bine-ca şi exlraneus heres, nu are de drept 

posesiunea, succesiunei, ci trebue să 'si-o însuşâscă de fapt prin o dobân- 

dire deosebită +). | _ 

Ei bine, art. 653 cod. civ. hotărăsce, din contră, în oposiţiune cu 

teoria romană de mai sus, că moștenitorii legiuiţi aii de drept posesiunea 

1) D. Demolombe (op. cit. XII, No. 156 punctul 4) învaţă, este adevărat, că 

succesorii neregulați, înainte de a dobândi trimeterea lor în posesiune, nu pot să fie 

urmăriţi de. creditorii succesiunii sai alți interesaţi, dar cuvântul pe care se întemeiază 

acest autor este că, după art. 811 fr. (724 român), în lipsă de o hotărâre de trimitere 

în posesiune a succesorilor neregulaţi, creditorii, ete., pot să facă să declare moşte- 

nirea vacantă şi să urmărâscă plata creanţelor lor în contra curatorulul moștenirii 

_vacante, E1 bine, tocmal în: punctul acesta posiţiunea, colateralilor e esenţial deosebită 

de acea a succesorilor neregulaţi. In adevăr, moştenirea nu se pote declara vacantă, 

dacă există moştenitori colaterali cunoscuţi cari n'aii renunțat încă. De aceea credem 

mal. apol că moștenitorii colateral, în deosebire de succesori! neregulaţi, pot să ia în. 

posesiune bunurile succesiunit, de şi nu sunt încă trimiși în posesiune, şi să exercite 

" acţiunile răposatului, etc, 
2) Windscheid «Pandecten>, III, $ 598, text şi nota 5. | 

3) In acelaş înţeles $ 1035 codul Calimach. , | ii - 

- 4) V, Miihlenbruch, «Pandecten>, Foriselzung von Glick, V. XLIII, pag. 19, 

- Savigny «das Recht des Besitzes», edițiunea 7-a, $ 5, pag. 44 şi 8 28 în fine. Wind-o 

scheid «Pandecten», III $ 605 text şi nota 5, Jiering «der Besitzwille>, pag. 498. 

AL. Degre. - aa - E - 1



  - colateralilor. 

-Justinian și din $ 247 

"urmare de o retroactivilate a primirel moşten 

als wenn sie noch son dem Verstoibenen besessen wiirde». 

- .. - Ă Pa -. 

= 102 | ALEXANDRU DEGRE. . 

suceesiunii din qiua morţii r&posatului, va să -dică “nu trebue să şi-o 
însuşâscă deosebit, după principiele' generale de drept. . 

Şi, dacă e vorba ast-el în art. 653 cit. de sezina Îranco-germană, 
sare în ochi că sezina fudecătorescă a colateralilor se apropie de sezina 
legală a descendenților şi ascendenţilor. în acest înţeles că, odată constin- 
ţită de justiţie, are efect retroactiv'până la diua deschiderei succesiunel. 

Jurisconsulţii noștri. totuși, cum vEdurăm mai sus, tăgăduesc sezina |. 
"moștenitorilor colaterali, şi socotința lor este că creditorii şi legatarii, 
dacă colateralii se codesc a cere trimiterea lor în posesiune, nu aii de 
cât să câră să se declare moștenirea vacantă și să se judece cu cura- 
iorul moştenirii vacante. | o N 

„Neîndoios este însă că o moștenire nu se pâte declara vacantă, dacă 
“ există moștenitori colaterali cari n'ai renunţat încă. Art. 724 cod. civil e 

i6rte categoric în acestă privinţă. Nasce deci întrebarea: nu se pâte dre 
nunii în intervalul 'de timp: cel puţin un curator heredilalis jacentis ? 

Seiut este, de bună s6mă, că dreptul roman privea în răstimpul 
până la adiiio heredilatis însăşi succesiunea ca fiind representantă r&po- 
satului (hereditas jacens) şi dispunea să so rânduiască, - după. cererea 
creditorilor. sai. .a legatarilor, un curator: heredilatis jacenlis 1). 

„ Intrebarea însă odată -aşa pusă, va înceta negreșit ori-ce desbinare | 
între autorii noștri. T6tă lumea-va recunâsce în adevăr că nu mai pote 
să iie nici vorbă astădi- de o heredilas jaceiis. Posesiunea succesiunei 
trece din contră -în dreptul nostru modern asupra moștenitorilor din 
momentul înorții răposatului (art. 653 cod. civi ), Pe 

„„. Nică vorbă, înseși moştenitorii colaterali sunt stăpânii suecesiunei 
din diua morții r&posaluluă ; moştenirea deci nu e şi nu pâte să îie 
nici o clipă măcar es nullius sai hereditas jacens ; sezina judecăto- 

„rescă adică. (art. 653 cod. civil) are putere retroactivă până la diua des- 
chiderei succesiunei 2). . 

Rămâne prin urmare după cele mai de sus pe deplin dovedit că, 
- pe cât timp colateralii n'ati renunţat încă, creditorii şi legatarii nu pot să 
iacă să se declare moștenirea vacantă nici să câră să se rânduiască un 

„curator heredilatis Jacentis, de la care să reclame dreptul lor. 
„Ce dar trebue să îacă ei? Un lucru 6 în tot casul sigur şi netă- 

găduit,. anume că nu putem sub nici un cuvint să mergem până “acolo 
ca să dicem- că creditorii și legatarii sunt în asemenea cas lipsiţi de 
ori-ce ocrotire legală, adică că dreptul lor atârnă de la bunul plac al 

  

1) 1Văchter «Pandecten»>, 1. $ 270. Ia - | 2) Retroactivitalea primire mostenire reese după unil din însăşi textele codului 1 și di austriac corăspundător cu $ 101 codul Calimach (V. autorii citati de Jirainz-Pfajf, <System des stocare ins Privatrechis», II size pag. 418, nota 211. Textul paragralulul 547 austr, dovedesce însă, din contră, forte lămurit . că mortul € representat în intervalul „de timp de Pereditus jacens. Nici vorbă prin 
irel. Paraprafui 547 austr, hotărăşte în 

rben wird die Verlassenschaft so hbetrachlet, 
EA bine, tocmal aceste 

ach. ÎInsăsi legiuirea Caliraach 
atoril noşiri înşiră numa! petice 
bus aliquid, ex toto nihil. . 

adevăr ritos : < .. ..Vor der Annahrae des E 

cuvinte lipsesc din $ 701 corespundător codului Cali aşa dar a înlăturat ideia uner fereditas jaceus. Comupil din vechile nostre legiuiri fără nici o metodă. Ex omni
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“Inalta Curte a hotărât așa dar cu drept cuvânt. .că t6le actele de 

urmărire făcute în persona moștenitorilor datornicului sunt valabile, puţin 

importă că dânşii nu iuseseră încă trimişi in posesiune, căci nu ac6stă 

" 1rimitere în posesiune le dă calitatea de moştenitori, ci declaraţiunea lor 

că primese succesiunea 1). - - 
Deslegarea acâsta. e de sigur îf6rte drâptă, „dar motivul adevărat 

este, nu consideraţiunea că declaraţiunea că primesc succesiunea dă cola-- 

 4eralilor. calițatea de moștenitori, cum presupune Inalta Curte, ci prin-.. 

cipiul că snoşlenitorii colaterală aii sezina. provisorie şi condițională 

din diua deschidereă succesiune. . Pa 

Calitatea de moștenitor, în adevăr, se dobândesce, nu prin accep- 
tare, ci de drept în momentul deschiderei succesiunei (art. 644 cod. civil 2), 

dar neindoios este totuși că, cu t6tă calitatea de moştenitor, nu ai încă 

exerciţiul acţiunilor mortului, dacă îţi lipsesce sezina legală saii judecă- 

torâscă prevădută de art. 653. cod. civil. Ă 

Hotărârea Curţii de casafiune de mai sus cuprinde prin urmare, 

- adevărul căutând, în sine ideia :că moştenitorii .colaterali aă.sezina pro- 

visorie şi condiţională din momentul morţei r&posatului şi-se pot deci. 

urmări de creditorii succesiunei, cu tâte că nu sunt încă trimiși în pose- - 

siune cu învoirea justiţiei. - | o a 

Și, dacă .combinăm acum art. 653 cit. cu art. 7 $ V din -Consti-. 

_ vuţiune, ni se pare că trebue să qicem că moştenitorii streini, fără deo- 

sebire de descendenţi, ascendenți saii colateral, ai din momenlul morței 

dăsătorului moştonirei sezina întregei moșşteniri, d'impreună cu imobilul 

rural din România coprins în succesiune. ME Si 

Art. 7 Ş V din Contestaţiune opresce, in adevăr, pe streini de a 

dobândi: proprietatea sai : posesiunea animo domini a imobilului rural 

- din România, iar posesiunea “amintită în. art.. 658 -codul civil (sezina) are 

un caracter cu totul deosebit şi nu se întăţișeză-ca o posesiune aiîmo 

domini. | DI - 

Posesiunea de care e vorba in art. 653. cit, are, 0 spunem încă . 

odată, o origină feudală 3), şi nu se coniundă, așa fiind, nici-cu proprie- 

tatea nici cu posesiunea animo domini, ci constitue un drept de deten- 

țiune, în acest înţeles că cel ce are sezina pote să reclame de la cei de 

al treilea să restitue bunurile succesiunei ce !e ar.fi surpat ii) 

Un exemplu pentru . lămurirea lucrului. Un imobil rămas pe urma 

  

1) Cas, II No. 28 din 21 Februarie 1898, Bulet. pag. 212 urm.! 

2) Baudry-Lacantindrie «Precis de droit civil>, ll No. 166. - E 

3) Suzina feudală e cu desăvirşire străină tradiţiunel nostre. Uni! cred totuşi că 

feudalismul a existat şi la români, şi încă cu desvoltări forte amănunțite. Ruminii din 

“Valachia; adică şi vecini! din Moldova, ar fi fost identici cu Romanii tributari, pe 

cari vechil Germani îi taxaă drept 75 de solidi, aceea ce se numea: 1Vergeld. (V. 

Walter, «Deutsche Rechisgeschichte>, ediţ. II, “vol. I, $ 71, pag. 14—75). Dar re. 

"aşa'să fie? Fără îndoială că nu. O fi existat de sisur un început de îmitațiune feu- 

dală, dar încolo nu găsim nicăeri nici cea mai mică urmă a unul regim feudal orga: 

“nisat; şi cum putea să prindă la noi rădăcină feudalismul faţă cu nevoile din afară 

vecinic renăscânde ? Un Don-Quichotte român ar .căula în zadar.în museele n6stre - 

armurele vechilor cavaleri români, în plaiurile n6stre ruinele romantice ale castelurilor 

nâstre feudale!  -. DN a ! Do -- 

24) V. Bhuntschi, «Deutsches Privatrecht>, $ 54,. pag. 194, şi articolul mei din 

Dreptul No. 1 din 1889. . , pc p , | , 

7
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: i Sa lăsat, pre | i de Bran osatului s'a lăsat, presupunem, legat lui Stan, dar e usurpat n. 

Moștenitorul recun6sce că nu e proprietarul imobilului de care e vorba, 
si dar, nefiind -posesor animo domini, nu pote porni o acţiune posesorie 
în contra lui Bran. E a | Ă | 

Ori-cum însă, şi ori-cât ar îi.de neîndoios că moștenitorul nu pâte 

avea în asemenna cas. vre-o acţiune petitorie sai posesorie, sare în ochi 

totuși că el are. sezina și deci dreptul de a deţine şi administra imobilul 

de care e vorba şi: prin urmare calitatea de al reclama de la Bran?). 
Incheem prin -urmare şi dicem că moștenitorii străini, fără deosebire 

de descendenţi, ascendenți saii colaterali, de şi sunt opriţi să'și însuşiască. 
imobilele rurale din România anîmo domini, aii totuşi sezina acestor 
imobile, şi deci dreptul de a le cere înapoi de la cei de al treilea usur- 
pători. . , a a 

Imobilele rurale din România, adăogăn, ar îi în lipsă de moștenitori 
români, îără îndoială ale Statului (art. 477, şi: 646 cod. civil), dacă nar 
reeși din spiritul 2) Constituţiunei («proprietatea rurală e un drept politic»), 
că moștenitorul străin e ţinut să vinda acâstă avere vacantă către un. 
român. - - Ia 

T6tă controversa n6stră de mai sus, ori-cât de turbată 3) ar fi de- 
alt-fel, are, credem, totuși marele merit că ne-a silit încă o dată să căutăm 
să trecem de la peri6da de imitaţiune a doctrinei și jurisprudenţei iranceze, 
la o cercetare 'mai originală, ori-cât de pipăindă ar îi ea încă, 

„Nu avem firesce nici un cuvint să ne plângem de codul Napoleon, 
„care ne cârmuesce adi, şi de imitaţiunea îranceză la-care ne-a îndemnat 

el, ori-ce ar dice în contra laudatores temporis acti, cari desgrâpă pot- 
câve de cai morţi, dar e timp în îine să părăsim odată obiceiul imita- 
ţiunii 6rbe+). i | a 

Codul nostru civil, diceţi, e o imitaţiune franceză? Fără îndoială. 
Ce era însă codul Caragea alta de cât o imitaţiune bizantină? Ce era 
apoi codul Calimach alța de cât o schimonositură austriacă cu interpo- 
laţiuni bizantine ? Merita 6re aceste imitaţiuni precăderea înaintea codului: 
Napoleon ? . : 

1) După codul Justinian, o spunem încă odată, moștenitorul nu avea-de drept 
posesiunea bunurile sucessiunel din momentul more! r&posatului, câ trebuia să 
dobândescă aedstă posesiune prin. un act deosebit (corpore et anîno). Va să dică” 
Gre, aşa fiind, că, neputând avea ast-fel o acţiune posesorie în contra usurpătorilor,. 
nu se bucura nici de o actio în factum pentru a, recăpăta posesiunea ? Ferâscă Dum- 
nedeii. Moştenitorul avea în contra usurpatorului un inferdictan quorunu ' onorit, 
ete. V. Miihlenbruch, op. cit., XLIII, pag. 81—s2, sa - 
___._ 2) Neîndoios este, 10 că streinul e mecapabil de'a dobândi nemișcătâre rurale 
în România (art. 7 $ V din Consb), 20 că streinul nu e necapabil de a moșşteni în Ro-- 
mânia şi are dec! drept la valdrea nemişcătorului rural din România. Nasce însă între=. barea: Să'și însuşiască Statul acestă avere vacantă, plătind mal! întât moștenitorului 
strein val6rea la care are drept? Constitnanta n'a pus la disposiţiunea statului mijlâcele 
bănescl neapărate pentru acest sfirşit, Oratorit „Constituantei ai repetat, de allă parte,. pe tote tonurile că proprietatea rurală e un drept politic. Reese prin urmare din spiritul - Constituţiunel că legiuitorul constituitor a înţeles că moştenitorul strein dator - 

3) Insăşi doctrina franceză e adesea plină de controversele cele mat smintite - 
cari fas da iata greptulur, puma dice Imarent-une mer de doutes. 

radiționalismul nostru modem nu este re si imitaţi ca sii i nâstră de altă dată? ! e şi el o imitaţiune ca și ideologia 
Y
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. 

Fără îndoială că nu. Insiși autorii austriaci recunosc, din contră, 

superioritatea codului Napoleon 1). Trebuia re să ţinem mai muit la 

vechia n6stră pravilă de cât la codul Napoleon pentru cuvântul că ea a 

intrat în obiceiul nostru şi era prin urmare mai conformă geniului naţiunii 
române ? | : a 

- Dea loc: Basilicalele care ai înrîurit vechile nâstre legiuiri erai 

"pentru noi i ideal tot așa de abstract ca şi compilaţiunea neapoleoniană 

si nu cădeaii sub bunul simţ ca pandectele îranceze, vestite prin admi- 

xabila lor claritate și simplicitate 2). Fiţi prin urmare drepţi şi binecuvîntaţă. 

- noua nâstră 'jurisprudență îranco-română, căreia îi datorim adi o sigu- 

xanță a dreptului 5), de care nici n'am visut în trecut!4). (Dreptul, 1899).. 

  

_ Impărțirea după linie (art. 674 codul civil). 
Care e chipul de împărţire între fraţi, în lipsă de tată 

Si Mă şi mamă?  .. - N 

Nu ne vom plimba nici astă-dată prin văzduhul abstracţiunilor. Un 

cuvânt, înainte de tâte, asupra tradiţiunii.' Dânsa nu cunbsce împărţirea 

după linie între îraţii unilaterali. Jată, în adevăr, ce hotărăsce $ 937 

codul Calimach : o - ! 

- «Dacă mortul va avea îraţi şi surori despre o parte numai (adică 

ori despre tată saii despre mamă), atuncea aceştia vor moșteni pe capele». 

Impărțirea. pe capete e antiteza împărţirii după linie. Fraţii unila--. 

terali moştenese ast-tel în părţi egale, fără deosebire de linie, iar faţă 

"cu fraţii drepți (ex -utraque parte -juncti) ei nu ai nici un drept de 

moștenire. a 
Codul Calimach îi aşâză în clasa a treia, iar pe îraţii drepți în 

<lasa a doua. Clasa premergătbre exclude pe cea următbre ($ 915 codul” 

  

1) Ba, fasăşI iurisconsulți! Germani. cântă lauda codului Napoleon. V. Jering, - 

Der Grund das Besitzeschutzes, ediț, Ii, pag. 52,-şi Der Besitznille, p. 171. Koller, 

xestitul profesor de la Berlin are o slăbiciune pentru codul Napoleon. 

- * 9) Daca codul Caragea ni se pare astă-di de departe trandafir, causa este că un 

Gr: G. Păucescu, cu talentul săă strălucit, nu ni Pa comentat (V. C. G. Disescu, Ori- 

inele dreptului român „pag, 51), ca să învedereze tstă păcătoşenia acestul fragment 

"bizantin. Codul Napoleon, nefiind expresiunea.- conşciințel naţionale, este primit cu des- 

gust? Aşa o fi. Urmeză insă ore, aşa fiind, că trebue să punem acum țara la cale cu 

jus protimiseos şi cu alte vechituri netrebuice ? Obiceiul vechei Byzantie de poso- 

“morâtă amintire .(V. articolul meii din Deptul No. 11 'din 1897) să fie noul nostru ideal 

pentru care să ne vărsăm sângele ? , , N Da 

3) Puțin lucru faţă cu ce ar trebui să fie (pseudo-constituţionalismul omoritor 

de caracter ne stă în cale), dar un progres imens față cu trecutul!. : 

4) Ce este obiceiul pămîntului? Codul Calimach ($ 13): răspunde: Pămiîntescul 

Ă obicei este acela carele, în curgere de mulți ană, deobște păzindu-se, și întru jude- 

 cători cercându-se, sa întărit și cu chipul acesta a dobândit putere leginită. Câte-va * . 

terfelâge isolate nu ne- îndrituese- prin urmare să dicem că a existat o nobilime feu- - 

dală la români, Art. 12 din Constituţiunea n6stră coprinde dar un mare adevăr, când 

dice: Titlurile de nobleță : principk, graf, barouă, şi alta asemeni, ca contrare ve- 

chiulul aședământ a țărei, suat şi rămân neadmisibile în Statul român». Pulchrum 

jus continet constitutio. i a -
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Di 

Calimach). Fraţii cei buni se protimisese la moștenire cu cei vitrigi 
(codul Caragea, art. 19 lit. c de la moşteniri).  -. j a 

"In deosebire de acestă tradiţiune, art. 674 al codului nostru civil, 

astă-di în vig6re, hotărăsce că iraţii unilaterali moştenesc şi ei în clasa 
; fraţii drepţi, dar azi parle fie-care în linia lor 

iti ti 674. citat, care 'şi are isvorul săi în art. 752 al codului Napo- 
leon, sună, în adevăr, ast-lel: : a 

«Partagiul jumătăţei sai a celor trei pătrimi, cuvenite: fraţilor sai 
surorilor, după conținerea articolului precedent (adică când [rații sunt 

"-în concurs. cu. tatăl şi mama), ss îac între ei în porţiuni egale, dacă: 
sunt toți dintr'aceeași căsătorie; de sunt din căsătorii dilerite, divisiunea 
se îace pe jumătate întrs cele două linii paternă și maternă a delune- 
tului: îraţii primari, iaă parte în amândouă liniile, uterinii sati consân- 
genii fie-care în linia sa numai. Dacă sunt fraţi sai surori numai 
dintr'o linie, ei succed în total excluzând pe tâte rudele din cea-l'altă». 

Fraţii unilaterali în concurs cu tatăl și cu mama, moştenese după 
linie. Iată ipotesa expres prevădută de art. 674 codul civil. Care e însă 

„chipul de împărţire între îraţi, în lipsă de tată și de mamă? Art. 6r4 
citat, uită să răspundă expres şi la acestă întrebare. 

Codul italian hotărăsce categoric că consângenii sai uterinii, cari 
vin la moștenire în concurs cu iraţii dintr'aceeaşi căsătorie, nu aii drept 
de cât la o jumătate a porțiunii devolută fraţilor şi surorilor, în umân- 
două -ipoteselo de mai sus (art. 740.și 741 italian). - - 

Ce iolos! Art. 674 din codul nostru civil, e o copie a art. 732 din 
- codul Napoleon și nu are nimic de comun cu' tipul italian. Unii susţin, 

prin urmare, că înțelesul ce trebue a se qa art. 674 citat nu pâte fi 
altul de cât acela ce se dă: art. 752 din codul francez. Netemeinicia 

- acestei păreri sare în ochi. 
- Art. 752 îrancez, în adevăr, nu resolvă cestiunea nâstră. 
Art. 752 îrancez, Laurent ne-o. spune, nu arată cum se împarte 

moștenirea întregă când e dată îraţilor! şi surorilor sai pogorâtorilor 
"lor, în lipsă de tată şi de mamă. 'Trebue dar să căutăm soluţiunea în 

art. 738 irancez, care r6nduesce, în general, că moștenirea cădută ascen- 
denţilor saii colateralilor, se împarte în două. “părți egale, una pentru 
rudele din linia paternă, cea-laltă pentru -rudele din linia maternă. 

Art. 752 francez, aşa dar, închee jurisconsultul' belgian, nu e de cât 

+ 

9 urmare a impărţirei după linie, statornicită prin art. 783 trancez 1). Nu - face prin urmare nimic că art. 752 prevede expres împărţirea după linie numai cu privire la ipoteza când îraţii sunt în concurs..cu tatăl si.cu mama. Împărţirea după linie se impune şi în lipsă de.tată si mamă, căci ea e, după art. 733 îrancez, regula generală de urmât în - materie de moștenire colaterală. n . Așa fiind, cade sub bunul simţ că art, 733 francez e hotărâtor 
nedesluşită. E bine dar să cercetăm ce spun. articolele din codul nostru 

1) Laurent, Principes de droit civil, t. x, No. 92. 

irancez. Am putea'să-ne mărginim a dice 

"peniru deslegarea cestiunii n6stre, şi nu art. 752 îfrancez, care o lasă.
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- 

că art. 733 trancez lipsind din codul nostru, legiuitorul nostru nerepro- 
ducându-l a înţeles să consfinţâscă contrariul. .. - - - - 

“- Nu avem însă nevoe de acesttertip. Art. 733 irancez e înlocuit 

la noi prin articolele 670 şi 675 din codul nostru civi), cari opun siste-. 

mului art. 733 trancez 'un sistem esenţial deosebit. Unde, în adevăr, după 
art. 733 francez moştenirea devolută ascendenţilor şi colateralilor .sa 

împarte după linie, după articolele n6stre 670 şi 675 ascendenţii şi cola- 

teralii de acelaş grad moștenesc în părţi egale, îără deosebire de linie 

Din” cele de mai sus 'reese, prin urmare, limpede şi lămurit, că art. 

1752 francez: decurge din art.- 733. irancez, care stabilesce împărţirea după 

linie ca regulă generală în materie de moştenire colaterală, în antiteză . 

cu art. nostru 674, care se întăţiș6ză. ca o excepțiune la art. "675, care 

exclude împărţireu după linie pe tărâmul .moştenirei colaterale. Trebue 

dar să căutăm. cheia pentru deslegarea . problemului. nostru în art. 675. 

codul civil... : NR a Da 
- Regula constinţită de codieii Calimach și Caragea: «că îraţii primari . 

esclud de la moştenire pe îraţii unilaterali>, nu are ce căuta în contro- 

versa n6stră. Intrebarea este: fraţii unilaterali moştenesc ei fie-care în 

linia lor numai? Or, răspunsul la acâstă intrebare îl găsim în $ 937 | 

codul Calimach, care, în conglăsuire cu dreptul roman, dispune că îraţii 

unilaterali, cari vin la moştenire numai în lipsă de fraţi buni, moştenese 

între dânşii în părţi egale, fără deosebire de linie. 

Firul 'tradiţiunii ne duce ast-lel şi el la art. 674 combinat cu art. 

“675 din legiuirea .n6stră actuală, articoli cari se abat de la regula tradi- 

“ţională de mai sus, şi legiuese din contră, că fraţii unilaterali- vin la 

moștenire “în concurs cu fraţii buni, iau însă parte fie-care în linia lor 

numai, în deosebire de cei-Valţi colaterali, . cari în lipsă de. îraţi şi de 

ascendenți, iaii moștenirea şi o impart în porţiuni egale, fără deose- 

bire de linie. - a Sa o - 

“ Nu trebue să alunecăm asupra textelor de:mai sus, cari aduc: 

deplină lumină" în causă, şi să ne mărginim a invoca spiritul legei, pe 

care ni'l sugeră 6reşi-cari comentare' eterogene 1), O -excepţiune nu se 

pâte întinde în numele spiritului presupus al: legei. Rațiunea legei, aşa 

cum o concepe 'legiuitorul nostru, e că rudele de acelaș grad ai a moş- -.: 

teni în părți -egale.- Legiuitorul pote. să derâge la .raţiunea dreptului; 

interpretul nu. a Da - 

Argumentarea analogică e exclusă în materie .excepţională. Textele 

diceți, sunt în armonie cu analogia ? Prea bine; ne incumbă însă să le 

precisăm şi să demonstrăm apoi. conglăsuirea lor cu raţiunea dreptului. 

„Arată matematicianului un fragment .de cere şi el îţi va. indica îndată 

'circulatura întregă și centrul. . o i 
Ce dară die textele legei? Art. 672, care se ocupă anume cu ipo- 

  

. -1) Decisiunea Curţei n6stre . supreme, reprodusă ma! jos, utilizeză,. v&rând-o 

numa! în cadrul unel alte specie, următorul pasagiă din Laurent, care e privitor la 

o-altă controversă: <..ar fi contrarii raţiunel şi dreptăţii că, în cas de supravieţuire - 

4 unuia din tată şi mamă, un frate unilateral să cul€gă. tre! pălrimi de moştenire, cu 

_exclusiunea tuturor colaterilor, şi că, - în cas de predeces al părinților, -atunci când 

dreptul săă se măresce, el să nu aibă «de cât> o jumătale de moştenire (Lamrent, 

IX, No,'89 în fine). :- N : - - , -
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tesa când îraţii vin la: moștenire în lipsă de tată şi de mamă sai de 
unul dinir'inşii, nu lămuresce care e, în ipotesa acesta, chipul de împăr- 
ţire între iraţi. Trebue dar să consultăm articolele 074 și 675 codul 
civil, cari singure răspund la întrebarea cum are a se regula moştenirea 

laterală. - nu 
* Vom precisa deci, înainte de i6te, înţelesul articolelor . 674 și 675 
codul civil. Ce dic aceste texte? Fraţii unilaterali, spune art. 074, iaă 
parte fie-care în linia lor numai. Fraţii unilaterali sunt ei reduși la chipul 
acesta de împărţire numai când sunt în concurs cu tatăl și mama, sai 
şi în lipsă de tată şi de mamă? - 
! Art. 674 vorbesce, în prima sa parte, de împărţirea jumătăţei sai 
a celor trei pătrimi, aceea ce presupune concursul părinţilor, iar în a 
doua parte, de moştenirea totalității, aceea ce presupune lipsa de tată 
şi de mamă, căci existând aceştia ei ar avea jumătate sati o pătrime şi 
iraţii nu ar putea lua totalitatea. - 

. Reese dar din însuși textul art. 674 citat că legiuitorul nostru, decre- 
tându-l,. a avut în vedere amândouă ipotesele de mai sus. Art. 674 însă 
care acordă îraţilor prerogativa liniei, e o eacepțiune 1) la art. 675, care 
hotărăsce în general că colateralii de acelaşi grad moștenesc în părți 
egale, fără deosebire de linie.. o 

Art. 675 e, prin urmare, scaunul materiei. 'Trebue să cercetăm în 
ce raport stă dânsul cu art. 674 codul civil şi să nu ne. mulțumim cu 
considerante evasive -cam de îelul acesta: cart. 674 nu eo excepţiune 
la veri un principiii pus în actuala legiuire>. A vorbi în chipul Sibyllelor, 
nu e tot una cu a argumenta şi demonstra. a 

| Principiul. general, în materia n6stră, e pus în art. 675 codul civil 
care hotărăsce, in deosebire de art. 733 irancez, că colateralii moştenese 
în general în părţi egale, fără deosebire de colateralii din linia paternă 
şi colateralii din linia maternă. Art. 675 deci e hotărâtor, densul ne duce 

„la ţel, numai rezemat pe dânsul ajungem lu o rațiune de a decide bă- 
tută în ţinte. - 

Care dar e tema art. 675 ? Regula ce o consîințesce acest articol, 
se aplică ea şi moştenirei cuvenită iraţilor ? Un articol, fie: iormula sa 
ori cât de generală, nu se pâte întinde asupra unor casuri, pe cari el 
Singur le escepteză, le înlătură, le esclude. A 
“Or, art. 675 citat spune ritos că regula generală, ce o aşâză el, 
regula adică că deosebirea de linie e esclusă în materia de moştenire 
colaterală, nu se aplică îraţilor cu privire la cari prin urmare împărţirea 
după linie, admisă escepţional prin art. 674 codul civil, e regula gene- rală de urmat, - . - | 

Art. 675 'glăsuesce în adevăr ast-lel: - 
in lipsă dpsă de fra saă surori sait de descendenți dintr'enşii, şi 

€ enţi, „Succesiunea se dă rudelor colaterale din gradul de rudenie cel mai apropial. EN - , - 
ÎNC AR : i a . - . 

1) Veqi i a: pi e p excepție în aces ajlee ai SoasePierIbre 1974, Am accentua aie că art. GTA
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«Când sunt mai multe rude colaterale în acelaș grad, succesiunea 

se împarte. egal între. dânsele». - ” a 

| Spiritul legei e de acord. cu textele codului. Codul acordă, prin 

escepţiune, îraţilor prerogativa liniei, în „numele echilăţii. Ar îi neechi- 

tabil dacă o linie de rude sar înavuţi cu bunurile ce se trag esclusiv 

din cea-Valtă linie. Prerogativa liniei sa hărăzit însă numai îraţilor, căci 

- dânşii sunt de acelaşi grad, așa că nu se pâte întâmpla. neajunsul ca o 

rudă în al doi-spre-zecelea grad, dar singură în linia ei, să escludă pe 

o rudă apropiată din cea-laltă linie. 

Acesta fiind principiul de echitate care a născut escepţiunea cu- 

prinsă în art. 674 codul civil, e vădit lucru că concursul părinţilor nu 

e un element hotărâtor în articolul 674, Fraţii nu ai a împărţi între - 

dânşii după linie, tără deosebire de vin la moştenire în concurs cu părinţii 

saii în lipsă de tată şi de mamă. _ a 

“ O.ultimă reflexiune înainte de a încheia. Codul nostru a făcut răi 

că nu a ţinut sâma de prerogativa. liniei şi în folosul ascendenţilor de 

acelaşi grad. Principiul echitabil de: mai sus se luptă, în adevăr, pentru 

dânşii, întocmai ca pentru colateralii privilegiţi. ” 

„După novellia 118 C. II, moştenirea se împarte pe jumătate între 

ascendenţii paterni şi materni de acelaş grad. Ast-iel, dacă las numai 

pe bunii mei paterni .A și B și pe bunul meii matern O, jumătate din 

moştenirea mea trece la A și B, ascendenţii mei paterni, iar cea-l'altă 

“la C, ascendentul: meii matern. 
lată o regulă de aur pe care noi am aruncat”0, pe care însă a 

“sancţionato iormal atât $ 928 codul Calimach, cât şi art. 739 din codul 

civil italian, care sună ast-iel: | 

«Dacă “defunctul n'a lăsat nică posteritate, nici îraţi, nici surori, nici 

descendenţi dintr'ânşii, moştenirea se împarte pe jumătate între ascendenţii 

din linia -paternă și ascendenţii din linia maternă, fără privire la originea 

bunurilor, . - 

„Dacă ascendenții nu sunt de acelaş grad, moşienirea se dă 

celui  maă aprope, |ără deosebire de linie“, 

- După ce am resumat ast-iel în cele de mai sus filosofia controversei 

n6stre, vom reproduce în îine. aci, ca să complectăm tabloul, hotărârea 

Curţei nstre supreme din 29 Iunie 1889 (Bulet. Cas., p. 620—622) care 

cuprinde o bună soluţiune, dar nu pomenesce de loc. disposiţiunea finală 

a art 674 şi art. 675 codul civil, disposiţiuni cari sunt singure hotărâ- 

t6re în causă, ci resolvă controversa n6siră ast-fel : - | 

«Considerând că legiuirea actuală în nici un alt articol, de cât în 

art. 674, nu se ocupă de modul împărţirei succesiunei între irați, fie când 

ei. sunt. eşiţi din aceeaşi căsătorie saii din. căsătorii diterite; că art, 672, 

“atară de dreptul de representaţiune cel admite pentru. copiii descenden- 

ţilor, îraţilor sai surorilor, nu face de cât a recunbsce îraţilor şi surori- 

lor. defunctului, în lipsă de tată și de mamă, dreptul la întrega moş- 

tenire a fratelui, cu excluderea ascendenţilor şi a celor-alţi colaterali, 

precum art. 673 nu. le recunâsce de cât-dreptul la o jumătate sai trei 

pătrimi din acea moștenire, după cum mortului “i-a. supravieţuit saii 

“amândoi părinţii sai numai unul dintr'enşii; că prin acel art. 672. nu 

se arată nu numai modul cum acestă avere are a se împărţi între 
a
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iraţi şi surori, dar încă mai! puțin sar putea deduce _dintr'ânsul că 
îraţii uterini sunt puși pe aceeași linie cu iraţii primari și a se pretinde 
că sar fi voit prin acest articol. modifica disposiţiunile legilor esistente 
în momentul promulgărei actualei legiuiri, recunoscându-se fraţilor unila- 

„terali, ce prin legiuirile anteridre erai excluşi de la moștenire de către 
" îraţii primari, dreptul la o porţiune egală cu acesta, și dar a se dice 
că acest art. 672 a introdus în lege o regulă diametral opusă celei până 
atunci existente; ” a . 

« Considerând că ast-lel fiind, este inexact a se. pretinde că art. 674 
ar Îi o excepţiune la veri un principii pus în actuala legiuire; el conţine 
o regulă în virtutea căreia se introduce o inovaţiune la legile anterisre, modificându-se regula pusă de acele legiuiri; că Iraţii primari exclud- de „la moştenire pe îraţii unilaterali; 

«Considerând că acest art: 674 'și are origina înart. 752 din codul îrancez, a cărui traducţiune este, şi că dar înţelesul ce trebue a se da, . „nu pâte îi altul de cât acela ce se dă articolului 752 din codul irancez, este necontestat că acest articol se interpretă în înțelesul. aplicaţiunii lui nu numai lacasul când 'raţii vin la moştenirea fratelui -în concurs cu unul'sâi amendoi părinţii, dar şi când denşii vin la moștenire în "lipsă de părinţi. 
«Considerând către acestea că a 'se pretinde că în cas de -predeces „al părinţilor, art. 674 nu mai este aplicabil, și că fraţii, fără distincţiune de Sunt primari sai unilaterali, se împart în acest cas in porţiuni. egale ar fi contrarii și rațiune și dreptăţei, căci cu acâstă teorie sar întempla ca, în cas de predeces al părinţilor, .dreptul de. moştenire al fratelui. primar, care vine în concurs cu îraţii uterini, în loc, să fie mărit din causa impuţinărei moștenitorilor, din contră să fie micşorat. Respinge ete.». (Dreptul, 1891). 

  

Văduva, săracă, când capătă o parte numai o în usutfruct (art, 684 c. c. alin. 1. şi II), succede ea cu „titlu universal? Răspunde ea; de datoriile succesiunii „conform art. 552 c. c.? Când primesce o parte în: plină, proprietate (art. 684, alin, III c. c:), răspunde ea ultra vires ? Partea ei fiind mai Mică,” saii mai. mare după numerul descendenților, cum se socotesc descendenţii mai depărtaţi, per capita, sati per stirpes ? Quid în cas de colisiune între dreptul văduvei şi acela-al părinţilor şi al fraţilor (art, 684 şi 671—673 e, _€.)? Controversă „de lege ferenda. _ E o 
Cunoscută e vorba. lui -Arabeau + «Forţa 9 tiran i ; dreptul 

c | 4 au : anul lumei ; dreptul Suveranul el». Insetată de lumină: şi adevăr, societatea n6stră năzucsce, ine 0 pote. tăgădui, cu un zel lăudabil la realisarea' i deplină iisbândă, lipsindu-i obiceiul de a a dreh însă nu cu olim vitiis, sic nune legibus laboramus ! 
4 

nu schimba legile cu ușurință. Ut
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Vijelia legiuitre, care ne -bântue, g6na după idealurile omenirei. 

-vecinie renăscânde; căutarea unei periecţiuni care nu există, stârnirea. : 

dorului nespus de a pune țara la cale, ne bălăbănesce intre anarchie și. 

tiranie, ne încurcă, nu ne lasă să ne venim în fire. SE 

lată o fierbere dărămătore de bună orânduială, o:luptă de idei fără 

obiceiuri corespundătâre, o patimă. de reînoire şi schimbare, care pote 

să ne priască răi, un neastâmpăr, care nu se împacă de loc cu principiul - 

înscris în art. SL al legei organice a Curţei de casaţiune. 

După acest articol, darea de semă a “Curţei de. casaţiune: asupra 

neajunsurilor legilor şi asupra reformelor . de iăcut. are a se comunica 

Comisiunii cenlrale, care însă s'a desființat, ca și Consiliul de stat, ce 

“a luat. locul, proiectele de legi elaborându-se astă-di de comisiuni înjghe-: - - 

bate'ca vai de densele după trebuinţa şi patima momentului. 

Art. 684 codul civil, cu care ne vom ocupa acum, lasă, o recu- 

nâscem, de dorit ; problemele însă, ce le pune el înainte, n'aii fost. încă 

“supuse Curţei nâstre supreme, care ma avut 'prilegiul să le deslege, așa. 

că ne lipsesce încă esperienţa lucrului, iără de cara nu se pâte îndeplini 

o reformă. înţeleptă şi: trainică. o a o 

Soţul are el drepturi asupra succesiunii mortului săi soț? Afini-. 

“tatea, dice o veche lege romană (L. 7, cod. comun. de success., VI, 59), 

nu e o causă de succesiune. Insă ce are a face subtilitatea dreptului ? 

Pretorul acordă totuşi soţilor un drept de moștenire, dacă căsătoria, se 

desface prin morte. . _. . - _ n 

Novella 53, Cap. VI,- chiamă de asemenea pe amândoi soţii reci- 

proc la moștenire. Ce folos insă ! Novella 117, Cap. V, schimbă lucrul,. 

- surpă. dreptul bărbatului, recunâsce, alături cu. alţi clironomi, numai vădu-- 

vel sărace drepturi asupra „succesiunii mortului €i soţ. 

_: "După termenii acestei novelle; văduva (usque ad mortem cum marito 

vivens), care e înops şi îndotata, adică nu are mijloce indestule și nu 

-pâte trăi potrivit cu condiţiunea ei socială, ia, când vine: la succesiune 

cu rude de sus sati de alături, a.patra 'parte în plină proprietate, care: 

“însă :nu pâte să fie mai mare de 100 libre în aur. 

_ Alt-iel când succede impreună cu „copii. Alături cu până la trei 

copii din altă căsătorie, densa + capătă a patra parte ; alături cu mai: 

“ mulți, numai parte cât un copil în plină proprietate. Partea ei e numai 

în usutruct când copii, cu cari împarte, sunt din propria ei căsătorie cu 

mortul ei soț... Da A a 

„_.. Soţul ei totuşi pâle săi lase prin testament, ete. o parte din averea 

'sa chiar mai mare de cât partea ce i se cuvine după deosebirile de mai: 

sus (arg..nov. 53, Cap. VI). Dacă Y-a lăsat mai puţin, dânsa pâte reclama . 

- rămăşiţa. Dacă” %-a lăsat mai mult, prisosul rămâne al ei, dacă nu atinge 

- legitima prevădută în novelia 115. a 

* Basilicalele aă un sistem analog, însă dânsele nu înlătură dreptu- 

- rile bărbatului sărac asupra succesiunii mortei sale “soţii, de cât dacă. 

bogat fiind nu %-a dat darul nuntesc. Basilicalele (edit. Heimbach, p. 316) . 

hotărăsc, în: adevăr: Maritium autem qu! Inops est et donationem propler 

nuptias non dedil, aliquid ex bonis. uxoris capere omnibus modis. pro-- 

hibemus. * - - e Se Ne 

Codul. Calimach: calcă şi de astă dată pe urmele Basilicalelor. Văduva. 

z SS
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săracă, care succedă alături cu ascedenţi și colaterali, culege a patra 
parte în plină proprietate. Alături. însă cu copiii, ea succedă după deo- 
-sebirile îăcute în novella 117, Cap. V, de care sa vorbit mai sus ($ 957, 
urm. codul Calimach)... - IE _ 

Văduva însă, adaogă $ 957 codul Calimach, care având copii, se 
-căsătoresce din noii, perde dreptul ei, iar de nu, succedă în chipul arătat 
mai sus. Un asemenea drept are şi bărbatul sărac care, fiind bogat, a 
dat darul nuntesc iemeei sale ($ 958 codul Calimach). _ 

Codul Caragea consfiinţesce, în fine, sistemul următor: Soţia vie 
(după textul grecesc şi soţul) moştenesce alături cu copiii (comuni şi vi- 
trigi ?), a treia parte in chrisis (usuiruct), iar în lipsă de copii a treia 
parte în plină proprietate, însă în bani gata, cele-lalte două. treimi 
trecând, una la ascendenți saii, în lipsă, la îraţi, iar alta la sufletul copi- 
lului celui mort (Partea IV, Cap. LII, $ 17, lit. K, comb. cu $ 18, lit. c). 

Atât în privința tradiţiunii. Am putea să ne oprim aci, dacă impă- 
mîntenirea ce sa dat la noi codului Napoleon ni ne-ar. sili să vorbim și 
de vechiul drept irancez. In Francia, în ţările de drept scris, Paugment 
et le contre augment, în țările. supuse . obiceiului pămintului (coutumes), 

„le douaire (vidualitium), închezășuiai văduvei existența. DI 
Dreptul de văduvie (douaire) nu o tăcea însă moștenitre, ci numai „_usbiructuară, curentul de idei atunci domnitor neîngăduind ca bunurile 

„să iasă din familie, adică pornind de la ideia că numai singele, consîn- 
genitatea, care: nasce familia, pote să fie o causă de moştenire, 

Revoluţiunea păşesce înainte pe aceeaşi cale, Gpresce adică .bunu- 
rile în îamilie, lasă soţilor săraci numai un drept de usuiruct, '] lasă însă amenduror soţilor și nu numai văduvei sărace. Codul convenţiunii resumă, în adevăr, dreptul Revoluţiunii în următârele trei formule: * 

„__<«I. L'6poux survivant necessiteux a droit â la jouissance de tout ou partie-des biens de P'6poux dâcede; - - “ - ___„„€2. La quotit6 de cette jouissance est râgl6e “par un conseil de iamille dans la proportion des besoins de l6poux et de ceux des enfants; <3.. Si le detunt ne laisse aucun parent, ou si ceux qu'il a ne se presentent pas pour recueillir sa succession, le conjoint survivant pourra la: recueillir et la transmetire ă ses heritiers». Sa 
Ă Napoleon ], însă, în loc să se pătrundă de slinţenia acestor principii, aședându-le numai pe temeiuri de bună orânduială necunoscute în timpul revoluţiunii, face prat și. cenușă din dreptul revoluţiunii şi din întreg vechiul drept îrancez. Văduva săracă nu mai are sub codul Napoleon, când există rude în grad Succesibil, nici un os de ros din succesiunea mortului ei soţ. i - Da 
„Codul civil, care ne cârmuesce astă-di, deși în mare parte vasalul codului Napoleon, se desparte de astă-dată de modelul săi obicinuit, se -călăuzesce de obiceiul pămintului, de vechile nâstre legiuiri, și în deosebi de codul Caragea, care codilică numai drepturile văduvei sărace asupra Succesiunei mortului ei soț. Iată, în adevăr, cum, glăsuesce art. 684 codul civil : | - . II - ____ «Când bărbatul mâre, şi văduva sa nu are a i - ţiune virilă în usulruct din succesiunea: baaare Avere; densa ia o po «Când bărbatul lasă un singur descendent, porţiunea iemeei în sue- 
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cesiune va “îi numai de a treia parte. Acest drept începe de la epoca. 

“încetărei usulructului legal. 
«Când bărbatul lasă rude de .sus sati de alături, atunci lemeea suc-- 

cedă la vo pătrime în plină proprietate 'din. averea mortului». * - 

Nasce întrebârea : Art. 684 înţelege el a vorbi.numai de descen- 

denţi, adică de copii comuni sait și de copii vitrigi? Textul nu jace nici 

o deosebire: Văduva dar suecedă, îără deosebire de are în faţă copi - 

comuni saii copii de altă căsătorie, aceea ce r&spunde şi art..960 codui 

Calimach (compar. codul Caragea, part. IV,- cap. III, art. 23), cu deo-- 

sebire că după acest de pe urmă articol, alături cu copiii vitrigi, văduva 

primesce partea ei în plină: proprietate (compar. şi art. 939 codul civil).. 

După art. 684, din contră, văduva capătă şi alături de copiii vitrigi, 

partea ei numai în usuiruct.. Care e caracterul acestui drept de usuiruct ? 

Văduva usulructuară este ea moșştenitâre sai succesdre singulară ?.: R&s-. 

;punde ea de datoriile moștenire, şi în ce. măsură ? Cum se calculă masa 

bunurilor, asupra căreia se esercită acest drept de usuiruct. ? | 5 

“Art. 684, care reguleză drepturile văduvei sărace, e aşezat în sec- 

ţiunea III a capitolului IV din cartea III, capitol care tratză «despre succe-- 

"-siunile neregulate». Văduva e prin urmare o succes6re neregulată, adică 

o succes6re care nu continuă pers6na mortului, şi care cum vom: vedea,. 

succedă numai în bona şi nu în universum jus. . 

Mai mult încă, văduva usuiructuară nu e, adevărul căutând, nici o 

suceesre în bona, căci usulructul e o res certa şi nimeni nu pâte să - 

să fie “heres ex re certa. Succesiunea neregulată are, lucru ce se admite . 

“de 16tă lumea, analogie cu legatul. Legatul însă de usuiruct, şi acela 

asupra întregei averi e, cum scim, un legat particular. V&duva-usuiruetuară. 

e aşa dar o succesâre singulară, şi nu o suecesdre în-bona Do 

"* Punctul acesta “odată primit, iată cari sunt urmările ce decurg de 

aci. Văduva-usulructuară răspunde mai întâi de datoriile moştenirei în 

măsura și în chipul arătat în art. 552 codul civil; care coprinde o dispo-. 

sițiune generală aplicabilă, nu numai usutructului lăsat prin testament, 

dar şi usuiruictului legal. a : - 

Deci dar, așa fiind, creditorii ereditari nu o pot urmări să plătescă- 

capitalul datoriei, care nu o privesce, fiind simplă usuiructuară, ci numai 

dobândile şi ratele, ce ai curs în timpul usuiructului ei, având dreptul, 

în privinţa acestor de pe urmă, să aplice contrăii eventual art. 1647 

codul civil. EI i ! | 

Văduva apoi, fiind simplă usuiructură, ni se bucură de dreptul de 

accrescenţă, adică nu se iolusesce de -partea descendenților, cari ai: 

renunțat la moştenire, art. G97 codul civil, care regul&ză dreptul de accre-- 

scenţă, fiind făcut numai pentru “moştenitorii legiuiţi, iar partea văduvei 

rămânând definitiv fixată după numărul descendenților existând în mo-- 

mentul deschiderei moştenirii... a | 

" Cum se calculă 'masa bunurilor, asupra. căreia se exercită dreptul: - 

——_——— 
. 2 ” 

1) V. Vangerov, Pandecten II, pag. 303, Windsdscheid, Pandecten, III, $ 574 

text şi nota 10, Schirmer $ 15, nota 17. V. în acelaşi înțeles Unyger, das oster. Erbrecht: 

$ 35, nota 11. V. de asemenea Dalloz, Jurisprudence generale, 3-e cabhier mensuel, 

1891, pag. 20, col6na |, nota.3 şi pag. 22 nola 9. Dacă am uțilisat acestă de pe urmă. 

carte, o datoresc bunătăţe! D. Dim. Alexandresco, care 'mi-a atras luarea aminte asupră-l
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-de usutruet? S'a hotărât că pentru regularea-porţiunii virile ce se cuvine 
“văduvei în usuiruct trebue să se procedeze coniorm. art. 849 codul civil, 
"adică prin calcul îictiv să se adaoge la averea găsită în liinţă la mârtea - 
“bărbatului şi averea de care dânsul a dispus în chip gratuit în Iolosul 
-eredilor lui (V. Dreptul pe 1890,-No. 34, pag. 271—272). - 

"Nu împărtăşim chipul acesta de a vedea și socotim, din contră, că 
art. 849 codul civil se aplică numai şi numai când e vorba de calculul 

“. guotităței disponibile într'o moştenire devolută moștenitorilor reserva- 
tari. Că acesta e înţelesul literal al art. 849 codul civil, nu se pâte tăgădui. 
“Cuprinde acest -articol însă o regulă generală, care să se p6tă întinde 
prin analogie? | e i. e ăi 

| Nu. In adevăr, principiul art. 849 cit. nu se pâte scinda, trunchia, 
+ despica: în două. Or, după termenii. acestui articol, este loc a se adăoga 
“fictiv la masă, nu numai averea de care a dispus mortul în folosul ere- 
“ilor lui, ci şi. aceea de care dânsul a dispus în folosul streinilor. Văduva 

”. însă, şi lucrul acesta se admite de toţi, nu pâte să adauge fictiv la masă 
“liberalităţile făcute străinilor. a . 

„„.» „Dece? Pentru că darurile făcute străinilor nu trec şi nu pot să 
“trecă drept o anticipare a moștonirii (avancement d'hoiric), adică nu 
-se pot privi. ca făcend încă parte din moştenire. Văduva aşa dară nu 
„le-ar putea socoti- fictiv în masă, de cât dacă ar fi o moştenitâre reser- 

” vatară, aceea ce nu' este, cum. vom dovedi. Incheiem dară şi dicem că art, 
"849 cuprinde o escepţiune, care nu-se. pâte întinde prin analogie. . 

Că ast-iel este, reese și din $ 959, combinat cu $ 970 codul Cali- 
-mach. Femeea săracă ia, după aceste $3, o a patra parte din curata avere 
-a bărbatului, iar curatu avere se numesce aceea care rămâne după scă- 
„derea datoriilor, abstracţiune făcând de ori-ce adăogire fictivă a bunurilor, 

„„de cari s'a dispus prin liberalităţi între vi, - | 
, Trecem la o altă ordine de idei. Art. 684, alin. III, la care. ne reîn- 
„6rcem iarăși, hotărăsce : «Când bărbatul lasă rude de sus saii de alături, 
“atunci ijemeea succedă la o pătrime în plină proprielale». lată dar că 
-de astă dată văduva primesce o parte aliquotă și nu o cerla res, adică 
succede în bona şi nu cu titlu particular. - E | 

Unii susţin de sigur că succesorii neregulați succed în universum 
:Jus și nu numai în bona, însă îără cuvânt. Caci legea deosibesce pe. 
„moştenitorii ordinari de successorii neregulaţi,. de unde urmeză că art, 
-774 şi 777, din cari reese răspunderea ultra vires a celor. d'intâi, nu se 
aplică celor de al doilea. N N - N 

Argumentul de căpetenie al lui Demolombe, care propovăduesce con- “trariul, e tras din analogia ce ar fi esistând între succesorii neregulați 
şi legatarul universal saii cu titlu universal. Aceşti de_pe-urmă răspund, după Demolombe, ultra vires; deci, - se încheie, - succesori neregulaţi 
"esceptându-se Slatul, trebue să uibă o răspundere : analogă. N ! 

Dar re așa să lie? Legatarii universali 'sai cu titlu universal, răs- pund ei ultra vires? Părerea domnitâre-în Francia învaţă că-nu “Textele "codului Napoleon totuşi nu deslgă espres cestiunea n6stră.. dai loe 1 îndoială, în deosebire de legea n6stră, care “taie” contraversa, a n acever, art. nostru: 893 codul civil, corespundător cu art, 100 -codul Napoleon, hotărăsce ritos .că legatarul universal, când vine la moș. 
4
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“enire în concurs cu un erede reservător, e ţinut de datoriile şi sarcinile . 

succesiune, până în concurența părţei sale, aceea ce esclude limpede 

şi lămurit răspunderea ullra vires. 
A . 

„Adaosul «până în concurență» nu se găsesce, ce e drept, în art. 

896 codul civil, care regulâză răspunderea legatarului cu litiu universal, 

„dar e vedit'lucru că răspunderea de pe urmă nu pote să fie mai mare: 

de cât aceea a legatarului universal. - i “ 

Văduva fiind de. astă-dată sueces6re: în bona, este ca “supusă la 

“raport? Contrariul reese din art. 751 codul civil, care impune raportul 

“de făcut numai fiului sai descendentului, care vine la succesiune împreună 

cu fraţii ori surorile sale, sau cu descendenţii acestora. - 

“Dacă donaţiunile şi legatele ce le-ar fi făcut bărbatul în folosu-i, 

cuprind mai puţin de cât partea ei, ea le pâte cumula cu partea ei, de 

“cuprind mai mult, ea pâte păstra  prisosul..până în concurența părței dis- 

ponibile prevădută în art. 841 şi 843, art. 684 nederogând de loc la art. 

841 și 843 cit. i : 7 a 

"Văduva are ea o reservă ? Nu, reserva fiind un drept escepţional . 

care nu se pâte întinde prin analogie, art. 841 -și S43 codui civil ne 

numărând pe-văduva săracă printre moștenitorii  reservatori.- Alt-iel la 

romani. Văduva săracă avea guaerella înojficiosi pentru înlăturarea sai 

„.. reducerea liberalităţilor ce'i atingea drepta ei parte (arg. nov. 53. cap. VI). 

Lipsită de reservă, bărbatul o p6te prin urmare desmoşteni, lăsând 

altora-t6tă partea disponibilă. Intâmplându-se una ca acesta, moștenitorii 

“bărbatului sunt ei cel puţin datori a'i da alimente? Fără îndoială că da, 

dacă aceşti moștenitori sunt: copii comuni (art. 187 codul civil). Are ea 

însă o acţiune în.alimente şi în contra celor-talţi moștenitori ? | 

Un lucru e sigur, anume că bărbatul, în viaţă fiind, datoresce ali- 

“ -mente soției sale (art. 196 codul civil). Datoria acesta. însă înceteză cu 

mortea lui, căsătoria desiăcându-se- prin mârte. Trece ea.la moştenitori ? 

După spiritul legei se pare că da. Reese, în adevăr, din L. 8, $ 15, Dig. 

V, 2, şi din [. 1, $ 21. Dig. XXXVII, 6, că partea văduvei are. carac- 

" derul unui res alienum, a unei datorii,. care trece la : moștenitozi (vedi 

şi $ 796 austriac, și -$$ 1660 şi 1678 codul Calimach). _- & 

Art, 684 alin..], la care ne reîntorcem acum, acordă văduvei sărace 

parte cât un copil, când bărbatul lasă mai mulţi descendenţi. Numai des- 

cendenţii de întâiul grad, adică copiii se numără per capita, descendenţii 

mai depărtați socotindu-se numai drept capul tatălui lor, lără deosebire 

„de *! represintă sai nu. | 7 

___. Descendenții mai depărtaţi vin la moştenire, nu prin representa- 

-ţiune, ci în virtutea. propriului lor drept, când tatăl lor e nedemn, saii a 

renunţat la moștenire, sait era singurul copil. al mortului. Insă, cu tot 

dreptul lor neatârnât de acela al tatălui, ei se socotesc totuşi, ori cât 

“de numeroși ar fi, numai drept capul tatălui lor. 

Diarul Dreplul pe 1873 No,:78, pag. 7, ne pune înainte un problem 

isvoritor din art. 684 codul civil,:problem pe care tribunalul de Vlaşca, 

Va deslegat .ast-fel. Văduva săracă, succedând impreună cu mama şi îraţii 

mortului, nu- pâte reclama pătrimea. ce "i se cuvine după art. 684 alin. 

“II, codul civil, de 6re-ce, după art. 673 codul civil, muma are drept la ; 

"-o pătrime, iar fraţii la cele-lalte trei pătrimi. E



  

- 

i i. BI „i 
! 
! 

: 

176 | - ALEXANDRU DEGRE 

Există dar o colisiune de drepturi. Ce dar trebue să hotărâm ? Tri- 

bunalul de Vlaşca răspunde : Drepturile în conflict trebuesc t6te de-opo- 

trivă “mărginite; deci s6 cuvine -o cincime mumei, o altă cincime văduvei, 

iar cele-lalte trei cincimi îraţilor şi surorilor. Teoria colisiunii drepturilor 

pote să ne ducă, o recun6scen, la o mărginire a tuturor drepturilor 

concurente, însă lucrul nu e așa când unul din drepturile in luptă are 

precăderea. înaintea celuilalt. , 
Ei bine muma e moșştenitâre reservatară (art. 843 codul civil). 

Reserva însă nu se pote supune la nici o sarcină '(arg. art. 844 codul 

civil). Reservatarul are dar precăderea înaintea: tuturor, Dreptul văduvei, 

de altă parte, e un drept special, care are precăderea înaintea dreptului 
comun. Urm6ză dar că muma.va culege mai întâi pătrimea cuvenită ei, 
pe urmă văduva pătrimea' prevădută de art. 684 cit. alin. III, pe urmă 

- îraţii cele-lalte două pătrimi 1). - 
Atât în privinţa .art. 684 codul civil. Cuprinde el multă înţelepciune? 

Părerile, răspundem, sunt împărţite asupra reformelor de făcut în acestă 
materie. Legea îranceză din 9—10 Martie 1891 modilicătâre a art. 767 
şi 205 codul Napoleon acordă soţului supravieţuitor nedespărţit întrega 
moştenire a bărbatului numai, dacă dânsul nu a lăsat rude în grad suc- 

* cesibil până la al 12-lea grad, “i hărăzesce' alături cu alte rude, o parte 
numai în usuliruct, nu'i dă.o reservă, "i asigură însă în schimb o creanţă 
alimentară asupra succesiunei mortului 2); 

..1) D.: Dim. Alexandresco se ocupă în parle de cestiunile pe cari le am tractat 
eă, în «Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român», tf. III, pag. 295 
urm. Şi pag. 468 urm. lată însă deosebirea între teoria mea şi a d-sale. D. Dim. Alexan-- 
Aresco învaţă că moștenitorii neregulați răspund ultra vires (|. III, pag. 224 nota 1 
şi pag. 231 nota 2). După acâslă părere, însăşi văduva usufructuară r&spunde ultra 
vires, cu tâte că succedă ex certa re, aceea ce e absolut neadmisibil. Acelaşi autor 
pare apol a crede că partea văduve! are a se calcula conform art. 819 codul civil ft, 
JE, p. 469). Insă acest articol e aplicabil numai când e vorba -de o succesiune devo- 

"lută moștenitorilor reservatari. Autorul <Explicaţiunel teoretice şi practice a dreptului 
civil român» pune apol înainte că colisiunea de drepturi, care există când văduva, 
succedă împreună cu mama şi fraţii mortului, etc., .e o ghicitore fără deslenare posi- 
bilă (t, III, pag. 303). Principiele însă regulătore ale colisiunel de drepturi şi ale anti- 
nomiel legilor ne duc, şi trebue să ne ducă pururea, lao soluţiune posiiivă, dator 
fiina tălmaciul să explice legea, cu t6lă obscuritatea ej. D. Dim. Alexanâresco e în 

" fine de socotinţă că ar fi existând o antinomie între art. 684 şi art. 841 şi 843 codul 
civil (î. Ii], p. 303). Inţelege dânsul că art, 841 şi 843 fixând o parte disponibilă mat 
mare, nu se scie dacă e facultativ pentru văduvă să se ţină de art. 084, sati dacă, 
din contră, art. 654 mărginesce partea disponibilă în ciuqa ei? Nu e îndoială credem, 
că art. 684 e o disposiţiune favorabilă văduvei. Orl-cum însă, mărturisesc că find” 
dat scurtul timp în care s'a întocmit <Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului 
civil român», nu ştiă cine ar fi fost în stare să, facă o lucrare ma! bună. Intre tâte 
comentariele din ţară, acela al d-lul Diur. Alexandresco e fără tăgadă cel mal bun 
Adăogăm că văduva-usufructuară nu are sezina, ci are a reclama usufructul e! de la 
moştenitorii reservatari, etc., usuiructul ei având analogie cu legatul cu tillu universăl : 
(arg. art. 895 codul civil. Comp. Dreptul pe 1889 No..61 şi Bulet. Cas. pe 1881 pag.: 
269. V. însă în înţeles opus Dim. Alexanâresco, III, pag. 469—470' nota 2), în deose- 
bire de văduva plină proprietară care va reclama sezina de la justiţie) art. 653. alin Il codul civil. Usufructul văduve! nu e supus la transcripţiune, legea (art. 722, No 3 proc. civ.) prescriind numai transcrierea actelor constitutive de usufruct. deci nu şi a usuiruclulul existând în puterea legel (Conf Cas. rom. V. Dreptul pe 1890 No în) 2. Dalloz <Jurisprudence generale» 3-e cahier 1891. Iată textul legit în exctenso: rt, „ Lorsque le defunt ne laisse ni parents au degre successible, ni enfants.
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In sprijinul celei dintâi idei se dice că moştenirea ab întestalo e 

Ja al 12-lea grad alcătuesc familia, soţii-i sunt streini. Lumea s'a obicinuit 
“de mult să vadă lucrul. ast-ie). Răsturnând -sfintele obiceiuri, unde - 

" neam opri? ia | a _ 
! -Intâmpinăm că, dacă după subtilitatea dreptului, soţii nu îac parte 

din familie, în realitate însă şi după voință lor presupusă li se cuvine 

iără îndoială un rang de succesibilitate mai: serios. După “codul italian 

(art. 755), dacă răposatul: nu lasă rude succesibile până la al şeselea 

grad, succesiunea se cuvine în întreg soţului supravieţuitor. - 

„Im reazămul celeiyde a doua idei se pune înainte că bunurile trebue 
să rămână familiei, echitatea bine-înţelesă reclamând în folosul soțului 

supravieţuitor numai un drept de usutruct. Insă cele mai multe legiuiră 

acordă soţului supravieţuitor, după deosebirea casurilor, o parte în usu- 

îruet saii în plină proprietate, Proiectul german ($ 1917) prevede pentru" 

soți în tote casurile o parte în plină proprietate. . - 

“.. Pentru apărarea în fine a celei de a treia idei, să raţioneză ast-iel: 

Trebue lăsat în largul săit un soţ să desmoștenâscă pe cel-l'alt soţ, dacă   

  

naturels, les biens de la succesion appartiennent en pleine propricte au conjoint non 

divorc€ et contre lequel n'existe pas de jugement de s€paration de corps pass€ en 

force de: chose jugee. - - i , 

<Le conjoint survivant non divorce, qui ne succâde pasă la pleine propritl€, 

et contre lequel n'existe pas “de jugement de s6paration de corps pass6 en force de 

chose jugse, a, sur la succession du prâdâcta€, un droit d'usufruit, qui est: ! 

<D'un- quart, si le d&funt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage ; 

<D'une part d'enfant l6gitime. moins prenant, s'ans qu'elle puisse exctder le 

quart, si le defunt a des enfanis nâs d'un precedent mariage; Ie 

ă "De moilie dans les autres cas, quels que soient le nombre et la qualit€ des 

heritiers, a - 

«Le calcul sera opâr6 sur une masse faite de tous les biens existanis au dâces 

du de cujus, aux quels seront. reunis ficlivement ceux dont il aurait dispos€, soit par 

acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit des succesibles, sans dispense 

de rapport. a , o 

<Mais Vepouzx survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le 

predâcâd€ n'aura dispos,-ni par acte entre viis, ni par acte testamentaire, el sans 

„prejudicier aux droit de reserve et aux droits de retour. , | , 

«]| cessera de Vexercer dans le cas oi il aurait recu du defunt, des liberalitâs, 

-mâme faites par prâciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que 

la presente loi lui altribue et, si ce montant -ctait infârieur, îl ne pourrait reclamer 

que le complâment de son usufruit. RR | | o 

- «Jusqwau - partage definitif,: les heritiers .peuvent exiger, moyenant sâreles 

--suffisantes, que Pusulruit de V'epoux survivant soit converti en une rente viagere equi- 

valente. S'ils sont en desaccord, la conversion sera facultative pour les tribunauzx. 

- <En cas de nouveau mariage, l'usufruit du conjoint cesse şiil existe des descen- 

dants du qefunt>.- . , - ” a | 

<Art, 205. Les enfants doivent des aliments ă leurs pâre et mâre ou aux autres 

ascendants qui sont dans le besoin, La succesion de l'&poux prâdâcede€ en doit, dans 

le m&me cas, â L'&poux survivant. Le dâlai pour les râclamer est d'un an ă partir du 

dâcts et se prolonge en cas de partage, jusqu'ă sont achevement, îi 

” “ <La pension hârâditaire est prâlevee sur Vheredite. Elle est. supporiee par tous 

“les hâritiers ct, en cas d'insulffisance, par tous les l6gataires  particuliers, proportion- 

nellement âă leur Emulument..  - - - - - , 

Si «Toutefois, si le d&funt a expressâment declară que tel legs sera acquilt6 de - 

“| “preierence aux autres, il sera iait application de V'art, 997. . E - 

i V. şi Dreptul pe 1881 No. 20 şi 21, şi No. 20 din 1891, pag. 160. 
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acesta "l-a trădat, “i-a făcut dile amare, "i-a otrăvit viaţa. Argumentarea 

acesta e din cele mai puternice, însă în contradicere cu principiile decur- 

gând din legislaţiunea comparată. , 

In adevăr, cele mai multe. legiuiri moderne recunosc soțului supra- 

viețmitor o reservă legală. Așa, legea prusiană, aceea a cantonului Ziirich, 

aceea a Saxoniei, aceea a Italiei, care de pe urmă hotărăsce (art. 820); 

«Soţul supravieţuitor se bucură pentru partea sa de usuiruct de aceleași 

drepturi şi garanţii, de cari se bucură succesibilii în linie directă cu pri- 

vire la legitima lor». a ” : 

Un lucru însă e sigur şi necontroversat de lege ferenda, anume 

„că, nu numai văduva, ci amândoi soţii aii drept la ocrotirea legei, şi că 

nu este loc de-a se deosebi între soţii bogaţi și săraci. Trebue în adevăr 

exclusă până chiar. și posibilitatea unei desbateri asupra cestiunei dacă 

soţul e saii nu sărac, desbatere care ar îi vătămătâre demnităței căsătoriei. 

Nu sciti de-am fost: destul de clar în cele de. mai sus. Dacă 'mi: 

place cercetarea amănunţită, mă îeresc însă să cad în minuţie, căci ţin 
să nu perd din vedere liniile cele: mari. Sciinţa e şi rămâne subtilă, 

. Archimedes a spus'o: «Ia matematică nu există căi deosebite pentru reg. 
Nu există, adăogăm, căi deosebite nici pentru profanum: vulgus. (Drep- 
ul, 1892). a - 

ao... 

Despre împărţela făcută de tată, de mamă saii de alţi ascen- 
- denţi între descendenţii lor (art. 794—799 cod. civ.) 

„.. Impărţâla înter liberos. este în dreptul îrances o. înstituțiune spe- 
- cială, care nu se contundă cu îacultatea de a dispune cu titlu gratuit 
(Demolombe, 23, No. 176). . - a - 

- Impărţela făcută de ascendent se pâte ataca, după art..1079 cod. 
 Nap., pentru causă de 'lesiune de mai mult de un gquari. 

Art.. 1079 cod..Nap.:se reteră la: art. 887 cod. Nap., de unde resultă 
că sub acâstă legislaţiune împărţela inter liberos se pâte ataca, în ase- 
menea cas cu o acțiune în rescisiune '(Demolombe, loc. cit., No.: 173). 

Si Ceea ce caracteriseză în dreptul irancez divisiunile de îelul acesta. 
„este tocmai acestă acțiune în lesiune. De altmintrelea ele trebue să se 
facă prin acte între: vii saă prin testament -cu formele, condiţiunile și 
regulele prescrise pentru donaţiuni între "vii şi pentru testamente (art. 
1076 eod. Nap.). Sia Su 

Ceea ce caracterisâză, din contra, în dreptul roman, . divisiunile 
parent înter liberos, este că ' părintele de familie nu era obligat 
No 0 formalitățile instituţiunii hereditare (Zroplong, “Testaments, 

O divisiune -de felul acesta era valabilă, dacă actul care a 
? Aso iscălit de testator sati de toți copiii săi (Puchta, Pastecten, 

Să ne întârcem acum privirile asupra legii n6stre | | Am arâtat mai sus că disposiţiunea art. 1079. cod. Na este, în „acestă materie, disposiţiunea de căpetenie. Copiii ai, în contra: impărțelei 

1



    

      

bunurile sar găsi vătămat în partea legitimă». 
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facută de ascendent, o acţiune în rescisiune pentru causă de lesiune de 
mai mult de un quart. . | a 

“Art, 798 cod. Alexandru I6n a modificat tocmai acâstă disposiţiune 

cardinală. - DN E i 

lacă disposiţiunea acestui. articol: «Impărtdla făcută de ascendente 

se pâte ataca, când ar 'resulta dintr'insa saii din alte acte, că prin dis- . 

posițiunea făcută de ascendente, vre-unul din acei între cari s'aii împărțit 

Codul nostru dă prin urmare voia să se. atace împăriela înter 

liberos, nu pentru causă de lesiune de mai mult de un quart, ci pentru 

atingerea reservei. e d 
Legea n6stră nu înarmeză pe copii vătămati în partea lor legitimă 

prin o împărţălă făcută de ascendent, cu o acțiune în rescisiune, ci 

numai cu o acțiune în reducțiune (art. 847, cod. civ.). 

Impărţela presuccesiune? este în acelaș timp o donaţiune colectivă 

şi o impărţelă (Larombiere, art. 1184, No. 36)... A 

Ca donaţiune ea. e, în cas de atingere a reservei, numai reducti- 

„Vilă (art. 847 cit.). Ca împărţelă, ea se pote rescinde, după legea n6stră, 

numai pentru violență sai dol (art. 790 cod. civ.).  . N 

-- - Dreptul de a se desființa o împărţelă, care contravine la disposi- - 

ţiunea art. 1079 cod. Nap., resultă, fâră îndoială, din natura lucrurilor 

(Demolombe, loc. cit). e: za 

Intr'adevăr,.basa convenţiunilor e speculațiunea 1), iar basa divi- 

-siunelor -între coheredi e egalitatea. . . - , 

-«Impărțela nu e o convenţiune ca altele; ea nu are un caracter - 

“<comutativ ; ea e, din contra, o' operaţiune care trebue să fie exemplă 

“ «de ori-ce cugelare de .speculațiune sait de câştig şi unde îie-care trebue 

«să'şi propue, ca la o socoielă, de a obţine ceea ce i se cuvine, nici mai 

«mult, nici mai puţin» (Demolombe, 17, No. 413). Pe 

Art.'887 şi 1079 cod. Napoleon, autorisând rescisiunea împărțelei 

pentru causă de lesiune de mai mult de un quart, sa conformat: na- 

lureă lucrurilor. . | a . 

Codul Calimach, statuând în. Ş 1251, că alcătuirile bilaterale se pot 

desfiinţa. pentru laesio ulira dimidiun, a înţeles că și împărțţela între 

cohereqi se pote rescinde pentru causă de lesiune. | 

Gasim însă în art. 1165 cod. civ. o abrogare espresă a disposiţiu- - 

nei $'1251 codul Calim.:- majorul nu pâte, pentru lesiune, să exercite 

acţiunea în rescisiune. SI ” 

Ce trebue să conchidem ? Conclusiunea-e simplă : nică împărțela 

între coheredă nu se pote rescinde, după legea n6stră, pentru causă de 

lesiune enormă. | = 

——————— 
* 

. . 
pp . 

- 1) Consideraţiun filosofice şi economice aă condus pe legiuitorul nostru să nu 

admită, nic! în privința vîndărilor, rescisiunea pentru causă de lesiune.' In Francia a 

prevalat părerea contrarie sprijinită de Portalis. D. Demolombe (24, No, 194), reco- 

mandă cu drept cuvânt, de lege ferenda, părerea lui Berlier, care a invocat, în spri- 

jinul sistemului s&ă, autoritatea lui Christian, Thomasius (şcâla germană). Economia 

politică reclamă libertatea şi stabilitatea schimburilor. Valeat contractus quantuni 

„_ malere potest !! Christian 'Phomasius are dreptate de a lua în ris echitatea invocată de 

partisanil sistemului opus, calificând'o de echitate cerebrină.
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Legiuitorul nostru sa pus, din nenorocire, în oposiţiune cu natura 
lucrurilor. e - 

Impărţăla înfer liberos se confundă prin urmare, sub codul nostru, 
_cu facultatea de a dispune cu titlu gratuit. Art. 798 cod. civ. nu e de: 

cât o anticipare a disposiţiunii art.- 847 cod. civ, 
Aceste lucruri bine înţelese, rămânem cu t6te astea cu art. 797 şi 

799 cod. civ. în spate, ca consecinţi a diletantismului 1) legiuitorului nostru. 
- Am vă&dut mai sus că împărţela făcută de ascendenți este în. acelaș 

timp o liberalitate prin act între vii sai prin testament. 'Testamentele 
însă şi donaţiunile, dacă nu ating reserva, nu sunt nule, dacă nu sa 

„coprins în ele toţi copiii în viaţă la deschiderea moştenirei. 
Disposiţiunea art. 797 cod. civ. e prin- urmare. escepțională şi se 

aplică numai la împărţela făcută de ascendenți. - - 
Impărţela înler liberos, în care nu s'a coprins toţi cupiii în viaţă la 

deschiderea moştenirei, şi descendenţii fiilor premuriţi, e nulă chiar dacă 
liberalităţile coprinse în împărţelă mar escede partea disponibilă. 

" Impărţâla înter liberos este deci şi sub codul nostru. diferită de îa- 
cultatea ce acordă legea părinţilor de a dispune în” folosul copiilor lor 
cu dispensa de raport (par precipul). 7 

Intradevăr, împărțela unei succesiuni, ca atare, nu se pâle face 
de cât cu concursul tutulor eredilor 2). e 

-  Omisiunea descendenților unui copil premurit este o causă de nuli- 
tate a împărțelei, numai dacă nici copilul, pe care ei i represintă, nu e 
coprins în împărţelă (Demolombe, 23, No. 163). | | 

- Ascendentul trebue să coprindă în împărţelă pe toţi coviii, precum 
şi pe descendenţii copiilor premuriţi (art. 797 cit.), şi să bage de s6mă că 
aceștia de pe urmă succed numai pe tulpină. (art. 669 cod. civ.). 

Impărţâla va îi isbită de nulitate, dacă ascendentul, cu-tâte astea, 
ar atribui, fie-căruia din descendenţii copilului premurit, o porţiune virilă 

- deopotrivă cu porțiunile celor-lalţi copii (Demolombe, loc. cit: No. 165). 
Impărţela e nulă numai pentru omisiunea copiilor.în vidță la des- 

chiderea succesiunei (art. 797 cil.), de unde resultă, ca omisiunea unui 
copil, născut în urma împărţelei, atrage nulitatea împărţelei şi că, din 
contra, preteriţiunea: unui copil existent. în momentul împărţelei, nu inva- 
lidâză împărţela, dacă acest copil a murit înaintea deschiderei succesiunei. 

Legiuitorul a considerat divisiunile” făcute. de ascendenți de atât de 
sacre, în cât a căutat să impedice, pe cât se pâte, atingerea lor.- Arbi- 
trium patris summum judicium esto. De aceea s'a prescris că copilul, 
care atacă o asemenea împărțelă, e datora plăti înainte cheltuelile esti- 
maiuri și că succombând, cheltuelile vor.îi în” sarcina sa (art. 799 
cod. civ.). e | 

1) Nu înţeleg a adresa o bănuială conditorilor lepilor : i Și | € gilor noastre actuale. Din contra, meritele bărbaţilor, cari ai coniucrat la redacţiunea acestor legi, sunt necontestabile, 
Acegii bărbaţi aparția generațiunil noul, care n'a moştenit de ia generaţiunile .prece- 
negli feri şi wradiţiune ionică, precisă, nici iiteratură, juridică. Incercarea de a repara „ȘI fără-de-legile unei seri! de generaţiuny,. este i i i [a Art. 1912 coa. civ,, una din dispoeă cei ma ințoleeBeiudere gigantică 11 . . _ le. mai înțelepte ale codul tual ne sileşe Pia ee et sjunea- înterpretărel legilor noui, a ale cioaca , , Unui copii nu era, cu t6te astea în'D . nulitate a actului de împărţelă. (V, Troplong, Testamenis, No 291 an, 0 causă de
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Art. 799 cod. civ. a. derogat prin urmare, în privința proceselor 
pentru destiinţarea - împărtelelor inter liberos, la disposiţiunea art. 143 

pr. civ. după care se poate acorda dispensa de cheltueli de judecată, 

când procesul este între soți, între ascendenți, iraţi şi surori sai aliaţi 
în. acelaşi grad. ae a e | 

"- Art. 799 cit. e aplicabil, în sistemul legei. nâstre, numai când se 

atacă o împărţălă pentru causă de preteriţiune.a unui copil, saii pentru 

atingerea reservei. - . * 
Ia resumat: - Ă | 

Dreptul de a îace o împărțelă înter liberos este şi sub codul nos- 

tru un atribut al magistraturei. domestice a părinţilor şi a ascendenţilor. 
Scopul este de a se evita discordia şi neinţelegerile între copii. Ascen- 

dentul, exercitând magistratura domestică, face tote operaţiunile împăr- 

ţelei : el e expert, arbitru, amiabil compositor ! i 

Quid însă, când sar întempla să fie greșite operaţiunile ce le înde- 

plinesce, aducându-se din causa acestor erori o vătămare considerabilă 

vre-unui din acei între cari s'a împărţit bunurile? 
In asemenea cas se pâte ataca împărțâla, după legea n6stră, numai 

dacă sa atins reserva 1). Nu e de ajuns; în sistemul legei nâstre, ca să 

îi suferit unul din copii o lesiune de mai mult de un quart. Impărţela e, 

în asemenea circumstanţă, sub codul nostru, numai reduciibilă. | 

- Impărţela e. nulă numai dacă nu sa coprins toţi copiii în vicţă la 

deschiderea moştenirei şi descendenţii fiilor premuriţi. 
Impărţela făcută de ascendent prin act între vii presintă mai multă 

„utilitate de _cât acea făcută. prin testament. . 
Sin 

Ascendentul care, din causa bătrâneţii sai a infirmităţilor sale, nu 

'şi mai p6te administra avutul săi, pote cu chipul acesta să dăruiască 

acele bunuri copiilor săi, reservându-și o rentă. Ascendentul pote, de ase- 

menea, să preintâmpine, cu chipul acesta, o. cerere în interdicţiune 

(Demolombe, 22, No. 665). “ a | ă 

Impărţâla Zucrurilor mişcăldre se pote îace, lără act, prin dona- 

țiune manuală (Ibid. No. 14). ă 
Impărțla făcută de ascendent, -sub masca unui contract cu titlu - 

oneros, e valabilă. Intradevăr, tot ce e permis. să se îacă pe cale directă, 

se pâte face, de asemenea, prin simulaţiune pe cale indirectă, bine înţe- 

_legându-se' dacă simulaţiunea nu. s'a întrebuințat în îrauda legii. «Dona- 

_ iionis causa îacta venditione, non pro emtore, sed pro donato res usu- 

„capitur (L. 6, Pro donato Dig. 41,6)... 
Cum se împacă însă acestă soluţiune cu art. 813 cod. civ,, care 

| prescrie o îormă solemnă pentru validitatea donaţiunii ? Nulităţile sunt 

de strictă interpretare.- Art. 813 cit. se aplică numai la donaţiunile osten- 

'sibile. Liberalităţile, cu aparinţă de. contracte -onerâse, nu cad sub apli- 

„caţiunea acestei legi. . ” 

D. Demolombe, combătând acestă soluţiune de la început până la 

1) Si cogitatione -faturae successionis, officium. arbitri Gividendae hereditatis 

praeveniando, pater communis judicio suo vel qualincumque judicio suam declaravit 

voluntatem, inter eos, qui ei successerunt exemplo Falcidiae retentiouis habita ra- 

tione, familiae dividundae causa datus arbiter in aajudicando patris seguetur volun- 

tatem (L. 21 Cod. Fam. Ercisc. III, 36) ă - , o
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siirşit, o adoptă, cu tâte acestea, plecându-și capul dinaintea monumen- | 
“telor jurisprudenţii și a sentinței pluralităţii autorilor (t, 28, No. 15). 

Îmi pare însă că doctrina franceză nu adoptă in generalitatea sa 
regula : error communis facil jus ($ 13, cod. Calimach). _ 

- Nimic nu dovedesce mai mult, conchide d. Demolombe terminând, 
până la ce punct solemnitatea contractelor e puţin conformă moravurilor 
și obiceiurilor n6stre (V. Demolombe, t. 20, No. 101, 102). j 

” Aşi crede că ar îi preferabil să nu ne prosternăm dinaintea erdrei. 
F'rangi, non flecti / i Sa , „Avem însă tradiţiunea n6stră istorică, $ 1232 cod. Calim. (o: dis- 

- posiţiune generală, care îmbrăţişeză și donaţiunile ascunse sub forma de 
„alcătuirii oner6se) şi prescripțiunile contorme ale dreptului roman, cari 

aii supraveţuit fără îndoială 'promulgării codului noii, pe cât timp .nu sunt 
absolut incompatibile cu disposiţiunea art. 318 cit. cod. civ. (Arg. art. 
1912 cod. civ.). 

Care e criteriul pentru a se putea deosebi donaţiunile şi legatele ordinare și divisiunile făcute de ascendenți ? “ | 
„E imposibil a se așeza, sub acest raport, o regulă generală. 
Tot ce se-pâte afirma, într'un cuvânt, este că impărţâla îuter liberos e colectivă, iar donaţiunile și legatele ordinare, din contră, individuale. „Denumirile şi calilicările, de cari se servesce actul, nu sunt decisive, Sermo rei, non res sermoni subjicilur (Demoloimbe, t. 23, No. 50). Art. 923 cod. civ. nu' se aplică la divisiunile făcute de ascendenți. Impărțela este o Operaţiune colectivă şi art. cit. 923, chiar după sensul „Săi gramatical, să aplică nuinai la disposiţiuni îsolute. Instrăinarea, ca. : „ar fi făcut ascendentul a unor saă mai multor lucruri coprinse în împăr- țelă, nu face prin urmare să se revâce împărţela, - | Impărţelu făcută de ascendent nu este alt-ceva de cât succesiunea - legitimă, împărţită în temeiul legii. E i 
Copiii prin urmare, între cari s'a făcut împărțela, sunt a se consi- dera ca moștenitori și nu ca legatari. ” 
De aici urmâză: 
1..Că copiii nu sunt în drept a repudia, ca legatari, lotul ce li s'a atribuit, și a accepta, ca moștenitori, succesiunea. ab jntestalo. 2..Ei nu pot de asemenea. repudia ca moştenitori succesiunea ab întestato, acceptând de altă parte lotul -ce le atribue împărţela făcută ae ascendent. - e E Ri | . 3. Impărţela iăcută de ascendent nu e revocabilă pentru cuvântul - de neîndeplinire a condiţiunilor. In asemenea cas se p6te cere, după _ Tegulele ordinare, esecuţiunea condiţiunilor, iar nici cum, sub pretextul art. 930 cod. civ, desființarea împărțelei. E 

4. Copiii co-împărţiţi sunt, contorm art. 787 şi 789 cod. civ., garanți, unul către altul. Aceste acţiuni în garanţie- sunt sprijinite de privilegiul . prevă&dut la art. 1737 $ 3 şi 1741 cod. civ,: o. N 5. In privinţa” datoriilor hereditare, ei sunt a se considera, de ase- . menea; ca moștenitori legitimi, etc: LD ME - Aa e a 

1) T6te consecinţele acestea decurg necesarmeât sus, ast-fel în cât.un comentar sobru, adică redus la 

N „7 

e din principiul: enunciat-mal 
strictul necesar, sar putea dis-
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-- Impărţela făcută . prin act între 2 are un caracter mixt. Ea este 

o donaţiune şi face în acâlași timp să se nască o stare da îndivisiune 

între donatarii co-împărțiţi.. Acâstă indivisiune însă nu este'o indivisiune 

între coeredi, pentru cuvântul simplu că, făcută prin act între vii, împăr- - 

țela inter liberos, presintă mai mult caracterele unei donațiună. 

Corolarele acestei premise sunt cele următbre: 

| 1. Ascendentul pâte revoca împărțela făcută pentru neîndeplinirea 

condiţiunilor sai pentru ingratitudine (art. 829 cod. civ.). Copiii în cas 

“de evicțiune, nu aii însă recursul în contra ascendentului, căci donaţiunile 

nu îac să se nască obligaţiunea în garanţie de cât numai în unele casuri 

excepţionale (Donaţiunea în favorem matrimonii,  donaţiunile onerâse, 

r+mureratorii, și când 'evicţiunea._provine din -dolul sai faptul personal 

al donatorului). a - ” ARE 

“2. Creditorii pot ataca împărţela î) făcută de ascendent prin act 

între vii cu acțeuneu revocatorie. LL îi 
"3. Donatarii co-impărţiţi sunt ca. co-partaşi (nu ca co-eredi) garanţi 

unul- contra altuia. Acestă -acţiune în garanţie e munită de privilegii 

(art. 1741 .cod. civ.2).. | a 

“Se înţelege de' la. sine că. împărţela înlerliberos, lăcută prin act 

între vii trebue să fie acceptată de donatar, şi după imprejurări, trans- 

crisă, sai însoţită de un act estimativ, (art. 819, 827 cod. civ.). - 

Impărţâla făcută de ascendent trebue să fie, sub pedepsă de nulitate, 

conformă regulelor art. 736, 741 și 742 cod. civ.: la formarea şi com- 

punerea loturilor, trebue să se dea în fie-care parte, pre cât se pâte,. 

aceiaşi cantitate de bunuri, de aceiași natură și val6re. | 

“Impărţăla, care ar contraria aceste regule, ar putea chiar să aducă 

atingere reservei copiilor, care le e datorită, în specie, în corpuri here- 

ditare (Demolombe, t. 23, No. 200). a 

| “ Autorii îrancezi sunt, în - privinţa acestei cestiuni, împărţiţi în mai 

multe tabere. -. _ a i a 

__ Impărţelalăcută de ascendeni, cade ca: atare necesarmente sub apli- 

caţiunea art. 736, 741 şi 742 cod. civ. Argumentul & contrario, dedus din 

art. 1075 şi 1079 cod. Nap. nu e concludent. Acești articoli nu esclud . : 

admiterea şi a altor cause. de nulitate. | i 

Estimaţiunea, .coprinsă în impărţela făcută de ascendent, nu e obli- - 

| - gatorie pentru moştenitori (Arndls, Pandeclen, Ş 595, în fine). 
. e. 

"Art, 736, 741 şi 742 cit. sunt aplicabili și în privința divisiunilor 

"făcute de ascendenți prin acte între viză, căci actele de ielul acesta sunt, 

precum am vădut mai sus, în acelaşi timp donaţiuni și împărțelă. - 

tinge prin o brevitate clasică, Numa! considerațiunile de echitate aii dat comentarelor 

franceze o întindere peste măsură. Dacă însă este a se da echităţii o latitudine așa 

-- e mare, e prelerabil să se înlocui6scă şi în materie civilă, dogmatismul juridic prin - . 

instituţiunea. juraţilor, Ie MD 
1) Şi împărțela inter liberos, făcută prin testament, are efectul unei împărţeli 

“ ordinare între coeredi, salvo arbitrio judicis (Compar. art. 785 cod. civ.). 

2) Premisa, enunciată mat sus,. din care decurg aceste corolari!, întrunesce 

sufragiile celor mal iluştri autori francezi. D. Demolombe o admite: ca exactă (1!]) în 

-- certe priviri (t' 23, No, 122, în medio) şi, cu tte astea, nu esiteză, de a o respinge. 

(Impărțela făcută de ascendent prin act între vil este, după acest autor, o simplă dona- 

țiune par avancement dhoirie). ” i
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Impărţela făcută de ascendent este în fine isbită de nulitate, dacă 
coprinde împărţela unui lucru, care nu se pote impărţi ușor și iără-per- 
dere (art. 736, 1388 cod. civ.), fără să se îi-procedat la licitaţiune. 

D. Demolombe combate acâstă soluţiune; întrevede însă în acelaș timp 
o ipotesă care- sustrage baza acestei doctrine, şi declară că ascendentul 
va lucra prudent daca va vinde imobilul, care. nu se pote împărţi . 
aceluia din copiii săi, căruia, vrea să'l atribue, făcând pe urmă împărțâla 
preţului (Demolombe, 23, No. 204). - N , 

Mărturisese - că'mi place tendinţa, care resultă din scrierile d-lui 
Demolombe, de a îniringe, după maniera Proculeianilor, rigrea drep- 
tului prin dialectică şi prin invocarea echităţii! 

Legile şi drepturile “numai atunci, vor încetă de a fi o bolă eternă 
(vorba lui Goethe), când echitatea va începe a intra, Îără restricţiune, 
în drepturile ei. i 

Dar slăbiciunile judecătorilor sunt o bâlă mai pestilenţială de cât 
legile neechitabile. Pessima lea quae plurimum judicis arbitrio permillit. 

Sabinianiă ai avut prin urmare dreptate să se ţie strict de lege, 
ca de singurul jug salutar. (Dreptul, 1874). - 

  

Tot art. 803 codul civil!) 
Nu aveam noi dreptate să declarăm că protivnicul nostru este un legist distins și auster, — vir probus el însiguis ? | 

„Iată că, adeverind cele dise de noi, densul iși însușesce acum vorba rostită de austerul Catone într'o situaţiune pretinsă analogă: „Facelum habemus consulem“, 
Comparaţiunea nu e lipsită de humor. Gravitatea și sarcasmele nu „-se exclud. De ce să nu susţinem zâmbind lupta părerilor nâstre ?' De „co să ne amărâm la cea mai mică contradicţiune, învălindu-ne în ! norii - olimpici ai amorului propriu ? Zous les genres sont bons, hors le genre . ennuzjeuz. Aceea ce era o censură severă în gura lui Catone este paro- diată de D. Gr. G. Păucescu o pură îacetie. Facatum habemus Catone | Cum e Turcul și pistolul! o: 
Argumentele de cari se servesce antagonistul nostru ai și ele un eiect înveselitor.: Arma lui Figaro ! ie „Legea dice că disposițiunea grevată. de Substituţiune este nulă chiar în privirea legatarului universal (art. :803' codul civil). Legea nu îiace în acestă privire nici o distingere ? Puțin importă. Fortuna Jories adjuvat. „D. Gr. G. Păuceseu distinge unde legea nu distinge. - „____ Densul susţine, în oposiţiune cu părerea aprope unanimă a autorilor ȘI a jurisprudenţii, că disposițiunea cu sarcina de a conserva și a remite - nu este nulă în privirea legatarului universal, dacă dânsa nu pârtă de . cât asupra unor obiecte determinate. coprinse în ereditate, De ce? Nuli- „tatea legatelor particulare, dice dânsul, proiită, după art. 888 codul civil legatarului universal cu exclusiunea . moştenitorului legitim. Contradietorul nostru crede,_precum vedem, -că acestă regulă, edictată numai pentru AO RIN ii 

203 & 1), Acest articol este o replică într'o polemică cu Gr. G. Păucescu asupra art.
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casul când. există dou& persâne distincte, un legatar universal şi un legatar 

particular, ar fi aplicabilă şi în ipotesa când disposiţiunea particulară 

este făcută tot în profitul legatarului universal. : - 

Ti bine! acesta este o eresie de drept. Este, întradevăr, o deose- : 

bire cât cerul şi pămîntul între casul d'intâi și casul de al doilea. +. 
„Când se găsesc-îaţă 'n faţă două pers6ne distincte, un legatar uni- 

versal şi un legatar particular, neapărat că există un interes distinct 

care nu se p6te apăra fără ajutorul unui titlu distinct. În cas de neiîn- 

ţelegere între legatarul universal şi legatarul particular, ce ar îace acest 

“din urmă dacă n'ar avea un titlu separat? 
Când, din contră, legatarul universal şi beneficiarul disposiţiunei. 

"particulare sunt una și aceeași persână, nu este nici o rivalitate posibilă. 

Nu există dar nici un.interes real care 'să câră să se atribuiască lega- 

tarului universal pe lângă titlul săi universal încă şi un titlu particular. 

Dreptul unui om nu este o abstracţiune pură. Dreptul este o funcţiune 

organică a intereselor reale. Saii să ne fie permis să admitem ficțiuni 
îără o disposiţiune expresă -a legei? - . a ” 

Interesul, diceţi, ce'l are legatarul universal, este ca, dacă, titlul 

particular este nul, dânsul să pâtă invoca titlul săi universal ca să 

rămână proprietar al- aceluiaşi lucru? Curi6să argumentare. Iapa lui 

Rolland a avut mai mare preţ când a -perit de cât când era în viaţă! 

Dacă pretinsul titlu particular ce'l hărăziţi legatarului universal pe lângă 

titlul săi universal nu are val6re pentru dânsul de cât când e nul și 

neexistent, apoi e evident că legatarul universal însărcinat a conserva și 

a remite un obiect particular eredității nu pâte să aibă de cât un singur 

titlu real, titlul săi universal care! învestesce atât cu legatul eredității 

ca atare cât şi cu legatul fie-cărui obiect. particular coprins în ereditate! 

*. Legea cunâsce legate universale, cu titlu universal. și particulare, dar 

legate universale scindate în dou titluri alternative, iată ceva în adevăr noii! 

Ce meșteșug a întrebuințat adversarul nostru ca să ajungă la con- 

“elusiunea că legatarul universal are două titluri, unul or altul ? Dânsul 

a scindat, prin un tour de passe-passe, unicul titlu că are legatarul . 

universal, titlul săi universal, și sa încercat să ne facă să credem, că 

aceea ce în matematica juridică şi în natura lucrurilor este una, se 

transiormă, dacă vrem, în două. -- 

-'Teoria dar adevărată este acesta : 
O disposiţiune, prin care legatarul universal este însărcinat a con- 

serva şi a remite un obiect particular al eredității, nu este un legat 

particular, ci o simplă modalitate a legatului universal. Universalitatea -. 

nu este numai un agregat al obiectelor particulare distincte și indepen- 

dente din. cari ea.se compune, ci un orgânism care nu suleră indepen- 

dența atomelor cari 71 alcătuesc. Semper specialia generalibus însunt. 

Disposiţiunea particulară făcută în favârea legatarului universal - 

nu pâte să ştirbâscă esenţa legatului universal, aninândui, ca o condi- 

- iune fantastică, un titlu particular având rațiune de a îi numai când e 

nul 1). D. Gr. G. P&ucescu a făcut, prin o ironie a sârtei, o observaţiune 

  

„- 1) Cum să se admită în sciință existenţa reală a unul concurs de titluri saă - 

drepturi de car! să ne putem servi ca să obținem acelaș lucru când este, ca în casul 

4
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care profită numai causei nostre. Precum nu poți dice, observă dânsul, 
că spaţiul se ştirbesce când scoţi un. obiect dintr nasul, tot, aşa nu poţi 
dice că se ştirbesce universalitatea când scoţi un bun din ea, Ac6stă 
idee 'şi .are naturalmente aplicarea ei atât în cazul prevădut de art. 888 
cod: civil, cât și în ipoteza prevădută de art. 803 cod. civil. Legatarul 
universal dar însărcinat a conserva şi a remite un obiect particular al 
eredității, pierde lucrul substituit într'un chip absolut, de 6re-ce densul, 
aiară de titlul săi universal, nu mai are vre-un alt titlu,: pe care să se 
potă răzema, ca să r&mâe proprietar al aceluiaș lucru. , 

Teza antagonistului nostru ' este'un oracol, o proposițiune pronun- 
- țată ex tripode. - . - 

Susținerea n6stră, din contră, are pentru dânsa atât textul legii 
(art. 803 nu distinge), cât şi principiile de rațiune. 

Adversarul. nostru .pretinde că a păţito cu noi cum.a păţit'o 
Catone şi Scsevola cu Cicerone. i a 

Credem că trebue să privim glumele lui Cicerone și supărarea lui 
" Catone-din causa acestor glume dintr'un punct de vedere mai înalt. Era 
într'adev&r un legământ simpatie care unea 6menii între dânșii în vremea 
Ivi Catone. și a lui Sczevola. Iubirea zidesce, ura dărâmă! Simpatia este 
în ordinea morală aceea: ce este interesul în ordinea economică, - 

Să imităm dar, onorabile amice și adversar, pe vechii Romani. în 
virtuțile carii distingeai, şi nu în atacurile. prin cari ei iși amăraii viața 
unii altora.” | a a E . 

Dacă vom urma ast-iel, nu mă îndoese că, de re-ce talentele | abundă în ţară, vom avea în curând, în baroi şi în magistratură, preoţi . 
austeri ai dreptăţii, la cari vor alerga toți cetățenii în nevoile lor cu... deplină încredere şi. pietate. Ze ad Seoovolaim ! | E 

Dacă, din contră, ne vom lăsa a fi ameţiţi continui de abstracţiu- 
nile demoralisătâre ale șcedlei deductive, ne vom" înverti vecinie în cercul viţios pe care Slerne l'a caracterisat 'aşa de bine: Acâată cugetare în6tă în spiritul doctorului Slops fără văl și lără balast, ca o idee incertă, "precum în6tă miliâne de acest îel dilnie în bouillonul Subțire al facul- . „tăţii omului de a cunâsce, fără să potă ajunge înainte sai înapoi, până - ce vine. brisa pasiunii sai a interesului, . care o împinge în: fine într'o parte. (Dreptul, 1881). Dai Pi 

nostru, & priori constant că pretinsul al douilea tițlu trebue să fie nul şi meezistent ca să presinte un interes. Dacă cel d'al douilea titlu, inventat pentru trebuința cause! “trebue să fie & priori chiar nul, neapărat că în realitate nu există de cât un singur - titlu şi concursul de titluri ce vrem să pipăim' nu este de câto fantasmagorie, - Saă - Să aparţie, în casul nostru, - aceleaşi persâne două drepturi alternative, precum pretinde d. Gr. G. P&ucescu, d&remând prin acâsta singur firul de pae de care se agaţă maestrul. francez pe care'l urmeză ? Cum] BDicl că a! două titluri, unul or altul ! Ei bine, nu poti să faci uz de cât de unul din aceste titluri. După ce te-at prevalat de titlul par- ticular, e i ive ; * 
i i“ nota gar te mal provalezi de titlu universal ? V. Unger, Privatrecht, LI $ 09, 

i)
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SUCCESIBNEA ASCENDENȚILOR 187. 

Succesiunea, ascendenţilor şi a colateralilor. 

Da " «Divisio in lineas». 

O adunătură grotâscă de disposiţiuni, cuprinsă în codicele Caragea : 

(part. IV, cap. 3, art. 14—241), şi sistemul dreptului roman cu altera- 

țiunele şi corumperile cunoscute ale legiuitorului Calimach ($Ş 912—9642), 

ati fost normele legislative cari aii regulat dreptul de succesiune ab înles- 

__tato înaintea promulgărei codului noii civil. i 

Aceea ce constitue superioritatea dreptului irâncez, în acestă materie, 

“în comparaţie cu dreptul austriac, este că succesorii nedemnului nu sunt 

_ depărtaţi de la succesiune pentru greşala tatălui lor (art. 730 cod. Nap. 

sai. art. 658 cod. civ. rom.), în oposiţiune cu prescripţiunile neîntelepte 

“ale $$ 541 şi 780 cod. austr,, că mai apoi-partea renuaciatorului profită 

„.co-eredilor săi, trecând în asemenea cas la gradul subsequent, dacă renun- 

ciătorul este singur, sait. dacă toţi co-eredii săi renunţă (successo gra- 

duum, art. 786 şi 787 cod. în. sai art. 697, 698 cod. rom. Unger, System. 

VI $ 33, nota 2, critică cu drept cuvânt sistemul opus), și că nu se 

admite: în fine representaţiunea în liniele mai. depărtate (art, 741 cod. 

în. 3), evitându-se cu rânduiala asta pulverisarea averilor (Uiger, op. cit; 

VI, $ 32 nota 2-a, combate sistemul opus consacrat de cod. austr,). 
“Legiuitorul Calimach, care a tradus în mare. parte din cuvânt în | 

cuvânt prescripţiunile cod. austr., sa separat în acestă meterie de isvorul - 

săi obicinuit, şi a rechiemat în viaţă principiele dreptului roman, evi- . 

 tând ast-tel, mulțumită, acestei evoluţiuni, deiectele semnalate ale cod.. 

austriac. Novelele 118 și 127 sunt întradevăr îundate, pe lângă con- 

secință, pe equitate (Rosshiri, «Dogmengeschicht des Civilrechts>, pag: 

326, cit. de. Unger, loco cit., VI, nota 2 în fine). o 

N Relevăm de esemplu asemănarea între $ 928 cod. Calim. şi nov. 

-118 cap. 2, N „- | " 

lacă ce dispune $ 98 cit: . . - 

- «Dacă mortul va avea "numai buni şi bune despre tată şi mamă, îl 

«moştenesc aceștia după linie, adică : cei despre lală vor lua jumelate 

«din. averea inortului, iar jumetale acel despre mamă . .» .(Compar: 

nov. 118 cap. 2: «Si autem eundem habent gradum, e acquo înler eos 

<hereditas dividatur,. ul medietalem. guidem accipiant omnes a patre 

cascendenles, quanticum que juerini, medietatem vero religuam a 

«matre ascendentes, quanlos cunque eos înveniri contigerit». 

Aceeaşi asemânare esistă între novella cit. și $ 929 cod. Calim. «Cu - 

5 DV. ds exemplu art. 18, g: «Când va muri copilul parte bărbătescă mal înainte 

«de al 14-a an, iar partea femeească înainte deal 12-a an, orl înaintea morţii unuia din 

„<părinţi săi, saă după mârtea acelui părinte (sic) și alt copil nu va mal rămânea, . -. 

<atuncI perinsia celui părinte, să se facă tre! părţi, din care o parte să o moştenescă 

«obrazul cel viă Gintre părinți cu desăvârșită slăpânire, însă în ban! gata, altă parte : 

«să o moșteneşcă rudele cele de sus ale părintelur celui mort saă fraţii numai (de vor 

«lipsi rude de sus), iar cea-l'altă-a treia parie să o moştenescă sufletul copilului 

«celui mort....> - Da , a 

2) V.. contragicerile între $ 931 şi $ Y55 şi între $ 938 şi 8 999 cod. Calimach, 

'3) Legiuitorul nostrv, ocupat cu elagaria .disposiţiunilor cod. Nap., a credut 

că e de prisos a reproduce disposiţiunea art. 741 în. Vom vedea că de aici nu resultă 

„că sa îmbrățișat principiul opus. o i i 

Pa
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«asemenea rânduială, dispune $ 929 cit., intră în moștenire cei mai depăr- 
«taţi suitori din care tol-d'a-una se prolomisesce cel mal aprope după 
«spiță, ori despre tată sai despre mamă de va Îi» Compar. nov. 118 
cap. 2 în princip: «Si autem plurimi ascendentium vivunt, hos praeponi 
„«iubemus, Qui prozimo “gradu înveniuntur (adică : representaţiuneu 
«n'are loc în iav6rea, dscendenţilor), masculos et foeminas, sive palerni, 
«sive materni sint». | o a 

Ia privința aşa numitei successio graduum, precum și în privinţa 
dreptului de acrescenţă în cas de renunțare a unuia din coheredi, şi a 
depărtării saii a nedepărtării copilului nedemnului de la succesiune, cons- 
tatăm aceleași obscurităţi în cod. Calim. ca şi în dreptul roman (V. 
Windscheid,: Pandecten, III, $ 573, notele 4 şi 5). . 

Să ne facem prin urmare datoria de a aplauda progresul care con- 
sistă în adoptarea principiilor dreptului francez. - , | 

Eclecticismul legiuitorului nostru se arată însă şi în acâstă materie. 
S'a respins și astă-dată unele din principiile dreptului francez. 
„Ne isbeşte înainte de tâte împrejurarea că nu sa reprodus dispo- 
siţiunile art. 733.şi 746 cod. Nap., după care succesiunea devolută ascen- 
denților sati colateralilor se divide în două părţi egale, una pentru rudele 
din linia paternă, cea-Valtă pentru rudele din linia maternă. 

Legea n6stră nu ignorâză o asemenea divisio în lineas, o mărgi- 
nesce la succesiunile devolute fraţilor sai surorilor. Art. 674 cod. civil 
Statuiază : «de sunt (adică fraţii sai surorile) din căsătorii diferile, 
«divisiunea. se face pe jumătate între cele două linii paternă şi maternă 
<a defunctului ; traţii primari, iaii parte în amândouă liniile, uterinii sai 
«consângenii fie-care în linia sa numai. Dacă sunt [raţi sai surori 

„ «numat într'o linie, eă succed în total, escludând pe idle rudele din 
«cea-lallă linie». a 

Acestă divisio în lineas sar părea că e aplicabilă și în sistemul 
legii n6stre nu numai în privinţa fraţilor saii surorilor, ci în privința 
tuturor colaleralilor sai ascendenţilor. S'ar putea cita, în sprijinul acestei atirmări, pasul ultim al art. 674: «Dacă sunt [rață sai surori numai 

_<înlr'o linie, ei succed în tolal escludend pe igte rudele din cea-tallă «linie». Resultă clar (ă contrario) din: acestă disposiţiune, sar putea 
“dice, că rudele dintr'o linie nu sunt escluse, când în cea-baltă nu sunt iraţi sai surori, ci alți colaterali sai ascendenți, şi că prin urmare ori-ce succesiune devolută colateralilor sai ascendenţilor se divide în două părţi - egale, una pentru rudele din linia paternă, cea-l'altă pentru rudele. din linia maternă. |: Tr Mi 

„Pasul ultim al art. 674 cit. sar mai putea dice, este în sistemul legii îranceze o escepțiune la regula divisiunei în lineas, resultând de - aci că legea n6stră lăsând să subsiste escepţiunea, pare a îi adoptat taci- tamente regula, neputendu-se imagina 0 -escepţiune care nu derâgă la nici 0 regulă, 
Acâstă divisiune în liniile paternă” şi maternă A Î 

€ Î a avut loc în dreptul roman şi sub cod. Calim., precum am arătat maj sus, şi în privința ascen- - denților, Ceea ce incă pare a confirma ideia de mai sus, | i Articolele 733 şi 746 cod. Nap. lipsesc în codul nostru, Sar putea dice în fine, nu pentru că s'a înțeles a se: constinţi principiul opus, ci' 

.
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pentru că s'a credut că este de prisos a se mai redige două articole 

pentru iormularea unui principi “care, şi fără de acesta, resultă clar din 

art. 674 cit. i a a 
Argumentul acesta ar îi concludent, dacă nu sar lovi în cap cu- 

disposiţiunile clare şi formale ale art. 670 şi 675 cod. civ. «Succesiunea se Ă 

«cuvine ascendenţilor din gradul de rudenie -cel mai aprăpe» (art. 670 

cod. civ.). «Succesiunea se dă rudelor colaterali din gradui de rudenie 

«cel mai apropial» (art. 675 cod. civ.). E 

Suecesiunea nu se divide prin urmare în asemenea cas; ea se dă, 

din contra, rudelor din gradul de rudenie cel mat apropiat | 
Câna e vorba de divisiunea în lineas, se scie că acâstă divisiune 

'se operâză, fie că rudele celor două linii apartin la aceeaşi ordine saii 

Ja: diferite ordine de rudenii, îie & fortiori, că se găsesc în aceeași ordine, 

în graduri egale saii inegale. O rudă de exemplu în al optulea grad, dar 

cu tote astea cel mai aprâpe în linia sa, culege succesiunea, măcar că. 

in cea-Valtă linie se găsesce o rudă de un grad mai. apropiat (Demo- 

lombe, 13, No. 567). ” N 

- În resumat: : . 
Pasul ultim al art. 674 cit.: tratză despre un cas particular ai 

reguli, că succesiunea nu se divide între cele două linii paternă și - 

maternă a delunctului, casul adică când se găsesc fraţi şi surori numai 

într'o linie, statuându-se că, în asemenea cas, sunt. escluse t6te rudele 

din cea-Valtă linie, cu alte vorbe că, în asemenea câs, n'are loc divi- 

siunea în lineas. o a DI 

Regula, sai, mai bine dicând, un cas particular al regului (v. art. 

„733 şi 752 cod. Nap.) este, în sistemul legii franceze, disposiţiunea ; «de 

sunt din căsătorii diferite, diviziunea se lace pe jumătate între cele două . 

linii paternă şi maternă a deiunctului> (art. 752 îr.), iormând o escep 

țiune la acâstă regulă casul prevăqut în pasul ultim al art. 752 în. “ 
a 

Legea n6stră este, în astă privinţă, antipodul legii îranceze. Dispo- 

-siţiunea. că între frați și surori din căsătorii diferite se iace divisiunea 

in lineas, este în sistemul legii n6stre escepțiunea la regula de altmin- 

_ trelea invariabilă că succesiunea se dă. escludendu-se divisiunea în lineus, o 

în fie-care clasă saii ordine, rudelor din gradul de rudenie cel mai 

apropiat. Regula își recapătă imperiul săi în pasul ultim al art. 674 cit. 

Extremul, în care a căqut legea n6stră, e insoţit. de inconveniente 

tot aşa de mari ca şi aşa numitul jus recadenliae a dreptului german,.. 

(paterna paternis, materna maternis, V. Waller, System, 406), care, 

pentru a se: putea aplica, presupunea, in fie-care cas particular, cerce- 

tări. costisitâre asupra, originei bunurilor, cu un cortegiu de invăluiri 

“şi de procese ! 
| Sistemul, pentru care sa decis legiuitorul nostru, presintă ineon- 

venientul grav de a îmbogăţi adesea pe o singură linie de rudenii cu - 

„bunurile cari se trag esclusiv din cea-laltă linie. 

“Un exemplu va da o idee mai clară asupra deosebirei care există.
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A (de cujus) - 

| _D, bunul lui de cujus, va culege, în sistemul legii n6stre, într&ga. succe- 
siune, escludând pe străbunul F, care e într'un grad de rudenie mai 
depărtat cu defunctul. In sistemul legii franceze, din contră, se va 
împărţi, în asemenea cas, succesiunea în lineas, luând F, care este în 
linia paternă ruda cea mai apropiată,. jumătatea atectâtă pentru linia . 
paternă, şi D, cea-laltă jumătate care se cuvine liniei materne. 

Nu “se bucură însă ascendenţii, în schimbul divisiunii în cele două 
„linii paternă şi maternă a defunctului, care, precum am vădut, nu li se 

" concede, cel puţin de avantagiul representaţiunii ? Avea-va.loc represen- 
taţiunea în linia ascendentă, de, vreme ce nu se găsesce în codul nostru 
o proibiţiune espresă ca 'aceea a art. 741 cod. Nap.? . i 

Rutinierii noștri aii un expedient universal, care consistă în a pre- 
supune că legiuitorul nostru, de câte ori n'a reprodus .0 :disposiţiune. a - 
dreptului irancez,:a înţeles a proclama “principiul opus. Ast-tel recurgând 
în casul nostru la acest expedient comod, am ajunge la conclusiunea, . 
iără îndoială falsă, că codul nostru. admite representaţiunea în .îav6rea 
ascendenţilor. po | . : 

| Cum ! Representaţiunea este admisă în-linia colaterală numai în 
privinţa descendenților, fraților saă surorilor deiunetului (art. 666 cod. 
civ.), şi în linia aszendentă să fie autorisată representaţiunea, în intinit ! 

Lucrul nu este așa. i o SI 
Evident, aici putem să argumentăm & contrario, aici putem să 

aplicăm maxima : unius posilio est alierius esclusio, adică că admiţân- 
du-se espres representaţiunea în linie. directă descendentă (art.- 665 cod. civ.) şi în linia colaterală în privinţa descendenților fraţilor saă surorilor defunctului, sa esclus tacitamente representaţiunea în linie ascendentă. Sunt raţiuni puternice .cari justifică proibiţiunea representaţiunii în _ iavorea ascendenţilor. Pericolul pulverisării averilor (V. supra) începe a lua în linia ascendentă proporţiuni îngrozitre ! e | - ___„„Representaţiunea este o ficțiune a legii (art. 664 cod. civ.) şi îic- țiunile trebuesc să fie expres formulate, -  * | 

-- C
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-- Exemple : - Ma | . | 

BB  C mama lut A având dol fraţ: ,DşiE 
„mort $ ă - 7 mortă | - morti 

     

VA (de cujus) : CR 

" “E, unehiul lui de cușus, culege intrega stecesiune, escludând pe F, 

vărul. lui de cujus. F nu pâte să intre jure praedefuncti pareniis în: 

“grădul și în drepturile lui D, representaţiunea neavând loc în linia cola- 

terală de cât numai în 'favârea descendenților îraţilor sai a surorilor 

deiunctului (art.:666 cod. civ.). E - 
Escludându-se în. linia ase 

prevădută la art.. 674 cod. civ.) divisiunea în cele două linii paternă şi 

maternă a defunctului, s'a evitat cel puţin corăplicaţiunile cari resultă din 

asemenea bilurcaţiuni.. | a: d 

“Sistemul simplu al legei n6stre se acomodeză mai bine cu gradul 

de cultură juridic 1) în care ne aflăm. 
y 

Ce pâte să fie mai simplu și mai uşor de priceput de cât regulele: 

succesiunea 'se cuvine ascendenţilor . din gradul de rudenie cel mai: 

apropiat; succesiunea se dă rudelor colaterale. din gradul de rudenie 

„cel mai apropial. 
. - Ce valâre are legea cea mai: equitabilă, dacă, prin o aplicaţiune. 

greșită, se isbesc, în loc de a se patrona, interesele “cetățenilor ! - 

Nu este tot așa de nemerită remaniarea art. 724 cod. Nap: ce-o 

presintă art. nostru 653 cod. civ. (Mi permit-a îace. acestă. reflexiune, n 

măcar. că e străină subiectului serierei. de faţă). 

__- Sesina heredilară este reservată, . după art. 653 cit: numai. des- 

cendenţilor şi ascendenţilor. De ce? Fraţii şi surorile defunctului aii doară 

precădere, în lipsă de tată şi mamă,” înaintea celor-Valţi ascendenți (art. 

671 şi 6783 cod. civ.)! De ce să. fie îraţii și surorile de odată trataţi cu. 

-xnai puţină îavâre, când e vorba de sezina hereditară |! T6te rudele legi- 

“ 1ime, chiemate la succesiune în acestă calitate, aii în dreptul jrancez 

N 

sezina hereditară ! a Na 

Disposiţiunea art. 653 cod. civ. aduce cu sine inconvenientele: cele 

maj grave. : o | ! - i 

_ Să presupunem într'adevăr că a rămas numai rude colaterale ale 

defunctului care lasă să trecă un timp. îndelungat fără a cere punerea în 

posesiune. Succesiunea, de altă parte, nu se pâte declara vacantă, pentru 

„că n'a espirat înca termenele pentru îacerea inventariului și pentru deli- 

beraţiune (art. 724 cod. civ.). . | po | 

-In tot intervalul acesta nu va îi nimeni în contra . căruia cei de al 

treilea să potă intenta acţiunile lor de o natură pâte f6rte urgentă! Dreptul * 

1) Am în vedere, făcend abstracțiune de bărbaţii noştri de elită, masa distri- - 

buitorilor justiţiei... BI - , e 

N - : „o , i 4 

endentă şi colaterală (afară de escepţiunea . -
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roman a fost mai prevădător creând toemai pentru acest sfirșit ficţiunea 

hereditalis jacentis (L. 28, D. 28, 5). Paragralul 1064 cod. Calim. însă 

formeză cu art. 653 cit. un par nobile fratrum! , | 

In colo se găsesc o mulţime de puncte luminbse în sistemul: ce la 

adoptat legea n6stră în-materie de succesiune, tribunalele „nu intervin, 
pentru punerea peceţilor şi inventarea averii, de cât numai în unele casuri 
rare, anume prevădute de lege. Succesiunea se cuvine moștenitorilor, îără 
ca să fie trebuinţă de o adilio hereditatis, în puterea legii. Succesiunea 
este a se considera până la renunțare ca proprietate a moștenitorului, 
„punându-se capăt abstracţiunii dreptului roman: heredilales defuncli 
vicem sustinel. Părinţii au în fine usuiructul averii copiilor lor (art. 338 
cod. civ.). (Dreptul, 1874). aa 

  

Succesiunile singulare. Transmisiunea bunurilor - 
prin singurul efect al consimţimântului şi măsura, res- 
ponsabilităţii succesorilor particulari, în ceea, ce privesce 

! obligaţiunile autorului lor. . - - 

Idea scrisă în art. 971 cod. civ., că drepturile reale se transmit prin 
efectul consimţimântului părţilor, lucrul rămânând în risieo-pericul dobân- 
ditorului, chiar când nu i s'a făcut tradiţiunea lucrului, e în raport cu 
regula opusă, consacrată de legile vechi, cea mai importantă inovaţiune 
a codului nostru actual. - e 

| Acsstă lege, care de altmintrelea ar îi ca o cămașă a lui Nessus, mor- 
- mentul intereselor celor de-al treilea, are o contrapondere salutară în 
privinţa imobilelor în legea de inscripțiune ipolecară, care la rândul ei 
stă în legătură cu principiile moderne a publicitățeă şi a specialitățiă 
ipolecelor, precum și în privința mobilelor corporale și incorporale, în 
prescripţiunile art. 18393 ce. c. (notificarea cesiunilor de creanţe) şi art. 
972 şi' 1909 c. c. (en fait de meubles possession vaut titre) disposiţiuni 

„cari t6te ai a închez&şui interesele -celor. de al treilea. ” 
Ast-iel s'a răsturnat una din dogmele cele mai de căpetenie ale drep- 

tului roman. Se E - 
„Mulțimea controverselor în materie de transcripţiune ipotecară şi 

criticile severe la cari s'a supus diversele sisteme 1), ne silesc: însă, cel 
puţin, să lăudăm cu multă reservă înlăturarea necesităţii tradiţiunei pentru 

. transierarea proprietăţii lucrurilor. - 
„__ Ori-cum tie, regula opusă constinţită - de dreptul -roman, se găsesce 
cel puţin, într'o armonie periectă şi admirabilă eu cele-lalte principii ale dreptului roman. . o o | 

____ Inovaţiunea cod.- Nap., din contra, se ciocnesce întrun 'chip aşa de violent cu cele-Valte disposiţiuni ale aceluiasi. cod, în cât numai prin puterea subtilităţilor celor mai hasardate ale jurisconsulţilor a putut să - se dobândâscă un concordant. onorabil. - 
a 

balans) Deletele sistemului francez şi acele ale „sistemului, germ an "ŞI ţin 'mi- pare
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Unul din autorii îrancezi, Jourdan (Thâmis, V. p. 481, sqq.), des- 
“perat din causa acestor contradiceri, declară că e ispitit a nega chiar 
existența înovațiune?.' Da | 

Legiuitorul nostru nu s'a mărginit a traduce din cuvânt în cuvânt 
articolele .din legeă îranceză, acusate de contradiceri așa de violente, 
dar a găsit cu cale să mai înmulţescă dificultăţile, statuând în art. 644 

- cod. civ. că proprietatea bunurilor se dobândesce şi se transmite prin 
Succesiune, prin legate, prin conveţiuni şi prin tradițiune. 

„„.. Dar dacă prin succesiune, prin legate, prin convenţiuni, fără să fi 
„urmat lradițiune, se- dobendesce proprietatea bunurilor, nu ne putem . 
imagina nici un exemplu, unde, abstracțiune făcând de succesiune, legate. 
saii convențiune, s'ar putea dobândi proprietatea bunurilor prin singurul 
efect al tradițiunei. ie i 

„Însăși aqisiţiunile Statului în 'easurile prevădute de art 680 cod. civ., 
pentru ca să nu aibă aerul unei ocupațiună barbare, se numesc succe- 

- siună neregulate. 

  

Tradiţiunea presupune o aquisiţiune derivată şi asemenea aquisiţiuni « 
se fac după art. 971 cod. civ. prin singurul efect al consimțimânluluă. - 

Dacă însă legiuitorul nostru -cu o mână a agravat dificultăţile; el a 
căutat să le împrăștie cu cealaltă mână, . - 

Textul art. 971 e. e. se-presintă interpretului curăţit de defectele art. 
1138 cod. Napoleon. - - - ÎN 

- Risieo-pericolul e, după legea n6stră, pe -sâma dobânditorului din 
momentul ânchierit convențiunei și nu. din -momentul când urma să | 
se- facă tradițiunea,, des linstani oi. elle a du tre livrâe, cum se 
exprimă textul irancez, uitând că 'tradiţiunea s'a trimes ad palres !). 

îi Legiuitorul nostru,. înlăturând acestă Îrasă compromiţătore, ne-a 
scutit: de 'o mulţime de subtilităţi juridice. _ , 

O lege bună trebue să -îie chiar la priceperea minței vulgare. Jus- 
“tiţiabilii stai cu admiraţiune dinaintea unui sallo -mortale de interpre- 
taţiune, dar ei cer panem non circenses, pâine şi nu spectacule.- E 

Vorbele sus reproduse ale art. 1138 cod. Nap. pe cari legiuitorul! 
nostru a îost -aşa de prudent să nu le împrumute, sunt și dintr'un alt 
punct: de vedere condemnabile. . Ma | 

- Ele sunt causa că sa afirmat şi se afirmă, pentru dreptul îrancez, 
„că art. 1138 cit. se aplică la tote obligațiunile de a da. 

Art, 1138 cit. se aplică, dice d. Larombitre (loc. cit. No. 5), la tot 
“ obligațiunile de a da, îie că ele aii de obiect de a transfera proprie- 

“ tatea saă ork-ce alt drept real. | ” 
Dar să nu scăpăm din vedere că sunt obligaţiuni de a da, cari nu 

. transferă nici proprietatea, nici vre-un alt drept real, de exemplu în ipo- 
teza prevădută de art. 1525 cod. civ. 

1) Zarombitre, obligations, ârt. 1138 cod, Nap., No, 26. Aldrcade asupra aceluiași 
art. No. IV şiV. - - . : - - “ 

A Dege f Su Sa 13
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De exemplu, promit de a pune în societate corabia mea Ajag, care 

se va întârce în trei .luni de dile din India.. . . 
Acâstă convenţiune coprinde o simplă destinațiune a lucrului și nu 

o atribuţiune (Troplong, Sociste, II, No. 932). Intr'adevăr rani abdicat 

pică proprielatea, nică folosința corabie, ci am conlerit societăţei numai 

destinațiunea venală a corabiei (Compar. Zroplong, Sociste, I, No. 112), 
Vedem prin urmare că sunt exemple de obligaţiuni de a da, unde 

“nu se transieră nici proprietatea, nici vre-un alt drept real. Si 
-“ Prin urmare nu.este exact a se dice că art. 11838 îr. (971 codul 
nostru) se aplică la fote obligaţiunile de a da. Proposiţiunea trebue să îie, 
din contra, ast-fel formulată : Art. cit. se aplică la tote contractele reale 
(V. Vindscheid, <Ungueltigkeit der Rechtsgeschăite nach dem code Nap.», 

"p. 888, 3839). pd 
'Legiuitorul nostru a pronunţat cuvântul: E 
Art. 971. «In contractele ce aii de obiect «țranslațiunea proprie- 

«tăţii, sai un alt drept real, proprietatea saii dreptul se transmite prin 
„ «eleatul consimţimântului părţilor, şi lucrul rămâne în risico-pericul do- 

«benditorului, chiar când nu i sa îăcut trudiţiunea lucrului». 
Dar în cas când debitorul ar întârdia de a preda lucrul la terme-: 

nul hotărât? În asemenea cas.nu va îi, din contra, debitorul pasibil de 
“riscurile lucrului ? a | | i 

Art. 1156 cod. civ. răspunde clar și limpede la aceste întrebări. 
Riscurile sunt după punerea în întârdiare pe: sema debitorului, dar 
dacă acesta de pe urmă n'a luat asupră-și casurile fortuite, și ar fi în stare 
să dovedâscă; după .punerea în întârdiere, ca lucrul ar fi perit și la cre- 
ditor, dacă i s'ar îi dat, perderea saii deteriorarea este în asemenea cas, 
cu 16tă punerea în întârdiare a debitorului, pe sema. creditorului sai a 
dobânditorului (Art. 1156 cit. e. c.). a e 

Se nasce acum întrebarea dacă promisiunea de a vinde. este. un 
contract real saă nu. Ia o | 

Imprejurarea că legiuitorul nostru a sărit peste art. 1589 cod. Nap., 
unde se dice: <La promesse de vent vaut vente», nu ne scutesce de nece-. 
Sitatea de a examina caracterele unei asemenea promisiuni, căci promi- 
Siunea de a vinde întruneşte tâte condiţiunile de validitate ale unui 
contract, și e neapărat -să ştim dacă acâstă promisiune în futurum con- 

„ Stitue un contract real sai un contract obligatorii. . - - 
Intrebarea. are interes nu numai pentru promisiunile de a vinde, 

dar şi pentru promisiunile de a schimba, sai de a transferi vre-un drept 
real (Larombitre, loc. cit. No. 6).: 2 | 

Promit, de exemplu, a vinde lui A un lucru Gre-care cu un preţ 
determinat. Stipulantul se mărginesce a accepta promisiunea mea, Îără a 
pt şi el lă rândul săi a cumpăra lucrul oierit. (Promisiune unila- 

- terală). - E - - - „Chiar în acestă stare de lucruri, unde'nu este nici o obligaţiune din partea stipulantului, nu rămâne îndoială. că promitentul e. cu tâte astea . obligat și că s'ar lace r&spundător. de daune-interese, dacă infidel pro- „misiunii sale, ar Înstreina lucrul oferit în folosul unui al treilea Contractul însă, în acestă stare de lucruri, nu e un contract real, nu e oposabil celui de al treilea, pentru cuvântul simplu că stipulantul
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nefiind încă de loc obligat, riscurile lucrului oterit sunt încă pe sema. 
„ promitentului, de unde resultă că acesta după urmă e încă. proprietarul 

lucrului. oferit, 
Cel de al treilea a cumpărat prin urmare a domino. 
Stă însă, ne întrebăm, în puterea lui A, care a acceptat promisiu- 

nea mea, de a schimba 'contractul întrun contract real, prin: mijlocul 
declaraţiunii că are voinţa de a cumpăra lucrul oferit ? (Promisiune sina- 
lagmatică). - | a i i 
“Unii din autorii irancezi pretind că, în asemenea cas, existând deja 

o obligaţiune:și.din partea stipulantului, acesta după urmă devine din 
momentul declaraţiunii că consimte--a cumpăra, proprietarul lucrului | 
„oferit, şi că prin urmare promisiunea sinalagmalică de vindere tran- 
sferă proprietatea prin singurul efect al consimțimentuluă contrahenţilor 
(Aubry et Rau, IV, $ 349, text și nota 10). — - 

. 
Părerea opusă pretinde că şi în acest după urmă cas obligaţiunea 

“ promitentului ar îi, din contra, o obligațiune de a face, care în cas de 
neexecuţiune să resolvă în daune-interese. . 

i Să fie 6re adevărat că soluţiunea cestiunii ce am sulevat'o e subor- 
donată soluţiunii unui alt problem? Să îie 6re aşa de greu a se distinge 
obligaţiunile de a da de cele de a îace?2). | - 

Ori-cum fie, sunt bine încredinţat. că e cu neputinţă ase defini 
_ drepturile reale, adică a se formula un principiă care să le fie comun 
tuturor, Ssaii a se aşeza regule generale în privinţa nascerii lor (Puchia, 
Pandecten, $ 143). Sia Na 

Să fie 6re adevărat că cod. Nap. a descoperit guadralura cercului ? 
“MB îndoese. | 
Redactorii cod. Nap. aii lost ma? mult Omenă de practică de cât 

fjurisconsulță cu teorii exacle, precum se vede la fie-care pagină a lucră- 

rilor lor (Aarcade, art. 1138 No. Il). | 
Doctrina îranceză deduce prin urmare, de voie, de nevoie din: art. 

1136, 1137 şi 1138 cod. Nap. regula că drepturile reale se nasc din 

i6te obligațiunile de a da, cari aii de object un corp ceri. . 

- Acâstă definiţiune face însă naulragiii, precum am vădut mai sus 2) 

în ipotesa prevădută de art. 1525 €, c. 
Regula de mai sus comportă prin urmare escepţiuni. 

Tot ce se pâte deduce din art. 1136, 1137, 1138 combinat cu art. 

1) După Larombiăre! (|, p. 36%) nu natura dreptului, ci nodul de esecuțitne 
ar fi criteriul” adevărat pentru a se distinge obligaţiunile de a da de cele de a lace, 
-Orl-ce obligaţiune susceptibilă a fi executată manu militari, e după acest autor o 
obligaţiune de a da. Ast-fel în cât şi. contractele de Zocațiune, antichresă. contmodat, 
ar da în mâna locatarilor, a creditorilor antichresişti, a comodatarilor o acțiune reală, 
sai mal bine dicână, o acţiune mixtă, pulându-se urmări, în asemenea cas, pe szcce- 
sarit debitorului, nu numal ca detentor!, dar chiar ca obligați. (V. contra: Aubry et 
Rau, 299 nota 3). - - i - 

2) Zahariae, ediț, germ. $ 334 nota 5, constată antinomia, D. Aubry et Rau 
susțin, din contră, că art, 1867 îr. (1525 cit. r.) devine aplicabil în ipotesele unde, prin 
escepțiune, coproprietatea nu este lransmisă-prin singurul efect al contractului de 
societate (IV, $ 334, No. 5). - - A | o 

"Dar, dacă regula că obligaţiunile de a da produc imediat jura în re, comportă 
escepțiuni, de unde resultă că promisiunile sinalagmatice de a vinde nu sunt şi ele 
în categoria escepţiunilor 2? - .
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"1867 cod. Nap.; este că: «din obligaţiunile de a da, se nasc câte-odată 

drepturi reale, și câte ' odată drepturi personale». e 

A dice prin urmare că «promisiunile sinalagmatice de vendare», 

produc imediat jura în re, pentru că din ele resultă obligaţiunile de a 

da, este a resolva o întrebare prin o altă întrebare... | | 

Cestiunea este tocmai de a se sci dacă obligaţiunea de a da care 

resultă din promisiunile -synallagmatice de vândare este generatoare de 

drepturi reale, sai, din contră, de drepturi personale ? . , | 

Intr'un cuvânt: nu se pâte stabili nici o regulă generală (comună 

tuturor drepturilor reale) după care să se p6tă deosebi drepturile reale 

de cele personale. ia a 

„Tot ce pâte să facă doctrina, este de a ne da o «clasilicare» cât 

se pâte mai complectă a drepturilor reale şi a celor personale. 

Legea care, cu tâte astea; se hasardâză a formula o regulă gene- 

_rală, produce necesarmente ideile cele mai coniuse. 
Lex împerel non disputei ! Să - . 

_.... Legiuitorul nostru a simţit de astă-dată inconvenientele legii franceze 
şi a ştiut să le eviteze.. . - 

Art. 1136 şi 1137 cod. Nap. cari 'ait silit pe interpreţii legii îran- 

“ceze să ătirme 'că art. 1198 cod. Nap. se aplică la tâte obligațiunile de 

a da, cari aii de obiect un corp cert, nu se găsesc în codul nostru. 

_ Dar însuşi art. 971 codul nostru, nu are nici o asem&nare cu art. 

1138 ]. îr. i SN ! 

" Legiuitorul nostru presupune că doctrina şi jurisprudenţa aii făcut: 
deja o clasificăre cât se pâte de exactă a drepturilor .reale şi a celor 

| personale, presupune că, consultându-se doctrina, se pâte uşor afla dacă 

un contract 6re-care este un contract obligatorii sai un contract care are 
de object translaţiunea proprietăţii sati a unui alt drept real, şi hotărăsce: 

Art. 971]. «In contractele ce aii de obiect translaţiunea proprietăţii 
«sati a unui alt drept real, proprietatea .saii dreptul să transmite prin 
<electul consimţimântului părţilor, și lucrul r&mâne .în risico-pericolul 
«dobânditorului, chiar când nu i s'a făcut tradiţiunea lucrului». - 

Legiuitorul nostru a generalisat ast-iel o regulă, care se aplică la 
Romani numai în privinţa îpotecei, servituții, superficies, emph yleuse, 
adică regula : că tradiţiunea e un contract şi că drepturile reale se nasc 

„prin singurul efect al consimţimentului părţilor contrahente, iîără ca să fie 
trebuință de un act exterior, de dobândirea reală a posesiunii (Saving, 

„System, III, $- 140). DIR o 
" Am r&mas prin urmare, esceptându-se acestă modilicare, pe terenul - 

Dreptului roman.  . A 
Jurisconsulţii cu leoriă exacte ne vor arăta drumul şi ne vor pre- 

serva. de rătăciri. | N | au 
“Art, 971 cit, se aplică la contractele reale. . | 

_ Rămâne a se examina în fie-care cas particular, dacă părţile ai. 
înţeles să facă o tradițiune contractuală sai dacă sau mărginit a face 
o promisiune în futurum. Contractul e real în - casul întâii' și obliga- 
oriă în casul al doilea. . aa aa 
ingaste aplicăm acum acestă regulă la promisiunile sinalagmatice . de
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Aceste promisiuni sinalagmatice de vingare se deosibese de vin- 

dările pertecte prin acea “că se stipuleză să se mai încheie un act ulte- 

ior. Părţile contractante, iăcând acestă Stipulaţiune, aii înteles din două 

_meruri una: Si | - 

Sai să dea numai o siguranţă mai mare creditorului ; . 
Sai să facă să atârne chiar existența contractului de la alcătuirea 

tocmelei în scris. Ia | 
__ Promisiunea  sinalagmatică de vindare constitue în casul întâii 

un contract real, iar în casul al-doilea un simplu “pactum de contra-- 

hendo ($ 1254, $ 1177 cod. Calim.; Stubenrauch $ 884; Unger, II, p. 

„116, 816). - N aa 

Nici d. Larombitre, dacă ar îi avut să comenteze dreptul nostru 

civi), mar fi afirmat că locaţiunea-conducţiunea şi comodatul sunt con- 

tracte reale | . . 2 | | 

Comodatul a îost tot-d'a-una şi este şi astă-qi un contract obli- 

gatoriă. El nu p6te produce jura in re. (V. Stubenrauch, asupra $ 973 

cod. austr.). a - Se 

"Amanetul e un contract real pentru a căruia validitate însă ca 

atare să cere «continuitatea posesiunii». După art. 1688 c. e. privilegiul . 

„nu subsistă asupra amanetului de cât când sa dat şi a rămas în pose- 

siunea creditorului” sait” a unui al treilea ales de părţi. DI 

“Dar dacă .creditorul ar perde posesiunea lucrului și cel de al treilea 

detentor ar îi -de rea credinţă ? Nu se aplică în asemenea cas art. 1909 

cod. civ. ? - - e i 

Nu, căci creditorul, posedând cu titlu precariu, nu are acţiunea în 

revendicare (Aubry et Rau, Il, $ 188, text şi nota. 26). Deosebit de 

acesta, contractul real de amanet nu e existent ca atare, dacă-i lipsesce 

continuitatea 'posesiunii.1). Reaua credinţă a celui de al treilea detentor 

_mu pâte să facă să fie existent un contract «real> căruia legea "i den€gă - 

“existenţa «ca atare». . a | 

Creditorul amanetar şi creditorul antichresist ai, după art. 1694 + 

şi 17C0 cod. civ., dreptul de «retenţiune», de unde resultă că ei trebue 

să aibă «posesiunea» lucrului amanetat sati dat în antichresă, o condi- 

- ţiune fără de care dreptul lor nu e oposabil celor de al treilea, 

- Contractul, de locaţiune în fine este :un contract <obligatoriii> şi nu : 

pâte să producă -<jura in re». - 

II. 

Nici art. 1095 cod. civ. du e în sistemul legei n6stre în contra- 

gicere cu art., 971 cit., cod. civ. Aa : 

-“ După art. 1095 cod, civ.,:plata nu e valabilă dacă nu e făcută de 

proprietarul capabil de a înstreina lucrul dat: în plată. 

Se încheie de exemplu un contract de vindare. Cumpărătorul, după 

“art, 971 c. €., e. din momentul încheierii contractului proprietarul lucrului | 

“vîndut. -Cumpărătorul plătesce preţul. Acum are și vîndătorul la 'rendul 

săi o plată de efectuat. EI e dator să predea lucrul vîndut. a 

i 1) Lipsind elementul acesta, contractul de amanet rămâne un simplu . contract . 

obligatorii. - a “ r 
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Este esact a se dice că acestă plată nu e valabilă, dacă vîngătorul 

nu este proprietarul lucrului vindut? O asemenea afirmare n'ar îi. in 

contradicere manitestă cu faptul că cumperătorul a dobendit proprie- 
tatea acelui lucru în momentul încheierii convenţiunii ?:). E 

Art. 1095 cit. are alt sens. . | , 

" Acestă disposiţiune se aplică la obligaţiunile cari consistă în dando, 

“cari au de obiect translațiunea proprietății, unde se operâză transla- 

ţiunea prin însăși plata (Demolombe), î. 27. No. 86. De 
Translaţiunea proprietăţii însă se operâză după codul nostru in regulă 

generală prin efectul consimţimântului părţilor (art; 971 cit. c. c.). 
Translaţiunea proprietăţii să operâză după cod. nostru prin însăşi 

plata numai în ceasurile excepționale unde prin îorţa lucrurilor e impo- 
sibil a se transiera proprietatea în momentul formăriă contraciului 
(adică a se face o tradiţiune contractuală) lără mijlocirea unui act exte- 
rior, sai fără dobândirea posesiunii reale a lucrului. 

Așa de exemplu la obligaţiunile necerte, al căror object consistă 
în pondere, numero, mensura, nu se operâză translaţiunea proprietăţii 
prin efectul consimţimântului părţilor, ci prîn însăși plata, adică prin 
cântărire, num&rare, măsurare. . 

_Ficţăunea tradițiuniă se aplică numai la corpurile certe. 
Art. 1095 cit, mai e aplicabil în următârele ipotese: 1%-în casul 

când 'obligaţiunea având de object un lucru cert, debitorul ar da un alt 
lucru în solulum; 20 când un al treilea plătesce în locul datornicului un 

“alt lucru de cât cel promis; 30 când sar îi stipulat expres că, din contra, 
datornicul să rămână proprietar până la efectuarea plăţei. a 

In tâte ipotesele acestea, plata nu e valabilă dacă nu e făcută de 
- proprietarul capabil a înstreina lucrul dat în plată, căci în ipotesele de 
mai sus, operându-se translaţiunea proprietăţii escepționalmente prin însăși 

“plata 2), e evident că în moment când se nasce acestă după urmă obli- 
* gaţiune (plata e un contract liberator), cel care plătesce (solvens) trebue 

să aibă dreptul de a dispune de obiectul dat în plată. 
„.. Plata făcută în ipotesele ce le-am expus de către un «non dominus» 

sait un incapabil «nu e valabilă» (art. 1095 cit.) . _- 
Plata nu. e valabilă! Ce a.vrut să dică legiuitorul? Inţeles'a el că 

«contractul liberator> (plata) e isbit de o nulitate absolută (la vente 
de la chose d'autrui est nulle)? i | _ 

„Sai că, se pâte exercita o condictio sine causa, dovedindu-se 
că contractul liberator e îără causă (art. 966 c. c,), plata fiind făcută cu 

1) Statuându-se în art. 1599 cod. Nap. că «la vente de la chose dWaulrui est 
nulle», s'a înţeles că cine-va trebue să fie proprietarul lucrului, care- face objectul obligațiunii, pentru ca să pstă dispune valabilmente de acel lucru (nu ca săi plătescă). _ Disposiţiunea art. 1599 cod. Nap. lipsesce în. codul nostru, de unde resultă că sup codul nostru (conforma dreptului roman) vindarea unui lucru strein e valabilă între - părțile contractante şi” nulă numa! în privinţa celor 4 i 
et Rau, IV. $ 351, nota 43). prișiei . se al ireilea (Compar, Aubry „____ 2) Plata nu este în cele-balte ipotese, adică unde s'a operat translati „prietăţii prin singurul efect al consimţimentuluă, de cât un'âct de ee a Ener obligaţiuni valabile deja existente, act de execuţiune pe care'l pâte îndeplini valabil- mente şi un 20% dominus sai un incapabil. O femee mări x 5 autorisarea bărbatului, să, execute o oblizaţiune valabilă. ătată, de exemplu, pâle, fară
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un lucru strein? Sai în fine că contractul liberator rămânând valabil. 

pentru părţile contractante, se pâte porni numai o <actio utilis exempto» 

“ pentru: evicţiune (V. Demangeat, Droit romain, edit. 2, t. II, p. 426)? 

| Disposiţiunea art. 1599 cod. Nap. cuprindătore că «vindarea unui 

lucru strein' e nulă» nu se găsesce în codul nostru. Legiuitorul nostru a 

păstrat prin urmare regula opusă constinţită de Dreptul roman: vindarea 

unui lucru strein e «obligatorie» pentru «părţile contractante» şi nulă 

numai în privinţa celor de al treilea. i - 

“Rem alienam distrahere quem posse, nulla dubitatio est, nam <emtio 

est et venditio»; sed res emtori aulerri potest ([. 28, dig. de contrah. 

emtione, 18, 1). _ Ă - - 

Pentru ca să resolvăm cestiunea de a se ști dacă contractul libe- 

rator, în sistemul legii n6stre, e valabil pentru părţile contractante, trebue 

să ştim înainte de t6te ce îel de contract e contractul liberatok, un con-: 

tract nenumit care are mai multă asemănare. cu contractul de schimb, 

sai un contract nenumit care are mai multă «asemănare cu contractul 
de vindare (Demangeai, loc. cit., p. 423, 424). 
“Să presupunem că contractul liberator e un contract de «schmib> 

şi că s'a electuat o plată cu un lucru strein. În asemenea cas, dându-se 

«rem prore»>, contractul liberator, fiind lipsit de causă, nu mai pâte obliga 

pe părţile contractante. Creditorul nu e limitat, în asemenea cas, a porni 

numai. 0. acţiune în evicţiune în contra datornicului; el conservă, din 

contra, acţiunea sa primitivă cu „tâte accesoriile lipite de acestă acţiune. - . 

i Să presupunem acum, din contra, că contractul: liberator e un c6n- 

tract de vindare. Vinqarea unui lucru strein nu e nulă după legea n6stră. 

Creditorul perde deci în asemenea cas cu desăvârşire acţiunea sa primi- 

tivă. EL nu are, în cas de evicţiune, de cât numai o acţiune de daune- 

interese în contra datornicului. i . o Ne 

Revenim la întrebarea : ce îel de contract e contractul liberatoriii ? 

-"Mi „pare că rămâne a se examina, în fie-care cas particular, dacă 

părţile aii înțeles să încheie un contract de schimb saii un contract de 

vândare. e De | Ne 

Creditorul va porni o acţiune în evicţiune, saii va exercita acţiunea, 

sa primitivă, după cum îl va povăţui interesul, rămânând ca datornicul 

să dovedâscă, dacă cere casul, că contractul trebue să se înterpreteze în 

: “sens opus (Compar. Puchta, Pandeclen, Ş 240, nota e şi [). 

ă "Din cele dise mai sus resultă: | Sa | 

1. Creditorul de bună credință care a primit drept plată un lucru - 

i strein, se pâte întrce în contra datornicului în chipul arătat mai sus, 

1, -  înapoind însă lucrul ce "la primit. | a 

- 2. Şi «datornicul> pote să câră lucrul strein înapoi de la creditor, 

| -_ “adică în momentul când s'a iăcut plata, adică în momentul când: sa 

i “încheiat contractul liberatoriă,. părţile ai înţeles să facă un «schimb». 

Creditorul pâte însă- să respingă pretenţia datornicului, dovedind că - 

4 părţile ai înţeles, din contra, să atribue contractului liberator sensul unui - 

“contract de «vindare».. Quem- de evictione tenet actio, eundem agentem 

- repellit exceptio. (Zahariae, $ 316, text și nota 10. Compar. Aubry et 

Rau, $ 316 -text şi n. 16). A ! a 
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3. Proprietarul lucrului dat în plată 'și pâte revendica lucrul atât 
de lu datornic (Demolombe, loc. cit. No. 112) cât şi de la creditor. 

Se nasce însă întrebarea dacă proprietarul pâte cere înapoi şi o 
cantitate, de, exemplu o sumă de bani care s'a amestecat cu alte cantităţi, 
In asemenea cas cantităţile nu mai există fanguam corpora și deci acţi- 
unea în revendicare este un lucru: imposibil. Naumni sunt accipientis 1 
(L. 78 de solut.). Proprietarul are, în asemenea cas, o acţiune în contra 
“datornicului care a plătit cu cantităţi streine (V. : Demmolombe, loc. cit., 
No. 108), | 

: s9 nasce, de asemenea, întrebarea dacă creditorul se mai pâte 
întârce în contra debitorului, pentru cuvântul că plata s'a iăcut cu un ”. lucru strein, şi în casul când acţiunea în revendicare în contra creditorului * a devenit imposibilă, de exemplu când-creditorul a consumpt lucrul îungibil de bună credinţă, sati când a devenit proprietar. prin usucapiune, sai când a urmat o ratiticare din partea veritabilului proprietar sai din partea celui care a plătit şi care astă-di e capabil ? 

Nu. In asemenea cas viţiul e purgat şi creditorul nu mai are nici un interes a invoca nulitatea plăţii (Larombiere, art. 1238, No. 5 
D. Demolombe crede, din contra, că creditorul are, în cas de usu- capiune, interes a invoca nulitatea plăţii, căci mijocul de a conserva lucrul, e un mijloc «neonest» (loc. cit No. 95)... Ă Ca, și când ar îi de ajuns un asemenea interes «pro salute animae»>| -„._ „Ca şi când legea ar cere de la 6meni mai mult de cât «quasi adum- „brationem virtutis>! Ce drept are creditorul să ?mi facă insinuaţiunea ca . Să renunţ la . prescripţiune! Ce drept are să se îngrijâscă de scrupulele consciinţei mele! A - - . E a Equitatea are o limită. | ai 1 Jurisconsulţii romani ar fi răspuns. unui. asemenea .«Santu> sai „<Tartuite»; -- ae . -— 15, qui alienum hominem in solutum dedit usucapto. homine libe- ratur ! (L. '60, Dig. 46, 3). ae o 

- . In tâte cele-Lalte ipotese însă proprietarul pote revendica de la „ creditor lucrul strein ce acesta după urmă a primit sdrept.plată a non omino, . E 
| Dar. dacă creditorul primind lucrul strein drept plată, a desfiinţat titlul s&i ? Nu este drept să se aplice în asemenea cas prin analogie art. "993 cod. civ ? (Demolombe, loc. cit. No. 118 ŞI 119). ” Nu este nici o.analâgie între aceste două ipotese. Art. 998 cit. c.e; -- „reguleză raportul între datornicul care a plătit din negligență un non debitum. şi creditorul care de bună credință a desfiinţat titlul. ia „___ Acţiunea n6stră în revendicare, din contra, are în vedere raportul dintre creditorul care a primit un lucru strein drept plată și adevăratul proprietar, căruia nu i'se pâte imputa nici o negligenţă; aie 

aa, 
Art, 1095 cod. civ, pare a mai îi în.. contragicere “cu art, 1909 cod. civ. a 3 E - Posesorul de bună credinț ă al unui lucru mişcător e apărat după . 

.
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“art. 1909 ce. e. de acţiunea în revendicare abia în momentul când a con- 
sumpt lucrul primit. po N | e 

Art.. 1095 cit. ce. e.. nu “face însă de cât a proclama încă o dată - 
“ principiul: en faît de meubles possession vaut tiire (Hand muss Hand 
svahren), dând, în cas de plată, stăpânitorului lucrului mişcător o garanţie 
mai mare, prin aceea că] apără de acţiunea în revendicare, şi în cas de 
perdere sai de îurt, dacă a consumpt de bună credinţă, lucrul primit: 
drept plată (2larcade, art. 1238, No. 11): i 

„Nici incapabilul nu mai pâte invoca nulitatea plăţei, dacă ceredi- 
“torul a consumpt, de bună credinţă lucrul dat în plată. Ă 

. „.*: “Inteun cuvent: i | Die 
: Principiul translaţiunii proprietăţii bunurilor prin singurul efect al 

consimţimântului, e sprijinit de alte trei regule îundamentale : - 
„1, In privința lucrurilor 'mişcătre: se cere 'traditiuneă reală (art. 

-972 e. c.). Un lucru mişcător se pâte revendica in cas de rea credinţă 
din partea stăpânitorului şi în-cas de perdere saii-de iurt. “ 

2. In privinţa lucrurilor nemişcătâre, drepturile reale nu sunt opo- 

sabile celor de al treilea dacă nu sunt transcrise. Dar în cas când nici 

cel de al treilea n'ar îi transcris dreptul săi ? Proprietar e în asemenea 

- cas -acela al căruia titlu e anterior. Quid însă în cas când părţile, cari -: 

îşi dispută dreptul de proprietate asupra unui lucru nemișcător, ar Îi tran- 

scris. titlurile lor, constitutive de drepturi reale, în aceiaşi di? . 

„ Cestiuriea se va decide şi în casul acesta, dacă toți pretendenţii - 

sunt de bună credință, după anterioritatea titlurilor (Larombidre, art. 
1138 No. 51). 7 a ” i | 

_..- 8. Cesiunea creanţelor trebue să se. notilice datornicului pentru ca 
să fie oposabilă. celor de al treilea. Datornicul nu pâte opune cesiona- 

rului de cât, numai, escepţiunile rei -cohaerentes.: 

Ş | | EA A 
A Care e în fine posiţiunea succesorilor. particulări în' cât se astringe . 

de obligâţiunile autorului lor? - i . o 

| "“ "Pâte suecesiunile în drepturile unui om care trăesce, chiar de ar îi 

4 vorba de o universitas juris, sunt succesiuni singulare. Eu Ă 

: Viveritis nulla est -successio. - a o 

e a „Nimeni nu pâte succede in universum jus a unui om vivent, căci. 

| - în. casul contrariii sar nimici personalitatea acestui om... 

jo Numai contractele reale 1) (adică când părţile ai înţeles să jacă 

j _- o tradiţiune contractuală) consimţite de autorii lor, sunt oposabile succe- . 

4 'sorilor particulari. Contractele” obligatorii nu le sunt oposabile (Arg art. 

1130 ec... Si | i „ 

| Succesorii particulari, de altă parte, nu se- pot prevala de con- 

tractele obligatorii -consimţite de autorii lor. Contractele reale, din "contra, 

le profită. . PO a a 

  
  

1) Dar un drept fondat pe un titlu de aquisiţiune supus la revocare, „anulare 

sai rescisiune, rămâne în. aceste condițiuni şi după transmisiunea areptului către un 

succesor particular, «Resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis>. Drepturile reale 

rămân însă neatinse în cas de resoluțiune <ex nunc> (art, 117 şi 834 c.c.). 

>  



202 ALEXANDRU DEGRE 

Contractul de loeaţiune e singurul contract obligatoriii oposabil sue- 
cesorilor cu titlu particular. Aquisitorul unui imobil e ţinut să respecte 
locaţiunile consimţite de autorul săă (art. 1441 c. c.). Succesorul particular 
nu pâte însă să constringă pe lucatar a executa contractul de locaţiune 
consimţit de autorul săi (Aubry et Rau, $ 176 textul și nota 8). (Drep- 
tul, 1874), | e | 

  

Impărţelă. — Creditor ipotecar. — Parte indivisă dintr'o moştenire. — Art. 1770 
şi 1825 codul civil. (Cas. Î, 10 Octombrie 1899), | 

Unui creditor ipotecar, a cărui ipotecă porlă asupra părţei indivise” 
dintr'o moștenire și care cere deci, pe temeiul art. 1770 cod. civ., împăr- 
țirea moștenirei de care e vorba, nu i se pâte opune art. 1825, care 
mare ce căuta în causă, 

. Curtea, deliberând ; 
Asupra motivului de casare invocat: 
«Curtea, după ce declară că Maria Marasi, succesorea trimesă în posesiune, nu 

pâte represinta acâstă succesiune la instanța de împărțlă, mat declară că nici cura- “torul succesiune! numit de tribunal! nu pâte asemenea represinta acea succesiune, da Gre-ce succesorii sunt cunoscuţi, anume : sora def. debitor, D-na Maria Marasi, şi nepoții „de frate a1 lul, minorii Marcopol, şi de şi aceştia toți figuraii în instanţă, totuşi curtea a respins cererea de împărțâlă pentru unicul motiv, că între aceşii doi succesori al defunctului Frangois Marcopol, debitorul fiilor mel, ar exista pendinte litigiu, asupra calități lor de moștenitori şi asupra porţiune! cuvenite în acestă succesiune fie-căruia din ei. <Subordonână ast-fel curtea, urmărirea creditorulul spre a se îndestula, nu numa! - condiţiunel de a face ca prin impărţâlă. să se deosebescă partea indivisă a debitorulul din aceea a comoştenitoralui săi, ci şi la condiţiunea d'a se împărţi și moştenirea debitorului între succesori! acestuia, comite un exces de putere şi creiază pentru debi- tore nişte obligaţiun! contrari! spiritului și literei -leger, interpretând greşit art, 1825 cod. civil, conbinat cu art. 494 proced, civilă şi art. 1718 codul civil». 
Având în vedere că, din decisiunea supusă recursului, resultă că averea rămasă de la defunctul Iacob Marcopolu' s'a moştenit de dou! fi al s&, ln şi Francois Mar- copolu, fie-care pentru jumătate; că acesta avere s'a stăpânit de dânşii în indivisiune ; că Frangois Marcopolu, împrumutându-se la- Dimitrie Corvisiano, "1-a . ipoteeat partea sa indivisă în acestă moştenire ; că atât fraţii Marcopolu, I6n şi Francois, cât şi Cor- visiauo, ai încetat din viață, fără ca acestă avere să fie împărţilă şi fâră ca creditorul ipotecar să fie achitat de creanţa sa; că Ana Corvisiano, recurenta de azi, în calitate de tutâre a avere! defunctului Corvisiano, pentru a ajunge la plata - creanţel sale, -a cerut, conformându-se disposiţiunilor art. 1825 cod. civ., ca averea rămasă de pe urma defunctului Iacob Marcopolu, să se împartă pe din două, pentru a se determina ast-tel „partea cuvenită debitorului săă Francois ; - ” . a: - „___ Având în vedere că, inaintea Curţel de apel, în acâstă cerere de împărțelă, au figurat ca representanţi al moştenire! defunctului l&n Marcopolu, Sofia Saraiani, "atât: ca legatară cât şi ca tutâre a minorilor săl fil, împreună cu soțul să Aristide 'Sara- iani, ca cotutore; iar. pentru moştenirea defunctului Frangois Marcopalu, sora sa, Maria - Marasi, s'a pretins a fi numită legatară universală printrun testament olograf al detune= tului, în virtutea căruia a şi fost pusă în posesiune ;:că representanțil minorilor l6n Marcopol aă declarat că atacă acest. testament, alât în ce privesce sinceritatea scrierel şi subscriere, cât şi în ce privesce expresiunea deplinei şi liberei voințe a testatorului; , Având în vedere că Maria Marasi nevoind a presenta acest testament și ast-fel . rămânâna nejudecată, cestiunea de a se şti dacă partea 'cuvenită lui Frangois Marco-- polu are a fi atribuită întregă Mariei Matrasi, ca legatară universală, sai are a se împărţi ca moştenitâre ab intestat, între dânsa și „copiii minori ar lut l6n Marcopolu Curtea de apel respinge cererea de eşire din indivisiune a. creditorer Corvisiano pe” motiv că acâstă împărţelă nu se pote face, daterminânau-se numai părțile moştentiorilor defuncţi, adică a lut 16n şi Frangois Marcopolu, după cum se pretindea de creditore, ci trebue
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ca actstă împărtălă să facă să înceteze starea de indivisiune între toţi succesori! actualj, 

adică şi între succesorii iul Francois Marcopolu; 
Considerând însă că din momentul ce este constant, că casa defunctului Cor- 

visiano nu era creditâre personală a unuia din moştenitorii lul Francois Morcopolu, ci 

creditârea succesiune! acestuia, şi că întrega parte cuvenită lui Francois Marcopolu în 

moştenirea lui Iacob Marcopolu î1 era afectată ca hipotecă, a se pretinde că acest cre-. 
ditor nu pote urmări averea ce îl era hipotecată de cât după ce va face a se împărți 

şi partea ce s'ar cuveni lui Francois Marcopolu, între moștenitorii săi, este a da o gre- 

_şită interpretare art. 1825 din codul civil; 
, Considerând că ceea-ce proibă acest articol, este ca un creditor personal al unuia 

din coeredi să nu potă urmări partea indivisă a acestuia, dar când partea cuvenită 

acestul moştenitor este determinată prin împărțela ce s'ar face, a obliga pe creditor, 

pentru a urmări acâstă parte, să facă a se procede la împărțirea şi a acestei părți 

între moştenitorii debitorului, este a întinde disposiţiunile acestul articol la un alt cas 

de cât cel prevădut într'insul şi a cere îndeplinirea unei proceduri inutile, căci ipoteca 

fiind indivisibilă, fie că în specie averea lui Francois Marcopolu ar fi atribuită întregă 

sorei acestuia Maria Marasi, în virtutea testamentului, fie că sar împărţi pe jumătate 

între dânsu şi nepoţii săi, fii! lui I6n Marcopolu ca moştenire ab intestat, dacă testa- 

mentul ar fi anulat, acestă moştenire, or! în ce mâini şi or! pentru cât s'ar găsi, r&s- 

punde pentru întrega creanţă datorită de Frangois Marcopolu. . 
Considerând că, ast-iel fiind, motivul este fondat. 
Pentru aceste motive, cas6ză. Ea 

Adnotaţiune. — Hotărârea de mai sus a Inaltei Curți nu impută 

instanţei de îond că ar îi călcat vre-un principiii de drept, dar găsesce 

că teoria ce a constinţit-o ea, deşi dreptă în abstract nu se potrivesce 

de loc cu faptele causei, lucru care vine de acolo că recurentui, adică 

reclamantul în pricipal, s'a întemeiat din erdre pe art. 1825 “cod. civ.,- 

care se lovesce în cap cu faptele procesului. Da miki faclum, dabo 

tibi jus. o “ o 

C. more şi averea rămasă p& urma lui se stăpânesce în devălmăşie 

(indivisiune) de moştenitorii săi A şi B, iar B, unul din moştenitori, 

ipoteceză partea sa indivisă din o moşie cuprinsă în moștenirea lui C, 

creditorului săi X, care își înscrie ipoteca și cere acum împărţirea moş- 

tenirei, ca să p6tă urmări moşia ipotecată dacă va cădea în lotul dator- 

nicului. săi. . | E 

In adevăr, ipoteca lui X, fiind înscrisă pe partea îndivisă a moşiei 

de care e vorba; e supusă ast-lel la condiţiunea ca imobilul ipotecat să 

cadă la împărţelă, în tot sait în parte, în lotul datornicului ipotecar 1), 

şi X nevoit este prin urmare să ceră impărțela moștenirei lui C, ca să 

vadă dacă lucrul ipotecat va cădea saii nu în lotul datornicului săi B, 

- adică dacă ipoteca se va _valida sai nu.. 

lată însă ce sa întâmplat. B, datornicul ipotecar, a murit, și asu- 

pră averei ce a lăsat-o el (partea indivisă din moștenirea lui C) sa 
născut o certă între d-na D, sora, pe care răposatul Ba instituit-o lega- 

tară universală, şi copiii lui A, ratele încetat din viaţă al răposatului 

-_B, copii cari delaimă ca nul testamentul ce-l invâcă d-na D. 
„Ei bine, d-na D și copiii lui A, combat acum cererea de. mai sus 

a lui X, a creditorului ipotecar, cerere care tinde la impărţela moște-" 

nirei lui C, şi susţin că ar trebui să se împărțâscă mai întâi moştenirea 

  

"09 V. art, 1770 cod. civ. V. şi Laurent, Droit civil francais, i XXX, No. 4178. 

Ei bine, recurentul s'a întors în jurul art. 1770 cit. ca pisica în jurul 6lei cu lapte, 

“fără să se destoinicescă să pue „punctul pe î.. - 
7
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lui B, adică să se hotărască, : întâi și întâi, ducă testamentul litigios e 

i șa însă ? X e creditor al însuși răposatului B, şi nual unui 

comoştenitor a acestui de pe urmă, iar art. 1825 cod. civ. hotărăsce că 

creditorul personal al unui comoştenitor al mortului, iar nu creditorul 
mortului, trebue să ceră mai întâi împărţela imobilului în comun (V- și 
art. 494 procedura civilă). : - ” A , | 

Creditorul mortului, din contră, e vâdit lucrul acesta, nu e ținut să 
câră împărțela moştenirei 1), şi dar neindoios este. că X, creditorul răpos. 
B, pâte să urmărâscă imobilul ce i la. ipotecat acesta de pe urmă, fără 
să trebuiască mai. întâi să aștepte până se va împărţi moştenirea dator- 
nicului săi. : a 

"* X, o supunem încă odată, cere împărțela,-nu a moștenirei lui B, 
ci a moștenirei lui C, şi acâsta pentru cuvântul simplu că ipoteca sa pârtă 
asupra unei părţi indivise din acestă moştenire, şi pentru că, după art. 
1770 cod. civ., ipoteca acâsta vă avea tărie numai dacă imobilul ipotecat 
va cădea în lotul datornicului săă. | a a 

„ „Instanţa de îond însă a confundat moştenirea lui B şi n'a băgat de 
scmă că X, deşi invocă din greșelă art. 1825 cod. civ., reclamă însă 
în realitate împărțâla moştenirei lui C, nu în virtutea art. 1825 cod. 

» 

„Civ, care e strein causci, ci. pe temeiul art. 1770 cod..civ., care e scaunul - 
materiei. . . . 

Inalta Curte a casat prin urmare cu drept cuvânt decisiunea Curţei 
de apel din lași. pe motiv că, judecând ast-fel, instanța de îond a aplicat 
art. 1825 cod. civ., care nu se potrivesce cu iaptele procesului, și a neso- 
cotit art. 1770 cod. civ.,-care singur e aplicabil în causă. 

Ră&posatul Dum. Zamfirescu 1), consilier la Curtea de casaţiune, care 
era absolut necioplit, dar f6rte deștept, a opus adesea, când se infâţișau 
procese de acest îel dinaintea Curţei de casaţiune, raţionamentelor nâstre 

  

'1) V. articolui mei din Dreptul No. 22 din: 1898, pag. 187. e 
: 2 Cuconu Dumitrache Alexandrescu e antipodul cuconului Dum. Zamfirescu. Nicl 

vorbă, admirăm erudiţiunea fără seamăn'a cuconului Dum. Alexandrescu, dar sciut 
este că, la adică, o procopselă prea mare se rupe ca o'ață prea subţire. Aşa ne vor- * 
besce cuconu Dum. Alexandrescu de un regim roatrimonial legal al separaţiunei bunu- 
rilor, cu tâte că un regim legal nu pâte să existe fără o anume lege, şi cu tâle că art. 
1284 cod. civ,,- care singur se ocupă cu cestiunea n6siră, prevede separaţiunea de fapt 
a averel parafernale a soție! sub regimul dotal. Aşa ne spune mal apol acelaş autor, că “luarea printr'ascuns e şi nu e un element esenţial al delictului de furt:. este, pentru - că aşa hotărăsce art. 806 codul penal; nu este, pentru că de fapt trebue să dicem că O luare pe față, de exemplu luarea de față cu epistatul proprietarului, e o luare prin tr'ascuns, lată popa, nu e popa. Avatarul cel mal noi al cuconulul Dum. Alexandrescu este lauda ce o face d-sa une! hotărâri dată întrun proces încă” pendeut (V. Dreptul No. 76'din 1899), aceea ce este apă la mora părțel interesate, D-sa, o scim, îşi dă şi „de rândul acesta părerea numai în ondrea Academier, dar mă tem că vrăşmaşii noştri . vor înţelege lucrul alt-fel şi ne vor arunca în obraz: Pretextaţi principiile şi treburile! Cât însă pentru cestiunea de a sci, dacă mopăaii a trece Hrept:o e țiune sai drept o fundaţiune pi6să, reamintim că comentatori austriaci (codul Calimach e în acestă materie o copie a codului austriac) numără monăstirile printre corpora- țiună (V. Stubenrauch, Kommentar zum Oesterreichischen aligemein biirgerlichen *: paeselabuehe, edit VI, d. ), psupra $ 96 şi 27, pag. 82 lit, a, şi Krainz-Pfaff Sys- ! - ea eschen aligemeinen Privatrechuis, ed. 11, t. 1, şi $ 80 pag. 167, text -
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ultra-doctrinale faptele suggestive ale pricinei, şi ne-a tămăduit ast-iel de - 

deliriul teoriilor. O . o 

De atunci deci, ca să avem tot-da-una dinainte-ne realitatea. cea 

pipăită, în loc să ne perdem în virtejul subtilităţilor, ca să ne intorcem 

fară multă vorbă la oile n6stre, în loc să rătăcim în văzduhul abstrac- 

țiunilor deşerte, ne reamintim pururea versul cunoscut al lui Gothe :. 

«Drum frisch! Lass' alles Sinnen sein 

Und grad mit în die Welt hinein!_ - 

*_Teh sag” es Dir: ein Keri, der speculirt, 
Ist wie ein Thier, auf diirrer Heide , 

_Yon einem băsen Geist im. Kreis herumgefihrt, 

Und rings umher liegt schâne griine Weide». . 

a "2 (Dreptul, 1899). 

  

Darul făcut mai înainte unui reservatar 

fără scutire de raport se socotesce asupra xeservei în 

masă, şi numai dacă acâstă reservă nu ajunge, asupra 

părţei disponibile, sau asupra reservei individuale a moşte- 

nitorului “donatar, şi, dacă trece peste acâstă reservă, 

pentru prisos asupra părţei disponibile ? Jurisprudenţa 

“ Tnaltei Curți: Bună deslegare, pripită motivare.. “ 

“Pentru un engles, întrebarea nâstră ar îi lipsită de ori-ce înţeles, 

-căci, pe când în Franţa şi la noi, autoritatea tatălui asupra copilului 

(patria potestas) e din cale atară mare, iar libertatea sa de a testa mâr- 

ginită în folosul copiilor, cari ai o reservă; în Englitera, din contră, 

patria potestas e aprope zero (tatăl nu pote închide -pe copilul săi), iar 

libertatea sa de-a testa neţărmurită, aceea ce merită, credem noi, t6tă 

lauda numai in ceea-ce privesce neatârnarea copilului, care învaţă ast-iel 

la timp să se “ajute singur, iar nu şi în cât se atinge de libertatea 

neîngrădită de a testa, care e un răi. | 

_ “Libertatea, în adevăr, nu trebue să înăbuşâscă egalitatea, care, dacă 

nu se pote aduce.la îndeplinire pentru toți şi cu o exactitate matematică, 

se pote însă întrupa și reulisa treptat-treptat; întâii prin .o reîormă 

“dreptului de: moştenire. Inceputul s'a şi făcut în acestă privință. Ame-" 

ricanul Jefferson a pus cel diatâiii înainte ideea <egalităţei împărţirei 

între moştenitori», idee pe care Airabeau a aflat'o prin mijlocirea lui - “ 

Lafayette, idee care sa consfințit anume prin decretul din 2 Aprilie 1791, 

"care hotărasce : «Tous heritiers en 6gal degr6 suceâderont par porlions 

€gales dans chaque souche». .- | 

Nu sa oprit însă în: drum revoluţiunea, ci, aţâţată de Robespierre, 

a pus, in 1793, securea la. însăși libertatea” de a testa, pe-care a des- 

“fiinţat'o, iar codul Napoleon, spariat de urmările rele a unei reiorme aşa 

de pripite, a apuzat o cale de mijloc, a păstrat principiul egalităţii împăr- 

ţirei intre moştenitori (art. 745; ct. art. 669 român), dar a reintrodus, - 

de altă parte, libertatea de a testa, mărginind'o numai prin vechiul aşe= . 

“_ zământ al legitimei şaii al reservei (art. 921 urm. codul Napoleon, ci
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art. 847 urm. român), o reformă prin care a întărit “autoritatea tatălui 
de familie, reducând drepturile copiilor la alimentaţiune și reservă. 

Relorma acesta nu e așa de reacționară, cum sar crede la întâia 
vedere, căci însuşi codul Napoleon (art. $43, compar. art. 751 român) 
hotărăsce că moștenitorul care vine la moştenire irebue să raporteze 
(conferre) comoștenitorilor săi, tot ce a primit. de la detunet prin dar, 
afară de casul când dăruitorul a dispus espres ali-fel, si recun6sce 
ast-lel că egalitatea împărţirei între moștenitori, care e o cucerire a 
revoluţiunii, nu e o născocire dezartă, ci răspunde voinței presupuse a 
tatălui de iamilie şi prin urmare naturei lucrurilor. 

„Egalitatea moștenitorilor se datoresce, dicem, revoluţiunii, dar numai - 
în acest înțeles că tradiținnea revoluţionară tinde în acelaş timp la măr- 
ginirea sau chiar la desființarea libertăţei de a testa, căci alt-tel şi des- 
brăcată de acâstă tendinţă, ea își are rădăcina în dreptul roman, precum 
învaţă d. Ad. Franck, care dice: : «Dejă le droit romain, se derobant ă 
Vorgueil isroce de la loi des Douze Tables, avait permis d'attaquer et 
d'annuller par voie de justice, et comme un acte aecompli sous l'empire 
de la îolie, le testament par lequel un pâre sans moltiis Iâsitimes, avait 
irail€ en 6trangers et en ennemis les iruits de ses'entrăilles en les expul- 
“Sant de sa maison et de son patrimoine» D), 

T6lă deosebirea este că codul Justinian dă precăderea festamen- 
tului înaintea moștenirei ab-intestato,. pe când revoluţiunea ținea mai 
mult Ja moştenirea ab-intestat de cât la testament. lar încolo, puneţi 
codul Napoleon, care sa călăuzit, se dice, în acestă materie de obiceiul 
Iranco-german. (coutumes) şi nu de dreptul roman, alături de compila- 
țiunea justiniană şi veţi vedea că nu există aprâpe nici o deosebire, așa 
că, daca nur sta în cale tradițiunea îranco-germană, (6ti lumea ar alerga 
pentru deslegarea întrebărei nâstre la isvârele dreptului roman. 

, In adevăr, după codul Justinian (L. 1, $ 12, Dig. decoll., 37, 6), ca - Şi după codul Napoleon (art: 845, ef. 752 român), numai moștenitorul care renunță la moștenire pâte popri darul sai a cere legatul ce i s'a făcut,: în limitele părţii disponibile. După un cod ca şi după cel-P'alt (v. Novella . 18, cap. 6 şi art. 843 codul Napoleon ; ci. art. 751 român), moștenitorul donatar trebue să raporteze (conferre) darul, dacă dăruitorul nu l'a scutit expressim de raport, intenţiunea presupusă a tatălui de familie fiind să se facă o împărţire egală şi drâptă între moștenitorii săi?) 
Cum deslegă, așa fiind, codul Justinian, întrebarea n6stră? Există 0 acţiune pentru a “sili pe moștemtor să raporteze, sati perde numai partea sa de moștenire moștenitorul care nu raporieză ? Arndis învaţă: dara da prd Porguippale, ȘI după primirea moșenral sa poprtscă săi: e teorie care e asta partea. sa de moştenire în folosul comoştenitorilor | -Qi împărtășită de părerea domnitâre 3), iar alţii 

  

-1) Ved! Ad. Franck  Philosophie du droit civil, p. 205 i Heinskitten and gpidere WVirilschaflsgesetze der Vereinvigtani aie 23, ever a, 2, pag.. urm. şi 315, şi Bruns, D ige râmi i - 
d Reci Bisichan pri ă run ga heutige romische Recht in Toltzen- 

2) YVindscheid E codul Chim âţse2ide Pandecten, II, $ 609, text şi nota 8-a. V. şi $$ 1016 şi 1017 
3) Windscheid, Pandecten. Ut 610, text şi nota 95 si 7 iat contra: 1Văchter, Pandecten, II, 8 307 atatea i aa 25 și autorii citați de el; 
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cred că raportul se pâte reclama cu t6tă împotrivirea moștenitorului, cu 
acțiunea familiae herciscundae. A | 
-. Codul austriac ($ 795, care lipsesce, din codul Calimach), aşa cum 
îl înţelege doctrina şi jurisprudența, legiuesce de asemenea că moște- 
nitorul donatar,.cu t6te că a primit necondiţionat moştenirea, dacă a 

„primit mai: mult de cât reserva sa, nu e îndatorat să raporteze darul, dar 
nu mai pote reclama nimic din moştenire (einen Erbtheil ansprechen), . 
aceea ce însâmnă că copilul donatar nu pâte să mai reclame ceva din 
moştenire, nefiind un moştenitor donatar scutit de raport!) 

Proiectul unui cod civii- german hotărăsce lucrul tot ast-iel 
($8 2157—2164). «Acesta este, se lămuresce în expunerea de motive a 
proiectului, chipul de a vedea al legei prusiane, austriace, saxone, etc. şi 
datoria de a raporta se întăţiş6ză ast-iel ca un îel de legat impus moșie- 
nitorului, care nu răspunde dincolo de valrea ce o moștenesce, cei-talți 
reservatari putând să reclame- raportul nu jure hereditario,. ci ca cre- 
ditori ai unei comunităţi care se desface, neputând să fie vorba deo 

condiţiune rosolutorie faţă cu raportul ideal (Idealcollation) care se face, 
nu în natură, ci prin despăgubire în val6re?). E . i 

Dacă insă codul austriac ($ 793), pe care îl urmeză proiectul german, . 

așa. înţelege lucrul, codul. Calimach înlătură $ 793 austriac şi hotărăsce . 

iără nici o deosebire că fiul ce voesce să intre la sinisiora, dator este 

să pae la mijloe darurile facute fără scutire de sinistora. Nici vorbă prin 
urmare de vre-un drept: al "moștenitorului donatar de a popri și după 

primirea 'moştenirei darul săi, dacă trece peste reserva sa. o 
__ "Trecem acum la vechiul drapt francez. T6tă lumea recunosce că, 

după obiceiul franco-german, «entant legataire, qui accepte la succesion 

paternelle, pourra, ă Vencontre dun l&gataire universel, cummuler sa 

part dans la succession, avec le benstice du legs, et il le pourra, vint-il 

A la succession avec d'autres enfants non legataires» 3). Nasce insă între- 

barea : Pot, după vechiul drept francez, și les enfants donataires să cu- 

muleze calitatea lor de moştenitori cu.aceea de donatari? ” 

Labbe învaţă că tradiţiunea franceză nu face în acâstă privinţă nici - 

o deosebire între copiii legatari şi copiii donatari, iar Vernet se seolă cu 

energie în contra chipului de a vedea al protivnicului sâi și întâmpină : 

«qu'il est singulier que des citations, desqueiles il resulte que le cumul 

des qualites de. lezataire et dhsritier 6tait admis, on tire, sans sourciller, 

Ja consâquence qu'il en 6tait de mâme des qualitâs de donataire et &'heritier», 

" Inriuriţi de vechiul drept irancez, aşa cum "1 tălmăcesce Labb6, juris- 

prudenţa franceză şi unii autori pun înainte că moștenitorul donatar, care 

vine la moștenire, pâte, dacă darul en avancement d'hoirie trece peste 

1) Stubenrauch, edit, Schuster et Schreiber, 1892, t. II, p. 957, nota 1. Moşte-. 

nitorul donatar pâte opri în asemenea cas darul chiar dacă sar atinge printr'acesta 

reserva celor-l'alţI moştenitori. Y. Unger, <Erbrechte>, $ 8i, nota 12 şi Stubenraucl, II, 

p. 735 urm. şi 1017 codul Calimach. A 

2) V. Expunerea de motive a proiectului unul cod civil german, lom. V, pag. 
"109, $ 2164. Compar. articolele 826 şi 1091 italian. “ | - 

- 3) Codul Napoleon, din contra, nu desl6gă „nici în privința copiilor legatară în- 

trebarea nâstră a priori. Totul atârnă din contra de la intenţiunea testatorului. V. 

Demolombe, «Cours de code Napoldon», t. XVI, No. 292 şi 293..V. şi Unger, op. cit. 

$ 81, nota 6... - - - N :
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reserva sa îndividuală, să socotâscă restul asupra părţei disponibile; 
adică să cumuleze calitatea sa de moştenitor cu aceea de donatar, pre- 
supus fiind, în asemenea cas, că dăruitorul a înțeles să”! scutâscă de raport, 

7 „Reserva îndividuală ? Ce este acesta ?.: Vernet Jămuresce lucrul 
ast-iel: «parler de legitime consider6e en masse. et non pas individuel- 
lement, c'est mâconnaitre Vesprit du droit ancien», dar adaogă că în 
casul. nostru: nu pote să îie vorba de vr'o împutaţiune, îie in masă, fie 
individuală, ci de principiul“că Pavancement d'hoirie se desființeză prin 
eiectul raportului, adică că: «les biens. donn6s en avancement d'hoirie â 

„un heritier acceptant, sont par l'eftet: du rapport, rentr6s dans la musse 
„. hârâditaire, etos. -  * i n A 

-_ ldeia de: reservă în masă răspunde însă mai bine spiritului codului 
Napoieon, care a consfințit ideia de proprietate colectivă u familiei ger- 
mane. Însă, după natura lucrurilor chiar, deosebirea între -reserva jndi- 
viduală şi reserva în masă nu se-pâte face de cât când sunt mai mulți 
reservatari.. Este unul singur? T6tă lumea recunâsce că: el nu pâle 
cumula calitatea sa de moştenitor cu aceea de donatar, dacă dăruitorul 

„nu "l-a scutit anume de raport; Sunt mai mulți reservatari? Atunci se 
masce întrebarea dacă Pavancement d'hoirie se socotesce asupra reservei 
în masă saii asupra reservei individuale. | - 

Deosebirea între reserva individuală şi reserva în masă se I6gă, așa 
fiind, şi cu ideia raportului. Este un singur reservatar ? Nu'i vorbă atunci 
de raport. Sunt mai. mulţi reservatari ? Reservatarul “trebue. a raporta 
celor-l'alţi reservatari tot ce a primit de la defunct prin dar (art. 751). 

„Darul se desființeză de sigur prin electul raportului, dar, se qice, numai 
în :folosul “celor-/alţi reservatari (desființare - relativă 1) și r&mâne prin 
urmare nerevocabil faţă de 'legatari și donatari. De aceea şi hotărăsce 
art.. 858 cod. Nap. (763 român), închee șeola lui Labbă, că legatarii.nu 
pot pretinde ca reservatarii să facă raport. 

Dacă ar fi în adev&r așa, adică ducă vechiul drept irancez ar avea în realitate. înţelesul de mai sus, am trebui fără îndoială, cât pentru codul 

e 

Napoleon, să ne închinăm siâgul dinaintea teoriei aşezată de şcâla lui” Labbe, pe care d-nii Baudry Lacantinărie și Maurice Colin "si-o însu- 
sușesc şi o resumă ast-iel:. E Sa 

„«Larticle 857 du code civil (763 român) et le principe de Zirr6vo- cabilile des. donations entre vi!s nous paraissent n6cessairement proscrire 

  

_ 1) Ideia acesta e asemenea trasă din vechiul drept: francez. Vernet desvoltă în adevăr: «<Sous ces diverses l&gislations s'est Glevee la question de savoir, si celte r6so- lution devait âtre considere comme absolue.ou au contraire comme r6lative,.. Sur ce point nos anciens auteurs avaient repondu par une distinction. Le rapport profite aux l6gataires et aux donataires postârieurs ă Lavancement d'hoirie, en ce sens qu'ils ont le droit de cousidârer les biens rapportes comme n'ayant jamais "formă l'objet d'une donation et comme devant enter dans le calcul, pour savoir que! est le quantum de la portion disponible et quel est le quantum de la legitime des enfanis: ces biens 
Î 5 - : „n ayant Jamais €t6 donnâs se trouvenţ aujourd'hui dans la succesion au meEme titre que les biens .existants au jour du dâcâs, et comme le âre de famille n' j i dispost, il est impossible de aire que par ces dons en A ment hole ră să des . enfanis gui ont acceptă la succesalon, il ait en quoi qu "ce soli outamgile fals ă des ses bien it di i i 

„65, ins dont i pouvait disposer>, Y. Vernet, <Dissertation», Revue. pratique, XI, 

e ce soit entame la portion de.
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“ Pimputation sur la reserve en masse,.. Sans doute si le râservataire qui . 
a recu la donation vient ă la succession, elle est resolue. Mais la reso- 

„tion ne se produit que dâns Pintârât des coheritiers du donataire..: Au 
„regard des legataires et donataires. postârieurs, les biens donnâs sont 
irrevocablement sortis du patrimoine du donateur. II îaut presumer la 
dispense de rapport' quand Pavancement d'hoirie dâpasse la reserve 1)». 
„Că e hotărâtor vechiul drept, fie, Ceca, sine historia .jurisprudentia.. 

_. Codul Napoleon, cu tâte că face: ochi dulci principiilor revoluţiunei, are . 
„ ctotuşi fără îndoială drept -temei vechiul drept francez. Dar 6re adevărat 

să fie că regula de impulaţiune pusă înainte de Labbe, adică imputa- 
"iunea darului en avancement d'hoirie, întâiti asupra reservei :individuale - 
a moştenitorului donatar, şi apoi, dacă există un prisos, asupra părţii “ 

disponibile, n'a lost nici-odată tăgăduită in vechiul drept francez.? - 
: Vernet socotesce "că întrebarea nu trebue aşa formulată. Intrebarea . 

"este, dice el, nu dacă Vavancement d'hoirie se impută asupra. reservei 
individuale sai asupra reservei in masă, ci dacă lavancement d'hoirie . 
se desființeză prin electul raportului și în folosul legatarilor şi donata- 
rilor posteriori, întrebare pe care vechiul drept o deslâgă, adaogă el, în 
folosul legatarilor şi donatarilor, în acest înţeles că “aceştia pot cere ca 
bunurile raportate să se adaoge prin calcul. la masa moştenirei. . > 

Ori: cum însă şi ori-care ar fi înţelesul vechiului drept Îrancez, nu - 
trebue să uităm că codul nostru civil se deosibesce de codul Napoleon 
în acest ințeles că ne trimite, îndoială fiind, nu la tradiţiunea iranceză,; 

„ adică la coutiimes d'oplion saii la coutiimes de parfaile egalile, ci la codicii 
Caragea şi Culimach (art. 1912 e. c.). Ce dar'.hotărăsce legiuirea Cali-" 
mach ? ladoială fiind asupra înţelesului art. 763 c. c., să ne-o înlăture 
“tradiţiunea n6stră naţională. o e . : 
Ei «Istoria, dice Nielzche, e neapărată ; escesul de istorie 'un re, 
omul începe fără istorie». N'ar îi 6re un esces de istorie, dacă ne-am 

călăuzi de istoria dreptului îrâncez, .cu tot art. 1912 cit., care ne trimete . 

la fântânele istorice naţionale? Nu e nevoe, s'ar putea întâmpina, de ora- - 

colul trecutului, textele fiind clare şi lămurite. Dar 6re așa să [ie? Art. 

763 codul civil se tămălcesce de unii întrun fel, de alţii întralt iel. In 
care parte este adevirul ? | a - isa 

“Reese din ari. 751: combinat cu art. 763 şi 848 codul civil -că 

Vavancement d'hoirie e desfiinţat prin efectul raportului numai în intere- 

sul celor-Yalţi reservatari, r&mânând nerevocabil faţă cu legatarii şi dona-. 

tarii posteriori, sai din contră că e desfiinţat şi in folosul acestor de pe 

urmă, în acest înţeleş că și ei pot cere raportul fictiv pentru calcularea 

_ “părţei. disponibile şi a reservei (art.. 849), legatarii opriţi fiind prin art. 
“763. cit. numai de a.-cere plata legaturilor lor din bunurile raportate ? 

Iată întrebarea. Textele de mai sus nu o hotărăsc ritos, Trebue prin 
„urmare să recurgem la -spiritul legei şi la principiele dreptului. Ce dar 

  

1) V. Baudry-Lăcantintrie et Maurice Colin, «Des donations entre vis et des 
testament», 1895, t. [, p..394-—403, No. 945 urm. In acelaș înțeles Dim, Alexandresco, 
(aDr. civ. rom.>, t. VI, p. 355), care” dice scurt şi necuprindător: <Unil ar voi ca impu- 

tațiunea să se facă asupra reservel tuturor moștenitorilor în masă (in globo), iar alţii 

numa! asupra părţei de reservă a moștenitorului donatar, Acâstă din urmă părere mi 

” se pare preferabilă». a ” e a ” 

„AL. Dezră. e: . - i 5 14. 

4
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trebue să hotărâm ? Intâi şi întâi e neîndoios că darul jăcut mai înainte 
unui reservatar e un acontd a reservei, adică a moștenirei (avancement 
d&'hoirie) şi trebue prin urmare socotit asupra reservei, dacă nu există o 
scutire de raport, aceea ce pâte să decurgă din intenţiunea dăruitorului, 
dar nu se presupune, o presumțiune legală neputând 'să existe lără o 
anume lege. . ” 

Art. 849 codul civil hotărăsce prin urmare: | 
«Partea disponibilă se calculă cu chipul următor: pe lângă bunu- 

rile ce a lăsat donatorele saii testatorela în momentul morţii sale, se 
adaogă prin calcul şi bunurile de cari a dispus prin donaţiuni între vii, 
după starea lor din momentul donațiunii și după valârea. ce ati avut în 
momentul morţii donatorelui. Din acestă: masă de bunuri, scădendu-se 
datoriile, pe aceea ce va rămânea se calculă partea disponibilă după 
numărul şi calitatea eregilor». | - _ 

Art. 849 cit. cuprinde ceva noi? De loc. Aceiaşi urmare s'a păzit 
"şi sub legiuirea: Calimach, cu tâtă .lipsa unui anume. et metoda de 
imputaţiure consfinţita de art. 849 cit., pe care o poroclese unii metodă 
romană, de şi compilaţiunea justiniană nu o coditică anume, fiind cea 
mai înţelâptă, cele-l'alte metode de calcul născocite de unii și de alţii 
fiind așa de încureate, in cât ne reamintesc, cum observă Unger, versul 
cunoscut al lui Goe: «Das ist eine von den alten Suenden, sie meinen:: 

“ Rechnen das sei Erlinden». . a - 
«Metoda de socotelă de mai sus răspunde în adevăr; lămuresce 

„Unger, naturei lucrurilor. lată cum. Darul lăcut mat înainte unui reser- 
Vatar este un aconto a moștenirei; deci trebue adăogat la masa moşte- 
nirej, ca şi când n'ar fi eșit nici-0dată din patrimoniul r&posatului. Darul 

„e prin urmare desfiinţat. şi reservatarul se pâte împărtăși de acum înainte 
“de bunurile dăruite numai cu titlu de moştenitor, iar nu cu acela de 
donatar, Pavancement d'hoirie fiind o parte a reservei și deci a moşte-. 
„Direi ab-intestato» 1). E - 

lată dar câ, când există un singur reservatar. atât după codul Cali- 
mach cât şi după codul nostru de -astă-di, darul ce la primit el înainte 
e desființat ex func, fiindu-i învoit sub condiţiunea resolutorie a primirei 

- Moștenirei, condiţiune care îndeplindu-se, bunurile dăruite se socotesc ca şi când n'ar [i eșit nici-odată din patrimoniul răposatului, care n'a înţeles prin urmare câtuși de puţin să se lepede de disponibilul s&ii, aceea ce răspunde nu numai articolul 849 cit., dar Și bunul simţ: | E «Sil en: 6tait autrement, lămurese în adevăr î6rte bine d-nii Baudry Lacantintrie şi Maurice Colin, les parents qui feraient des donations en avancement d'hoirie se privant ainsi de! leur disponible, ne pourraient plus gratifier un 6tranger, ni avantager lun de leurs enfants. Et alors de deux choses Pune : ou ils ne doteraient point leurs entants ou ils nâu- raient plus aucun moyen, soit de r6compenser le d6vouement de ceux-ci, . soit de punir leur îngratitude. Or, lintârât publice râelame &galement, et due les enfanis. sojent dotes. afin de: pouvoir s'6tablir par mariage ou ci No day. IIS restent soumis et _d6vones -ă leurs parents» (op. 

  

1) Unger, op. cit. $ 81, nota 11. - -
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Quid însă când sunt! mai mulţi reservătari ?- Nu e vorbă. atunci * 
numai de imputaţiunea darului în înţelesul articolului 849 cit., dar şi de 
vapori. Darul e îără îndoială desfiinţat prin efectul raportului (art. 751), . 

„întrebarea însă este dacă acestă desființare -folosesce numai câlor-! alţi 
reservatari, legatarii: şi donatarii neputend reclama raportul (art. 763 şi 
848) saii şi acestor de pe urmă, cari nu'pot reclama partea -lor din 
bunurile raportate (art. 763), dar pot cere raportul fictiv. pentru caleu- 

„ larea -părtei disponibile şi a reservei (art. 849)? 
Nu 'se mai tăgăduesce astă-di de nimeni că, cu tot art. 763 codul 

civil, nu numai reservatarii, dar și donatarii şi legatarii pot reclama 
raportul fictiv pentru calcurarea părţei disponibile în înţelesul art. 849 
codul civil 1), dar se qice că, când sunt mai mulţi reservatari darul pre- 
succesiunei (en avancement dhoirie) făcut unuia din ei desființându-se. 
„prin etectul raportului numai în interesul celor-Palţi reservatari și romă 
nând: nerevocabil iaţă cu legatarii şi donatarii posteriori, aplicarea art, 
819 citat ar ajuta” puţin pe aceştia de pe urmă. 

"Nerevocabil fiind în adevăr ast-fel iaţă cu legatarii și donatarii, cu 
tot raportul îăcut, urmarea trebue să fie, încheie apărătorii părerei pe 
care .o combatem, că darul îăcut en avancement d'hoirie e par "că lăcut 
cu şculire -de raport și are a se socoti prin urmare întâi asupra reservei . 

- individuale a moștenitorului donatar” şi subsidiar, dacă rămâne un prisos, 
asupra părei disponibile, iar moștenitorul care vine la: moştenire. va 
trebui să ia ast-lel, micșorând disponibilul, mai mult de cât reserva sa, 

-cu t6te că nu e anume scutit de raport, în dauna donatarilor posteriori 
și a legatarilor. 

Ce să dicem dar? Rămâne, în adevăr, nerevocabil darui en avan- 
cement d'hoirie faţă - cu donatarii şi legatarii,. cu tot raportul făcuL? 
Acesta reese, se dice, din art. 763. "Textul acesta (art. 857 îrancez) vor- 
besce insă ast-fel numai dacă .îl tălmăcim la lumina vechiului drept 
francez care, după unii, îngăduia moștenitorului donatar să cumuleze cali- 
tateu sa de moştenitor cu aceea de donatar: Nu ne. privesce acesta însă, * 
art, nostru 192 codul: civil tremiţându-ne la codicii Caragea şi Calimach. 

Unii, este adeverat, nu vor să știe de ast-iel de vechituri, şi res=: 
- ping tam-ni-sam teoria "de mai sus. intemeeindu-se pe art. 769 codul 
civil, După acest art., dic ej, când: raportul se face în natură, bunu- 

rile întră în masa moştenirei libere de .lole sarcinile create de donatar. 
lată dar dovedit că darul en avancement d'hoirie e făcut sub condițiunea 
resolutorie a raportului, care îl desființâză în praeteritum. Desființarea 
deci dar, aşa îiind, e absolută şi nu se produce numai în interesul reser- 

“ vatarilor. o _ 

Dar, pe lângă art. 769 citat, care reguleză raportul în natură, mai 
sunt 'şi articole 765 şi 772—773, cari se ocupă cu raportul ce se face 
en moins prenant sati prin despăgubire în val6re (raport ideal), iar după. 
art. 765 citat, raportul nu desființeză sarcinele create de donatar înainte 
de deschiderea moştenirei, sarcini cari rămân din contra în picidre, 
raportul făcându-se prin despagubire în val6re. Nici vorbă prin . „urmare 
-de o desființare în , praeleriluim, 

1) Marcade, III, asupra art, 857, No. YI. 

Pi
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Un alt articol, “care pare unora, cari nu învrednicese vechiele nâstre legiuiri cu luarea lor aminte, hotărâtor în causă, este art. 849 codul 
"civil. Reese, spun ei, din acest articol că stabilirea reservei şi a părței disponibile nu se face pentru fie-care moștenitor în parte, ci pentru toți în masă. V&durăm însă mai sus că şi donatarii sai legatarii pot cere calculul prev&dut de art. 849 citat. E vorba prin urmare în acest articol “numai de un simplu calcul și nu de regularea castiunei de a şti daca darul en avancement d'hoirie este ase socoti asupra reservei individuale | saii asupra reservei în masă. Me | Ă | Cestiunea acâsta e deslegată, nu de art. 849 citat, ci de art. 891 codul civil, după care copilul nu are numai o creanţă personală în contra tatălui săi ca să nu'i calce legitima, creanţă. isvorit6re-din jus sanguinis „(legitima romană), ci are : însăşi sezina -averei lăsată de tatal săi care n'a putut dispune decât de o parte (art. Sti urin.), sezină dinaintea - căreia trebue să se închine însu-şi legatarul universal (art. 891), aceea ce dovedesce că reserva codului nostru, sin deosebire de legitima romană nu e o parte de bunuri cuvenită copiilor îndividual, ci o parte a moş- tenirei cuvenită tuturor moștenitorilor colectiv 1), . | Trebue dar să căutăm alte texte pentru deslegarea intrebărei nssire „Şi să ne câlăuzim de alte principii. Darul făcut unui reservatar fără scu- “tire de raport e o anticipare a moștenirei. Dator e prin urmare moște- “nitorul donatar care vine la. moştenire să”! raporteze la oştenirea dăruitorului (art, 751 și 757 ce. c.). L'avancement d'hoirie se socotesce prin urmare asupra reservei în masă și nu asupra reservei individuale a copilului, reserva fiind moștenirea ab intestat minus disponibilul și raportul făcându-se la moştenire, 

| Darul en avancement d'hoirie e desființat prin efectul raportului numai în interesul reservatarilor, rămânând încolo nerevocabil faţă cu donatarii posteriori saii legatarii ? Art, 751 c. €., care e scaunul materiei nostre, nu face nici o deosebire. Decurge nevoia unei, asemeni deosebiri “din art. 763, care dice că legatarii și creditorii nu pot pretinde ca moş- tenitorii să facă raport ?-'Textul nu spune nici da nici ba, unii însă Soco- tesc, întrebuinţând argumentul istorie de tălmăcire, că spiritul legei reclamă deosebirea de maj sus. 
i După vechiul drept francez, se dice, moștenitorul donatar care venea 

1) V, Zahariae, edit. Anschiitz, t. IV, $ 678, nota 1 3 Aubry et Rau, t, VII, $ 
679, nota 1; Laurent, «Droit civil francais» t..ĂU, N-rele 11 şi 19; Unger, op. cit, 
$ 68, nota ?, Comp. Dem. Alexanâresco, t. IV, pag, 295 —301. Acest autor definesce, 
pe de o parte, reserva forte bine ast-fel : <o porțiune din moştenirea ab-intestat garan- 
tată în folosul unor moştenitori, numiţi reservatari, în contra liberalităţilor lui de cujus 
(pac. 296), dar găsesce apol justificarea filosofică şi socială a Teservei, aşa cum e 
Orpanisată în codul nostru de astă qI, nu în ideea germană că numa! D-zei singur saă 
mal bine dis legea pote să facă pe moştenitori cari, aşa fiind, nu aă nevoe să reclame - 
Teserva care li se cuvine de drept şi colectiv, ci in ideea romană care gice că, de și 
(estamentul are precădere înaintea moștenirel ab-intestato, totuşi copiir tacă fină 
ela moștenire de un tată. Nepios în folosul unor Slrein!, ar trebui să fie în drept să 

reclame Caitima cuvenită lor individual cu o guerela inofficiosi testamenti sai înof- 
ficiosae donationis (pag. 300), aceea ce e o contrazicere, căct Însuşi Laurent ne-o 
spune, (vol. XII, No, 12;: «nu trebue să vorbim ' de legitimi, atunci când codul se 
feresce de a rosti acest cuvânt şi X i 

E ti Şi de querela înofficiosi i 2. totul streină legiuirer moderne». - % îmofhiciosi, a tie, că ideea acesta i 
, - . . 

.. 

e 
e 
e
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la moștenire, putea să cumuleze calitatea sa de moștenitor cu aceea de donatar. Darul se desființa adică prin efectul raportului numai în inte- resul reservatarilor şi rămânea. încolo; neclintit şi nerevocabil. Dar re 
așa se petreceaii lucrurile şi sub vechile n6stre legiuiri? De loc. Reese, din contră, din $ 1017 ce. Calimach că .moștenitorul donatar nu putea să 
cumuleze calitatea sa de moștenitor cu aceea de donatar. | 

Vădurăm mai sus, este adevărat, că în vechia Romă, mostenitorii 
nu aveai, cum învaţă unii tălmaci ai dreptului roman, nici o acţiune 
pentru a sili-pe moșteuitorul acceptant să raporteze, și că acesta de pe 
urmă Împotrivindu-se la raport, perdea numai „partea sa de moştenire 

- în folosul comoștenitorilor săi, dar raportul odată făcut, urmarea “era 
după părerea tuturor, că darul nu mai avea absolut nici o ființă. - 

Dovada e prin urmare pe deplin făcută că atât textul cât şi spiritul 
art. 763 cit. osândese ipotesa unei desființări relative a darului en avan- 
cement d'hoire prin eiectul raportului, ipotesa adică că darul piere numai 
în interesul reservatarilor, dar trăesce înainte ca dar nerevocabil faţă cu - - 
legatarii şi donatarii. Adevărul este din contră că darul moștenirei anti- 
cipate se întrece la moștenirea dăruitorului (art. 757) ca. şi când ar îi 
rămas în proprietatea acestuia până la mârtea sa şi se consideră întocmai 
ca bunurile”pe cari le-a lăsat el în momentul morţei sale. - -. . 

! “«Done, încheie Demolombe, ces biens-lă, .rentrâs' dâsormais dans la 
„Succession, pour âtre partag6s 6galement entre tous les h6ritiers reser- 
vataires, doivent âtre, en consequence, imputs sur la reserve en masse 
de tous les heritiers r6servataires>. Iar editorii lui Zahariae (Aubry et 
hau) rostesc aceeași idee ast-iel: «Les biens qui rentrent dans la succession, 
en nature ou en.valeur par suite de rapports, devant se partager entre 
les h6ritiers comme. les-biens existants, doivent aussi, comme ceux-ci 
Simputer sur la reserve» 1).: - o — 

  

- 1) Demolombe, Cours de code. Napoleon, t. XIX, No. 488 şi 489; Aubry et 
Rau, Droit civil francais, edit. 4-a, t. VII. $ 634 ter, pag. 215, text şi nota 36. Y.în: 
acelaş înţeles cas. română, s. ], No. 238 din 9 Maiă 1845. (V. Dreptul, No. 44 din 
1895, pag. 366), Citiţi însă hotărârea acesta și judecaţi dacă ea coprinde o motivare 
necriticabilă. Voiă pune aici înainte numal câte-va fraginente. «Considerând, dice Inalta 
Curte, că averea dăruită unul reservatar fără scutire de raport intră în masa succeso- 
xală liberă de ork-ce sarcină, cum se prevede acesta expres prin art, 769 (nu prevăd 
însă art. 765 şi 172—"775 contrariul pentru raportul ce se face prin despăgubire în 
val6re ?), ceea ce însemndză că' acele donaţiuni se rescindeză şi se consideră. ca şi 
„cum n'ar fi existat îndată ce menţionaţi! eredi reservatari ai primit succesinnea>. 
Acele donaţiuni sunt fără îndoială desfiinţate prin efectul raportului, nu însă în puterea 

- art. 1709, care regulâzi, numa! efectul raportului în natură, ci în puterea art. 751 şi 757 
urm. codul civil, cari hotărăsc că darul en avancement d'hoirie se raporteză la MOŞ- 
tenirea. dăruilorului, aceia ce însemnă că darul se desființâză în folosul moştenire, 
fără deosebire de raport în natură saii în valâre. Mal deparie: «considerând că din - 
art. 849 resultă că stabilirea reservel şi a părțel disponibile nu se opereză pentru fie- 

- care erede în parte...; considerând că imputarea darulul făcut unui copil fără scutire 
de raport asupra reserve individuale ar fi contrară art, 841 şi 819, prin cari se prescrie 
calcularea reserve! asupra întrege! averi succesorale». Am dovedit însă ma! sus că 
necesitatea imputării darului en avancement d'hoirie asupra reserve! în masă şi nu 
“asupra reservei individuale reese, nu din acest foha-bohu pe care hotărârea nâstră îl 

„bagă “în art, 849, ci din alte consideraţiuni. In fine: «considerând că prin art. 841 şi 
"849 se acordă defunctului, în interesul public, dreptul de a dispune de o parte din 
averea sa, în fav6rea unor persâne nesupuse la raport (în favârea unor persâne supuse 

„la raport nu ?), pentru afecțiunea sati recunuscința ce are călre ele, fie ca eredI spre
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Care e însă, așa îiind, înțelesul art. 763 cit. ? Curtea nâstră înaltă s. I, prin hotărârea ei No. 238 din 8 Maia.c. răspunde I6rte bine la acestă întrebare, dicând că art. 763, care hotărăsce că legatarii nu pot pretinde ca moștenitorii să lacă raport, înțelege că legatarii nu pot. .pre- tinde să li se facă plata legaturilor din bunurile raportate, dar nu că ei ar îi opriţi să câră să se adauge numai prin calcul bunurile dăruite la bunurile - existente şi să se apere ast-iel, mărina disponibilul,. în contra reducerei legaturilor lor. - - 
«opinion toutelois â laquelle nous croyons devoir nous rallier, măr- turisesc editorii lui Zahariae, conduit, pour le cas ou le succesible, dâbi- teur d'un rapport.excâdant sa part de reserve, se trouverait âire insol- vable, ă un. râsultat qui pourrait faire douter de lexactitude de cette opinion; dans ce cas, en ellet, ses cohritiers ne recevraient pas leurs part complete dans la reserve. Mais ce râsultat, qui tiendrait â une cir= constance purement accidentelle, doit rester sans influence sur Paplication des principes» 1). a ” Inalta Curte prin hotărârea de mai sus se rostesce în același înțeles. ast-iel: «Considerând că dacă prin neadmiterea imputaţiunei darului asupra 

găsescă avere pentru a'şi complecta reserva lor, din causa nesolvabilităţii coeredelui lor donatar nedispensat de raport,- pe. când legatarii solvabili . (cărora, solvabili îiind, pare a dice acestă îrasă nedesvoltată, li s'ar reduce „ dealtminteri legaturile - lor) şi-ar menţine legaturile lor, totuși din acest apt de pagubă accidentală a eredilor nu se pâte conchide la necesitatea aplicaţiunei greșite a legei (există în alte casuri o asemenea necessitas peccandi?), ci numai la aceea a relormărei ei». i E Aşa este. Imprejurarea că o teorie temeinică dealtmintreli din punctul de vedere al textelor şi al spiritului legei pote da loc în practică la nea- „ junsuri, nu ne îndrituesce de loc să citim provodul tuturor principielor. Care sistem e absolut neprihănit ? Reserva nu se pote 6re știrbi şi prin „Besolvabilitatea donatarilor, cari ai primit mai mult de cât disponibilul ? Tatăl nu pâte risipi t6tă averea sa în viaţă fiind, lăsâna copiilor săi numai - «ultima sa oltare? Va fi alt-fel în republica! lui Bellamy din -anul 2000 ? 

“american. ne arată în acestă privință principiul, iar legislaţiunea comparată drumul. Idealul este, după aceste călăuz » nu îetişismul puterei părintesci, . "hrănit “prin un disponibil care. se lasă cetățânului ca să pâlă r&splăti linguşirile copiilor săi, sati. să pedepsâscă n6gra lor recunoscință (ce strică Copilul așa crescut dacă reclamă mai mult de cât “i-a lasat tatăl de. familie ?) ci, întrebuințarea metodei anglo-americane pentru crescerea copiilor cari, învățând la timp să se ajute singuri, vor fi mai bine înarmaţi în lupta pentru viță. (Dreptul, 1895). Ma Sa - 
Ta 

- . 
” 

ei , 
e expresă de raport>. Tâte 

aceste străşnicii însă reas după cum ne spune Vernet, di „(846 român) şi nu din art. 841 şi 849, P E > Sin art, 919 , codul Napoleon _ 1) Temerea acesta a editorilor lu Zahariae se au pus'o el înainte (V, Laurent, t. XII, No, 191), 
- , - 

l&gă cu o teorie greşită, pe care .
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Dreptul de a testa, este un drept natural? Regule speciale 
pentru forma, testamentelor (art. 856—867 cod. civ.). 

_ Desvoltarea progresivă a dreptului ne îace să vedem multe lacune 
în legislaţiunele positive şi ne pune în posiţiune să deosebim” principiele 
falşe de cele adevărate, _: [ 

In i6te ţările se semnaleză pe qi ce merge viţiile legilor, punându-se 
. înainte dilerite sisteme periecţionate. = - 

Nenorocirea. e că propagatorii ideilor noui, pasionându-se, merg 
câte odată până a ataca dreptul de proprietate şi libertatea de a testa, 
jără ca să existe un pericol social real și actual 1) care să necesiteze o 
reiormă așa de radicală, o revoluţiune atât de ameninţătâre pentru t6te- 
tradiţiunile istorice. . - - a. 

Bazard, Louis Blanc, IVeilling, Becker, Engels şi alţii, nu sat 
sfiit a recomanda 'cu mijloc efiicace de îndreptareea condiţiunilor sociale, 
desființarea dreptului de ereditate, urmând ca bunurile, după : mârtea 

- proprietarilor lor, să se întâreă la stat. 
„_ Egoismul, dic ei, care este basa fundamentală a societăţilor. moderne, - 

ar trebui să facă loc principielor de dreptate şi laternitate, făcându-se 
ast-iel ca morala să consfințescă odată economia naţională. 
„O asemenea absorbire a îndividuluă în societate, nu e, precum 

scim, îără exemplu în istorie. a | o 
„ - Testamentele eraii de exemplu cu desăvârșire necunoscute la ori- 

ginea legislaţiunilor grece. Familia era absorbită în stai. Legile reprimaă 
" strigătele şi plânsetele- copiilor, şi regulai  nutrimentul, regimul, prome- 
nadele femeilor îngreunate (Y, :Zroplong, Donations et Teslam. Prelace, 
XVI. și XVII). Aa - Si E 

Aceste instituţiuni n'aii avut înisă puterea de a resista seculelor. 
Nemulţămirile n'aii întârdiat de a se maniiesta. Solon cedând presiunei | 
împrejurărilor, a introdus reforma așteptată, autorisând testamentele. - 

Desființarea dreptului de ereditate, este desființarea familiei, şi în 
definitiv înlocuirea iubirei muncei prin inditerentism şi inerție ! - 

In adevăr, ce ar mai însemna individul care, abdicând la ori-ce . 
"activitate personală, sar așeza, că o malerie fără forță, sub tutela 

societăţii ? N - IN 
- Nimicindu-se familia, sar răpi societăţii organul cel maj de căpe- 

tenie, organul care este în organismele politice ceea-ce este un complex: 
de celule în organismele animale. 

+ Cine va afirma că destrucțiunea unui complex de celule este un 
mijloc de consolidare a organismelor. animale ? e E 

Paralisia unui organ aduce cu sine, din contră, un adaos de muncă 
“pentru cele-lalte organe, mai presus de puterile acestor de pe urmă, o 
centralisare destructâre, şi în cele din urmă, disoluţiunea organismului. 

Testamentele sunt în ordinea privată aceea-ce sunt legile în ordinea 
publică. a Ă m 

1) Un fapt isolat, de exemplu miseria claselor labori6se, nu n€ autorisă să gene- 
ralisăm. Lassalle s'a pus pe adevăratul teren, formulând un program al lucrătorilor, 

_cte respectarea înstituţiunelor. existente (<Oflenes antivortschreiben -an das central- 
comite, Zurich, 1863). ” E : - 

.. — 
ai
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Libertatea de a testa dă capului de familie autoritatea necesară pentru menţinerea disciplinei domestice. - IN | 
Cetăţenul ar perde t6tă disposiţiunea de a „munci și nici nu sar "mai gândi de a face economii, dacă ar. şti că epitropia societăţii înlo- „cuesce puterea părintescă şi că îructele muncei sale sunt destinate a că- dea în'.mâinele unei 'epitropii, care prin forța lucrurilor să sustrage la ori-ce. control. De a 
Un pater familias din contră care, impunând prin caracter, spiritul de economie Şi” sanctitatea vieţei sale, e înconjurat de stima și iubirea copiilor săi; pe: care “ deprinde cu o disciplină : salutarie, exercitând puterea părintescă . neînlocuită încă prin epitropia societăţii, contribue formând ast-lel. spirite sobre și caractere independente, considerabilimente la consolidarea ordinei și a libertăţilor publice. - | a „ Appius, bătrin şi orb, a fost cu tâte astea venerat de servii, fiii şi clienţii săi. <....Tantam „domum, tantas clientelas Appius regebat et senez: «et coecus.... metuebant servi, verebanlur liberi, carum omnes habebant ; „ «vigebat illa in domo patrius mos et disciplina». Cicero, de senect, II, cit. de Ihering, «Geist des rom. Rechtes», I[, pag. 186. "Ne putem ușor represinta ce influență salutară a exercitat exem-. plul lui Appius asupra contipuranilor săi ! | - Condiţiunea -progresului . şi a prosperității. societăților moderne nu este prin urmare egalitatea each a tutulor. celățenilor, adică egalita- tea împinsă la extrem, care sar dobândi prin sacrificiul de proprietate: “Şi a libertăţii de a testa, ci din contra munca infatigabilă care aduce cu sine o împărţire neegală a avuţiilor, autoritatea personalităţilor distinse 1), „contrastul intereselor și aspirațiunea la egalitate pe calea concurenţii libere. | „- Istoria grecilor (până la punerea în lucrare a legilor lui Solon) ne arată, ce e drept, de altă parte, că “desfiinţarea familiei și sacrificiul liber- - tăţii de a testa, nu este, bine înțelegându-se sub alle condițiuni de. cultură, contrariă naturei lucrurilor, 

4 Formaţiunea : dreptului nu este. aceeaşi în t6te- timpurile și la t6te * - popsrele. - Cine pote prevedea, împrejurările cari vor determina formațiunea dreptului generaţiunilor viitâre! - e | “Legea e puternică, dar mai puternică şi mai imperi6să este forța împrejurărilor, 
Sa = = Clausa rebus se slaulibus e „presupusă sau expres formulată în “constituţiunile politice ale diteritslor State, aceea ce vrea să dică că re- iormele indispensabile, adică acele Cari nu se pot amână; îără a se oca- Siona. revoluțiuni violente, sunt a_se autorisa, pe calea unei revisuiri a. 

dreptului existent (V. art.: 129 al pact. nostru fundamental). „Storia ne arată; Și în domeniul dreptului Drâvat, “exemple de revi- 
“Suiri dictate de presiunea împrejurărilor.  .. -*. Ea | i Romanii vădând că usura a început a îi, din causa “mulţime şi a- 
Scăpătăciunii datcrnicilor, un isvor de rebeliuni, a decretat, lovind drep- 
turi- dobândite, reducţiunea dobândilor. Novae tabulae. - - ÎN 0 II N 

. . 
. 

. - - 
- 

1) Personalităţile dislinse, avend posesiunea puterel, pot face, ce e arept, şi bine 
şi r&ă. Numai prin asociaţiunea representanţilor intereselor cari se găsesc în conțli 
se pote electua ca cer de la. putere să facă tot-da-una bine. Bi sese in î St 

7
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Libertatea nelimitată . de a testa începând! a alimenta. întrun chip 
înspăimântător luxul demoralisător al iemeilor, a intervenit legea Vocoma, 
introducând proibițiuni considerabile. : a E 
NE Aceste legi: cu tâte că -aii adus atingere dreptului de proprietate și 
libertăţii de a testa, aii îost, precum vedem, măsurile cele mai salularie. 
Ce antithesă instructivă ! Atentatul la drepturile cetățenesci 1) pâte să îie 
după împrejurări singurul mijloc de a garanta ordinea şi pacea publică !- 
Revoluţiunile, însoţite de atâtea “crime, nu sS'aă născut în adevăr de cât 
din menţinerea obstinată, a legilor contrare. moravurilor publice... - 

Viitorul necunoscut coprinde pâte în sînul săi o mulţime de reforme, 
în fața cărora drepturile, pe cari partisanii sistemelor extreme le caliiică 
astă-di de drepturi naturale şi invariabile, nu sunt de cât cea mai stri- 
gătâre injustiţie. - | Aa a 

“De pe acum chiar întrevedem o serie de reforme concernând con- 
“diţiunea iemeilor, libertatea nelimitată a profesiunilor, etc. . 

Acesta fiind convicţiunea mea, n'am putut nici o dată gusta siste- 
_ mele extreme, a aa i 

Libertatea. de a testa este, după Pufendorț, în oposiţiune cu dreptul 
natural. Mors omnia soluit. | | | 

Troplong se încercă din contra a dovedi că libertatea de a testa 
„este sapt natural, invariabil, incomutabil (Donat. et Zestam., I, No. 
17, sqq.). a 5 - 

Pe cine să credem? Partisanii acestor sisteme extreme şi con- 
damnabile susţin, și unii şi alţii, cu o convicțiune periectă, părerile lor 
divergente. a a o a 

„___ Răspândirea luminelor, este din nenorocire în acelaş timp, r&spân- 
direa coniroverselor, ceea ce echivalâză cu pervertirea bunului simţ. - 

Dreptul de a testa este, o repet, în starea actuală.a societăţilor 
- moderne, un drept sacru şi inviolabil. ” - . 

Abusul însă și exageraţiunea e de natură a transtorma și libertăţile 
cele -mai indispensabile în privilegii odi6se. 

Se citeză exemplul unui englez. care a legat o avere: colosală unei 
- dame, de al cărei nas s'a înamorat ! | E E 

„ Actul de iundaţiune a r&p. Anastasie Başotă, care a dispus să. se 
aducă profesorul. de la Paris, pentru răspândirea luminelor în satul 
Pomârla, este cam tot aşa de bizar. - - | 

. Cine ar mai rupe o lance pentru menţinerea libertăţii de a testa, 
dacă casurile ârte rare de asemenea bizarerii testamentare, ar, îi, din 

„ €ontra, -îrecuente, nenumărate ? - - E 
„Acestă ipotesă e însă mai mult de cât problematică. Excentricităţile 

"ai îost tot-d'a-una, în timpurile normale, excepţiuni i6rle rare și mm&su-. 
“rile exlreme sunt numai atunci justiticabile, când împrejurările împing | 
iresistibilmente la acestă soluţiune. . i - 

Terminând preambulul, să intrăm în materie. - 

1) Ac6stă preîntâmpinare a unul pericol eminent pe calea constituţională şi cu 
voința liber manifestată a majorităţii naţiunii, nu ste a se confunda cu dictatura şi 
cu starea de asedii. -: „7 e - : :



218 “ ALEXANDRU DEGRĂ 

o I. - 
-. Ori-ee persână este capabilă de a testa dacă nu e oprită de lege. . (V. S$ 761—769 cod. Calim. și art. 802, 806 urm., 857 urm., 886 cod. 

noii civil). a. Da E „i Testamentul nu pâte cuprinde da cât ultima voință a unui singur om. Testamentele conjunctive sunt isbite de nulitate (art..857 cod. civ.). Formalităţile prescrise de lege pentru validitatea testamentelor sunt restricțiună 'ale libertăţii de a testa. Escepţiunile nu se întind. O îormă cerută pentru validitatea testamentelor autentice nu se pâte presupune ca îndatoritâre pentru testamentele mistice, etc. 
i Trebue să resulte numai de cât din însuşi actul de ultimă voință, că sa indeplinit aceste formalităţi. 
„Legea ordonă, sub pedâpsă de nulitate, o mențiune expresă a for- „ malităților esenţiale, Se pot însă întrebuința și cuvinte equipolente. Testamentul pâte să fie scris cu cernelă sai cu creion, pe hârtie 5 pergament, lemn, ete. | 

Să Testamentul olograi scris intro condică nu se pâle considera ca neregular. . : IN ” Formalităţile stringeriă şi a sigilăriă plicului sai hârtiei în care . Sau scris disposiţiunile testamentare (art. S61 cod. civ., alin. 2) esclud "naturalmente întrebuințarea unei condici pentru contecţionarea testa- mentelor mistice. . - | . Nici testamentele autentice nu se pot concepe în registrele tri- bunalelor. i a ia _ . Procesul-verbal arătător că s'a îndeplinit;tormalităţile esenţiale con-! stitue autenticitatea acestor testamente. . - 
Lucrările gretei s'ar complica intr'un chip îngrozitor, dacă s'ar cere -- Yeproducţiunea în extenso în 'registrele tribunalelor a tuturor proceselor- verbale cari es la lumina dili. | | Numai actele de stat civil să concep în registre (art. 32 cod. civ.). Reproducţiunea în registre a actelor de stare civilă, are, după art. 32 -cod. civ., un caracter de autenticitate. Registrul e credui pe cât timp nu e atacat prin înscriere în ialș. Legiuitorul a creat acestă excepțiune pentru a inlesni verificarea capacităţii individilor. Excepţiunele nu se întina. In regulă generală registrele nu ai acestă autoritate, - - 2: Registrele în cari se înseriă îpolecile şi privilegiile nu ai de 'scup de cât numai de a conserva dreptul de ipotecă: saă privilegiă (art. 1786 | cod. civ.). Aceste registre nu ati nici o putere doveditâre în privinţa «xistentenţii și a conţinutului. convenţiunei care a dat nascere privile- giului sai ipotecei (V. Aubry et Rau, UL Ş 281 text No. 3). - Să presupunem, aceea ce nu este exact, că între actele supuse transcripțiunei enumerate de art. 722 proc. civ., sunț a se “compta şi testamentele. ÎN E A „Ar resulta de aici că registrul e credut în privința existenţi sia conținutului testamentului până la înscrierea în lals? - po II 

, 1) Chiar pe hârtie netimbrată contraven iunea 1 in 6 
Sine numa! obligaţiunea de a se plăti o amenăi . legea imbrolul aducând cu
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„_Nici.de cum. Transcripţiunea nu e cerută de cât în interesul celor 
! „de al lreiela. 

„Ceva mai mult, Testamentele nu intră în termenii art. 722 cit, Numai drepturile reale cari sar constitui. prin testament :) ar fi supuse trans-. cripțiunii. a . E 
Mai este o împrejurare, în fine, care face să se decidă. cestiunea în sensul părerei. ce o susţinem, şi anume împrejurarea că judecătoria nu are de ordinar. sub acest raport alt-ceva de făcut, de cât 'numâi de a 

lua din mâna leslatorului testamentul înscris, îndeplinind formalităţile 
prescrise de lege şi constatând îndeplinirea acestor iormalităţi (art. 861, 
862 cod. civ.). | i 

Relevăm aceea ce ce petrece mai des, lăsând de-o-camdată nedis- 
cutată cestiunea de.a se şti dacă, sub codul “actual, un testament îns- 
trumentat de tribunal sub dictarea testatoruluă -ar îi valabil sai nu. 

Adeverirea, care singură dă autenticitate actelor de ultimă voinţă 
- se iace, nu într'un registru, ci în josul testamentului înscris ce 71 ia tri- 
“bunalul din mâna testatorului (art. 862-cod. civ. - 

Punctul acesta nu e pus în contestare. : 
“Totă lumea recun6sce că transcrierea testamentului presupune exis- . 

"tenţa unui original scris pe o f6ie liberă, în afară de registrele tribunalului. 
Intrebarea este numai dacă trecerea testamentului autentic, în regis-' 

trele tribunalului, equivaleză cu o copie a unui act autentic, scâsă de- 
iaţă cu părţile, cari ai asistat de bună voia lor ? (art. 1188 cod. civ. No. 1) 

Negativa e după mine indubitabilă. | A - 
In: adevăr, nu ne putem imagina cum sar putea scâte copia. unui 

testament autentic, care e expresiunea unei singure voințe, de iaţă cu 
părțile şi cu consimţimântul lor reciproc ! a a 

„- Testamentul olograt pâte să fie. scris în: ori-ce limbă. Procesul- 
verbal însă în josul testamentelor autentice și subseripţiunea - testamen- 
telor mistice-să cere să fie. scrise în limba română. 

Pers6na căreia să lasă un iegat, precum dă asemenea şi obiectul 
legatului, să pote desemna prin circumlocuţiune. Falsa demonstratio non 

“viliat legalui. -. MN a A 
Un testament pâte fi saii olograi, sai făcut prin act autentic sati 

"în forma mistică (art. 858 cod. civ.): : ” 

Pi IL 

„___ Zestamentul olograf nu e valabil dacă nu întrunesce condiţiunile 
următâre : . ÎN o E 

| Şă fie: 1) scris în tot, 2) datat, şi 3) sub-semnat de mâna testa- 
torului (art. 859 cod. civ.). - | - 

„ Un-singur cuvânt, scris pe margine sai în interlinie de o mână 
streină,. alrage nulitatea testamentului, bine-ințelegându-se dacă acel 
“cuvânt ar îi în adevăr un element constitutiv al îrasei la care se rapârtă, 
care Îără acâstă adăogire, n'ar avea nici un sens. 

1) Art. 722 cit. supune! transcripțiunei nu numal actele între vit, ci fără deo- 
sebire tote actele constitutive de drepturi reale,
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| Testamentele olografe nu cad sub - aplicaţiunea art, 29 cod. civ. | 
Răsăturile, interliniile, trimeterile (renvois) chiar-neaprobate, nu cons- 

tituesc causă de nulitate. Prescurtările sunt îngăduite. Data se pâte scrie în 'ciire. | -. SE „a , , Data consistă în enunciarea dilei, a lunei ȘI a anului. Erdrea datei se pote rectilica examinându-se cu luare aminte contestul întreg al actului de -ultimă „voinţă 1), iără însă a se putea recurge pentru acest sfirşit la „alte elemente auxiliare de interpretare aflătore, în afară de actul neregular, In cas de dubii, în privinţa datei, se va pronunţa nulitatea testa- mentului, chiar dacă n'ar îi în concurs cu un alt testament, și chiar dacă „Sar putea dovedi că testatorul a fost tot-d'a-una capabil de a testa „ (art. 859 cod. civ.). . .- a | Testamentul e nul şi în cas de post-datare, dacă enuncierile actului nu dovedesc, că s'a strecurat o erdre în astă privință, şi dacă testatorul more înaintea dilei fixată prin dată. | „Iscălitura este punerea numelui de familie, adică a numelui sub care cine-va este înscris în actele de stat civil. --Mulţi ai însă obiceiul de: a iscăli cu un. nume adoptat, sati cu ini--. ţialele, urmate de indicaţiunea titlului, sati a funcţiunii. 

„Cu tâte astea nu se pote considera ca o iscălitură crucea sati semnul. de care se slujesc adesea 6menii nesciutori de carte, adică testatorii anal- phabeţă “(Demolombe, XXI, .No. 112; Ghick, Pandecten, t. 34, p. 419, Ş 1415 a). . e Se - - Un testament olograi se pote face şi prin scrisori misive, dacă seri: „SGrea nu. coprinde un simplu. proiect și dacă autorul scrierii a înţeles a dispune Hic et HUNC. 
a Și un surdo-mut pote să iacă un testament olograf. - 

a _- IL. 
„_ Testamentele autentice nu eraii streine dreptului roman, Acts „CuJuncunque judicis aut municipium mentis sua Dosirerum publicare Judicium (Const. lui Honoriu, !eg. 19, cod. de testam.). _ ! , Testatorul trebuia să facă declaraţiunea de ultimă voinţă în pers6nă. Acestă declaraţiune se trecea în actele publice (acta publica). Nu se cerea IScalitura testatorului. Predarea unui testament închis si sigiliat nu escludea, validitatea testamentului ca testament public, aie i Practica a schimbat şi a complectat cu vreme acâstă stare de 

lucruri în țările unde s'a receput dreptul roman. . * Testatorul după acestă pratică pâte să câră de la tribunal să trimită 
o deputaţiune. acasă la dânsul să primâscă testamentul Scris, sai să “| . 
asculte de viă grai și .să încheie un proces-verbal despre -declaraţiunea | 
tficarel Și timbrul hârtiei, pe care e scris testamentul, pote sluji de element de rec-
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ultimei voințe (Protocolul ce se încheie, este un document public, căruia 
„legea “i acordă deplină credință). -Judecătoria dă în mână testatorului o 
adeverinţă pentru deşteptarea. legatarilor. Protocolul: însă sai testamentul - 
scris se pâte da în păstrarea testatorului, căci conservarea acestor docu- . 
mente în archiva tribunalului nu este o condiţiune de validitate a testa- 
mentelor publice (Glzick,. Pandecten, î. 34, p. 218 ur.; 1Vindscheid, Pan- 
decten, $ 545 text și nota 4). a 

Acestă practică germană, care a desvoltat acea disposiţiune a drep- - 
tului roman, e consfinţită de $$ 748—750 cod. Calim.)). 7: - 

Hesumând cele dise „mai sus, resolvăm trei puncte importante şi 
anume: 1) - că se puteaii face testamente publice și de vii grai (3 748 
cod. Calim.), 2) că iscălitura testatorului nu era indispensabilă; și, în fine, 

-3) testamentul şi protocolul se putea lăsa în păstrarea testatorului (Stu- 
benrauch, II, $, 587 No. 13)2). ' | | 

Aceste. precepte legislative nu sunt t6te abrogate.: - 

„__ Credem că şi sub codul actual se pâte îace un testament autentice 
sub dictarea testatorului. . - Sa a 

„ Nimie nu împedică pe judecători să serie singuri sub dictarea tes- 
tatorului actul de ultimă voinţă, citindu-l pe urmă din cuvânt în cuvânt 
în audul şi în faţa testatorului, ete. E i 

Se pot iace prin urmare şi astă-di testamente în judecătorie și in 
scris și ne scris, de va voi testatorul ($ 748 cod. Calim.).  .. N 

i Credem de asemenea că, în șistemul codului în vigâre, testamentul 
autentic, trebue să fie conservat la tribunal, având însă judecătorii drep-. 
tul a'l lăsa, după împrejurări, în păstrarea testatorului. a 

In adevăr, testamentul autentic nu e un act care aparţine unui 
- Singur om, ci mai mult un publicum înstrumentui. 

Nici măcar testamentul oloyraf sai mistic, care sar găsi cu oca- 
„siunea punerei peceţilor la” deschiderea unei succesiuni, nu se dă în păs- - 
 trarea representanţilor lui de cujus, ci se conservă la tribunal (art. 664 

r, civ.), - | - | 
Pa IA. rarea testarmentelor autentice în archiva tribunalului era, precum - 
am vădut, sub cod. Calimach, regula generală. Lăsarea, originalului în păs-' 
trarea testatorului era una din escepţiunile cele mai rare! 
”Art.:30 al leg. în. din 25 Ventâse an. XI, interdice chiar formal” 

notarilor de a remite testatorului originalul actului autentice. Testamentul 
ar îi nul, dacă notarul Var elibera ex brevet (Zroplong, Don. et Testam.,. 
IU,- No. 1509). - E 

Principiile cod. Calim.- nu se deosibese sub acest raport, dacă ana- 
“ lisăm mai de aprâpe lucrurile, de acele, ale dreptului irancez. 

-. Notarul trebus să oprâscă la dânsul originalul. Judecătoria, după 
codul Calimach, era de asemenea ţinută să oprâscă originalul. în archiva 
tribunalului ($ 749, cod. Calimach). a . 

1) Acest fapt ne face să vedem fărte clar că nu numa! practica, dar nic! legis-- 
latoril noștri n'a fost nicl-odată în stare, în trecut, să acomodeze principiile dreptului 
roman cu obiceiul pămîntului. În o aşa stare de lucruri, nu pote să fie vorba de Tecep-- . 

"ţiunea dreptului roman pe calea obiceiului pămîntului, 
2) Părerea opusă a d-lui Unger, se întemeiază pe $ 61 leg. Notariatului din 21 i ! 

Mar 1855, t. VI, 12, nota 3).
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„Originalul, odată oprit în cancelaria notarului, rămâne, în dreptul 
irancez, valid, cu t6te că, prin incuria sai negligenţa notarului, sar îi 
remis pe urmă în mâna testatorului.. Validitatea unui act nu pote: să 
"depindă de la un fapt imputabil depositarului (Zroplong, op. et loc. cit.). 

Lucrurile se judecaii tot așa şi sub cod. Calimach. Testamentul, o 
dată oprit în archiva tribunalului, rămânea valid, cu tote că pe urmă 
sar Îi dat în păstrarea, testatorului (Sfubenrauch, Il $ 587, nota 13). 

Codul Caragea, ce e drept, nu ordona oprirea testamentului autentie în archiva tribunalului, mărginindu-se numai a cere mărturisirea. testa- mentului. cu iscălitura archiereului locului, sati a judecătorilor, sai a trei - martori (part.. IV, cap. 1, $ 26). . | Care din aceste principii contradicătâre ale dreptului vechiti roman a prevalat în codul noi? - .: E . _ - “Socotinţa mea este.că s'a dat precădere regulelor de mai sus con- - Sacrate de cod. Calimach. - - “ Art. 892 cod. civ., presupune, în adevăr, că testamentul autentice se opresce în archiva tribunalului.. i Ă Preşedintele trebue să ordone, după acest art. depunerea testamen- tului olograt saii mistice la grela tribunalului, - - a De ce nu şi a testamentului autentic ? Pentru cuvântul simplu că Sa “presupus, că testamentele autentice se conservă la tribunal din mo= mentul confecţionării lor, Ie | 
Art. 1188 cod..civ., care să rapâriă la t6te actele autentice fără deosebire, ne face de asemenea să vedem î6rte clar că legiuitorul pre- supune tot-d'a-una presenţa testamentelor autentice în archiva tribu nalului Disposiţiunea art. 1188 cod. civ. se aplică, aceea-ce nu se contestă. și. în privinţa copielor legalisate a testamentelor autentice. : Așa dar copia-legalisată, pusă înainte de legatar, este credută, adver- sarul săă neputând cere de cât iniățișarea originalului, - i „Ac6sta este fără îndoială O .exc-pțiune. -- E Mi In adevăr, copia legalisată a unui testament mistic ar fi cu desă-: verșire inoperantă, adică incapabilă a funda pretențiunea legatarulu;, lipsa originalului lăsând să -se presupue că testamentul s'a revocat, afară numai dacă legatarul ar îi în stare să dovedescă că originalul a existaţ în momentul morții testatorului, arătând faptul particular care a adus perderea sati destrucțiunea lui (art. 1198 cod. civ. alin. 4), ceea-ce este, putem dice, imposibil. i Pa A | . Delendorul nu are, în asemenea cas, trebuință să - e6ră - înfăţişarea | originalului, pentru a se constata coniormitatea copiei produse cu origi- nalul. EL nu are nevoe 'să ridice o asemenea excepţiune dilatorie, ahân- du-se în posiţiune, aceea-ce constitue un avantagiii real,. să  obiecteze legatarului peremtoriamente -că Copia legalisată e destituită de ori-ce valâre, dacă nu se dovedesce mai întâi că originalul a existat in mo- mentul morţii testatorului, arătându-se faptul particular care a aduş per- derea sai destrucțiunea lui. 

IR - Presenţa copiei legalisate nu implică nici cum menţinerea. testa- - mentului. 
Testatorul, nimicind originalul, revocă tacitamente disposiţiunea sa-- 

Ss - . 

. 7
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de ultimă voinţă, cu tote că ar fi lăsat. să subsiste copia legalisată (De- molombe, t. XXII, No. 255, 256)... : Ri 
Conchidem: _ - = - | 
Copia legalisată- a 'unui testament mistie nu e credută, lipsa origi- „nalului lăsând să se presupue că testamentul s'a revocat. 
Numai copia legalisată a unui testament autentic e credută. 
De ce? . - a o 
Pentru că s'a presupus că testamentul autentic trebue să se găsescă „în archiva tribunalului, de unde numai în casuri excepţionale se pâte lua înapoi. Legatarul nu e ținut să producă originalul, pentru a'şi funda pretențiunea sa, căci presența presupusă a originalului în archiva tribu- nalului exclude - presumţiunea. revocărei testamentului. | - 
Argumentul tras din art. 1188 cod: civ., în sptijinul părerei că tes- (amentele autentice sunt a se conserva 'la tribunal, e prin urmare ecisiv. : - 
Alineatul 3 art. 1188 cit. dispunând că copiele scâse din ordinea Magistratuiui, părţile fiind laţă sai Ghemate cu tormele legale, ai deplină putere doveditre, confirmă mai tare incă soluţiunea ce am adoptat'o: 
Din ordinea magistratului se pote seste copie de pe un document, câre 

să găsesce în păstrarea tribunalului, iar nici-odată de pe un document care sar găsi in pastrarea unui particular care ar persevera în refusul săi, 
Un document reprodus chiar în extenso, intr'o hotărâre judecăto-. 

rescă, nu.se pâte considera ca copia unui act autentic, sc6să din ordinea 
magistratului, sai de îăță cu părţile cari ati asitat de bună voia lor. O 
hotărâre judăcătorâscă nu constitue nici-odată autoritatea lucrului judecat, 

„În privinţa mijlcelor de probaţiune respectivamente invocate de părți. 
Pentru validitatea testamentelor autentice să cere concursul urmă-. „t6relor circumstanţe: 1) Existenţa unui testament „scris şi iscălit de tes- - 

tatore. Testamentul pote să fie scris de ori-cine. Judecătorul, și el, pâte 
să vie în ajutorul testatorului, scriindu-i actul de ultimă voinţă. .Testa- 
mentul. trebue să fie iscălit de testatore ; dacă el declară. că nu știe, saii 
că nu pâte iscali, să face menţiune în procesul-verbal (v. înira No. 3) 
despre declaraţiunea testatorului şi causa cel împedică a iscăli (art. 
"863 cod. civ.). 2) Testamentul trebue să fie citit din cuvânt în cuvânt 

în audul şi în fața testatorului. Nu se pâte prin urmare îace un testa- 
ment autentic prin procurator. 3) Trebue să închâie un proces-verbal în 
josul testumentului scris şi: iscălit de _testator, menţionându-se iormali- 
tatea citirei și declarațiunea testatorului că testamentul este al săi, 
iscălit de -el şi facut din libera sa voinţă (art. 862 cod. civ.). 

Aceste formalităţi sunt a se indeplini, în cas când testatorul nu va 
putea veni dinaintea judecătoriei, de către un judacător numit de tri-: 
bunal, cu deosebire că, în asemenea-'cas, trebue să se menţioneze şi în 

„raportul acestui judecător, că saii îndeplinit formalităţile arătate în art. 
862 cod. civ. . | a 

Incheierea procesului verbal, adeverirea in josul testamentului scris 
„= şi iscălit de testator, este şi în acest de pe urmă cas, atributul esclusiv 

al tribunaluiui plenum). Arg. art. 862 cod. civ.: atât în raportul ce va 
iace judecătorul câud este numit cât şi în adeverirea tribunalului. 

- - Cum! Și judecătorii cari n'a fost de faţă și cari n'aii audit decla-
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raţiunile testatorului să facă o adeverire a testamentului! Curios lucru! 
Să se pue în sarcina judecătorilor de a adeveri ceea ce nai vădut și 

„mai augit! Ciudată lestatio mentis / Tribunalul e cu chipul acesta un 
instrument orb al judecătorului delegat. Numai noi nu avem secretul 

- acestor legi enorme. - RR A 
Răsăturile şi îndicaţiunile, notițele, vor îi. aprobate și subscrise în 

acelaşi mod ca şi textul actului. Nu se. va putea scrie nimic în prescur- 
tare, şi data nu se va scrie în cifre ci în litere (arg. art..29 cod. civ.) 1), - 

Originalul (minute) trebue să sa conserve la tribunal. Testatorul 
capătă numai un certitieat sau, cel mult, o copie legalisată (grosse). 

Aşa âr trebui să-se aplice legea. după părerea mea. 
Dar dacă am arătat quo eunduim, esi, e de datoria mea să adaog 

„că lucrurile se petrec cu totul alt-fel în practică. | 
. Testamentele autentice se'trec. în exlenso în un registru anume 
întocmit pentru acest 'stirşit. Ce pierdere de timp zadarnică! 

„+ Prin acte de ultimă voinţă se stabilese câte-odată, se va dice, . şi 
-_ drepturi reale (V. Marcadă, art. 639 îr.). ” Ie 

| Teanscripţiunea se îace însă, în asemenea cas, nu din oficii, ci după 
stă ruinţa. celor în. drept.. - . , - 

„Unele tribunale aă obiceiul a obliga pe testator să iscălescă în 
registru. - e 

Sa pretins: că ucâstă reproducţiune. a testamentului autentic în 
registru nu este o transcripțiune în sensul technic al cuvântului, ci sc6- 
terea unei copii din ordinul magistratului (art. 1188 cod. civ.). - 

“Dar segterea unei copii din ordinea magistratului e imposibilă 
în momentul contecţionării testamentului, adică atunci când în faţa magis- 
tratului. se găsesce numai testatorul singur. .În adevăr, art. 1188 cod. 
civ. vorbesce de «copiile scâse din ordinea magistratului, părțile fiind 

- «aţă sai chemate îormal...», etc. - Aa a 
„Dar, deosebit de acesta, ce utilitate practică presintă conservarea 

unei copii în archiva tribunalului ? “ - ă n 
Originalul e pâte “distrus, revocat! - SE i 
Copia subsistă cu tte astea în ondrea principiilor! . : 

| | IV 
Testamentele mistice nu ersă ignorate de legislaţiunile nâstre anterisie. „__ «Când cel ce face diata, nu vă ca să scie marturii cele scrise în «diată, este slobod, stringând'o sai pecetluind'o, să o dea să o iscălâscă <pe din afară, spuindu-le numai că este: diata sa» (Part. 4, cap. 1, $ 26, cod. Caragea.).. a SI Ra 
«Nu este trebuință ca martorii să scie. coprinderea. testamentului, «dacă testatorul. nu va voi să'i citâscă. înaintea lor, care atunci se nu- „«mesce tăinuit> ($ 741 cod. Calim).  : . - 

1) A dice că un act plin de ştersături şi răsături nea susceptibil de a fi învestit cu formula executorie (art. 1173 coq.. civ.), n'ar fi nici cura raţional. Resultă prin urmare din art. 1173 coă. civ., că regula consacrată de art, 29 cod, civ., este o regulă a Qreptului comun (V. art, 175 pr. crim), [ i 
, e . . , +. Le - suplinesce sub acest raport în Franţa lacunele codului Gil. a sa notariavulul 

probate este un act autentic,
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Taina consistă în arătarea testatorului că pevs6na moștenitorului e desemnată întrun. înscris deosebit ($ 744 cod. Calim) Proinde et ita scripserit : cușus. nomen codicillis scripsero, îlle miîhi. heres esto,... di- cendum erit, institutionem valere nullo jure impediente (1.10. Dig. 28,7). Și testamentele orale puteai să. fie mistice ($ 744 cit. Unger, System VI, Ş13 nota 8). - a aa 
Codul “actual a' părăsit aceste principii tradiţionale. | 
Intrebarea _ este de ce anume s'aii proscris, s'ait înlăturat testamentele orale, şi de ce se cere, pentru validitatea testamentelor mistice, : inter venţiunea judecătoriei ? * e _ iN Râspunsul e simplu. Legiuitorul a credut că dovada cu martori esto una din ocasiunile cele mai îrequente de iraudă și a căutat să înlăture, - pre cât se pâte, un mijloc așa de suspect de probaţiune. 
Cari erai, în adevăr, prescripţiunile cod. Calim. în privința testa- * mentelor scrise” de altul şi a celor orale 2 Se cerea concursul a 'cinci 

martori ($ 740 şi 746 cod. Calim.). N - 
Legiuitorul cere astă-di pentru validitatea testamentului mistice ur- . 

măt6rele condițiuni: -, m 
”. Testamentul „trebue să fie: 1): scris; 2) iscălit de testator; 3) strîns 

şi sigilat; 4) presentat. tribunalului cu declaraţiunea testatorului și actul 
„de superscripţiune şi 5) unitatea timpului şi a actului, a 

“Să examinăm aceste condițiuni una câte una. E 
1. Testamentul mistic trebue să fie scris. Dar <garanţia acestei 

<lorme nu reșede în. scrierea. testamentului, ci în citirea câ o Îace şingur 
«testatorul, și în declarațiunea prin care el îl atestă şi șil. apropiază 
«dinaintea notarului» (Demolombe t. XXI, .No. 333). De aceea e inditerent 
cine a scris testamentul, testatorul însuși sai un al treilea. “ 

„2. Se cere în al doilea loc iscălitura testatorului (arg. art. S65 ce. c.). 
la deeptul îrancez nu este așa. Iscălitura. testatorului nu e o formă 

solemnă a testamentului: mistic. Art. 977 în. arată anume ce formalităţi 
„particulare sunt de. îndeplinit când testatorul nu știe a iscăli. 

Legiuitorul nostru, în loc'să împrumute şi acestă disposiţiune înţe- 
lEptă, a prelerat să supue libertatea. de a testa la o restricţiune nouă, 
cerând pentru validitatea testamentelor mistice ca testatorul să serie (art. 

"865. cod. civ.), pe când -după legea franceză, incapacitatea de a face tes- 
tamente mistice nu lovesce de cât numai pe acei cari nu știi. sai nu 
pot. cili (art. 978 în). | | Aa - | 
Guam! Acei cari nu ştii sai nu pot scrie, să îie incapabili de a îace . 

„testamente' în iorma. mistică! Arţ. 864, alin. 2 cod. civ. declară din contra 
„elar şi lămurit că testamentul mistice pote să fie scris de altul. 

E de ajuns ca testatorul să ştie a citi pentru ca să și apropieze în 
"deplină cunoscinţă do cauză un testament scris de altul. 

Cu t6te astea nu putem presupune 'că, cerința de mai sus a-art. 
865 cit, e lipsită de sens, 

Legiuitorul, prescriind că «acei cari nu scrii sati cari nu pot scrie, 
-<nu pot ace testament în formă mistică», a vrut să dică,- dacă nu mă 
înşel, că «acei- care nu scriii saii cari: nu pot să îscălescă, nu pot face 
«testament în formă mistică». În adevăr, legiuitorul nostru a înconjurat 
tocmai disposiţiunea art. 977. îr. care. regul6ză ipoiesa când testatorul nu 

AL, Degr, ! Ă E | 15



226 de - ALEXANDRU DEGRE 

știe a iscăli, de unde resultă că a vrut să conslințescă opositul acestei 

Apo e statorele, din o causă posteridră subsemnării testamentului, 
va declara că nu pâte subsemna superscripțiunea, acestă declaraţiune se 
va trece în superscripţiune (art. 864 cod: civ, alin. ultim.). II | 

3. Hârtia pe care sa scris disposiţiunile testatorului, saii hârtia care 
servesce de plic, de va îi,.se va slrînge şi se va sigila (art. 864 cod. 

„civ. alin. 2). E inditerent cine îndeplinesce aceste operaţiuni, testatorul 
sati: un al treilea. E indiferent, -de asemenea, unde se face acestă strin- 
gere și sigilare a hârtiei, în care s'a scris disposiţiunile testamentare 
d'inaintea judecătoriei sai aiurea, - 

Hârtia trebue să se stringă, în cas de lipsă de plic (enveloppe), 
ast-iel ca să nu se vadă nici cura: scris6rea. 

“Unii din interpreţii dreptului irancez susțin că cuvântul “«sceller> 
avend două înţelesuri, unul mai restrins (a marca cu un cachel) și altul 

“mai larg, şi care e sinonim cu.a închide exact, mar îi juridie a se în- 
ţelege legea -în sensul.mai riguros (V. analisa acestei păreri. Jarcade, 
art. 976 în... | 

Ac6stă controversă nu are nici un cuvânt de a fi sub codul” 
nostru, a - a 

Cuventul latinesc sigilla sigillorum desemnă tocmai figurele săpate - destinate a se întipări în ceară. A sigila vrea să dică a pecetlui, a pune un cache, e e 
Puțin importă a-cui e pecetia care s'a întrebuințat. Cu tâte astea cred că n'ar fi fost răi dacă legea ar fi piescris ca să se aşeze, spre neschimbare, pecetia testatorului. E Hârtia trebue să fie bine strinsă ca să nu se potă deschide fără îractura sigiliului.. | - i 
4.. Testatorele va declara, că. disposiţiunile din acea hârtie este tes- tamentul săă, scris și iscălit de el Însuși, sau scris de altul şi iscălit de dânsul (art. 964 cod. civ. alin. 4), - - , | Intrebarea este cum se va proba, în cas de contestare, că testa- torul în adevăr a făcut declaraţiunea de: mai sus? Pe calea ordinară, saii numai prin exhibiţiunea unui act autentic ? . , - Evident, deelaraţiunea din cestiune trebue să îie menţionată, sub pedâpsă de nulitate (art. 886 cod. civ.), într'un act autentic, Și anume în actul de superscripțiune (d'asupra serierei), . - în E Tribunalul, dispune în adevăr art. S64 cit. alin. 6, va face actul de -Supsrscripţiune 1) pe hârtia în care s'a seris testamentul, saii pe hârtia care servesce de plic. a Ia - Actul. de superscripţiune este 'un proces-verbal destinat a coprinde declaraţiunea de mai sus și anume că: testatorul a adus un testament scris, iscălit, strîns şi sigilat, declarând că acel act este testamentul scris de dânsul, sai de altul și iscălit de dânsul. - .- -. - i Aceste enunciaţiuni,. o repet, sant de rigore, și nu numai facultative. In adevăr, nu se pâte admite că acestă disposiţiune consistă în a 

1) Suscriplion,. ipti : actul 00 silitiRonganu o0uscipion. Legea nostra dice cu. tâte astea din erdre; . 
+
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dice: tribunalul e dator să închee, “sub pedepsă de nulitate, un proces- 
„verbal, în care. cu 16te: astea va putea să nu menţioneze nimic. 

Am ajunge ast-iel, aceea ce nu este admisibil, la conclusiunea neju- 
ridică : La loi Samuse (V. Marcadă, art. 976 îr., No. IV). 

„__ Notarul-cure e rudă cu testatorul în linie directă, în ori-ce grad, 
şi în linie colaterală, până la gradul. de- unchii sai nepot inclusiv, nu - 

- pâte, după legea franceză. din 25 Ventose (art. 8) se închee actul: de 
superscripţiune. 

Legiuitorul nostru. a crequt și, îmi pare, nu sa înșelat, că putem 
să trăim şi fără notari. 

Instrumentarea. actelor autentice s'a- atribuit” la noi judecătoriei." 
Aceea ce legea n6stră a negles să lacă, este că n'a creato dispo- 

- sițiune generală, în 'care să se îi enumărat formalităţile . de cari actele - 
autentice trebuesc a îi înconjurate sub pedâpsă de nulitate 'și să se fi 
„determinat cu de-am&nuntul atribuţiunele judecătoriei în materie de acte 
autentice, siera competinţii lor şi incapacitatea lor în cas de înrudire cu 

“ disponentul sai cu vre-una din părţile contrahente. 
"Acesta este o-lacună fatală. 

Sar putea obiecta că recusarea “judecătorilor este, sub acest raport, 
o. garanţie. îndestulătâre. Dar cine să'i recuse când-e vorba de un mori- 
bund care'și declară ultima voinţă dinaintea judecătorului. delegat de 
tribunal? 

Recusarea se reportă la procese, şi nici cum. la acte autentice. 
Decisiunea - chiar pronunţată de judecători recusabili, a cărora recu. 

sare însă nu sa propus, nu e nulă (V. Chavau Carre, II, quest. 1392). 
Testamentul mistic nu e nul nici în cusul când judecătorul, care a 

încheiat actul de superscripţiune, e cu sciinţă interesat în causă (de 
exemplu în casul când ar îi scris singur testamentul prin care i se lasă 
un legat).. Pestamentul e mistic, ceea-ce. vrea să. dică că judecătorii sunt. 
legalmente presupuși că iguoreză ce coprinde disposiţiunea interidră. O 
incapacitate legală nu se pote iunda pe un fapt legalmenle ignorat 
(Demolombe, i. XXI, No. 362 în fine). 

„Secretul e de altă parte facultativ pentru testator. Divulgarea secre- 
tului nu aduce nici o atingere validității testamentului. - _. 
"Tribunalul saii șudecătorul nuinit face actul de superscripţiune. 

Când testatorele din causă de bâlă va îi în neposibilitate fisică de 
a se presenta dinaintea tribunalului, atunci presentarea testamentului; 
pecetluirea lui și declarațiunea sus "menţionată, se vor Îace dinaintea 
judecătorului numit de tribunal (art. S64 cit, alin 5). | 

Judecătorul e numit de complectul tribunalului |. 
“Acestă lege nu e de natură a satisface tâte trebuințele, 
Cine-va surprins n6ptea de o bâlă gravă doresce să testeze. Inca- 

pabil, în starea în care se găsesce a face un testament olograt, e silit 
să recurgă la iorma autentică sai mistică. 

Tribunalele n'aii natuiralmente -un servicii de n6pte. Fatalitate! Bol- . 
navul va trebui să moră netestat, 

Numai chiemând doi judecători sar face posibilă tant bien Que mal 
aplicarea art,. 861 şi SU4 cod. civ. ,
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Actul-de superscripţiune trebue să îie iscălit atât de testatore, cât 
tribunal saă de judecător (art. 864 cod. civ., alin. 7) 

5. Formalităţile constitutive ale actului de superseripţiune nu vor: 
putea îi întrerupte de nici o altă operaţiune (art. 864 cod. civ. alin. 

i) de superscripţiune,. odată început, trebue să se slirșescă în o 
” singură ședință, uno eodemgue- die, şi în acestă unică ședință să nu se 
suspindă.spre a se face un alt act (alienum aclum). , 

Aceste puncte odată lămurite, să examinăm acum ipotesele prevă- 
dute și regulate de„articulii subsequenţi.. * A , , | 
"Când testatorele .nu pote vorbi, dar ştie a scrie, atunci declaraţiunea 
că testamentul este al săă o îace în scris, în capul actului de superserip- 
țiune, înaintea judecătorului, numit, sai înaintea tribunalului. A 

Tribunalul sai judecătorul numit va constata în actul de superscrip-, 
„tiune declaraţiunea testatorelui (art.. 866 cod. Civ.) 

„- Legiuitorui nostru, 6vitând viciile art. 979 în. semnalate de interpreţii 
- dreptului” francez (Demolombe, XXI No. 404, 405) nu cere ca disposi- 

țiunea interidră -să fie scrisă și datată cu mâna testatorului, care nu 
“pâte vorbi. - o i - In casurile când se numesce un judecător, el va comunica procesul 
„stă verbal tribunalului, -care va legalisa actul de superseripţiune (art. "867 cod, civ.).. i a i 

Acestă disposiţiune e îsrte corectă. Judecătorul delegat are o jusis- dictio voluntaria mandată ; el singur face actul de superscripțiune, adică procesul verbal .despre îndeplinirea formalităţilor esenţiale. - : Legiuitorul a cores în art. S67 :cod. civ. delectele art. 862 cod. 'civ.. ce le-am accentuat când am vorbit despre testamentele autentice. 
Judecătorul delegat nu :are după disposiţiunea . incaliticabilă a art. 862 cit. o jurisdiclio mandata, el e un simplu informator ul tribunalului, însărcinat şi autorisat'a îace numai și numai, un simplu 'raport.. Indepli- „nirea iormalităţilor esenţiale. trebue 'să se menționeze atât în raportul judecătorului delegat (un raport. prescris ad solemnilalem !) cât şi in adeverirea tribunalului. Judecătorii cari nai: vEdut pâte în viaţa lor pe -. . testator să menţioneze în adeverire (se pote menţiona ceva ad solem-: nitatem într'un proces-verbal, iar nu într'0 adeverire /) că_sai îndeplinit „t6te iormalităţile esenţiale! Un adevărat logogrill --- 2 - | „Aceste aberaţiuni neaudite și nepomenite lipsesc — o constatăm cu o vie mulţumire —'în art. S67 c. civ. e Pa „_„. „Judecătorul delegat nu e limitat a iace. numai un raport, el încheie cu deplină competință - procesul-verbal. despre îndeplinirea formalităţilor esenţiale. a - E Aa | | iai | “Tribunalul are un singur lucru de făcuţ şi anume 'de a legalisa. procesul-verbal încheiat de judecătorul delegat. 3 Actul de superscripţiune este un'act de notariat. Preşedintele tri- bunalului trebue. să legaliseze actele de notariat şi după . prescripţiunile i dreptului francez (Larombiăre, IV, art. 1317, No. 31). (Dreptul, 1875). 

și de 
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Testamentele făcute sub o condiţiune peste putinţă 
DR sai neiertată, - . 

„+ Dreptul de a testa avea la Romani însemnătatea unei dogme reli-: 
giose. Testamentul era aparatul unei continuări măestrite și supranaturale 
a existenţei.. E a e 

Transcendenţa voinţei, ' care e trăsura esenţială a testamentului - 
roman, se pote pune în "paralelă cu transcendenţa spiritului, care e 
iondul religiunii “creștine 1). Voința metafisică trăia şi după încetarea 
voinţei naturale; ea avea un altar în casa răposatului (lararium,, altar, 
de care şi un streîn, care dobândea proprietatea casei, se apropia cu pietate. 

Dreptul de a testa aparţinea ast-iel mai mult dreptului public de 
cât dreptului privat. Familia romană era o corporaţiune politică: agnaţii 
escludeaii rudele de sânge.. - | 
| Testamentul român își avea ast-iel genesa sa şi rădăcina sa nece- 
sară în una din ideile fundamentale ale istoriei, în ideea fizității, idee 
care, învelită la. Romani în misterele unei religiuni naturaliste, j6că un 
rol însemnat şi în. concepţiunea actuală a lumei și a vieţei, concepţiune 
care ne întăţiş6ză planul minunat al naturei; simetria și armonia univer- . 

_ Sului, ca -o apocalipsă visibilă a unui Dumnedeă în natură. . 
Equitatea, care şi-a bătut o cărare cu ajutorul jurisprudenţei în 

“ cele-lalte domenii ale dreptului, nu. putea să străbată în acestă parte a 
dreptului de cât cu ajutorul-legislațiunei. Preclor heredem non facere 
polest. A E - i a 

In lipsa îdeei pure a îndividualismului, care se p6te nasce numai 
dintr'un' mijloc social neconrupt, se r&spândea în lumea romană odată 
“cu crescerea corupţiunei sociale egoismul. cel mal urîcios, care. începu 
să sape temelia testamentului roman, să taie acestă arteră specilică 
romană. De a | 
"Acestă schimbare anarchică sar îi sfirşit cuo jalnică coniusiune 

bizantină ca în Orient, dacă nar îi mijlocit împrejurări” priinci6se, cari 
înlesneaii reînvierea: ideilor pure romane şi contopirea lor cu ideele iranco- 
germane. „ i Ni 

' Germanii cuceritori nu cunosceaii de cât dreptul de moştenire ab .. 
întestalo 2), în care sa întipărea identitatea morală a pers6nelor din cari. 

„se compunea familia, şi acâstă concepţiune era in legătură cu o con- . 
- cepţiune politică .superidră, care ar fi împedicat vecinic iîntemeiarea unireă 
naționale, dacă ea nu sar îi pătruus şi inlănţuit reciproc cu ideea ordineă 
transmisă de Romani. | Da - e 

Cestiunea de a se sci care este efectul unei condițiuni imposibile 
saii imorale înserate întrun testament, a ocasionat o controversă celebră 
între. Sabiniani şi Proculeiani. Cei d'intâii, cari se ţineau de. litera - 
legei, de ordinea transmisă, susțineau că asemenea condițiuni anuleză 

“întreg . contractele, dar sunt a se considera ca nescrise la testamente. 

  

1) Lassalle, das WVesen des 'râmischen und germanischen. Erbrechis, . pag. 
585, nota 1. -- - La E i : , 

„ 9) Tacitus, German, Cap. XX: “Heredes tame successoresque sui cuiqate 
diberi, nullum testamentum, * >. ia -
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Cei d'al doilea, cari stăruiati pentru o interpretare mai liberă, pretindea 
din contră că asemenea. condițiuni anulsză întreg atât: contractele cât și 
testamentele. - ” , 

Lumea Îranco-germană, care simţea că nu o p6te scâte . în capete 
cu propria ei comâră de idei, se aculunda în teoriile romane, şi ea slirşi 
prin a'şi însuși teoria Sabinianilor care era recepută în codul lui Justinian. 

„Acestă concepţiune o întâlnim şi astă-di încă în multe legislaţiuni 
„contimporane 1), ceea-ce dovedesce că nu se pâle 'dice că dreptul de 
moştenire ab întesiato e mai substanţial de cât dreptul de a testa. Tote 
sistemele moderne ale dreptului de moștenire se înlăţiş6ză în principii 
ca 0 regulare positivă a moştenirilor,.regulare ce o face societatea deter- 
minând în fie-care epocă raportul între îixitate și mișcare, drept şi equitate 
socialism și individualism, lege și morală. - 

Și teoria de mai sus a Sabinianilor era mai mult produsul compro- 
misului în tradiţiune şi progres de cât o doctrină în care să se găsâscă 
liniile pure ale dreptului moral. Departe de a se inrădăcina în tărâmul 
metaiisico-religios al spiritului dreptului roman, departe de a pleca: nestră&- 
mutat de la ideea. că testamentele, în deosebire de contracte, sunt lucruri 
siinte, cari nu se pot răsturna, departe de a se robi absolut împedicărei 
(favor lestamenlorum), care se punea în calea progresului. în acâstă 
materie, ea căuta să mijlocâscă practic între curentele extreme, căci se 
admitea în deobşte că o condiţiune în preleritum collala care nu se 
îndeplinesce  (codiţiune dară imposibilă şi ea!) nu este a se privi ca nescrisă 2). Ă Mi 

Acestă: concepţiune în același timp pragmatică și ideală, departe de 
a. impune lumii propășite un „principii care aparţinea unei alte epoce, 
departe de a întige un spin distrugător in carnea vie a progresului, pleca. 
din contra de la ideia drâptă că o teorie absolulă nn se pâte realisa de 
cât când controversele pier ca întunericul dinaintea luminei, când o opi- 
niune. publică luminată și precisă închezăşuesce maturitatea unei solu- ţiuni definitive. | 

Codul austriac. anticipă 3) acestă evoluţiune naturală a ideilor și dete 
- 0 sancţiune formală teoriei opuse a 'Proculeianilor a. - - 

  

1) In codul Napoleon, în codul saxon şi în codul prusese. Codul prusesc distinge: condiţiunile șelicite, coprinse întrun. testament, sunt a se considera ca nescrise; con- sut “pure, posibile, din contra, anul€ză testamentul întreg. (Veqi şi codul italian, art, 5), | Ă - : 2) Savigny, System des rămischen Rechtes, II, $ 124, pag. 205. o 3) In Fnglitera s'a introdus, neatârnat de dreptul roman, 0 normă, care are asemEnare cu aceea a Proculeianilor, o normă care, departe de a constitui o antici- pare teorelică, e produsul natural al consuetudinilor engleze, Sciinţa care a conlucrat în Englitera la creaţiunea dreptului e cu totul independentă de sciinţa dreptului roman. 4) Codul austriac ($ 698) distinge între condiţiunea suspensivă şi condițiunea 
nul în întregul săi; un testament, din conira, care se face sub o condiţiune resolu- torie, iraposibilă sai nelicită, rămâne valabil, şi condiţiunea numa! se consideră ca nescrisă. Vom lămuri lucrul printr'un exemplu, ca să ne încredințăm că anticipaţiunea teoretică odată admisă, nu se pâte tăgădui că acâstă distingere e logică Şi “ simetrică. A vinde moşia sa lul B sub condiţiunea resolutorie de a plăti prețul înlăuntrul: unu! termen fix, Acestă convențiune se împarte, adevărul căutând, în două convenţiuni : 1. O convenţiune principală necondiționată, adică vîndarea moşiei ; 2. 0 convenţiune 

2 
II



  

. | a DESPRE TESTAMENTE „981 

Doctrina de mai sus a Sabinianilor nu apare nici ostă-di ca o îrunză 
s6că, care trebue să -cadă, împinsă de germenul unei trunze DOui, care are să o înlocuiască, ME | - “ 

Părerea opusă numără mulți aderenţi, dar controversa stă neclin- tită, și nu există o cominunis opinio' a autorilor, un verdict absolut al! sciinței într'un sens saii într'altul. Ia tabăra  Sabinianilor se găsesc jurişti ca Savigny, Dlihlenbrucl, Demolomte, îilosoti ca Trendelenburg 1). 
Controversa e naturală în faţa coniusiunei care s'a născut din amal- gamarea teoriei romane cu obiceiurile iranco-germane. ! _ 
Naţiunile pot uşor să'și însuşescă. așezămintele streine neînţelese în - 

esenţa lor internă. Juriştii pot ușor să pândescă caracterul juridic exterior . 
al acestor aşezăminte și să le transplante, Ceea ce ese de aci nue nici 
odată o jeală recepțiune a elementului strein. Așezămintul strein, se aşeză, 
neînțeles în ideia sa, sub stăpânirea ideei naţionale a poporului imitator 
și se unesce întrun chip violent intr'o unire curat exteridră, Aşezămintul | 
strein, despoiat aci de ideia sa, trebue să capete o altă față juridică, de 
cât pe tărâmul să&ii natal, şi din acâstă causă. se nasce după. scurgerea 
unor peridde de timp mai lungi, aparenţa că el aparţine înventariuluă 
înielectual proprii, al naţiunei imitaibre, dar el e în realitate numai 
într'o așa unire cu- elementul 'autochton, ca un spin cu carnea cel în- 
conj6ră 2). NE ie o a 

„„. Legislaţiunea romană, în care dreptul. de moştenire se contopea cu 
dreptul de a testa, s'a incorporat, o repetăm, cu obiceiurile franco-ger- 
mane, cari nu cunosceaii de cât-dreptul de: moștenire ab sulestato. 

D. Laurent crede că acâstă amestecătură s'a îndeplinit sub ânrâu- 
rirea tradiţiuneă franco-germane, de unde ar urma că maxima consue- 
tudinală, după care moştenirea ab îniestato era regula, iar testamentul 
-ecepțiunea, a întunecat, a eclipsat în cele din urmă idea romană contrarie 5). 

Inţelegem acâstă iubire de precădere pentru obiceiurile iranco-ger- 
mane. Există o şedlă, care crede în puterea magică a acestor obiceiuri, 
care își inchipuesce că naţiunile se vor putea scăpa cu ajutorul lor de 
otrava cosmopolită a teoriilor romane. Dreptul naţional în fie-care ţară 
caută să -năbuşșâscă principiile romane.. Ori-cum fie, dreptul roman nu se 

2 . 

  

" accesorie condiţionată: resoluțiunea vinqărei sub condiţiunea suspensivă : ut fundus 
înemtus sii, si ad diem pecunia soluta non sit. Când dar se însereză într'un act o - 
conâiţiune resolutorie, imposibilă saii nelicită, - atuncr- rămâne în picidre disposiţiunea 
principală, care nu e condiționată, şi nurmal disposițiunea accesorie, care singură e 
„condiţională, cade şi dispare. ERE - 

-1) Savigny, IN, $ 124; Diihlenbruch, ad Gliick, XLI, pag. 79; Demolombe, 
XVII, No. 202; Zrendelenburg, Naturrecht, $ 143, pag, 312. 

2) Lassalle, das Wessen des rămischen. and germanischen Erbrechis, pag. 
593—594, Sciinţa comparată, -care j6că un ro! aşa de mare în dilele nostre, e şi ea. . 
încă în stadiul imitaţiunilor, O naţiune, orl-cât ar fi ca de înaintată, pipăe în întu- 
meric, când ea se pune a legifera. Nu există nici o naţiune, care să se potă lăuda că 
dreptul e! e:dreptul țipic al lumel întregi. Ce chaos de conlroverse nemistuite se des- 
făşură dinaintea n6stră când compară, de exemplu, codul comercial german cu codul 
comercial belgian revisuit şi cu noul cod comercial italian ! Să nu ne închipuim dară 
că ne putem pune la masa gata (ad paratas epulas) “a progresului ce se realiseză 
în alte ţări. Lumea se rostogolesce în controverse sterpe şi metoda înhtitivă -a drep- 
tului are pote mai mulţi sorţi de -e se desvojta în Orient de cât în Occident, i 

'3) Laurent, VIU,.No. 477 şi urm. .
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pote asemăna cu o insulă de curând descoperită, a căreia cucerire să 9 poţi respinge saii primi după plac. Un legăment istoric unesce dreptu 
roman cu dreptul unei. părți însemnate din Europa, ȘI acesta nu este un 
răă, căci jurisprudenţa, restrinsă în acestă limită, se deprinde cu preci- 

- siunea 'argumentărei.. Codul nostru a jăcut și în acestă materie multe împrumutări dreptului roman. Succesiunile ab întestalo se înlăcișeză în “adevăr sub codul nostru ca testamente tăcute și presupuse ale- aceluia care n'a dispus expres de bunurile sale 1). Revoluţiunea cea mare a lăsat să se pârdă în fum idea ruginită că «Dumneqei face moștenitori». ]dea- lul epocei n6stre este că fie-care om trebue să deosebâscă singur ce este moral de .ce-este nemoral. Când omul a omis dea spune ce i se pare lui că este mai morăl, atunci intră legea la mijloc, câre presupună voința „omului, plecând întru acâsta. nu de la o morală absolută, ci de la o obser- „„Vaţiune şi experienţă. Părintele de familie, chiar când există moștenitori reservatari, e oprit să lacă daruri peste partea disponibilă, dar el e încolo stăpân pe averea sa şi are o putere absolută de a dispune de bunurile sale. Consuetudinile iranco-germane restringeaii din contra puterea de a testa pentru tot felul de bunuri. 
Dar, chiar de am admite contrariul, chiar de am recunâsca împreună cu Marcade că dreptul nostru «departe de a face, ca Romanii, din tes- tament chipul privilegiat al transmisiunei bunurilor unui defunct, il pri- vesce, din contră, şi cu dreptate, ca o excepţiune la dreptul comun, căci - dreptul comun este succesiunea ab întestalo, care se bucură de o mult „mai mare fav6re şi presintă o aplicaţiune mai frecuentă de cât testa- mentul 2), ce înrîurire ar putea să aibă acâstă părere a nostră asupra „Cestiunei de a şti dacă o condiţiune imposibilă sai nclicită. înserată: într'un testament este a se privi ca un capul el fundamenhuimn al tes- tamentului sai numai ca 0 clausă accesorie, care nu face să cadă intreg . - testamentul ? | Sa 

>” Ar.resulta re din idea că testumentul. e un fenomen juridice excep- țional ca la cea mai palidă îndoială ce-s'ar ridica asupra validităţei sale, trebue să'l svârlim peste gard? Nu este din contră o regulă de inter- pretare admisă de tâtă lumea că, în cas de îndoială, trebue să De : pro- nunțăm pentru validitatea testamentelor (actus intelligendi sunt polius ul valeaut quam ut pereaut) 3).- Intenţiunea. disponentului ar îi sin- „gură decisivă după dreptul comun. : e o. „+ Dar'e- mai presus de ori-ce îndoială că legiuitorul nostru n'a înțeles să lase să se hotărască, în fie-care cas particular, dacă o condiţiune, care e coprinsă într'un act, e o condițiune, care formâză un tot nedes- părţit cu: actul in care ea se găsesce, sai o condiţiune accesorie, la care nu :e supusă Voința domnit6re și finală a actului (utile per inutile non | vitiatur), căci el dispune G& Driori în art. 1008 codul civil că  «condi- „ iunea imposibilă, Sau contrarie bunelor moravuri, sai proibită de lege „este nulă, și desființeză Convențiunea, ce depinde de dânsa»... Intrebarea este dacă, acestă normă : decretată pentru contracte se 
1) Domoloimnbe, XII, No. 81. 2) arcade, asupra art. 900 'coâul Napoleon “No, 2,. 3) Aubry et Rau, VII, $ 712 text şi nota, 7,:pag. 461. 

=
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antitipul unei alte idei tradiţionale, care: o întregesce, 
Legiuitorul a înţeles, sar putea dice, să aplice disposiţiunea -art. 

1008 cit. și testamentelor, căci el a eliminat art. 900 din codul Napoleon, 
care coprinde o normă deosebită. pentru testamente, şi unu din motivele . 
cari ai determinat pe legiuitor de-a anula contractele iăcute sub'o con- 

- diţiune imposibilă saii nelicită, anume: temerea că, dacă sar sterge 
numai condlţiunea și sar lăsa neatins contractul, părţile s'ar crede legate 
printr'an îalș punct de onsre. la îndeplinirea condiţiunei. imposibile sati 

_nelicite sub care ele aii contractat, trebuia să îl determine de asemenea - 
să anuleze și testamentele făcute sub o codiţiune imposibilă sati nelicită, - 
Voința e nedivisibilă şi ea nu se pste scinda. - E 

Ne vom încredința îndată despre îragilitatea acestei argumentaţiuni. . 
» Când se. eliminâză o parte dintr'un sistem strein de legi, ce se 

copieză, conclusiunea, trebue să fie că s'a înţeles a se umple lacuna, ce 
se nasce ast-iel, cu'o idee” naţională, iar nu cu un neologism, cu un 
criticism negativ, precum e teoria de mai sus a lui Afarcade D) 

- Codul nostru civil dice expres că legile _n6stre civile anteridre sunt 
abrogate numai întru cât disposiţiunile coprinse intr'ânsele ar fi: con- 
trariă principielor astă-di domnitâre (art. 1912 codul civil). - RR 

Codul Calimach reproduce principiile codului Justinian ; el, declară 
nescrise condiţiunile imposibile gaii nelicite. «Condiţiuneu peste putinţă — 

„dispune $ $81 codul Calimach — se: socotesce nimica. Deci va lua nescine - 
"fără împedicare acele lăsate lui cu asemenea condiţiune». | 

„ Codul Caragea normsză efectul condiţiunilor imposibile: numai.la . 
tocmelă (art. 4 de la: tocmeli) și nu decide cum trebue să se privâscă 
testamentele făcute sub o condiţiune imposibilă ; dar nu este. îndoială că, 
trebue să ne conducem de codul Justinian ca'să complectăm, să întregim, 
aceea ce lipsesce în codul Caragea. : > e 

Dreptul acesta. national nu umblă pribeag în casa părintescă și co- 
*- dul Alexandru 16n | nu-l respinge ca, un element eterogen. | E 

„Art, 1008 cit. al codului civil în''vigâre e scris numai pentru con-- 
tracte 2) şi resultă până la evidenţă din consecuenţa internă a lucrului 

aplică și testamentelor, dacă ea e realisarea unei idei moderne saii numai 

, 

că testamentele s'au așezat sub o altă regulă. “ 
„_- Rațiunea, care a dictat. disposiţiunea coprinsă în art. 1008 cit. 

- pentru contracte, lipsesce absolut, precum vom vedea îndată, la testamente. 
„Logica nu se împotrivesce dar să admitem două regule diferite, una 

- pentru contracte şi alta pentru testamente. | | o 
Regula .croită pe trupul testamentelor în $ 881 codul Calimach și 

în $ 10 Înst, cartea II, titlu XIV, nu este prin urmare logic necompa- 
tibilă cu regula edictată în art.. 1008 -cit. pentru contracte. o. 

Aceste două regule se întregesc reciproc, ele sunt două verigi ale 
aceluiași lanţ și alcătuese împreună un tot simetric. : 

Nu e vorba în art.-1008 cit. de efectul condiţiunii imposibile sati 

1) D. C. Ştefănescu a desvoltat cu mult talent acest - criticism. negativ. Veqi 
“Dreptul No. 12, din-.1879. - - 

2) Donaţiunile sunt şi: ele contracte şi cad, prin urmare, sub -aplicarea art. 
1008 codul civil,. IE Ne |
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nelicite din punctul de vedere .Zogic, căci atunci sar Îi ajuns la același 
resultat pe temeiul principiilor generale, cari cârmuese condiţiunile şi nu 
ar îi lost trebuinţă de o normă specială. E 

Legiuitorul privesce aci condiţiunea sub colţul „Draclic, el caulă 
întențiunea probabilă a părţilor sai a testatorului Și resultatul acestei cercetări nu pote să fie acelaşi la contracte. și la testamente. , „Vorba. oracul6să a lui Gașus că abia sar putea indica o rațiune bună a deosebirei ce's'a stabilit în acestă: privire intre contracte şi tes- „ “tamente (viz îdonea diversitatis ratio reddi polest), - nu . dice alt-ceva de cât că insuficienţa sciinţei dreptului împedica: atunci pe învăţaţi de a „ descoperi. adevărata causă DD a 

Motivul de deosebire, care nu era încă descoperit. în timpul-lui Gajus, sare astă-di la ochi. - - -Art. 1008 codul civil e motivat” pe aceea căa despărţi condiţiunea de restul contractului ar îi, în cele mai multe casuri, a merge în contra voinţei părţilor. Când cine-va promite o sumă de bani pentru săvârşirea unui delict, dacă s'ur scâte din contract numai condiţiunea, atunci s'ar schimba arbitrar “contractul în 0. donaţiune în contra intenţiunei neîn- doelnice a părţilor. Cea-Paltă parte, de şi complice a unei lapte nelicite, S'ar bucura de-un beneliciii- în disprețul moralei. Părţile nu perd de alt- minteri nimic, căci. ele sunt libere să facă o nouă toemelă, Ai Intâlnim o ordine de idei cu totul dilerită când ne întârcem la tes- tamente. 'Testamentele. sunt înconjurate de atâtea forme rigurâse, în cât, după biruirea atâtor pedici formale, nu pote să fie indoclă că testatorul are voința necurmată de a testa, voinţa finală și domnitdre, care nu e subordonată unei condițiuni accesorie, imposibile sai nelicite. Testatorul neavând a ţine semă de o altă voinţă rivală, 'este îndoslă și nu se scie - „Care este adevărata sa intenţiune şi tocmai pentru aceste casuri nein- doelnice s'a statornicit regula care dice că se presupune validitatea tes- tamentelor, Quauz în testamento ambigue, aut etiam perperam, scriplum „est: benigne interpretari, et secundum id quod credibile est cogitatum, „credendum est (L. 24, Dig. 34,:5). “Dar, chiar de am presupune că, despărţind condiţiunea de restul testamentului, am merge, într'un cas dat, evident în contra voinţei cisponentului, acesta n'ar îi un T6U, căci lega- taral nu e complicele condiţiunei imorale ce i se impune. Când, din contra, presumpţiunea e- întemeiată, nu se maj pâte scula din mormânt testa. torul casă îacă un alt testament, îâcultate care există tot-d'a-una la contracte. Legea trebue să ocrotescă buna credință a, legatarului, căci el "luptă pentru-a nu. perde 2). _ a e E Scopul esenţial este de a iace. condiţiunea imposibilă sai nelicită să nu producă. efect, căci acesta ar îi0 palmă ce sar da moralei. Acest . „Scop se pâte atinge pe două căi diferite, sau anulându-se actul întreg, sau separându-se condițiunea de restul actului 3). şi anulându-se numai 

- 1) Compar. Iering. Zvech: în Recht, II, 560 7 2) Savigny, op. et loc. ciţ.. p 2 Pag 800, nota, 3) Intâlnim alte aplicațiuni ale principiului scindărer voinţer în art. 1067 codul: 

“civil si i , 
“ 

escedăză esta maximului dobânţilor, căci împrumutul rămâue valabil cu tâte că se :
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condiţiunea. Codul nostru a urmat prima cale pentru contracte (azt. 1008- 
cit.) şi cea-Valtă pentru testamente,- -. - 

Temerea că, dacă s'ar şterge numai condiţiunea şi s'ar lăsa neatins 
actul, părţile sai legatarul. s'ar crede legaţi, printr'un îals punct de onâre, 
la indeplinirea condiţiunei imposibile sai nelicite, n'a jucat un rol în acâstă 
lucrare legislativă. In secolul de positivism în care trăim, nu este de 
temut că legatarul își va schimba religiunea ca să placă unui testator 
superstițios.sai că el nu va -trece la o a doua căsătorie ca să placă . 
soţiei sale gel6se care “i-u lăsat un legat sub-acâstă condiţiune. ” 

Codul Alexandru Ioan I amintesce numai în art. 1008 cit. o parte 
a teoriei Sabinianilor lără a se întinde mai -departe asupra obiectului, 
sciind că întrega teorie se p6te lesne reconstrui cu elementele tradiţio-'. 
nale ale dreptului (țării. Nu se pâte admite că un legiuitor înţelept hotă-: 
răsce o cestiune de o însemnătate aşa de mare prin pură tăcere într'un 
inţeles opus dreptului tradiţional al ţărei. Atât filiaţiunea istorică de idei 
cât şi absenţa unei teorii necontroversate asupra acestui punct, îl sileaă 
din contra să se pronunţe expres, dacă într'adevăr voia să inoveze 1). 

Obiceiurile iranco-germane n'a aruncat valurile lor în Orient. Dreptul 
roman nu este pentru noi o giorie streină care se ridică pe sema onbrei 
naţionale. Ori-ce pas înainte pentru desvoltarea metlddei intuitive, ce ne-a 
transmis'o Romanii, este o cucerire pentru sciinţa dreptului, căci numai - 

- aşa suntem în stare să simplificăm formulele, să zidim podul către Statul 
actual răpitor și Statul ideal al viitorului, să dăm o imboldire geniului 
naţiunei ca să conluereze la opera universală a progresului dreptului, să . 
împreunăm puterea creatâre a unui popor, care se entusiasmeză pentru . 
dreptul. săi, -cu reflexiunea rece a juristului profesional. (Dreptul, 1884). 

= 

| Condiţiunile neposibile nu sunt condițiuni |adevărate, de 6re-ce le 
lipsesce unul din elementele esenţiale ale condiţiunei: necertitudinea eve- 
nimentului. . - a . 

Condiţiunile nemorale, din contră, îac să atârne existenţa saii revo- 
carea actului condiţional. de la un eveniment viitor şi necert, de la un eve- 
niment însă, a cărui îndeplinire e de îapt posibilă, de drept neposibilă. 

Legea pune în adevăr, printr'o ficțiiine, condiţiunile nemorale pe-o 
linie cu cele neposibile. Avem aci a face cu o oprire, cu'0 escepţiune, 
care este a se interpreta restrictiv, şi nu cu o condiţiune a dreptului 

COMUN, . | iN , - - 
. Asimilarea este ea absolută? Evident că nu. Daca ar îi esact că 

faptele nemorale sunt absolut neposibile, nu s'ar putea înţelege de loc de 
__ce se admite de (6lă lumea că contractul făcut sub condiţiunea de a se 
abţine de un delict, e nul (L. 7, $ 3. Dig. De praciis, II, 14). 

Condiţiunea în adevăr de a nu face un lucru neposibil, nu face 
ca convenţiunea. contractată sub acâstă condiţiune să fie nulă (art. '1009 
cod. civil). A E 

J 

1) Am scos din desbatere art. 5 codul civil, care se invocă când în sensul părere! 
n6stre când în sensul părerel opuse, căc! credem că acest articol e cu desăvârşire strein - 
cestiunel ndstre, El nu decide nici expres nic! implicit dacă clausa: contrarie ordinei 
publice este a se considera ca nescrisă șati dacă ea desfiinţeză, din contra, actul întreg,
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- Deci daca ar îi absolut cert că, faptele nemorale fiind absolut 
neposibile, contractantul se va abţine de delict, conyenţiunea contractată 
sub condiţiunea de a' se abţine de un delict ar trebui să lie, nu nulă, 
ci prodycătâre de efecte juridice... pa , 

Asimilarea condiţiunilor nemorale cu cele neposibile nu există prin 
urmare de cât acolo unde ea e absolut necesară menţinerei moralei, ea 

- se aplică întrun cas, dar e esclusă într'altul, ea .produce efezte mai 
- întinse sai mai restrînse după deosebirea ceasurilor. 

„_ Praetica ne oferă multe exemple de contracte și testamente făcute 
sub condițiuni nemorale. Condiţiunile neposibile, din contră, sunt f6rte 
„ari, Jurisconsulţii ne citeză exemple de condițiuni neposibile («dacă vei 

- atinge cerul cu degetul» sai «dacă vei bea t6Lă apa mărei»> etc.), cari 
nu sunt trase din viaţa reală. o Pi 

Codul nostru se ocupă în art. 1008 codul civil cu condiţiunile 
nevosibile şi nelicite, dar hotărând „aci că convențiunile făcute sub o condiţiune neposibilă sai nelicită sunt nule, şi nelămurind nicăeri dacă teslameniele sunt supuse la aceiași regulă sau la o altă regulă, -există o lacună, care. a născut o vie controversă, — Am recitit artieolul mei publicat în - Dreptul No. 45 din 1881, care discută controversa, dar, găsind-că Pam scris cu o .octavă prea sus, adică «nu cu totă claritatea dorită, mum hotărât să revin asupra cestiunei. . * Art. 900 codul Napoleon, care resolvă cestiunea nostră, sună ast-lel: , «Dans toute disposition entre vits ou testamentaire,' les conditions impossibles,' celles qui seront contraires aux moeurs, seront reputees non 6crites». e E - | Codul nostru nereproducend prescripțiunea art. 900 codul Napoleon, cari sunt principiile de cari caută să ne călăuzim, ca să umplem golul ? “Să dicem că condițiunea neposibilă -saii nelicită e nulă și desfiinţeza testamentele, întocmai ca convenţiunile (teoria Proculeianilor) ? - Sai să | - admitem, din contră, că.o asemenea condiţiune coprinsă întrun - testa- ment 1) este a se considera ca nescrisă, testamentul r&mânend valabil (art. 900 codul: Napoleon, adică. teoria Sabinianilor) ? * Aa 

Unii susţin că sub codul nostru, care-a respins înadins regula art, 900 codul Napoleon, condiţiunea neposibilă sai nelicită are să producă aceleași efecte la testamente'și la contracte (arg. art..1008 combinat: cu art. 5 codul civil). Art.: 900 codul Napoleon deosibesce. în acestă privire fără cuvent contractele şi testamentele. Ne Ia Marcad, adaogă susținătorii acestei păreri, a dis că: art, 900 citat, care își are isvorul săă în neințelâpta teorie a Sabinianilor, nu ar. trebui -Să existe în codul francez, Ori, Marcad6 era căluza redactorilor codului - nostru. Trebue deci să așezăm testamentele, ca "contractele, sub imp: răţia principielor raţionale constinţite de art. 1008 codul civil. îi Nu împărtăşim părerea acesta. Legea tăcând, trebue să no con- ducem, ca să umplem golul, nu de un: drept natural presupus, nu de o 

  

1) Cert este în tot casul că sub codul nostru în deosebi: 1 fe Cl ÎL b osebire de codul f , 500), condiţiunea neposibilă saă nelicită nu se consideră ca nescrisă la doar catea aut an udevăr Sunt conzențiuni şi cad prin urmare fără îndoială sub apli- Civil eta codu dl. Conform. art, 1065 italian. Compară însă art. 821 codul 
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„teorie abstractă, propovăduilă de un autor saă altul, ci saii de tradi-.. 
țiunea ţărei, sati de principiile generale de drept expres sai implicit cons-: . finţite de legea positivă. a A 

Ori-ce lege e, în parte cel puţin, o operă tradiţională. Tradiţiunea 
deci, nu trebue jertiită unor aşa, qise idei moderne, cari sunt streine siste- 
mului' codului nostru. Legea cea nouă cu alte cuvinte.e strins unită cu 
cea veche, pe care nu o abrogă de cât: în „disposiţiunile, cari sunt. 
necompatibile. i o . Și 

Art. 1912, codul. civil hotărăsce în adevăr expres că codicii Caragea . 
şi Calimach rămân în vigâre în-tot ce e conform regulelor prescrise în 
noul cod: Non est novum, ul priores leges ad posleriores trahantur. . . - - 
Sed et posleriores leges ad priores periineni, nisi conlrarie sint (L, . 
26, 28 Dig. de legib. 1,.3). a E a 

Ce decide dar cu privire la.cestiunea nâstră vechia legiuire a ţărei ? - - 
„ Codul Caragea hotărăsce că «tocmela împotriva pravilelor şi a năravu- 

rilor celor bune: nu. se. tocmesce» (art. 4 de la tocmeli), dar el nu. dice - 
nimic.despre efectul ce trebue să producă o. condiţiune nelegală sai . 
nelicită la tesfamente 1). Nu e îndoială însă 'că la casurile neprevădule - 
de codul Caragea trebue să luăm de pravăţiii legiuirile BasiJicalelor, E 

„Ori, Basilicalele (L. 3, Cartea XLIV, titlul XIX) de acord cu codul -- 
| justinianei (L. 3, Dig. de cond. el dem.,.35, I), hotărăsc. categoric că 
condiţiunea neposibilă este a se considera ca- nescrisă, adică că dispo- - 
sițiunea testamentară trebue să trecă drept o disposiţiune pură şi simplă, 
ca și când ar lipsi condiţiunea : împossibiles conditiones în lestamentis . 
pro nullis habentur, a - , 

Codul Calimach nu lasă în-aceâstă privinţă un gol, ca codul Caragea; 
el se ocupă, din contră, anume cu cestiunsa n6stră, şi o resolvă expres. 
«Condiţiunea peste. putinţă, hotărăsce $ 881, codul Calimach, se soco- 

- tesce-nimica. Deci va lua nescine fără împedicare acele lăsate lui cu ase- | - 
menea condiţiune». .., | | | 
"Dacă lăsăm la o parte iradiţiunea acâsta, care, precum vedem, pre-. 

“Supune, a priori (proesuimtio juris) că testatorul, 'care adaogă. o condi. .” 
țiune neposibilă sati. normală, înţelege ca densa să se considere ca nescrisă, 
adică dacă pornim. de la ideea că, cu t6tă disposiţiunea formală a "art. 

- 1912 codul civil, legiuirea n6stră civilă în vigâre nu e o operă tradiţio- 
„nală, nu ne rămâne fără îndoială altă cale ca să lămurim cestiunea de 
-. mai sus, pe care. codul nostru actual '0 lasă în întuneric, de cât să 

. recurgem la principiile generale de interpretare anume adoptate de codul 
nostru în vigâre..- -.. a - a 

a Ei bine! regula elementară -de interpretare admisi de codul nostru, 
“ actual este că, îndoială fiind, trebue să presupunem. validitatea -Şi nu 
“nulitatea” actului. Acesta ne-o spune art. 918 codul civil, care sună ast-iel:» 

„ «Când o clausă este primitâre de două înţelesuri, ea se interpretă: în - 

1) Un autor se amusEză să deducă 'că din L.5 Cap. ÎV, Cartea IV, codul Caragea 
că condiţiunea nelicită face nule testamentele şi nu este a se privi.ca nescrisă. L. 5 

„Cap. IV, Cartea 'IV cit, dispune că, «când se lasă un legat sub modo (eu “legătură), 
până. a nu se împlini sarcina impusă, clironomul nu este dator să dea legatul», 

„Este dar vorba -aici de o condiţiune, de o legătură, de o sarcină, care se pote împlini, 
„şi nu de o condiţiune neposibilă sau nelicită, Ă | 

a
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“sensul ce pâle avea un efect, iar nu în acela ce n'ar putea produce 
ici unul». | 

ne Acelaşi principiii de interpretare se aplică fără îndoială şi Lesta- 
mentelor. Quum în testamento ambigue, aut etian perperam scriptum 
est, benigne înterprelari, et secundum id, gquod credibile est cogilalum, 
credendum est (L. 2!, Dig. de rebus dubiis, 34, 5). .: 

"Mare este, de sigur,. deosebirea între presumţiunea Basilicalelor şi 
a $ 881 codul Calimach (praesumtio 'juris) şi presumţiunea omului, ce 
o are în vedere art. 978 cit. codul civil, presumțiune, care e lăsată la 
luminele și înţelepciunea magistratului. Dar, și acâsta e tocmai şi nodul: 
cestiunei, și una și alta sunt diametral contrarie teoriei, care admite a 
priori: că cel ce face un testament sub o condiţiune neposibilă sai 

„nelicită, înțelege că, cădând. condiţiunea, trebue să cadă și testamentul, 
“ Rămâne deci, după cele de mai sus, hotărât că codul nostru actual 

fiind mut în cestiunea n6stră, ca să găsim cheia pentru: deslegarea, pro- 
“ blemului, trebue să recurgem sai la regula de interpretare stabilită întru 
acâsta a priori. de vechia n6stră -legiuire, saii la regula generală de inter- 
pretare înscrisă în art. .978 codul civil, care nu legă de sigur pe jude- 
cători, dar. le arată forte lămurit că.legiuitorul vede cu ochi mai buni 
validitatea de cât nulitatea actelor. Legea cea nouă coprinde ea, cum. . 
susțin unii, disposiţiuni contrare regulelor de mai sus, adică necompa- 
tibile cu dânsele. - | 

| Inainte de a cerceta dacă există o asemenea necompatibilitate, 
importă să lămurim punctele necontroversate în materia n6stră, punctele 
adică admise iară tăgăduire de totă lumea, punctele. cari trebuesc scâse 
din desbatere. - . - ! e . 

Nediscutabil este mai întâi că contraclele făcute sub o condiţiune 
„ Deposabilă sai nelicită “sunt nule. Art. 1008-codul civil ne-o spune, repro- 

„ ducând întru acesta tradiţiunea. Sabinianii erai asupra acestui punct 
uniţi cu Proculeianii. | | 

Este apoi în al douilea loc neîndoelnie că nu-ne e ertat să recur- 
gem la presumţiuni, de ori-ce fel ar fi ele, atunci când testatorul însuşi 
arată întrun chip -neîndoeluic cara este intenţiunea sa, sati. când reese 
din împrejurări că testatorul era nebun. | - | 

Testatorul declară, să presupunem, categorie că, condiţiunea nepo- 
Sibilă sai nelicita cădend, testamentul să rămână totuși valabil, ne împe- 
dicat de neposibilitatea :condiţiunii. Proculeianii cari, îndoială fiind, admit 
că condiţiunea nelicită desfiinţeză testamentele, îşi închină şi ej stegul dinaintea intenţiunei disponentului, care. reese ast-iel “până la evidenţă Qin termenii testamentului. N - 

_-Soluţiunea trebue să îie aceeași și în Casul când se vede din coprinsul testamentului, din enormitatea condiţiunii impuse (de exemplu: «dacă legatarul se va plimba gol prin strade>), că testatorul nu era mentis compos, că el era nebun, smintit. “Testamentul întreg e în asemenea cas nul în ochii Sabinianilor şi ai Proculeianilor. Punctul acesta e admis de t6Lă lumea, netăgăduit, evident. . 
Trebue, observă Modestinus, să cercetăm înainte de tâte, dacă omul, care a adăogat O asemenea condiţiune, e mentiş Compos; dacă bănuiala “nebuniei disponentului se p6te înlătura prin dovedi bine-cuvintate, moște- -



  

DESPRE TESTAMENTE | - „989 

nitorul sl tăgădui temeinicia legatului (L.. 27, Dig. de conditio ins- 
îtul. 28, 7). * , : : Ă 
„Experienţa totuşi dovedesce că, în cele mat multe casuri,. condi- 
țiunea, nemorală care se înserie întrun testament, trădeză o originalitate,. 
o patimă, o prejudecată din partea testatorului, nu însă o întunecare 

„absolută a minţei. sale.  Condiţiunea de exemplu, care se întâlnesce așa 
de des, dea se schimba. saii a nu se schimba religiunea, se pune 
pururea de 6meni pioșşi, pe cari nu-i putem taxa de nebuni, pietatea ne 
fiind tot una-cu nebunia. Cestiunea nebuniei e o cestiune de fapt lăsată 
la: suverana apreciare a judecătorilor 5. . Un al treilea punct necontroversat este că, dacă există două acte, 

- unul principal şi altul accesorii, și dacă actul accesorii nu stă într'o legă- 
tură nedespărţită cu actul principal, nulitatea primului act nu atrage nuli- 
tatea secundului (arg. art. 1067 codul civil). Utile per inutile non vitialur,. 

Orj, actul făcut sub 5 condiţiune resolutorie, contrarie ordinei publice 
sai bunelor moravuri, se împarte în două 'acte, un act principal, care 
e pur și simplu (adica necondiţionat) şi un act accesorii, : care supune 
resoluţiunea primului act la o condiţiune suspensivă 2, 

1) D. G. P. Petrescu, (Testamente, 1839, pag. 365) crede că c<un testament, cu 
condiţiuul imposibile, imorale, ilicite, nu pâte fi făcut de cât de.un nebun». Un dâlict 
prin urmare nu pâte fi-s&vârşit de cât de un nebun! Legiuitorul nostru nu înțelege 
de sigur lucrul aşa, căci el trimite pe făcătorii de rele la puşcărie şi nu la Balarauc. 
D. G. P. Petrescu susţine apoi că codul nostru a sancţionat implicit teoria Proculeia- 
nilor. Art, 1008 codul civil se aplică, dice el, şi testamentelor: condițiunea neposibilă 
sai nelicită e nulă şi face nulă şi disposiţiunea principală, Prea bine! lacă însă ce ne 
spune câte-va rânduri mal! la vale acelaşi autor: <...condiţiuaea neposibilă se pâte 
interpreta ca o erze numa! a testatorului, care- nu pote viţia legatul (op. cit., pag. 
361)». Indoială fiind, se pote deci decide că -condițiunea. neposibilă lasă neatinsă dis. 
posiţiunea principală! Dar, dacă e aşa, e evident că cestiunea nostră e o cestiune'de 
fapt şi de apreciare ; teoria Proculeianilor şi aplicarea analogică a art. 1008 codul civil 

- trebuese scose din desbatere! O altă urmare neapărată a aceleiași premise e că, pro- 
-blemul nostru reducându-se ia o cestiune de fapt şi de apreciare, testamentul pătat de 
o condiţiune nelicită, nu se pâte -considera nict-odată -ca fiind a, priori vu! şi ne- 
existent. D. G. P. Petrescu însă, dând cu piciorul în propria sa prâmisă, face deose- 
birea urmăldre: «când însă condiţiunea nu se pgte considera ca o violare patentă a 
legiloi morale (sic !) saă fisice sati ordinei publice, atuuci totul revine a se ţine compt 
de credinţa şi închipuita posibilitate din partea testatorulur, şi justiţia se pronunţă prin 

” apreciarea faptelor şi circumstanțelor credute de testator... Testamentul dar, care va 
conţine legate cu condițiuni ilicite, imorale sai imposibile, în legislațiunea n6stră 
“actuală, trebue declarate că: sunt nule saă anulabile,. Nae, când condițiunile vor fi 
"patent imorale sait ilicite; anulabile, când conţine condițiuni imposibile şi se vor 
recundsce ast-fel (op. cit., pag. 866)». Condiţiual patent imorale! Care e morala pa- 
tentă ?- Morala religidsă ? Sunt mal multe religiuni. Morala filosofică ? Filosofi (2enan,- 
de exemplu), găsesc umbre, pete, defecte şi în caracterul lui Isus! Dar. admitem că. 
există în fie-care epocă o morală certă, al cărei organ e consciința publică. D.G. P. 

„Petrescu pretinde că testamentul contrarii acestel morale e nul şi neexisteni, Dar dre 
“aşa să fie? Evident că nu. Condiţiunea (în oposiţiune cu causa) 'nelicită face contrac- 
tele anulabile, nu neexistente (Laurent, op. ciț., XI, No. 308), Incheiem aice acestă 
notă deja prea lungă. Rigorea raţionamentului consiitue bunul simţ juridic, 

-_2) Savigiy, System des râmischen -Rechtes, II, $ 120 text şi nota 0; IVind- 
scheid, Pandecien, |, $ 941 text şi nota 17; Laurent, op. cit. XVII, No. 32, Cestiunea 
dacă există o condiţiune resolutorie sai suspensivă, precum şi aceea dacă nulitatea 
condiţiune! nemorale trebue să atragă nulitalea actului întreg, e o cestiune de fapt şi 
de -intenţiune. D. Laurent totuși 'crede că voința testatorului, orl-cât de evidentă ar îi 

„ea, ni pote să producă un resultat contrarii art. 900 codul Napoleon, când e vorba de 
o fondaţiune, adică de'o disposiţiune de interes publie (op. cif., XI, No. 265).:
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Aceste lămuriri, cari ne înlesnesc soluţiunea problemului, “curăţind 
tărâmul de cestiunile necontroversate, odată date, reapucăm acum  îirul 
de acolo de unde '] am lăsat. Care este, întrebăm, articolul din noul cod, 

„-care der6gă fie la. principiul tradiţional, după care condiţiunea neposibilă 
sati nelicită este a se considera ca nescrisă la tastamente, fie la prin- 

„„ cipiul de interpretare constiţit de-codul în vigâre, după care, îndouială 
„ îiind, trebue să presupunem validitatea și nu nâlitatea actului ? 

“ Art. 1008, codul civil, care hotărăsce că. condiţiunea 'neposibilă sai. 
nelicită e nulă, și destiințeză convențiunea, ce depinde de dânsa, e în 

„periectă armonie cu tradiţiunea. Codul Caragea şi codul Calimach recu- 
nosc în „adevăr că condiţiunea neposibilă despâe .contraciele de ori-ce 
elect. In. zadar se susţine că art. 1008 citat, prin aceea că'a reprodus . 
tradiţiunea. în parte, a abrogat implicit partea nereprodusă, regula adică . 

„diferită pe care o stabilesce ea pentru disposiţiunile testamentare. 
„„ Adevărul este, din contră, că art.. lv08: citat, coprinde o disposi- 

- ţiune derogatâre la dreptul comun, o disposiţiune prin urmare care nu 
“se p6te întinde prin analogie, excepţiunile fiind de strictă interpretare. - 
Regula in adevăr, este 'că, îndovială fiind, trebue să interpretăm actele 
în înțelesul ce p6te avea un efect, iar nu în acela ce nu produce nici 
unul (art. 978 codul civil). “Art. 1008 codul civil, din contră, stabilesce 

„ presumţiunea că, îndouială îiind, irebue să admitem că contractanțţii ai 
înțeles că .contractul întreg trebue să caaă.- O presumţiune legală nu pâte 

„„. să existe lără o anume lege. Art. 1008 citat deci nu se aplică 'testa- 
» mentelor, neexistând o lege care să sancționeze acestă consecuenţă. 

| Resultă, se opune, din art. 1008 combinat cu art; 5 codul civil, că 
condiţiunea .nelicită desființeză testamentele, întocmai ca -contractele, și. 
nu este a se considera ca nescrisă. Art. 5 citat, se pune înainte, hotă- 
răsce că nu se-pote deroga prin convenţiuni saii disposițiuni particulare - (adică prin testamente)- la legile, cari interesâză ordinea publică şi bunele . . moravuri, Temeinică:să fi» 6re acâstă părere ? Evident că nu. Trebue în “adevăr să punem pe cumpăna de aur, nu numai un Singur cuvânt, ci textul întreg al-art. 5 citat. a Ra ae Art. 5 citat pune, ce e drept, convenţiunile pe -o linie cu disposi- - țiunile particulare, aceea ce e i6rte raţional, dar dânsul. nu declară nule . convenţiunile sai disiposiţiunile particulare. contrare ordinei publice sai „bunelor moravuri, ci hotărăsce că nu se “pâte deroga prin convenţiuni „sa disposiţiuni particulare la legile, cari. interesâză. ordinea publică sati bunele moravuri, . :: - : î E o E ! Cât pentru convențiună, există fără îndoială o lege (art. 1008 codul civil), care dispune în general că condiţiunea nelicită.e nulă si desființ6ză convenţiunea ce depinde de dânsa. Nu . găsim, din contră, în codul nostru “actual, art. 900 codul Napoleon nefiind reprodus, nici. un articol, care să : declare nule, în general; testamentele făcute .sub o condiţiune neposibilă sai nelicită. | ee ea „„Nu este de Sigur regulă fără excepţiune. Condiţiunea neposibilă sai nelicită este a se considera ca nescrisă la testamente. Insă art. S03 codul civil hotărăsce, din contră, că condițiunea nelicită, adică condiţiunea pătată de o. substituțiune fidei-comisară, e nulă si face nulă şi disposițiunea- principală, ce coprinde dânsa. Oprirea coprinsă în art. 803 codul civil e
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o oprire specială şi excepţională care, în lipsa unei disposiţiuni generale, 
nu se p6te intinde la alte casuri. Art. 803 citat stabilesce în adevăr 
a priori că, indoială îiind,. disponentul a înţeles că 'disposiţiunea prin- 
cipală depinde esenţial de condiţiunea afectată de substituţiune fidei-comi- 
sară 1). Presumţiunea acesta nu se pâte întinde prin analogie, ori-ce 
presumţiune legală fiind o derogare la legea comun - 

Insişi autorii, cari cred că deosebirea ce se lace în acestă privinţă 
între contracte şi testamente nu e raţională, adaogă totuşi o .reservă, 
După părerea -n6stră, 6bservă Laurent, trebue să deosebim. Daca e vorba 
de o disposiţiune 'de înteres privat, este îrte adevărat că principiul art. 
900 codul Napoleon se justifică cu grei. Nu este tot aşa în privinţa 
testamentelor, cari coprind fondațiuni ; densele sunt făcute într'un înteres 
general, deci interesul general trebue să decidă cestiunea. Puțin importă 
că iondatorul adaogă o condițiune contrarie interesului general, de exemplu 
că-amestecându-se Statul, averea să se reîntârcă la familie și să nu mai 
profite interesul general. Nu trebue să trecă nici prin gândul particularilor 
să se pună mai presus de lege. Condiţiunea dar cade, dar fondaţiunea 
se menţine 2). . | 

Dar de ce să ne oprim în drum? Credem că, şi când e vorba de 
un interes privat, este î6rte raţional să se atribuiască efecte deosebite 
condiţiunilor neposibile şi nelicite la testamente şi la contracte. Deose- 
birea ce se îace în acestă privință nu e în adevăr -așa de neraţională, 
cum 0 delaimă unii. . -  - . - e 

"Este vorba de un contract? Dacă sar executa contractul, neîm- 
pedicat de neposibilitatea condiţiunii adăogate, sar preface - contractul 
dintrun titlu oneros într'o donaţiune, şi s'ar înmâna un beneficii nelicit 
cocontractantului, care e complice al nemoralităţii. Anularea contractului 
intreg nu aduce ds altminteri nici o văt&mare părţilor. Dânsele, în adevăr, 
dacă nu ţin la condiţiunea nelicită, nu aii de cât să facă un contract noi, 
seoțend condiţiunea neposibilă. i | 

„Este, din contră, în cestiune un testament ? Puțin importă că dis- 
ponentul a: adăogat o condiţiune nelicită. Dânsul a înțeles să facă în tote 
casurile o liberalitate. Condiţiunea cade, dar liberalitatea se menţine. Lega- 
tarul, care profită de legatul săi, neîmpedicat -de neposibilitatea condi-— 
țiunii, nu-şi însuşesce-un câștig nelicit, căci el nu e complice al nemo- 
ralității, condiţiunea nelicită nefiind opera lui. 'Testatorul nu se pâte 
scula din mormiînt, ca să facă un -testument noi, scolând condițiunea - 
nelicită. - i | . - 

Ori-cum ar îi, cestiunea dacă condiţiunea, nelicită este a se con-= 
sidera ca nescrisă sai dacă dânsa trage în căderea ei și disposițiunea 
testamentară, se legă cu cele mai înalte probleme - sociale. Istoria Suc. 

- cesiunei coprinde în sine istoria 'organisărei sociale. - î 
“Toţi sunt egali d'inaintea legei. Egalitatea presupusă totuși e o ficţiune 

când ordinea succesiunei stabilită de lege interesâză în realitate numai 

" 1) Codul civil italian nu cun6sce acestă excepțiune la rezula că codiţiunea nelicită 
este a se considera ca nescrisă la testamente. Art. 900 italian hotărăsce din contră: 
«<Nulitatea substituțiunil fidei-comisare nu atinge validitatea înstituțiuneă sait a lega= 
tului, dar ea face caduce tote substituţiunile, chiar acele în primul rang». 

2) Laurent, op. cit, XI, No. 203, -- - 

„AL Degr6. i o ” 16 
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pe câte-va familii privilegiate. Ce folosesce dreptul abstract de moştenire 
ţăranului, care a ajuns la sapa de lemn, răzașului, care posedă un tărâm, 

„care se pâte pune într'un degetar, așa de mic esto el, lucrătorului cu 
mâna, care nu are nici pânea de î6te dilele? 

Massele bucurându-se ast-iel de fapt prea puţin de bine-facerile legej, 
care reguleză dreptul de succesiune, fără cuvânt se susţine de unii că, 

:din punctul de vedere al înleresului general, succesiunea ab întestalo 
merită -prucăderea înaintea succesiunei testamentare. Interesul general 
reclamă, din contră, mărginirea atât: a succesiunei testamentare cât și a 
succesiunei ab înteslalo. Nu este raţional ca rudele să succedeze până 
la al doi-spre=decelea grad inclusiv (art. 676 codul civil) 1: . 

-_ Mărginirea, ce o propunem 'noi, nu ar îndestula de sigur pe dema- 
gogii moderni. Ei vor naţionalisarea pămîntului, domnirea familiilor țără- 
Hescă, crearea de condițiuni de natură a face ca massele să se folosâscă 
imediat și de îapt de bine-facerile. legei (proprietatea, dreptul de succe- 
Siune, ete.) -. | i 

Cine vrea scopul, trebue să vrea și mijlocul. De ce să părăsim 
starea socială, cu care ne-am obicinuit, în numele unei reforme utopice? 
Trebue să reorganisăm mai întâi şcolele sătesci, să facem jertie imensa 
pentru acest sfirşit, să luăm în mână, aceea ce e esențialul, educaţiunea 
orală -a poporului de jos, să reapropiem biserica de idealul nostru 

“popular,+să inlocuim sistemul episcopal prin sistemul presbiterian. De 
cât un sbor fără aripi, mai bine o plimbare în opinci! 

Nu trebue prin „urmare să 'stabilim 0 presumțiune în îavârea suc- 
cesiunei ab îulestalo, pentru care se dice că un bun părinte de familie 
ar “trebui să aibă o-mai mare tragere de inimă. - a 

- Idealul timpului nostru e, din contră, că ori-cine trebue să deosi- 
bâscă singur ce e moral de cee nemoral.- Morala farisaică a legilor 
restrictive ajută ipocrisia şi nu adevărata morală. a 

»....  Intenţiunea testatorului e îndoelnică? Să se decidă în îie-care cas 
particular ce a înțeles. el. A se stabili în acâstă privinţă o presumţiune 

-a priori, este a se introduce o meteorologie juridică, care spuue în cele 
„mai multe casuri contrariul de ce se întemplă în realitate. . 

Ori-cum ar fi, nu trebue să lăsăm magistraturei protesionale o lati- 
tudine prea mare de apreţiare. Să menţinem prin urmare tradiţiunea, dar 

- să pregătim tot odată tărâmul pentru o reformă seri6să a şcâlei și a bisericei,-să curăţim încetul cu încetul moravurile pentru ca să nu ne „ „mai stea în „viitor nimic în cale ca să introducem juriul 1) în materie „civilă, care ne va oferi o justiţie bună și nepărtinitâre. Cestiunea n6stră se va resolva atunci în fie-care cas' particular ca o cestiune de fapt şi 
E a 

  

» 1) Inamovibilitatea magistraturei, moravurile fiind stricate, nu e o panacee. «Istoria Franciei, qice Rudolf Gnbist, dovedesce cum sistemul dinastie sai constitu- țional ştie pururea să'şI supună magistratura neamovibilă> (Kreisordnunug, pag. 166). . Partidile politice fiind & toi puternice, cine le pote resista ? Judecătorul aplicând legea cu o absolută nepărtinire, nemulțumesce- diinie şi pe cel da la putere; şi pe cel din oposiţiune, El îngtă ast-tel în contra curentului, dar, dreptatea absolută nezimbind nici "unora nici altora, nimeni, absolut niment nu'i aprobă ! Exemplul, ce'l dă el, nu păsesce Bo sophani Ci ALOE Cel pna mulţi SI die, dia contră : prima vivere,“ deinde phi- , at nu tace sabia. Mandatini i - upil. Guvernul e mort, vivat seguens ? arina * dati după păr, se SP ură ca
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de apreţiare, cu mai puţină erudiţiune: de sigur, dar cu mai mult bun simţ, aceea ce prețuesce mai mult. (Dreptul, 1890). - 
* 

„_Cari sunt efectele condițiunii peste putinţă sai neiertate ? Art, 1008 codul' civil, răspunde : <condiţiunea imposibilă sai contrară bunelor MoOra- uri, sai proibită de lege, este nulă și desființeză convențiunea ce depinde de dânsa». Intr'o convenţiune prin urmare, condiţiunea neiertată nu este a se considera ca nescrisă, nu mărginesce adică numai întinderea, ci însăși ezistența convenţiunii. - | | E _ Teoria acâsta isvorăsce fără îndoială din dreptul roman, care hotă- răsce de asemenea că convenţiunea făcută sub o condiţiune peste putinţă ($. 11 Instit. De inutil. stip. III, 19) sai neertată (L, 9, 14, 15, Dig: De cond. inut. XXVIII, 7) e nulă peniru tot. Codicii. Caragea (art. 4. cap.I, partea Il) şi Calimach ($ 1195) legiuese în același înţeles. ” „ Nasce însă întrebarea: Testamentul cuprindător de o condiţiune peste putinţă sai neertată, este el cârmuit de același principiă sati de o regulă deosebită ? După codul Justinian, un asemsnea testament e socotit “pur şi: simplu, adică necondiţional, condiţiunea, privindu-se ca nescrisă. După codul Calimach ($- 981) de asemenea. - Na e 
“Codul Caragea, din contră, şi codul nostru actual nu deslâgă ces- liunea n6stră. Ce dar trebue să hotărâm ? Același sistem, r&spunde d. “Dim. Alexundresco, trebuesce admis în codul. Caragea, . căci după acest „codice numai tocmelile fiind nule, de sigur, în privinţa testamentelor, se 

aplică dreptul lui Justinian. - - A 
Prea bine ! Dacă însă se deduce din tăcerea codului Caragea asu- 

pra cestiunii nâstre că regula așezată de dreptul roman în acest înțeles 
că la testamente condiţiunea trece drept nescrisă, nu e abrogată, neapărat 
că trebue să.se deducă de asemenea din tăcerea codului nostru actual . 

„că regulele codicilor Calimach și Caragea. privitâre la materia. nâstră nu sunt contrare, codului actual. . 
„D. Dim. Alexandresco trage însă, din tăcerea codului nostru actual 

o eonclusiune cu totul.alta. Conchide adică că după codul nostru actua: 
convenţiunile încheiate sub o condiţiune neiertată fiind nule pentru tot 
(art. 1008 codul civil), aceeași regulă s'ar aplica şi testamentelor. Ast-fel 

„. însăşi” argumentele invocate de autorul de mai sus, se întorc în contra 
„„ „teoriei ce o așâză dânsul. Din cuvintele tale te vei îndrepta şi din cuvin- tele tale te vei osândi! 

| Vom dovedi îndată că principiile dreptului și natura lucrurilor ne - duc la același resultat ca vechile nâstre legiuiri, Credem însă că am putea - 
chiar să ne oprim la: vechile n6stre legiuiri. Reese, în adevăr, . din -art. 1912 al codului nostri civil actual, că regulele codicilor Caragea şi Calimach sunt abrogate-fumai întru. cât sunt contrarie codului nostru actual. " "insăşi legea, care ne cârmuesce astă-di, ne îndâmnă prin urmare: -. să” căutăm în trecutul ţărei cheia pentru . deslegarea problemelor -ce se _îvese în acea parte a dreptului nostru, care e deosebită de aceea a 
codului Napoleon, şi nu în comentariul lui Marcade sai in discursul lui „ Bartre,.la cari ne trimit unii din chiar senin. IN e 

Ce strică Marcade că -legiuitorul nostru a sărit peste tâte hopurile 

pr
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“fără reflexiune,. fără bună chibzuinţă, în necunoscință de causă ! Dacă 
“Sar îi inspirat de la Marcade, legiuitorul nostru ar Îi priceput fără în- 
doclă .că un sistem noii şi diametral: opus -tradiţiunii, nu se pote intro- 
duca prin tăcere, ci are trebuinţă de o formulare positivă, precisă, cale- 

„gorică. Dacă art. 900 codul Napoleon lipsesce din codul nostru, causa e 
că copistul nu “l-a înțeles.  - De 

Teoria consfinţită de vechile n6stre legiuri, în inţelesul că testamentul 
lăcut sub o condiţiune peste putinţă saii neiertală, nu se destiințâză, con- 
diţiunea socotindu-se ca nescrisă, chiar de ar avea caracterul unei 
excepțiuni, cum susțin unii in contra adevărului, ar urma re de aci că 

„art. 1008 codul civil, pe care protivnicii noștri îl numără printre regulele 
generale de drept, derâgă la legea specială anteridră ? Fără îndoială că 

“nu. Lex posterior generalis non derogat priori speciali. ” 
Condiţiunea neertată nu e o adevărată condiţiune, dânsa fiind posi-. 

„bilă de fapt, oprită însă de lege saii de. moravuri. Părerea domnitre 
privesce chiar condițiunea adevărată ca fiind o disposiţiune accesorie 
și nu un capul et! fundamentum al actului condiţional 1). Cât pentru 
condițiunea neiertată în tot casul, însuși Laurent, cum vom vedea îndată, | 
O şterge ca nescrisă, când există un testament de înteres general; 

”- Principiile ce cârmuese condiţiunile adevărate, sunt aşa dar streine 
„ condiţiunii neertate. Totul atârnă aici, nu de lao teorie, la care să nu 

se polă deroga prin acte particulare, nici când e vorba de un interes 
privat, ci de la jntențiunea părților sai a lestatorului.. Dacă 'la .eon- 

» tracte, presupunerea cea mai fir6scă este că părţile, cari s'aă tocmit sub. 
o condițiune neisrtată, aii înțeles ca actul să fie sai valabil sai nul pen- . 
iru tot ]a testamente, din contră, presupunerea divisibilității e mai 
potrivită cu natura actului. . , | 

Un exemplu pentru lămurirea lucrului.” Dacă se lasă unei persâne 
un legat sub condiţiunea să nu se insâre cu o fată din popor saii având 
o altă religiune, e aprâpe sigur că testatorul nu a înțeles .că eresurile 
sale aristocratice saii popesci sunt de esența testamentului stă. Eresurile 
nu mai aă aslă-di un caracter neinduplecat ca altă dată. Securea și este 
pusă la rădăcina lor! e i - - 

Bartre, o recunâscem, a discutat cestiunea nâstră în toiul revolu- țiunii franceze și a deslegat'o tot în înțelesul nostru, înfățișând însă acestă deslegare ca o escepțiune' la dreptul comun, 'reclamată de princi- piile din 89. Ce ne privesce însă discarsul lui Barcre? Dacă regula con- slinţită de art. 900 colul Napoleon şi de vechiele n6stre 'legiuiri e în realitate o regulă de drept comun, adevărul acesta va birui, cu t6tă cuvântarea contrarie a lui Barere. | ” Ă e 
„Pentru deosebirea de făcut între regulă şi. escepţiune, trebue în adevăr să ne povăţuim de discursurile. ţinute în țară la noi, de: lucrările pregălitâre ale legei n6stre, da întreg sistemul codului nostru. Dacă ne plac totuși mai mult oraculele streine, ar fi de sigur de o mie .de ori mai nemerit să ne călăuzim de principiele ce decurg din legislațiunea comparată de cât de o declamaţiune revoluţionară: „- 
1) Vedi TPindscheid, Paasdecten, 1, $ 86 text si nota 2 si autorit citat ai + şi nota 2, şi autorii citațI aicr anume: Saviguy, Vangerow, IVâchter “Puchtaa qI însă în i : pp 

Dester. Privatrect d, 80, pag ae Li “A a ele, Ve 1 însă în înţeles opus: Unger, | 

-
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„Cele mai multe legislaţiuni însă ai în acestă materie acelaş sistem 
ca art. 900 codul Napoleon. Așa legea: saxonă ($ 2129), cea prusiană, 
cea italiană (art. 849), în parte chiar cea austriacă (S3 698 şi 700), 
lăsând a dice că teoria Sabinianilor sancţionată prin aceste legiuiri se' 
vede lăudată şi bine-cuvântală de 'jurisconsulţi ca' Savigny, Demolombe, 
Troplong, de îilosoii ca Trendelenburg, cari o concep ca fiind conformă 
dreptului comun și naturei lucrurilor. îi 

Ori cum însă, şi ori-care ar îi părerea nâstră asupra  temeiniciei 
argumentelor ce premerg, un lucru e sigur, anume că nu art. 1008 codul” 
civil privitor la . convenţiuni reguleză cestiunea nâstră, ci art. 5 codul 
civil, care e scris atât pentru convenţiuni, cât și pentru testamente, articol 
care are următârea cuprindere : . 

«Nu se pâte deroga, prin convențiună sati disposițiună particulare 
Ja legile cari interesâză ordinea publică sai bunele moravuri (cf. art, 12 
din disposiţiunile preliminare italiane ; compar. art. 6 francez)». . 

Actul însă abătut este el, în înţelesul art. 5 codul civil, nul pentru 
tot saii numai întru cât e contrar ordinei publice ? Clausa derogatâre la 
o lege de .ordine publică se socotesce ea ca nescrisă sai aduce ea cu 
sine nulitatea actului? Presupunerea divisibilităţei sai aceea a nedivisi- 
bilităţei e mai. aprâpe de adevăr? Art. 5 cit. ne lasă absolut nedomiriţi 
asupra acestor cestiuni= | - - Se 
„Avem, pe de o parte, art.'1008 codul civil, care stabilesce, în ma- 

terie de convenţiuni, presupunerea de nedivisibilitate, iar 'de altă parte, 
„articolele 1067 şi 1589 codul civil, cari consfinţese pentru ceasurile ce 
prevăd presupunerea divisibilităţii. Nulitatea clausei penale nu aduce cu 
sine pe aceea a disposiţiunii principale (art. 1067 codul civil). Impru- 
mutul rămâne valabil, cu t6te că s'a stipulat .o dobândă nelegală (arg. 
art. 1589 codul civil). | i - „- | 

De ce se presupune într'un cas nedivisibilitatea, într'altul divisibi- 
litatea ? Răspunsul e simplu. Intr'o convenţiune, se presupune în prin- 
cipiu nedivisibilitatea (art. 1008 codul civil), căci părţile pot îndrepta 
greșâla prin o nouă învoire, scoțând condiţiunea neiertată. In cas de. 

„ clausă -penală, din contră, saii de stipulaţiune de dobândi nelegale există 
„vrășmăşie intre creditor și datornic, o nouă învoire, în care să lipsescă 
condiţiunea neiertată, nu e dar posibilă 1). 

  

1) Autori! francezi discută cestiunea - divisibilităţit sai a nedivisibilităţii actelor 
Qintr'o câstă cu prilegiul comentărei art. 943 fr., care hotărăsce: „«La donation entre 

- viis ne-pourra comprendre que les Diens presents du donuteur: si elle comprend les 
biens ă, venir elle sera nulle & cet gard». Demolombe («Cours de code „Napolon», 
î. XX, No. 409 urm) şi Laurent (eDroit civil frangais> t. XII, No. 417) învaţă că, în 
lipsă de un anume text contrariu, cestiunea divisihililății. sai nedivisibilităţil e o ces- 
tiune de fapt și de întenţiune,. D. Dim. Alexandresco însă, presupune divisibilitatea 

- donaţiunel de bunuri presente şi viitâre, cu tâtă lipsa art. 943 francez din codul nostru . - 
(vedi Dreptul pe 1892, pag. 150, No. 19). C'est le premier pas qui coute. Dânsul va . 
presupune și divisibilitatea testamentelor cuprindătâre de o condiţiune neiertătă, cu totă 

„ lipsa art, 9V0 codul Napoleon. Am susţinut acestă tesă de două ori în Dreptul pe 1884 
No. 45 şi pe 1890 No. 7. D. Dim. Alexandresco însă, care presupune, cum am vădul, - 
divisibilitatea în casul prevădut de art. 821 codul civil, cu tâtă lipsa de text, respinge 

- totuşi presupunerea, de divisibilitate consfinţită de art. 900 codul Napoleon, de 6re-ce 
codul nostru nu a reprodus'o, vorbind cu acest prilej de discursul lui Barâre şi de 

“ quibusdam aliis (vedi Dreptul pe 1892 No, 16). , j ,
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„Răsare prin urmare din textele şi din spiritul articolelor de maj 
Sus că trebue să presupunem divisibililatea ori de câle oră greșela 10 
se pole îndrepla prin un alt acl, scolându-se „Condițiunea neiertată. 
Intr'un testament prin urmare, condiţiunea neiertată se socotesce, în 
principiu chiar, ca nescrisă. Testatorul în adevăr nu se pâte scula din mormânt, ca să îacă un noii testament, curăţindu-l de condiţiunea neiertată. a | - 

„__ Presupunerea acâsta de divisibilitate se pote totuşi ră&sturna, când nu există un interes general, prin o'clausă contrară expresă înscrisă în testament.  Testatorul adică e volnie să declare că, dacă disposiţiunea sa aşa cum a îăcut'o,' nu pâte să fie valabilă pentru tot, ga să fie nulă pentru tot. Clausa acesta nu ar.avea nimic de contrarii ordinei publice. Alt-iel însă când există un snteres general. Aşa când se-lasă unei "- persne un legat cu sarcina de a lace să. se dea fiinţă juridică unui așe- zăra6nt public de înființat. In zadar testatorul ar adăoga el aici o con-: dițiune neiertată, și ar declara că testamentul săi dacă nu are tărie pentru toi, să fie nul pentru tot. Clausa ac6sta ar Îi contrară ordinei publice (art. 5 codul civil); condiţiunea deci neiertată se șterge, iar așezământul de. interes general rămână în pici6re. - | „__. Dacă sar anula și lundaţiunea, resultatul ar fi că un particular ar putea nepedepsit să zădărnicescă o lege . de ordine publică, aceeu-ce ar "Îi contrariă art. 5 codul civil. Voința neiertată a individului -trebue să se plece, cum observă i6rte bine Laurent, dinaintea dreptului de conser- vare al societăţii, care are precăderea. Particularul se aduce la respec- . „tul legilor de interes general prin desființarea condiţiunei și prin menţi- nerea așezământului de interes general. - e . Lăsăm cuvântul în acestă privinţă jurisconsultului belgian, care des- voltă teoria 'acâsta în stilul săi bătut în ţinte și. curgător, ast-tel : - , «Principiul art. 900 codul Napoleon s'a criticat cu înverșunare şi ! Sa cerut mai mult de cât "odată abrogarea sa în Camerile nostre, mai cu s6mă în ceea-ce privesce condiţiunile şi sarcinile ce testatorul le ală-“ „tură de liberalităţile ce le face el in folosul săracilor 'saă in “interesul instrucţiunii. După părerea nâstră trebue să deosebim. Dacă e vorba de O disposiţiune de interes privat, este adevărat că principiul art. 900 se justifică cu grei și noi am propune bucuros abrogarea .sa. Nu -este” tot așa în privinţa donaţiunilor şi: testamentelor ce cuprind fundațiună ; ele sunt Îăcute într'un interes general ; deci interesul general trebue să decidă cestiunea. Cel mai mare interes: însă ce "1 are societatea este ca legile să fie respectate ; nu trebue să irecă .nici prin gând - particularilor de a se pune mai presus de lege, ocolind'o. Fi bine, acâsta e mai tot-d'a-una gândul donătorilor sau testatorilor cari înscrii în actele lor. condițiuni contrare legilor. In împotrivire cu autoritatea civilă Și cu legea, ei caută, "când a sustrage iundaţiunile lor de la ori-ce control legal, câna a face liberalităţi în folosul unor pers6ne saii congregaţiuni incapabile de a primi, Ce trebue să facă legiuitorul faţă. cu împotrivirea ce o întâmpină la fie- care pas ? Trebue ca el să o sdrobâscă, dacă nu, nu mai este societate . posibilă. In materie de lundaţiuni însă nu: este de cât un mijloc de a - . menţine respectul legilor, acela de a se anula condiţiunile contrare 'ordi- | nei publice și de a se lăsa neatinsă liberalitatea. După părerea nostră,
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art. 900 consfințesce un principiu d'une vcrilă 6lernelle în aplicațiu- - 
nea sa la legile de ordine- publică» 1). Sa 

Teoria lui Laurent, care învaţă cu un alt prilej,. că succesiunea 
ab-intestat e regula, iar testamentul excepţiunea, trebue prin urmare în- 
dreptată în înţelesul ideei acum desvoltate, trebue adică să adunăm ele- 
mentele r&sieţe ale teoriei vestitului jurisconsult belgian şi să dicem că; 
când testamentul îndestuleză o trebuinţă' de interes genera], “dânsul are 
precăderea înaintea succesiunei ab-intestat. Ar îi stranii dacă nisce rude 
pote depărtate ar trece - înaintea unui așezământ de interes general! 
Jurisconsultul' belgian totuşi se opresce fără cuvânt în drum. Testamentul, 
fără deosebire de există un interes general sait un interes privat, trece 
in materie de succesiune drept regulă generală şi nu drept excepţiune, 

„ Suecesiunea ab-intestat, în adevăr, nu mai puţin de cât succesiunea 
testamentară, are drept temei proprietatea individuală. Voința proprie- 

" tarului prin urmare e şi trebue să fie întrun cas şi într'altul singură 
hotărâtâre şi nu axiomul mistic şi posomorât care dice: <Dumnedei 
lace pe moştenitor». În lipsă de testament, legea dă succesiunea rudelor 
celor mai apropiate, pentru că crede că ac6sta e voinţa presupusă a 
proprietarului, Succesiunea ab-intestat se întăţiseză prin urmare ca un 
testament presupus 2). Ma | " . 
"Ori cum însă, aceea ce ţineam să dovedesc în cele de mai sus, este. 

„că teoria lui Laurent nu e de loc contrară teoriei ce o susţinem noi. 
“Laurent 'e un mare jurisconsult, dinaintea căruia . cu drept cuvânt ne 
închinăm. Nu imiiaţiunea e un mare r&ă, ci imitaţiunea servilă care face 
pe 6meni să 'şi schimbe părerile cum se schimbă argintul vii în baro- 
metru. Imitatores, servum pecus! (Dreptul, 1892). . 

- 

  

ÎN 1) V. Laurent, op. cit., t. XI, No. 268 şi 430. Câte-va exemple din practica 
„n6slră. An. Basiotă prevede în actul săi de fundaţiune că Statul în veci nu se va 
putda amesteca în administraținnea fundaţiunel sale. Clausa cade, fiind contrară ordi- 

"nel publice, fundaţiunea rămâne. Un alt exemplu. Decis. Cas. române s. I, din 2 Martie 
-1892. (v. Dreptul pe 1892 No. 25) hotărăsce forte bine că, cu totă nulitatea legatului 

„_ Văsat unui aşezământ de înființat, adică neexistent încă (art, 8083 codul civil), rămâne 
"valabil totuşi legatul lăsat prin acelaşi testament iul A, cu sarcina de a face să se dea 

fiinţă juridică. aşezământului de care e vorba. A, adaogă decisiunea de ma! sus, nu e 
“o pers6nă interpusă, ci un legatar universal serios, căci el se va folosi eventual de 
caducitatea celor-lalte legaturi şi are prin urmare un drept eventual la universalitatea 
bunurilor în înțelesul art. 888 codul civil. Un alt cas ma! simplu e cel următor. 'Tes- 

"tatorul lasă averea sa unul așezământ deja existent, sub condiţiunea de a nu instreina 
„averea nemişcătâre, Averea unul aşezământ public e, în puterea legel (art. 415 şi 
"811 codul civil, etc.) chiar, neinstreinabilă.” D, Dim. Alexandresco susține totuşi spre 
mirarea n6stră contrariul (v.. Dreptul pe 1892, No. 18). a ! 

- 2) V. în acest înţeles. Demolombe, op. cit.,t. XIII, No. 80. Accolas <Cours 6l16- 
mentaire: de droit» t. [], p. 27-—29 Ad.-Franck <Philosophie du droit civil» pag. 96. 

“Insuşi Jaurent reclamă mărginirea succesiune! ab-intestat numa! până la rudele de al 
şeselea grad. Printr'acesta s'ar înmulţi succesiunile vacante şi s'ar câştiga mijlâce pen- 
iru îmbunătăţirea sortel. populațiunei muncitâre. (V. Ad. Benger «Das birgeliche 
Recht und die besitzlosen Volks-Klasseo, 1890, pag. 209), - - -.
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Despre donaţiunile făcute soţilor prin contractul de 
| căsătorie. (art. 932 — 935 codul civil). 

„ Testamentul contractual (instituţiunea contractuală) e strein dreptului 
roman, Basilicalelor ([.. 25, Basil. 29, 5), codului Calimach ($ 1610) şi 
codului italian. Art. 1082 codul Napoleon, din contră, i admite. Demo- 
lombe, Blunischli, etc. cântă lauda art. 1082 codul Napoleon 1). Proiectul 
unui noi cod civil german ($ 1940 urm.) "i dă precădere înaintea siste- 
mului opus. - 

„Articolul nostru 933 codul civil, răspunde art. 1082 codul Napoleon, 
cu. deosebire că, pe când acest de pe urmă articol hotărăsce că se pâte 
dispune, prin contract de căsătorie, de tot saii parte din bunurile ce vor 
rămânea dăruitorului Za 1ndriea sa, în iolosul soţilor sai al copiilor ce 
se_vor .nasce din căsătorie, articolul nostru 933, din contră, or&nduesce 
că dăruitorul pâte să dea donaţiune, prin contractul de căsătorie și bunu- 
rile sale viilore,- însă numai soților. ” 

Deosebirea acâsta are ea o însemnătate covârşit6re ? Donaţiunea pre- 
vădută de art. 933 citat, care se pote face numai în folosut soților, este 
ea o donaţiune simplă, în deosebire de donaţiunea organisată de art. 1082 Codul Napoleon, care se pote face şi în folosul copiilor ce vor eși din căsătorie şi să întâţișeză din acestă causă ca o instituţiune contrac- 
tuală ? Asigurarea copiilor ce ce se vor nasce din căsătorie trece ea drept semn caracterisic al instituţiunei contractuale ? 

“ Adevărul este, din contră, că instituțiunea contractuală s'a introdus 
mai cu s6mă în folosul soților. Aceea ce o deosebesce esenţial de o dona- țiune simplă, este că soţii dobândesc bunurile dăruite lor abia la mortea: 
dăruitorului. Dăruitorul pote să escluda pe toţi copii ce vor eşi din căsă- 
torie, fără ca donaţiunea ce a făcut'o el soţilor să înceteze de a îi o instituţiune contractuală. După părerea tuturor autorilor, . criteriul esen- 
ţial al. instituţiunii contractuale este că dăruitorul pâte înstreina bunurile: 

  

1) Demolombe, Cours de Code Napoleon, XăIII, No. 272. Bhuntschli, Deutsches Privatrecht, $ 240. Testamentul contractual organisat de art, 1082 codul Napoleon are, se dice, un bun cuvânt de a fi, căci fulesnesce căsătoriile. Bine ar fi, dacă ar fi aşa. Adevărul însă este că Gmenit se însâră pentru o bună zestre în numnărătdre şi nu pentru 0 xnoştenire în zare. Cestiunea nOstră s'ar 'putea generalisa ast-fel : Mărginirea, libertăţii ae a. testa prin sistemul testamentului contractual, a legitime (reserve)) etc. respunde ea principielor de logică, de bun simţ, de economie politică ? In Statele-Unite americane, proprietarul are o libertate nemărginită de a testa, el pote lăsa t6tă averea sa pentru înființare de şcoli, etc., copii neavând un drept de legitimă. Dacă însă în Statele-Unile, familia se ajută singură, în Europa nu. Alte obiceiuri, alte lezi! Familia n6stră are nevoe de sistemul ocrotitor al legitime (reserve!) ca să” se potă desvolta sănătos, Tote legiuirile europene văd lucrul ast-fel. JMenger, profesor la facultatea de drept din Viena, crede că sistemul legitimel răspunde chiar interesului bine înţeles al populaţiunel muncitâre (v. Anton Menger, Das diirgerliche Recht und die besit=losen Volhsilassen, 1890, pag. 20.1). Pentru sistemul -legitimer se pronunță ZZegel, Philo- sophie des hechis, $ 180), Zrendelenburg (Naturrecht, $ 141 text şi notă) "Ahrens (Cours de droit naturel €dit. VI, t. 1], pag. 302—304). A. Franck (Philosophie du droit civit, 1886, pag, 213). Vedi însă în înţeles opus: Stuart Il Principles of Political economy, tradus de A. Soetbeer, eait, NI, t. ], pag. 239 şi Accolas - Cours lementaire de droit, t. II, p. 313 urm. şi pag, 669, nota 1. - Sai
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dăruite cu tuu « oneros, adică” că dohatarul nu are drept de cât la bunu- 
rile ce vor exista la mărtca dăruilorului !). 

Instituţiunea contractuală cuprinde în sine o donaţiune a bunurilor 
viildre. In Franţa, ca la noi,- o asemenea donaţiune e în principii şi 
regulă generală oprită (art. 943 irancez ; ci. art. 821 român). Donaţiunea 
între vii pentru bunurile viitâre este revocabilă (art. 821 codul civil). 
Revocabilă, bine înțeles, pe calea unei acțiună în nulitate şi nu după! 
plac, ca testamentele. Revocabilă se numesce, în: adevăr, şi proprietatea 
care se pâte anula pentru anume cause (v, Laurent, VI, No. 104 urm.) 
Art. 821 citat exprimă prin urmare, servindu-se numai 'de un alt cuvânt, 

„aceeaşi idee ca şi art. 943 corespundător îrancez. 
Codul Justinian are el un sistem analog ? Cestiunea e vii contro- 

versată. Unii cred că necesitatea tradiţiunei fiind înl&turată de Justinian 
şi contractul fiind ast-fel periect prin singura învoire a părţilor, dona- 

"ţiunea între vii pote să cuprindă şi bunurile viitâre. Alţii, din contră, 
învaţă că donaţiunea bunurilor viitâre alcătuesce o tocmelă asupra unei 
moșteniri viit6re, care e ritos oprită de dreptul roman. Savigu Y se ros- 
tesce în înțeiesul de pe urmă ast-fel: 

„- «În dreptul roman, un asemenea act (o donaţiune -a "bunurilor 
viitâre) este, după mine, din temelie nul, căci ascunde în realitate un 
contract asupra uneă moșteniră viildre, prin care dăruitorul iși inchide 
pentru viitor putinţa de a "dispune de bunurile sale. In adevăr, el renunță 
nu numai la dreptul de a testa, dar şi la facultatea de a lăsa averea 
sa moștenitorilor s&i naturali» 2, 

Codul nostru, în conglăsuire cu cel îrancez, opresce în. deobsce dona- 
țiunea. bunutilor viitâre (art. S21 citat), dar o îngădue escepţional în 
iolosul soţilor prin contractul de căsătorie. Art. 933 codul civil (1082 
irancez) legiuesce în adevăr, limpede şi lămurit: 

«Donatorul pâte, în casul articolului precedent (donaţiune făcută 
“ soţilor prin contractul de căsătorie), să dea donaţiune şi bunurile sale 
viilore. 

«Donatorul în asemenea cas, nau mai pole dispune gratuit de . 

bunurile sale. .. 
- <Când donatorul supravizțuesce soţilor, saii soțului donatar, dona- 

iunea este revocabilă». 
Donaţiunea bunurilor viitâre, aşa - organisată, are, cine o pote 

tăgădui, t6te caracterele unui „contract asupra unei moşieniră viitdre, 
in adevăr, donatarul.nu dobândesce de îndată nimic, el culege bunurile. 
„dăruite abia după mortea dăruilorului care, în viaţă fiind, pote să le 
înstreineze cu titlu oneros. Mai mult încă, dreptul donatarului, analog 

„ aceluia al legatarului, e supus condiţiunii supraviețuirii sale. 
Negreşit, condiţiunea supravieţuirii e un element caracteristic al 

“Tegabului, lucru. care reese până la- evidenţă din art. 924 codul civil, care | 

1) Laurent, Dioit civil frangais, t. XV, No. 183. Aubry et Rau, t VII, 8739, 
pag. 71 text şi. nota 33. Demolombe, opul citat, 4. XXIII, No. 291. 

2) Saviguy, System des rămischen Rechtes (Ti 'aită de droit romain), t. IV, $ 
159. In acelaş înţeles. User, Si ystent des oesir. allgem Privatrechtes, t. Il, $ 98 text 

o și nota 26, şi autoril citați aici, Contra: Windscheid, Pandecien, |, $ 368 text şi nota 
9, „şi autoril citați aic!, .
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dice: <Ori-ce disposiţiune testamentară devine caducă, când acela, în favârea căruia a tost făcută, a murit înaintea testatorului». Aşa fiind, e vădit lucru că donaţiunea bunurilor viit6re împrumută caracterul lega- tului, e adică caducă în cas de supraviețuire” a dăruitorului, și nu revo- 
cabilă, cum se exprimă greşit art, 953 citat. Jicem caracterul legalului, căci donaţiunea mortis causa e absolut streină codului nostru actual. Donaţiunea bunurilor viitâre, ce o fac rudele sau streinii soţilor prin contractul de căsătorie (art. 933 codul civil) se deosibesce în adevăr esenţial de donaţiunea morlis causa. Donaţiunea bunurilor viitore e nerevocavilă în acest inţeles că, dăruitorul nu le mai pote înslreina gra- tuit. (art, 933 codul civil), în deosebire de donaţiunea mortis causa, care e, din contră, revocabilă. a 

Donatarul mortis causa, de altă parte, se pune obicinuit de îndată în stăpânirea bunurilor dăruite, dator fiind numai a le înapoia dacă nu -se îndeplinesce condiţiunea (L. 35 Dig. 39, 6), în deosebire de donatarul bunurilor viitre, în înţelesul art. 933 -coaul Civil, care? nu capetă nimie până la mârtea dăruitorului, acesta de pe urmă r&mânând volnie să înstreineze- bunurile dăruite cu. titlu oneros (arg. art. 933 codul civil). Iată, în fine, între-multe altele, şi o altă deosebire esenţială. Duna- țiunea crlis causa a tuturor bunurilor Sau a unei părţi alicuote nu face pe donatar. succesor universal 1), ci "I fac succesor singular Și prin urmare ner&spurdător de sarcinele și datoriile ce le are dăruitorul, în deosebire de donaţiunea bunurilor viitâre lăcută soţilor prin contractul de căsătorie, unde soţii donatari răspund de tâte datoriile și sarcinile succesiunei dărui- | “torului, | Di a. 
Trebue, în adevăr, să deosebim. Dacă s'a alăturat la actul de dona-. -ţiune o însemnare de datoriile şi sarcinele existenle, la cari este Supus dăruitorul în momentul donaţiunii, donatarul pâte atunci, la morlea dărui= torului, să dividă donaţiunea, adică să se lepede de bunurile viitâre și să oprâscă numai pe .cele presente (art. 994 codul civil), în care cas densul, Ca succesor singular,-nu răspunde de datoriile și sarcinile. privitre- pe "dăruitor, de cât dacă s'a îndatorat anume la acesta, 
Dacă, din contră, însemnarea. de mai sus nu există, donatarul nu: mai pote să dividă donaţiunea bunurilor presente și viitâre, ci trebue sai să o primâscă sati să se lepede de dânsa, în întregul cj. Când primesce, trece drept legatar și e Supus ca atare, întra vires, la tote datoriile şi: “sarcinele succesiunei (art. 935 codul civil), răspundere care. nu isbesce _Pe donatarul mortis causa. | : | „___ Divisiunea de care vorbesce art. 934 codul civil ((lepădarea bunu- rilor viitGre și oprirea celor presente), are loc după mortea dăruilorului, In restimp prin urmare. nu există două donaţiuni, uria de bunuri presente şi alta de bunuri Viitâre, ci una singură şi nedivisibilă, în care predom- nesce „dreptul eventual asupra bunurilor. viitâre, adică contractul asupra unei mnoşleniră viitore. Art. 934 vorbesce îni adevăr de donațiunea, cumu- lativă (una Singură) a bunurilor presente şi viitâre. e Resumând cele de mai sus, urmeză neapărat că donaţiunea bunurilor 

sc8 te ai cd, AVindsclueiea, Pandecten, III, $ 676 text şi notele 19 și'20, şi Ir, $
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viitâre, în înţelesul art. 933 urm. al codului civil român, nu mai puţin - 
de cât instituţiunea. contractuală: organisată de art. 1082 urm. codul 
Napoleon, cuprinde în sine, un contract asupra unei moşteniră viildre, „Art, 933 urm.- adică, nu mai puţin de' cât art. 1802 urm. îr., derâgă ritos Ja art, 965 codul civil (1139 îr.), câre opresce învoirile asupra unei moşte- niri viitâre. | | 

Există fără îndoială deosebiri între art. nostru 933 cit. şi art. 1802 
ir, dar “ai o însemnătăte de a doua mână. Un triunghii, de şi vopsit . 
roșii saii verde, rămâne un triunghi. Validitatea donaţiunei de care e 
vorba e supusă validității contractului de căsătorie atât după art. 933 
cât şi după art. 1082 în. După cel d'intâi însă, în deosebire de cel deal . 
doilea, donaţiunea privilegiată nu se pâte face în folosul copiilor ce se 
vor nasce din căsătorie, uceea ce ar îi contrar art. 808 codul civil, dar 
căpătuirea copiilor nu e, cum arătarăm mai sus, de loc caracterul distinctiv 
ai contractului asupra unei moșteniri viitâre.»  - - E a 

> Aceea ce caracteriseză un asemenea contract este din contră că el 
atribue unui contractant-un drept eventual asupra moştenirei celui-l-alt, . 
drept'supus la condiţiunea supraviețuirei. Ei bine, art. 933 citat, care 
îngădue donaţiunea de bunuri viitâre în folosul soţilor prin contractul de 
„căsătorie, hotărăsce anume că, când dăruitorul supraviețuesce soţilor, - 
donaţiunea este caducă. Une-ori. donaţiunea de bunuri viitore se înfaţi— 
şeză la .cea dintâi ochire chiar ca un contract asupra unei moşteniri - 
viitGre. Aşa, când pârtă asupra părței disponibile. Partea disponibilă nu. 
se p6te hotări de cât la mârtea 'dăruitorului. po: 

„Art. 932 urm. de mai sus ai dat -loc la o controversă-care, 
dacă nu mă însel, vine mai. mult de acolo că ideia de drept streină, pe 
jumătate înţelesă, ne-a, pătat: conclusiunea, adică ne-a hipnotisat să 
căutăm în. fie-care deosebire de text ce există între codul nostru și cel 
irancez * dovada unui anume -sistem deosebit. Așa se face că nu vedem 
„adesea de cât o faţă a lucrului, sai când o aţă, când alta, a rare-ori 
amândouă de-odată şi unirea lor armonică:  —. . - 

„ Nimeni nu se nasce de sigur cu stemă în îrunte.. Zestrea nâstră 
intelectuală mirose a șcâlă, a dresură. Cartea" însă, ce am învăţat'o nu 
ne-a stins individualitatea, ne-a înlesnit numai să ne ajutăm singuri. Laudă, 
Domnului! Strigătul. conșciinţei, emoţiunea -cea vie, isbucnirea “originală, 
preţuesc mai. mult de cât procopsela împrumutată. . 

D. G. P. Petrescu, care a scris-un comentar laborios, pentru care 
i aducem prinosul stimei 'n6stre . deosebite, aruncă de astă dată cârja 
comentarelor streine și resumă ast-lel deosebirea esențială ce ar fi existând 
în acestă materie între codul nostru și cel îrancez: «Copiii și descen- 
denți soților saii soțului, în legea Îranceză, sunt nisce factori îârte 

- însemnați ai acestui fel de donaţiune, pentru cari anume şi într'adins 
sa creat acestă derogaţiune la dreptul comun ; dânşii în legislaţianea, | 
„n6stră nu însemneză cu desăvârșire nimic şi legiuitorul nici nu se gân- 
desce la dânșii (V. Dreptul pe 1892 No. 40, p. 314)». 

_Nu aşi îndrăsni să susţin. contrariul, dacă nu ași avea pentru mine 
însăși mărturisirea stimatului*meii. conlrate, care dice. singur într'alt loc 
că, în dreptul irancez, instituţiunea contractuală -se presupune a îi făcută 
în iolosul copiilor și descendenților, dacă nu există o disposițiune mărgi- 

” 

1
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nilore înserală în act (Vegi Dreptul pe 189%, No. 39, p. 309). In adevăr, 
după părerea tuturor autorilor (vedi supra), dăruitorul pâte să escludă 
pe toţi copiii ce se vor nasce din căsătorie, fără ca printr'acesta dona- 
ţiunea ce a îăcut'o el soților să pârdă caracterele unei instituţiuni Con- 

“tractuale. Dacă e așa, şi așa e după chiar mărturisirea de mai sus, e 
vădit lucru că nu pentru copii şi descendenţii soţilor anume şi într'adins 
Sail creat articolele 1082 urm. cod. Napoleon. 

T6iă lumea. vede, din contră, în donaţiunea organisată de art. 1802 , 
urm. cod Napoleon un contract asupra unez smoşteniră viilore, contract 
care se vestesce mai cu s6mă prin aceeea că donatarul nu'are drept de cât la bunurile ce vor exista la morlea dăruitorului, Insuși d. G. P. Petrescu recunâsce dâră că donatarul de bunuri viit6re, în inţelesul art. 933 codul civil, are drept numai la bunurile ce vor exista la mâriea dăruitorului, căci dice mai departe: 

«Donaţiunile bunurilor viitâre nu pot îi în legislaţiunea nostră de cât nisce simple donaţiuni, cari. nu se pot iace de cât soţilor prin con- tractul de căsătorie pentru o parte saii t6tă averea ce va rămânea dărui- torului la morlea su... cari donaţiuni împrumută deosebitele caractere: „de la legate, de la donaţiunile între vii, saă de la donațiunile pentru causă de ndrle (vedi Dreptul pe 1892, No. 40, pag. 316)». | „___ Donaţiunea bunurilor viitâre în folosul soţilor prin .contractul de căsătorie ascunde prin. urmare, lieru ce nu se tăgăduesce de nimeni, un pact asupra unei moşteniri viitâre. Un alt punct tot aşa de netăgăduit „este că donaţiunea privelegiată se deosebesce alât de legat cât şi de vechia donaţiune pentru causă de morte, prin aceea că e nerevocabilă, dăruitorul în casul prevădut de art. 983 codul civil ne mai putend dis- pune gratuit de bunurile.sale. D. G. P, Petrescu Susţine. însă, iată t6tă gâlceva, un lucru cu totul” noii, anume că donaţiunea făcută soţilor prin contractul de căsătorie împrumută deosebite caractere, nu numai de la legate, dur şi de la donațiunea pentru causă de morte. . | Că donaţiunea de care e: vorba împrumută caracterul legatului, acesta nu se tăgăduesce de nimeni. In adevăr, art. 933 codul civil, supune dreptul donatarului la condiţiunea supraviețuirei sale în înțelesul art. 924 codul civil, care hotărăsce că ori-ce disposițiune testamentară devine caducă, când acela, în favârea căruia -a fost făcută, a murit înaintea testatorului. Nicăeri însă în codul nostru nu se. dice că, pe lângă tes- tament, mai există şi o donațiune pentru causă de mârte. Cum dar donaţiunea făcută soţilor prin contractul de căsătorie să împrumute ea caraterul unui raport de drept, care după lege nu pâte să existe! : „In Franţa, este adevărat, cu tot art. 893 (800 român), care sur- ghiunesce donaţiunea mortis causa, unii vechi autori (a căror teorie e astă-di unanim înlăturată), învaţă totuşi că donaţiunea pentru. causă de msrle, conslinţită „de dreptul roman şi de vechiul drept îrancez in ţările de drept Scris, nu e oprită sub codul Napoleon. Art, :800 “(893 francez) - cuprinde însă, o vom dovedi îndată, o abrogâre, categorică, precisă. Tra- - diţiunea nOstră, deosebit de acâsta, e mult mai îndoelnică în acestă materie de cât cea iranceză, | a | | privesc oi 51290 codul Calimach, în deosebire de dreptul roman, | orlis causa sai ca un legat simplu sai ca o dona-
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țiune simplă, prin urmare nu ca un al treilea fel de a dispune cu titlu 
gratuit, care ar ţine calea de mijloc între legat şi donaţiune. Nu există 
prin urmare după $ 1290 cit. (Cî.$ 956 austriac) o adevărată donaţiune . 
mortis causa, “ci sati un legat simplu cu t6te iormele şi efectele legatului 
simplu, saă o donaţiune simplă-cu tâte formele şi efectele donaţiunii 
simple 1). E : 

Ei bine, art. 800 al codului nostru civil actual constinţesce anume 
şi ritos acâstă tradițiune. Nimeni, hotărăsce acest articol, nu pâte dispune : 
de cât cu lormele prescrise de lege pentru donațiună între vii sai prin 
testament. Va să dică, a exclus ori-ce alt fel de a dispune cu titlu gratuit, 
afară de donaţiunea intre vii sai testamentul. Oprirea coprinsă în art. 
"800 citat nu privesce numai iormele, în acest înţeles că nu pâte să mai 
existe un. al treilea fel de a dispune cu tillu gratuit, afară de donaţiu- 
nea între vii sai testamentul. O - - E E 

Ori cum însă şi ori-care ar fi părerea n6stră asupra acestei cestiuni, 
un lucru e sigur, anume că dir art. 821 codul civil, luat isolat, nu se pâte - 
de loc deduce ideia că legiuitorul nostru îngădue donaţiunea mnorlîs causa 
ca un al treilea îel de a dispune cu titlu gratuit. Cum! Art. 821 cit. 
hotărăsce că donaţiunea între vii pentru bunurile viitâre este revocabilă, 
“adică oprită şi noi să dicem, din contră, că o asemenea donaţiune nu e 
oprită, ci are tărie ca donaţiune mortis causa / Ergo glu capiuntur aves! 

D. G. P. Petrescu susţine astă-di aceeași tesă cu alte argumente 
(V. articolul săi. publicat în Dreptul pe 1892, No. 39 şi 40), părăsesce 
prin urmare vechiul tărâm, pe care ?l recunâsee singur de greșit, nu se . 
mai înarmâză cu art. 821 cit., care e o armă absolut netrebnică în acestă 

- causă. De ce dar îmi ia în nume de r&ii nota ce am seris'o în Dreptul 
pe 1892, No. 33, pag. 261, notă a cărei temeinicie singur o mărturi- 
sesce ? (Dreptul, 1892). - 

Succesiune. — Testament. — Legat univarsal. — Nulitate faţă de unii din succe- 
sibili, — Validitate “faţă de alţii. — Impărţâlă. — Moștenitor colateral. —— 

” Sezină legală. — Sesină judecătorescă. — Personă interpusă. — Bună cre- 
dinţă. — Hotărâri contradictorii. — Moştenitor putativ, — Vindare, — Dacă 
trebue să înapoeze ce a primit. — Art. 653, 485, 436 şi 996 codul civil. — 

“(Cas. ], 29 Martie 1900), a N 

1. O hotărâre, care declară nul un legat universal, sub cuvânt de 
pers6nă interpusă, şi hotărăsce că moștenirea ab intestat este deschisă - 
numai între părţile împricinate, nu pâte avea de elect de a esclude de . 
la moştenire alte rude în: grad succesoral, cari n'aii: figurat la acea jude- 
cată, puţin importă că legatul universal s'a validat faţă cu aceste rude. 
„22. Un moştenitor colateral nu pote să reclame jumătatea moștenire. - 

lui de cujus, ci trebue să fie mărginit la a patra parte, dacă există patru 
colaterali în grad succesibil, cu tote că numai doui din ei ai dobândit 
sezina judecătorescă (art. 653 cod. civ.), iar cei-lalţi doui încă nu. 

__*:8.:0 persână interpusă se pote considera ca fiind de bună credință 
şi prin urmare ca fiind proprietară a îructelor culese (art. 485 şi 486 

3) Y. în acest înţeles Unger, „«<Erhrecht> $ 17 text. şi. notele 17—21,
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cod. civ.), mai ales când există hotărâri contradicălore asupra punctului de a se şti, dacă ea este în adevăr o pers6nă interpusă. a 4. Regula guantun locupletior factus est nu are înțelesul că moş- tenitorul putativ trebue să înapoiască, nu prețul lucrului vindut, ci va- IGrea lucrului, dacă a primit un preţ mai mic, Drepturile și datoriile moștenitorului aparent sunt cârmuite la noi, nu de dreptul roman, ci prin analogie de art. 996 coa. civ. a | 
Curtea, deliberâna, 

Asupra recursului făcut 'de Al. St, Catargi, representat adi prin . moștenitorii str Henri Catargi, personal şi ca tutor al copiilor defunctei Alisa Şulu, Pavel Catargi şi Eiena Şuţu: 
Lu privire la-primul motiv de casara: . . «Prin decisiunea Curţei de Craiova, No. 116 din 1887, după a mea cerere s'a anulat în totul titlul lui Nicolae Calimaki Catargi de legatar universal al r&posatel . + Maria Catargi și succesiunea acesteia 's'a declarat deschisă ab îutestato. | . «Pe basa acestel decisiuni, am cerut: împăriela sus dise! moşteniri drept în jumă- tate între mine şi eredil -r&p. N. Calimaki Catargi, singuri! cari, în calitate de nepoți ar defuncter, obținuserăm- permisiunea justiţiei a intra în posesiunea aceste! moşteniri. Curtea restringe la: a patra parte: vocaţiunea ereditară, indrituind pe moştenitorii lui - N. Calimaki Catargi, Graţia Calimaki Catargi şi Eva Basily, să rețină două pătrim! din moştenire, tot în puterea lepatului anulat faţă cu mine, pe motiv că dout alţi succesibily, anume Gheorghe şi Oscar Gheorghe Catargi; cari nic! n'a fost puşi în posesiunea suc- " cesiunei, ar fi cădut în pretenţiunea lor de a anula şi el legatul în cestiune. <Cu modul acesta, Curtea recunâsce şi viol€zi autoritatea lucrulu judecat, care resultă în favorea mea din decisiunea Curţei de Craiova No. 116 din 1887, și întinde asupră-mi, impunându-mi obligaţiunea de a respecta legatul şi drepturi în acestă MoOş- 

"între efectele sezinel legale şi sezinelr judiciare». . “ "Considerând că reese din hotărârea supusă recursului că în Semptembrie 1819, . când a încetat din viață Maria Catargi, rudele d-sale colaterale cele de mai aprope cari, în lipsă de document, ar fi venit la moştenirea d-sale, erai Calimachi Catargi, AL. Ştefan Catargi, Oscar Catargi şi. Gheorghe Catargi ; Considerând că instanța de fond constată mat departe că testamentul mistic, prin care r&posata Maria Catargi a rînduit legatar universal pe nepotul d-sale Calimach Catargi, s'a anulat, prin hotărârea Curţel din Craiova No. 117 din 1857, faţă de AL. St, Catargi, dar s'a menținut, din contră, prin hotărârile Curţei din Galaţi No. 164 şi 199 din 1887, față ae Oscar Şi Gheorghe Catargi ; ae Și Considerând că hotărârea “supusă recursului lămuresce ma! apoi că: numa! Al. St. Catargi şi Calimachi Catargi, acesta de pe urmă represeatat adi prin Dâmnele Graţia - , Calimachi Catargi şi Eva de Basily ai cerut şi dobândit seziaa judecătorescă “art, 053 „& civ) a moştenire de care e vorba, pe când, din contră, d-nii Oscar şi - Gheorghe 
Catargi nai cerut încă sezina; ? : . . - Considerând. adaogă instanța de fond, că, aşa fiind, Al. st. Catargi, prin acțiunea 
sa în împărțelă introdusă în instanță, a cerut să i se recunoscă "dreptul la !/, moşte- 

- nirel de mat sus, de şi există 4 moştenitori Colaterall în grad succasibil pe motiv. că 
colateralil cari n'a încă sezina judecătorâscă (art. 653 ce, civ) nu s'ar putea introduce 
în instanța de împărțelă ; i . 

So „_„ Considerând-că instanța de fond a respins acâată reclamaţi î i 
şi a judecat, din contră, că AL St, Catargi ae drept numal la A patra parta o meială 

> tenirel, de ore-ce testamentul de mat sus fiind validat prin hotărârite Curţel din Galaţi 
No. Ii AÎ,192 din ir pati de Oscar şi Gheorghe Catargi, urmarea ar fi că Calimachi 

atargi (adi rmaşii s în folosul căruia si : Ari, a 
gat ast-fel în drepturile acestor de pe urmă; Â pronunțat acele potărâni, ar subro- 

„Considerând că; recurenţit, urm aşil „Yeposatului. AI, st Opuinduli:se 'cu chipul acesta hotărârile de mal sus a Curţe i Şi 192 din 1887, la care autorul d-lor n'a luat. parte, fiind 

d 

Catargi, se plâng că, 
I de apel din Galaţi No. 164 .. date aceste hotărâri numa! |
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faţă de d-nii Oscar şi Gh. Catargi, s'ar fi violat ast-fel principiul că autoritatea lucruluj 
judecat există numal între aceleaşi părți carl ati figurat în judecată ; - 

Considerând însă că, adevărul căutând, tocmai principiul că'o hotărâre dată 
între alţi! nu pâte să vateme pe un al treilea, trebue să ne ducă în casul de față la 
soluţiunea că hotărârea Curți din Craiova No. 117. din 1887, care declară deschisă IDOŞ- 
tenirea ab intestat numai între Calimachi Catargi şi Al. St. Catargi, nu pole să aibă 
de efect de a exclude de la moştenire pe d-nil Oscar şi Gheorghe Catargi, cart n'a 
luat parte la acea hotărâre : . - . . ” 
„_„ Considerând, de bună stmă, că a qice că moştenitorii colateral! în grad succe- 

sibil, dacă n'aă dobendit-încă sezina judecătorscă tart. 653 codul civil), n'aă ce căuta 
în instanța de impărțâlă şi trebue deci să fie înlăturați, ca şi când n'ar exista, ar fi 
a se nesocoti. principiile cele mat elementare de drept şi de bun simţ ; 

Considerând, în adevăr, că reese limpede şi lămurit din economia întregă a lege 
nsslre că moştenitori! colateral! aii nevoe de sezina judecătorescă numa! faţă de cel de 
al treilea, și pot prin urmare, înainte chiar de-a aobândi sezina, să reclame "moşte- 
nirea față de cer-l'alţi moştenitori ; |. A a 
, Considerând, așa dar, că instanța de fond, departe de a viola autoritatea lucrului - 
judecat şi de a face o confusiune între efectele sezinei legale şi ale sezinel judecătoresci, 
din contră, s'a conformat în totul şi întru tâte legei, introducând în instanţa de împăr- 
felă şi pe d-nii St. Catargi (adică urmaşii săi) are drept numai la -a patra parte a: 
moșştenirei ; - a a 

„Asupra celul de al doilea mijloc de casare: Da ” 
„.. «Curtea constată în fapt că ei devenisem proprietar în puterea lege prin dreptul 

„de Succesiune, şi cu t6te acestea nu'mi acordă veniturile imobilului succesora! de la 
deschiderea succesiunei, sub cuvânt că deţinătorul N. Calimaki Catargi ar fi dobânâit 
aceste venituri.în puterea art, 485 -c.-civ. pe când este constatat prin decisiunea Curţii 
din Craiova No. 116 din 1587 că N. Calimaki Catargi, deţinea „acest imobil fără titlu 
valid şi licit şi în deplină cunoscință că nu le poseda ca proprietar, fapte pe carl şi 
Curtea de laşi le.recunâsce, pa . 

” «Curtea dar a violat art. 650 comb. cu art, 483 c. civ, şi aplicat greşit în specie 
art. 485 şi 4936 c, civil nesocotind în acelaşi limp autoritatea lucrului judecat, resul- 
tând din decisiunea Curţii din Craiova No. 116 din 1887». -- e 7 

Ă __ Considerând că recurenţii se tânguesc prin acest mijloc de casare că instanța 
de fond ar fi aplicat greşit art. 485 c. civ. şi ar fi violat autoritatea lucrului judecat, - 
presupuind .că Calimaki Catargi, care "şi-a însuşit moștenirea de care e vorba în vir- 
iutea unui testament nul, era totuşi de bună credinţă şi condamnând prin urmare pe | 
d-nele Gracia Catargi şi Eva de Basily să restituâscă fructele, nu de la data moşte- 
nirel, ci de la data reclamaţiunel; . - . - 

Considerând însă că hotărârea Curţii de apel din Craiova cu No. 116 din 1887. 
s'a mărginit a anula testamentul de mal sus şi n'a declarat încolo, nici expres, nici 
implicit, că Calimaki Catargi, legatarul universal, a cunoscut viţiile testamentului, adică 
că era de rea credinţă; pf | ! 

Considerând, deosebit de acâsta, că instanţa de fond. constată în fapt că, față 
„cu tăcerea rudelor timp de patru an! după mortea testatore!, şi faţă cu hotărârile Curţil 
de apel din Galaţi No. 164 şi 192 din 1837, car! ati validat testamentul de mai sus, 
Calimaki Catargi avea de sigur un 'bun cuvânt de a se crede proprietar; 

„ Considerând prin urmare că, hotărând lucrul ast-fel, instanța de fond, departe 
de a viola art, 483; 485, 486, 650 c. civ. şi dea nu se ţine sâma de autoritatea lucrului 
judecat, din contră, a făcut o simplă apreciere de fapt, care scapă de censura Curţel 

“ de casaţiune ; | - E . . 
Asupra recursului făcut de d-nele Gracia:Calimaki Catargi şi Eva de Basily: —. 

: ]. «Curtea deşi recunâsce că vângarea moşiei Chişărel-Rediu-Aldel, făcută în anul 
1881 de defunctul Calimaki Catargi lu Gh. Sterian, este bună şi validă şi deşi stâbi- 
lesce în drept că heredele putativ nu pâte fi-ţinut a restitui de cât ceea-ce s'a îna- 
vuţit, totuşi obliză pe d-nele Gracia -Calimaki Catargi şi Eva Basily a restitui d-lul 

"A. St. Catargi, nu a patra parte din preţul vinqărel.moşiel ci o: valâre mult mal nare, - 
„arbitrată de Curte. Judecând ast-fel, Curtea a dat o hotărâre în contradicţiune cu fap- 

tele şi principiile stabilite de densa şi violeză principiul de drept că heredele putativ 
nu este ținut a_restilui ceca-ce a primit», s 

: 1. «Curtea recundsce că reposatul Calimaki a vândut moşia şi în virtutea drep- 
țului și obligaţiunel ce'I impunea testamentul pentru plata legăturilor şi sarcinelor suc-
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; -l Al. St. Catargi a dat şi asentimentul stă tacit la acestă vindare, şi 
ora Să d a"! restitui o sumă mal mare de cât parlea din preț cuvenită, Curtea 
a violat prin' acesta principiul că cel ce lucreză în virtutea şi. în Jimitele Împuterni- 
cirel ce are, nu pâte fi ţinut de cât de a da socol€lă și a restitui ceea ce a primit. 

Considerând că instanţa de fond recunâsce că Al St, Catargi „adică urmaşi să!) 
este îndreptăţit a'şi avea partea sa de moştenire în bani, cu dobânâa numa! de la 
dala reclamaţiuneli, dar adaogă că acea parte în bani trebue să fie socotită după valdrea 
actuală a moşiel, potrivit principiului «in quantum locupletior fuit»>; 

Considerând, desvoltă instanţa de fond, că moştenitorul aparent asemănat acestul 
principi, este ţinut a înapoia celui în drept întrega sumă de care s'a folosit, va. să 
dică, nu preţul moșiei vîndulă (în casul nostru 211,500 ler), ci echivalentul în bani al 
val6re! de aqi a moşiei înstreinate (350,000 le!) ; . , 

Considerând însă că adevărul este, din contră, că, în dreptul roman, stăpâni: 
torul de bună credință nu era obligat nici măcar la restituirea preţului lucrului vîndut, 
dacă ?l-a risipil, adică dacă reclamantul nu dovedea în iapt că pâritul se folosesce 

„ încă de preţul primit pe care nu "l-a cheltuit (L. 20, $6, L, 23, L. 25, $ Ll, Dig. de 
hered. pet. vol. 3); - i - 

Considerând, deosebit de acesta, că însă-şI instanța de fond constată că actele 
„moştenitorilor aparenţi sunt cârmuite ia no, nu de dreptul roman, ci de art. 117, 7:6, | 1557, 1607 codul civil, carl repulăză acestă materie ; - 

, Considerând, așa fiind, că reese până la evidență din art. 117 şi 1607. codul - civil; că moștenitorul aparent, dacă este de bună credință, ca în casul de faţă, este dator să restituiască numa! preţul primit cu dobândă de la data reclamaţiune!, sau să cedeze acţiunea sa în contra cumpărătoruluj, dacă preţul n'ar fi fost plătit ; Considerând, aşa dar. că instanța de fond, judecând, din contră, că moşteni- torul aparent, represintat ad! prin d-nele Gracia Calimaki. Catargi şi Eva de Basily, e dator să restilue părţei protivnice, nn a patra parte din preţul moşiel vindute cu - dobândă de la data reclamaţiunei, ci a patra parte a valorel actuale a moşie! instrei- | nale, a nesocotit principiul că moștenitorul aparent de bună credință nu e “ţinut să restitue de cât preţul primit, - Ă ie Di ” Pentru aceste motive, caseză, - 

Adnotaţiune. — In hotărîrea de mai sus a Curţei de casaţie găsim regulele de urmat asupra mai multor întrebări de drept f6rte interesante, întrebări pe cari le vom discuta pe rînd una câte una, ca să nu ne perdem, grămădinâu-le Ja un loc, în foriăta amănuntelor, ca să ajungem. la o lim- piditate metodică, oprindu-ne numai la punctele de căpetenie ale pricinei. 

L 

O holcirâre, care rostesce. nulitatea unuă legat universal şi declară deschisă moştenirea ab întestal între părţile: împricinate,. care suul rudele cele mai de aprope a lui de Cujus, nasce ea puterea lucrului „ judecat cu urmarea de a îndepăria de la moştenire cele-lalte rude în “grad succesibil, care n'au luat parte la acea judecată; dar față cu care acelaş legat universal s'a întărit prin o altă holărăre rămasă - defi- nilivă ? Sa 
„Iată patru rude colaterale a lui de cujus în grad succesibil : 4, 2 C, și D, rude care ar avea fie-care a patra parte în moștenirea ab intestat, dacă n'ar. exista un testament în folosul unuia din ei, a lui B, care e A edita „universal, testament care exclude moştenirea. ab intestat. 

pornesce acţiune şi dobândesce l | ange eu acâsta posi are a lucrului, 4, 
Î Ş 4 o hotărâre rămasă definitivă, care constată că DB, legatarul universal, e o persână inter i i 

, i „0. j pusă, și hotărăscee prin urmare că legatul universal e nul şi Îără. tărie, fiind acut în frauda lege.
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_Ce sa întâmplat însă după acesta? 0 şi D, cele-Valte rude în grad -succesibil, ai âpucat' şi ele. calea judecâţei, ai “cerut. şi ele -destiin- țarea testamentului de mai sus, pe. motiv că Bari o persână interpusă, - -dar o hotărâre rămasă iarăşi definitivă a întărit de rândul acesta. testa- mentul şi a judecat că B e un legatar universal serios. - Ma Ce -încurcătură ! Intre A și B este ast-fel deschisă “moştenirea” ab | intestat în urmărea hotărârei de mai sus care a desputernicit între dânșii legatul universa], iar între B, O şi D nu pâte să fie nici 0. vorbă de moștenirea ab intestat, acelaş legat universal fiind validat între dânşii. 4, vădând acesta, şi cregând că hotărârea dată între BO şi DD, la care el n'a. participat, îi pote folosi, a chemat în judecată pe.B șia reclamat jumătatea moştenirei, dicend că: cea-taltă jumătate se cuvine lui B, cu exclusiunea lui C şi D, cari mar avea ce căuta. la împăr- "“țirea moştenire), legatul universal fiind întărit faţă cu dânşii. Ce are a laco însă, "i-a întempinat B, ce am câștigat eu față de € “și D nu pote să'ţi tolosescă ție, care eşti strein acestei judecăţi, şi deci existând, afară de mine, încă doi moștenitori (0 şi D), în dreptul cărora . aş putea dice că sunt subrogat 1) partea ta în moștenire nu pâle să: ie de cât o pătrime. a „ Cum s'a deslegat acestă coniroversă ? Instanţa apelativă a dat în : acestă privinţă dreptate lui B în totul și întru tâte, a adjudecat lui A numai a palra parte a moştânirei, şi a presupus (a, presupune .nu este | a dispune) că- cele-l'alte trei pătrimi aparţin lui %, care ar fi subrogat. în drepturile lui. C şi D. A a ” a ! A însă, nemulţumit cu acestă punere la cale, a făcut recurs la . Inalta Curte și a cerut casarea aceste hotărâri, care ar recunbsce lui B dreptul la cele-Valte trei pătrimi în virtutea judecăţei urmată între B, C, şi D, la care el (recurentul) n'a luat parte, călcând ast-iel principiul "lucrului judecat. 
Ei bine, şi apoi? Inalta Curte a recunoscut, după cum dovedesce hotărârea de mai sus, că lucrul judecat între B, Q și: D nu se pâte opune lui A, fiind res îșter alios judicata, dar a lămurit în acelaş timp „Că instanţa de îond n'a violat de loc acest principii, n'a vătămat adică întru nimic drepturile lui A. | | Mi “In adevăr, hotărârea supusă recursului la mărginit pe Ala a patra : parte a moştenirei, nu în puterea hotărârei dată între B, O şi D (res „inter alios judicata), ci în basa regulei generale de drept, care „dice că, dacă există patru. moștenitori, fie-care are drept numai la a patra parte. Nici vorbă, o hotărâre dată între alţii-nu pâte nici să vateme pe un al treilea, mâcă să Jolosescă, şi hotărârea, care a validat testamentul de mai sus numai între B, C şi D, ar profita îără îndoială lui A, care n'a figurat în acestă judecată, dacă i s'ar atribui jumătatea moștenire), sub cuvânt că testamentul a rămas în picibre faţă cu Cşi 2. 

  

: 1) Na pste însă! să existe, adevărul căulână, o asemenea Subrogare. Autoritatea - lucrului judecat nu are'loc de cât între eceleaşi părți cari a luat parte Ia jude- cată. Maxima: si vinco vincentem te, a fortiori te vinco, trebue aplicată cum grano salis. A însă, cum vom vedea îndată, a fost redus laa patra parte, în basa principiilor generale de drept, şi nu din causa lucrului judecat între alţi. Compar. -Larombitre, «Thâorie et pratigue des 'obligations», V, No. 135 şi urm. 

AL. Degrs; ' Me E 17 -!
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Inalta Curte a hotărât prin urmare cu drept cuvânt că tocmai 

principiul că o hotărâre dată între alţii nu pote să vateme pe un al treilea, 
ne duce în casul de îaţă la deslegarea că hotărârea, care a desființat 
testamentul numai între A şi B, nu pâte avea de efect de a exclude" 

--de la moștenire (faţă cu A) pe O şi D, cari nai luat parte la acestă 
judecată, | 

IL. 

„Un colateral în grad succesibil pote e1 să reclame 
Jumătatea moştenirii, cu tote că există patru colaterali în grad suc- 
cesibil, pe motiv că numai doi ai dobândit sezina judecătorescă (art. 

„1658. 0. civ.), iar cei-l'alţi doi încă nu? - 

5 Inalta Curte răspunde că moştenitorii colaterali aii nevoe de sezina 
judecătorâscă numai față cu cel de al treilea, iar nu şi între dânşii, şi 

că prin urmare. A nu are drept la jumătatea moştenirei, cu t6te ca numai 
el și B ai căpătat sezina judecătorâscă, iar 0 şi D încă nu. 

Două cuvinte pentru lămurirea lucrului. In dreptul francez, cola- 
teralii ai de drept posesiunea (sezina) moștenirei, fără să le trebuiască 
pentru acest slirșit învoirea justiției, ca la noi, și problemul nostru se 
discută, aşa fiind, de autorii iraricezi numai cu privire la succesorii nere-- 

„„gulați, cari trebue să câră «l'envoi en possesion au tribunal> (art. 770 îr.)1). 
Nasce deci întrebarea: succesorii neregulați sunt ei ţinuţi a cere 

autorisarea tribunalului în t6te' casurile, adică și în privinţa celor-Valţi 
"- pretendenți la moștenire, saă numai față cu cel de al treilea, pe cari 

să nu “i pâtă urmări tără împuternicirea justiţiei ? 
„ «Les suecesseurs irreguliers, învaţă Aubry et Rau, peuvent prendre 

posession de I'hârâdit6 de leur autorit6 privâe, ă Vegard des autres pre- 
 teridants ă Phâridite; î7s ont besoin de Penvoi en possession qu'ă lV'Egard 
des liers en ce sens quils ne peuvent'se prâvaloir de leur qualii€ de 

„ Successeurs universels quapres avoir fait reconnaitre -cette qualite en 
“justice 2).> a , 

Mourlon (în acelaşi înţeles Valelte şi Demolombe) dice de asemenea 
„ritos: «...le successeur irrâgulier est, comme Yheritier legitime, îpso 
jure propristaire, possesseur, crâancier et a6biteur, de toutes choses dont 
le d€iunt etait propriâtaire, possesseur, crâancier ou dâbiteur, mais il 
ne peul ni poursuivre les debileurs de la succesion,. ni €lre poursuivi 

1) Art. 770 lipsesce din codul nostru. Qaid juris aşa dar ?- Art, 653 al codului nostru civil hotărăsce că... <cel-l'alţi 7oştenitoră intră în posesiunea succesiune! cu permisiunea jitstițiel ; succesorii neregulat însă sunt succesori în bona şi nu moşte- nitori. Codul civil italian (art. 925 şi 927) nu impune succesorilor 'neregulaţi (statul soţia supraviețuitore) să ceară permisiunea justiţiei. D. Dim. Alâxanâresco, (Dreptul civil român; III, pag. 292, text şi nota 2) alunecă asupra aceste! dificultăți. Veqi C. Nacu „(codul civil român şi codul Napoleon, asupra art. 681 român). D-sa qice că formali. tăţile cerute de art. '770 codul Napoleon nu ai loc în legea română, dar că cererea de „punere in posesiune se face totuşi la tribunal. Dar tocma! -publicitatea premergătore punerel în posesiune (art, 770 îr.) e lucru âe căpetenie în acestă . materie. “5 2) Apud. Laurent, Droit civil francais, LX, No. 249; Aubry et Rau, ai revenit însă asupra acestei păreri în a patra ediţi - 104-705, text ei noa | p june a comeniarulul lor, t. VI, $ 639, pag. 
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“par les creanciers du defunt, iant qu'il na pas fait reconnailre son titre en justice» 1), - _ 
„ Hotărirea Curţei nâstre de casaţie s, [ No. 142 din 29 Martie 1900, “pe care am publicat'o mai sus, consfinţesce, după cum vedem, teoria acestor autori, dicând că «moştenitorii colaterală ai nevoe de sezina „ judecălorescă numay Jață de cei de al treilea, și pot prin urmare, înainte cliar de a dobendi sezina, să reclame moștenirea faţă de cei-Lalți moştenitori». a Reamintim cu acest prilej că casaţiunea s. |, No. 40 din 1893 “(Bulet. pag: 37) a judecat, de asemenea, că <0 acţiune în revendicare se pote exercita de moștenitorii colateyali contra unui terţiii stăpânitor al averei succesorale, fără a îi datori ca mai întâii să câră trimiterea lor în posesiune, conform art. 653 din codul civil» 2), | Dacă însă cestiunea sezinei succesorilor neregulaţi a desbinat cu t6te astea, lucrul fiind încurcat, pe autorii Îrancezi, este mai mult de cât Sigur că nici unul din aceşti autori, dacă ar avea să tălmăcescă legea n6stră, nu sar gândi măcar să tăgăduiască moștenitorilor colaterali posesiunea provisorie îpso jure din momentul deschiderei moștenirei, Cum ar putea ei, în adevăr, nega evidența lucrului ?. Fraţii şi suro- rile, după art. 972 al codului nostru civil, depărteză pe ascendență (afară de tată și mamă, v. art. 673 c, civ.) de la moștenire; ascendenții ati însă sezina de drept (art. 653 e. civ.); colateralii prin urmare, cari îi exclud, aii cu atât mai mult posesiunea îpso jure a moșştenirei 3). | Este vădit lucrul acesta, și tot ce reese din art. 653 ce. Civ, care nu e împotrivitor acestui chip de a vedea, este că sezina colateralilor, în deosebire de sezina definitivă a ascendenţilor şi descendenților, este o sezină de drept, dar o sezină provisorie, îiind supusă condiţiunei de a se cere sancţiunea justiţiei. | . 

De sigur, dacă am înțelege art. 653 cit. alt-iel, acest art. s'ar lovi fără îndoială în cap cu art. 706 şi 895 c. civ., creditorii mortului ar îi păcăliţi, colateralii nu s'ar putea urmări, neavând sezina, moştenirea nu Sar putea declara vacantă, existând moștenitori cunoscuţi, şi urmarea ar îi anarchia cea mai cumplită ! - 
-, Cum! colateralii, diceţi, nu ai, după art. 653 cit., posesiunea pro- visorie a moşfenirei din diua .deschiderei succesiunei? Vă înşelaţi ! Art. 7V6 c. civ. hotărăsce, din contră, ritos că moştenitorii legiuiţi, prin ur- mare și colateralii, răspund de datoriile mortului din Qiua deschidere -Succesiunei *), ! Pa e Reese apoi cu aceeași evidență pipăită din art. :895 e, civ, că, în lipsă de moştenitori reservatari și de legatari universali, moștenitorii co- 

  

1) Mourlon, <R&p&titions €crites sur le Code Napolon>, heuviăme €dilion, 1873 i. II, pag. 19—90. a . 
2) D. Dim. Alexandresco, <Dreptul civil român», III, pag. 230, nota 8 aprobă acestă hotărâre. a -.. 8) Compar. C: Nacu, op. cit, asupra art. 653 cod civ, E 1) Cas. secţ. II, No. 28 din !4 Febr. 1893 (Bulet. pag. 212), a hotărât prin ur- . mare cu drept cuvânt, că nu face nimic că moştenitorii colaterali n'aii fost încă trimişi în posesiune, el pot'să fie totuşi urmăriți, vădit lucru fiind că moștenirea nu se pâte declara vacantă dacă există moştenitori colateral cunoscuți, cari n'a renunţat încă. V. însă, cas. secţ. I, No. 301 din 11 Octombre 1889 (Bulet., p. 827). 

2
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1 

Jaterali se 'pot trâge în judecată. pentru plata. legatelor din diua morțeă 
vEposatului, şi nu din momentul sezinei judecătoresci. , | 

Nu trebue deci dar, aşa fiind, să ne oprim la analogia care există 
„între sezina succesorilor nregulaţi : și sezina moștenitorilor colaterali, 
cum ace Inalta Curte, ci caută, din contră, să ne pălrundem de ade- 

- vărul învederat că moștenitorii colaterali, în deosabire de succesorii nere- 
gulaţi, aii posesiunea  provisorie și condiţională a moștenire din diua. 
deschiderei succesiune), nu numai în privința celor-Palţi pretendenți la 
moștenire, dar şi față cu cei de al treilea 1). - 

E 1 N 
Dacă s'a anulat un legat universal pentru cuvântul că - presupusul legatar universal e o personă interpusă, se pote dice că acestă personă sa folosit cu bună credinţă de tructele averei legate, „si nu este deci ţinută a înapoia fructele percepute ? 

După art. 486 codul civil (550 îr.), aşa cum îl înţelege părerea dom-. nitore, posesorul este de bună credinţă, când stăpânesce, în puterea unui “testament nul în fond sai în îormă 2), ale cărui cusururi nu le cunsce, dar buna sa credinţă nu “i iolosesce când viciul iilluluă sei vine de la o înjracţiune la o lege de ordine publică 3). | Ă „„ Aşa, de exemplu, s'a hotărât, că puţin importă buna credinţă a lega- tarului care Stăpânesce pe temeiul unui testameat nul, ca fiind. pătat de substiluţiune : -legatarul, cu tâtă buna sa credinţă, trebue să fie condamnat la înapoierea iructelor culese în cursul Îolosinţei sale, oprirea -substitu- țiunilor fiind de ordine publică +). a Putem să considerăm ca fiind de bună credință pers6nele interpuse, adică persânele cari ai făcut irauda la lege ?. Lairent răspunde că de iapt şi o pers6nă interpusă pote să fie de bună credinţă: ea pâte să creadă că un seop mai înalt, glasul lui Dumnedei, o causă sfintă îi indrep- tăţesce puriarea 5). | Da Buna credință a pers6nei interpuse, adăogăm noi, caută să se recu- n6scă cu atât mai mult atunci când există o îndoială asupra cestiunei "de a se sci-de avem a face saii nu cuo pers6nă înterpusă, atunci adică când o hotărâre spune că cutare este.0 persână interpusă, pe când o altă Curte decide, sub aceleași: împrejurări, contrariul! | „De aceea şi dice Inalta Curte că, laţă cu hotărârile contraqicătâre, 

  

„1) V. articolul mei «Moștenitorii colateralr aă posesiunea provisorie, ete>, din: Dreptul No. 19 din 1899. D. Dim, Alexandresco, cum am dovedit:o aici, baie câmpii în acestă materie şi se contradice, . - 2) Laurent, op. cit, VI, No. 211, în fine, are insă o deosebită socotinţă şi crede că, testamentele nule în formă fiind neexistente, nu sunt titluri şi că prin urmare pose-. - sorul nu se pâte considera ca fiind de bună credinţă. In acelaş înţeles, Dim. Alexan-- dresco (op. cit. II, pag. 488, text şi nota 1), care jură în verba magistri. » 3) V. Baudry-Lacantinărie, Precis de droit civil, 1, No. 1270 în fine. Compar.. Roller, Gesammelte Aufsătze aus dem gemeinen und franzăsischen, civilrecht, pag. 3 urm, Ă ? Ă 
: : 4) V. Rivitre, Revue doctrinale des variatious. et des progres de la jurispru-. dence de la cour de cassation, 1862, pag, 252 ur . , „Vi î Laurent, op. cit., VI, No. 219 în fine. Pag, în. No, 141 Y iasă În înţeles opus- 5) Laurent, op. cit., IX, No. 543,' -
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SUCCESIUNI, TESTAMENTE, ETC, | 261 | 

date asupra punctului de. a se sci dacă B este o pers6nă interpusă sai “un legatar universal serios, instanța de lond a constatat cu drept cuvânt, în lapt, că B nu cunoscea cusururile titlului s&ă,.și era prin urmare de bună credinţă, o constatare care scapă .de censura Curţei de casaţiune. 

| IV. | 
„După dreptul roman, moştenitorul puitativ de bună credinţă era el ţinut să înapoiască; nu prețul lucrului vindut, ci Valdrea, adevărată a lucrului, dacă a primit un preţ mai mic ? Actele moştenitorului aparent sunt cârmuite la noi de codul Justinian, sait „prin analogie de art. 996 cod. civ.? Ă , 

După L. 48, Dig. de hered, petit. V. 3, sar putea crede că, la Romani, moștenitorul putativ era: obligat să inapoiască, - nu numai preţul Jucrului vindut, ci val6rea adevărată a lucrului (quod plus fuit in hereditate), dacă a primit un preţ mai mic1), după principiul guantum locupletior Jactus est. Adevărul însă este, din contră, că Javolenus vorbesce în L. 48, Dig. V. 3, de mai sus, de înstreinarea ce o face moștenitorul putativ, dupe ce sa pornil acțiune în contră”, și nu de vindarea ce a învâito el înaintea procesului şi de bună credință, vingare care este cârmuită de o altă regulă 2). : | » L. 25,8 1, Dig. V/3, lămuresce, în adevăr, înțelesul regulei Quantum locupletior faclus: est limpede şi lămurit ast-fel: | „ «Consuluit senatus bonae îidei possessoribus, ne in toto damno adii- " “ciantur, sed in id duntaxat 'teneantur, în quo locupleliores facti sunt. Quemcunque -igitur sumtum îecerint ex hereditate, si quid dilapidaverunt, „perdiderunt, dum re sua se abuti putant, non praestabunt: nec si dona- verint, locupletiores îacti videbundur, etc.». , 
„-- Inalta Curte se rostesce. în acestă privință î6rie bine ast-fel: 

«Considerând că adevărul este că, în dreptul roman, stăpânitorul de bună credință nu era îndatorat nici măcar la restituirea preţului lucrului vîndut, dacă "l-a risipit, adică dacă reclamantul nu dovedea în iapt că pârâtul se îolosesce încă de preţul primit, pe care nu 'l-a cheltuit 3)». „Va să dică, moștenitorul putativ de bună credinţă, 'nu numai că nu era dator: să înapoiască valârea adevărată a lucrului vîndut, dacă a primit un preţ mai mic, dar, cee mai mult, nu trebuia să restituiască nică măcar acest preţ, mai mic, dacă "l-a bătut la tălpi. i 
Ce ne privesce însă, la urma urmei, tâtă cestiunea acâstă archeolo- gică ? Tradiţiunea de mai sus numai are ființă : codul nostru civil a spul- „ berat-o. Nici vorbă, râspunderea moștenitorului aparent de bună credinţă +), 

  

1) V. Gliick, Pandecteu, VII, $ 568 şi 369, pag. 562: «Fir den 1vahren Teri, menu er gleicl, 1veniger dafiir gelăset hat». Curtea de apel din Iaşi, din contră, a tradus cuvintele god plus fuit în hereditate greşit ast-fel: după valârea actuală a lucrului în oposiţiune cu valdrea ce o avea lucrul În momentul vindării, - ” 2) V. Gliich, Pandecte, VII, pag. 562. „7 “ - 3) Veqr Giiick, Pandecten, VIII, pag. 558; Windscheid, Paudecten, HI, $ 612, „text şi nota 15; Aubry et Rau, Droit civil francais, VI, $ 6lti, pag. 413, nota 17. _Y. şi articolul mei din Dreptul No. 10 din 1891, pag. 73, notă. " 
4) Este valabilă saă nu vîndarea, etc., făcută de moștenitorul aparent ? Ne vom ocupa de cestiunea acesta în nota următdre. Ce să dicem însă în general de vîndarea 

.. - , Și



262 “ALEXANDRU DEGRE 

este cârmuită la noi astă-qi, nu de compilaţiunea justiniană, ci prin ana- 
- logi rt: 996 ce. civ. , 
logie De lămuresce lucrul acesta ast-lel: <Si le possesseur de Lh6- 
redite est de bonne foi,.î? ne doit rien au delă du pri. Sur ce point 
nous avons un argument par analogie dans l'art. 1350 (996 român), aux 
termes duquel celui qui a recu de bonne îoi une chose qui ne lui est 
pas due ne doit restituer que le prix de la vente 1). (Dreptul, 1900). 

7 

  

Lucrului altuia ? Unii deduc din art. 1994 al codului nostru civil, care hotăresce că vîndarea este convenţiunea prin care vindătorul se obligă a transmite cumpărătorului proprietatea lucrului, că vindarea lucrului altuia este şi la noi nulă, cu tâtă lipsa art, „1599 cod. Nap. din codul nostru civil, Ce are a face însă ? Vindătorul era îndatorat şi în vechia Romă să procure cumperălorulu! proprietatea lucrulur, - ceea-ce reose, între altele, din L. 46, Dig. 91, 1. (Vedi Hokler, Gesammelte Abhandlungen aus dem gemeineu und fransăsichen Civilrecht, pag. 236—2938), şi știut este totuşi că la Romanr validitatea vindăreă lucrului altuia trecea drept un lucru mal presus de orl-ce îndo- ială : Rem alienam distrahere quem posse, nulla dubitatio est, nam emtio est et ven- ditio; sed res emtori auferri potest (L. 28, dig. de. contrah. emt, 18, 1) VeqI asupra acestei cestiunj, articolul mei: Vîndarea de lacrury streine, din Dreptul No. 21 din 1815. D. Dim. Alexandresco s'a luat întâiă şi întâiii (mefiez vous de la premicre impres- sion, c'est la bonne) după mine şi a recunoscut că vîndarea lucrului altuia este vala.. bilă între părți. (V. Dreptul civil român, LI, pag. 503, nota 2, şi IV, pag. 182 şi 226), dar în t. V al comentariului D-sale, pag. 131, D-sa “şi-a luat de semă şi a pus înainte ex tripode, că vîndarea lucrului altuia e nulă între părţi, fără a'şI da măcar ostentla a ne arăta de ce "şi-a schimbat părerea, Hotărârea, Curţel de casaţiune din 1900, pe care o inv6că D-sa acum (V. Preface, pag. XXIV, nota 1, apud Du mariage, ete., par C. N. Busdugan), hotăresce numa! că vîndarea lucrului altuia se pote ratifica, fără a „Se ocupa ex professo de cestiunea nâstră. - : Ă 1) Laureat, op. cit., [X, No. 534. V, şi $ 2021 al codulul civil german. Are însă - saă nu tărie vindarea, ete,, făcută de moștenitorul aparent ? Jurisprudența răspunde că da. V. în acelaş înţeles Azbry et Rau, op. cit, VI, $ 616, pag. 437 şi urm., nota 32, InşişI apărătorii părere! protivnice recunosc că teoria lor se lovesce în Cap cu nece- sitățile vieţii practice (Vedi Baudry-Lacantintrie, op. cit, 1, No. 893 in medio), Folosul practic însă este şi trebue să fie lucrul de căpetenie, şi nu logica cea lunatecă saă logicismul-(V. articolul meă : Tradiţiunea dreptului și jargonul juridic, in „Dreptul No. 5 din 1900). D. Dim, Alexandresco, care a ghicit în vol.: II, pag. 503, nota 2, că vindarea lucrului altuia este valabilă, ne 'spune în acelaş volum, pag. 684 contradicându-se, că înstreinările imobiliare consimţite de moștenitorul aparent, sunt absolut nule. D-sa adaogă că Merlin s'a încercat a susține validitatea înstreinărilor 

p. 560, text şi nota 84, şi Yindscheid, Pandecten, 1Ul, Ş 612, text şi nota 15). Acţiunea în revendicare în cntra terţiului dobânditor era în tot casul: esclusă, dacă acesta de pe urmă avea o acţiune în evicţiune în contra mo tenitorului putati i şi neimbogăţit. Vedi Arndis, im Rechtslexilon, va nereditatie perie bună Sea cât privesce în fine principiile de legislaţiune comparală, vedi $ $24 cod. austriac şi S$ 892-893 şi 2366 ale codului civil german.: Vedi şi Rentz, Die zneile Lesung des - 
Eninurfs eines biirgerlichen Gesetzbuchs, ÎI, pag. 326—397,
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„ interesul comerciului, care aiteră după timp și loc. 

DESPRE CONTRACTE 263; 

Contrâcte în folosul şi în sarcina unui al treilea. 

IL. 

Stipulaţiunea pentru un al treilea, care n'a cooperat lu contractare 
„Dică în pers6nă nici prin procurator, nu avea, după dreptul roman, nici 

o putere. Nimeni, în vechia Romă, nu putea “stipula în numele săi pro- 
priă de cât pentru sine : alleri stipulari memo polesi. Stipulantul, ca să 
dobândâscă o acţiune, trebuia să stipuleze nu numai pentru cel dal 
treilea, ci și pentru sine. Dânsul: trebuia să aibă” un interes apreţiabil în 
bani ca să se execute promisiunea prestaţiunei către terţiii. Un asemenea 
interes exista, de exemplu, când se adăoga o clausă penală. - 

Dar și în casurile când contractul era valabil între părţi, cel de al 
treilea rămânea fără drept şi fără acţiune. a 

Cel de al treilea nu dobândea o acţiune de cât întrun şir de casuri 
esceptate 1). Acâstă rigâre ne-o putem esplica numai din punctul de: 
vedere istorie, | | | 

Interesul comerciului, așa cum îl înţelegea lumea antică, nu cerea 
însă, observă Savigny, să se dea celui dal treilea în principii chiar o: 
acţiune. Obligaţiuniie, ca limitaţiuni ale - libertăţei naturale, erai privite 
cu ochi nefavorabili. Ub; de obligatione gucrilur, propensiores esse 
debere nos, si habeamus occasionem, ad negandum. L. 44, Dig. 44,7 2), 

Doctrina romană se întemeia, precum vedem, nu pe principiele ' 
generale de drept cari cârmuese contractele în toâte legislaţiunile, ci pe 

Sciinţa a. redus de mult acestă varietate a lucrurilor la principiul 
care le unesce. Eu cere să se stabilâscă şi în ordinea economică o sime- 
trie și o armonie ca aceea ce întâlnim: în ordinea naturei. a 

Trebue să ne silim să aflăm legile neschimbate cari cârmuesc inte-. 
resele Gmenilor ; trebue să opunem egoismului tradiţional un interes 

- economic ideal, armonia intereselor, iubirea și simpatia dintre 6meni. 
Omul să se intereseze la nautragiul, la conflagraţiunea, la ruina aproa- 

“ pelui- săi, 
Interesul bine-înţeles al comerţului cere să se dea celui de al treilea . 

în principii: chiar o acţiune. Oprirea stipulaţiunei pentru altul, departe 
de a fi o ocrotire bine-lăcătâre a libertăţei naturale, nu este de cât o 

- ingerință odi6să, păgubitâre, nesuferită din partea. Statului, Omul este 
născut ca să fie sprijinul și ajutorul omului. 

'1) Casurile esceptate eraii cele următâre: 1 când se făcea o donațiune sub - 
“smodo; 2 când se stipula să se restitue zestrea femeel sai descendenților er ;.30 când 

se depunea saă se împrumuta un lucru hotărându-se să se remită proprietarului ; 
49 când cine-va stipula un lucru în folosul moștenitorilor săi ; 5% câna representantul 
unei pers6ne juridice sai un tutor făcea să i se promită ceva pentru persâna juridică 
sai pentru pupil, şi 6 când creditorul care vindea amanetul luat de ia datornicul săi 
stipula în folosul acestul de pe urmă resoluțiunea vindărel în cas de restituire a pre- 
țului. (V. Windscheid, Pandecten, Ş 316, pag. 192—193). | 

_2) Savigny, Obligationenrechi, II, $ 59, text şi nota C. 

; ,
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- Cunâscerea corpului moral al dreptului e. o cucerire a democra- * tismului modern; - , , LL ia Reiormele ce s'aii chiemat în viaţă în societatea nostră după sta- tutul de la: 2 Maiiă, întățișeză în cea mai mare „parte o disposiţiune _instinclivă a societăţei n6stre în iav6rea sciinţei regenerate, reintinerite a dreptului, E Pa “Codul nostru civil din 1865, prin aceea chiar că n'a reprodus dis- „ posiţiunile „restrictive ale dreptului roman în materie de Stipulaţiune - „pentru altul, ne-a dat'a înțelege că legiuitorul nostru „nu și le-a însușit, Tot ce nu este oprit, este permis. Ori-cine pâte să stipuleze în numele săi propriă pentiu altul. Interesul stipulantului e presupus, precum se va “arăta mai la vale, prin aceea chiar că.a stipulat, 
" Oprirea care nu e pronunțată de codul din 1865 se găsesce, s'ar putea obiecta, în $ 1174 codul Calimach, care dispune că, <calară de întemplările cele rânduite de legi, nimeni cu adevărat nu p6le pentru altul să dea sai să primescă iâgăduințe». Nu se pote admite, s'ar putea "dice, că doctrina romană, consfinţită iormal prin acâstă disposițiune a. . „codului Calimach, n'a exercitat nici o înrîurire asupra dreptului nos- „tru modern. '* | 

ii „Dar, să nu ne înșele apărenţa. ăi N - Regula coprinsă în Ş$ 1174 cod: Calimach, nu Sa născut din con- sciinţa de drept a poporului, adică din viaţa n6stră juridică reală.. Ea A trăit ca o umbră fără fiinţă, ca un nudum Preceplu, ca o ierogliia "nediscriirată, fără să pătrundă în moravurile țărei, fără ca să cadă sub Simţul tutulor; ea nu se vede săpată pe monumentele jurisprudenţei. =. Câţi-va pedanţi au. lipit'o ea o frunză de câră pe organismul drep- tului nostru 1), o a | o Și ce motiv am avea să ne plângem că acestă teorie, care nu se - Încadreză cu civilisațiunea modernă, n'a devenit o tradiţiune sfântă în „Societatea nâstră? Așezămintele cele mai bune sunt acelea pe cari le: -.. chiamă în viaţă voinţa; morală, luminată, neimpedicată, neapăsată de lan- | - urile tradiționale. .- - 
E „De aceea, când sună ora reiormelor durabile, ne indreptarăm cu „toţii privirile, nu. asupra trecutului ţărei, ci asupra Occidentului. .. | ".Domhitorul Cuza. în decretul său pentru elaborarea unui proiect de. „lege civilă, invita pe Consiliul de Stat a avea în vedere. pentru acest siirșit Condica italiană 2), îndemnându-l să adopte principiile „Taţionale „ Consacrate de acâstă condică, să lase la o parte disposiţiunile nepotrivite cu trebuinţele țărei nOsire, să formuleze altele pentru materii cu totul „ locale și să alcătuiască ast-fel o Condică civilă cu procedura ei, la care Să aibă în vedere și proiectul de Teorganisare judecălorescă. * - „Codul italian, sai mai bine zis codul Napoleon, a îost dar preo- Cupațiunea aprâpe esclusivă a autorilor codului Alexandru I6n l-iă, De câte ori s'a lăsat la o parte o disposiţiune care se găsesce în legea-tip, ma i A 

Streină de moravurile țărel. Codul Caragea, din ivă iui i 

ă ravur . p, potrivă, era o lesiuire tactică. . 
:9) Tradiţiunile țărei, coa, Caragea și cod. Calimack, nici nu & pomenesc în
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acesta sa făcut pentru că s'a credut. că dânsa nu este potrivită cu tre- buinţele ţărei nostre 1). -. | , : __ Articolele 1119—1121 cod. Napoleon coprind . disposiţiuni estrase din pura doctrină romană, disposiţiuni cu totul contrare intereselor bine înţelese ale societăţilor moderne. Aceste articole, observă '. Accolas, nu „sunt de cât nisce logogrite în formă, naive până la “estrema simplicitate sau neraţionale în fond 2), _ | Cu drept cuvânt dar legiuitorul nostru a relusat de a şi le Însuşi, * Codul nostru n'a derogat în materie de Stipulaţiune: pentru altul la - principiele generale de drept. 
„Ne incumbă dar dațoria să le aplicăm. 

” Și fiind vorba de formarea unui contract, ce alt pâte şi trebue să fie: decisiv in acâstă materis de cât voinţa părţilor ? 
Voința particularilor e suverană. Voința statului nu se amestecă în interese de o ordine curat privată. * SE 
Tesa stipulaţiunei pentru altul se resumă dar în întrebarea : care „a îost întențiunea părţilor. - 
Din -intenţiunea comună a părţilor contractante pâte să 'resulte, | după împrejurări, sai 10 că stipulantul a representat pe cel d'al treilea fără mandat, sait 20 că stipulațiunea prestațiunei către cel d'al treilea sa avut în vedera cu o modalilale a contractului incheiat, sati în. fine 30 că, îăcându-se! o stipulaţiune în folosul ; altuia, sa făcut o ofertă în “vederea unui contract care este a se iorma. 
Vom examina cestiunea sub aceste trei aspecte. 

” Din intenţiunea comună a părților pâte să resulte, într'un cas dat, „că. Stipulatorul a representat pe un al treilea fără mândat, 
„ Stipulez de exemplu de la A. care vrea.să vindă lui B un tărâm înlundat în moşia lui C,că el va vinde acest tărâm lui C, în termen de o lună de dile după întârcerea acestuia din călătorie, cu preţul de atât 3). 
Acestă stipulaţiune e valabilă, atât din punctul de vedere al equi- tăței, cât şi din punctul de vedere al logicei rigurâse a dreptului. 

  

- 1) In codul nostru civil din 1865 se găsesc urmele numai ale acele! părți 2. dreptului vechii care s'a aplicat continui în țară. In materie de adopţiune, în ma- terie de convenţiuni matrimoniale, s'a formulat multe disposiţiuni diametral opuse. celor din codul Napoleon, disposiţiuni cari 'şI-aă isvorul lor în Legiuirile nostre anteridre. - 2) Accolas, Droit civil, asupra articolelor 1119-1121 cod. Napoleon. Deno- lombe nu e mal indulgent în critica ce face articolelor 1119—1121 cod. Napoleon: «ce sont'lă, dice dânsul, de notre lemps, des regles abstraites, qui ne peuvent gutre : s'expliquer que par Vhistoire d'oii elles procâdent, et qui sont bien dechues aujour- d'hui de Vimportance, un peu scolastique peut-âtre, qo'eltes ont pu. avoir autrefois>, T. XXIV, No. 240, în fine. - | „ - 3) Alt-fel se înfăţişeză, lucrul, când cumpăr tsrâmul pentru. C, plătind preful îndată din punga mea. C pote-să cadă în faliment saă în deconfitură. Care ar fi siguranţa mea pentru banii înaintați, dacă nu mi-aș face nicl 0 reservă şi aş contracta „ca representant fără mandat al lu! C, expunându-m& ast-fel a veni eventual în con- „Curs, ca un simplu creditor chirografar, cu cel-l'aiţi creditori a! săi ? Insuşt faptul dar că am plătit preţul cu banii mel indică că am înţeles a cumpăra lucrul de o cam.dată pentru mine și de a'l ceda numa! eventual lui C. (V. Hering, Jahrbiicher fiir die Dogmatik des ' heutigen Râmischen aud Deutschen Rechis, erster Jahrgang, pag. 318—319). Pers6na, care represintă ast-fel indirect pe un al treilea, se numesce, în doclrina germană, Ersutemann Sai Zuischenperson, expresiune care are' un sens -technic propriă.
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Nimeni nu are voe îără îndoială să se amestece temerar în aface- 
rile. altuia jără un mandat din partea lui. Nu ne este permis, de exemplu, 
să încasăm banii ce un al treilea datoresce unui absent, sub pretext de 
a gira aiacerile acestuia : Culpa est immiscere se rei ad se non per- 
tinenti. L. 36 Dig. De reg. jur. | 

Sunt însă casuri, unde amiciţia, . simţul de omenie, simpatia, ne 
impune datoria să ne ocupăm cu interesele altuia, interese cari, fără o grabnică mijlocire frăţescă, ar rămâne grav amenințate. Acesta se întâmplă mai cu s6mă în cas de absenţă. N 2 

| ȘI, daca este esact că fundamentul dreptului este tocmai acâstă înclinare a omului de a :iubi pe aprâpele stu 1), să fie 6re adevărat că intervenţiunea n6stră se va bucura de protecţiunea dreptului numai dacă vom face un şir, o serie de acte de gestiune, nu însă când vom îace o. stipulațiune unică şi îsolală ? - 
Nu este nici un text de lege care să pronunțe o asemenea restricțiune. Codul. nostru n'a: consacrat principiul proclamat: de art. 1119 cod. Napoleon, după care nimeni nu pote să stipuleze în numele săă propriii „de cât pentru sine. Acest principii a iăcut să se nască. în dreptul fran- cez un conilict între teoria stipulaţiunei pentru altul și. teoria gestiuriei de aiaceri. Era dar neapărat să se restabilâscă equilibrul, să se înlăture conilictul, să se restringă noţiunea gestiunii de afaceri. De aceea s'a dis că o stipulaţiune unică şi isolată nu pâte să constituscă un act de ges- -tiune de alaceri 2). i ” 
Rațiunea filosofică însă, așa cum 0 concepe legea n6stră, principiile generale de drept, nu suler o asemenea restricţiune, : 
Nu este nici un text de lege care să c6ră ca gestiunea să se com- pue dintr'un şir, dintr'o serie de acte, | Ă Gestiunea de afaceri 'repausă, nu pe principie de drept strict, ci pe. principie de equitate și de utilitate publică. Equitatea și rig6rea restric- tivă se exclud. : ! | a Ori-ce stipulaţiune pentru un al treilea dar, făcută cu intenţiunea de a representa fără mandat interesele acestui de pe .urmă 3), constitue un act de gestiune de alfaceri și e valabilă ca atare. . Doo NO . . 

. . ' - „. 1) Omnes:inter se naturali quadam indulgentia et benevolentia, tunc etiam societatis jure continentur. Natura propensi sumus ad dilisendos homines quod fun- damentum juris est, Cicero, De leg, |, 13, şi ], 15. . : : 2) Laurent, ca să dea acestei boscărit juridice o' coldre ae logică juridică şi legislativă, rupe o lance în favorea art. 1119. cod. Napoleon. «E mai bine, dice dânsul, să mărturisim respectul nostru pentru o lege, chiar de ar fi inutilă, de'cât să o critică amar...» (Droit civil francais, XV, No. 5306). «De aceea trebue să dicem că art. 1119 cod. Napoleon consacră un principiu elementar de drept, anume: că fără interes nu este acţiunes. Op, et oc, cil.,. No. 535). Dar, se cere dre peniru validitatea quasi-con- tractului gestiunel de afaceri ca să existe un interes apreţiabil în bani din partea geran- tului ? Câtuşt de puțin. Puțin importă dacă gerantul sia condus de 'motive de interese ur personale, sai în considerațiunea numai a în 
- 

| Pi Bau TU d TU, tao coral y teresului stăpânului afacerel. Aubry 
9) Stipulaţiuni, de felul acesta sunt forte frecuente la mezaturi, Acela care vrea 

să cumpere un imobil scos în vînqare, însărcinâză pe un altul ca să liciteze pentru 
„. dânsul, de tâmă ca nu cum-va concurenţii să urce preţul, daca vor -vedea că e] se 
presintă în pers6nă ca licitator.. Persâna însărcinată declară că licit6ză pentru, altul, 
pe care "1 va numi ulteriormente (dcclaration de command sati dlecti "aani), V 

| 
saii €lecti . art. 596 şi 597 Proc. Genevesă. - La Jection d ami). V. 

1
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Este însă o dilerență între o stipulațiune isolată pentru altul şi cele-- Valte acte de gestiune de afaceri, diterenţă care *şi are isvorul ei în prin- cipiul de drept, după care mandantul nu este îndatorat pentru tot aceea. ce mandatarul ar îi făcut în afară din limitele puterilor sale, afară numai. când a ratificat espres sai tacit (art. 1546; cod. civil, alin: 2.) 
„ Mandatarul care trece peste puterea sa, nu este de cât un nego-. tiorum, geslor. | a 
„Legea a așezat acest cas special de gestiune de afaceri sub nisce. norme deosebite. | | 

După principiile cari cârmuesc gestiunea de aiaceri, mandantul (patronul afacerei) ar fi ţinut în casul de care se vorbesce mai sus să - ratifice sai, în cas de retus, să plătescă daune-interese (art. 991 cod. civil),. Lucrul s'a regulat insă cu totul alt-iel, | 
Din art. 1546 cod. civil, alin. 2,- resultă, pe de o parte că man- dantul nu e îndatorat a ratifica sai a plăti daune-interese, iar de altă „parte că el p6te să ratifice, şi, în cas de ratilicare, că aceea ce manda- tarul a făcut este valabil. 
Stipulaţiunea pentru altul nu devine dar valabilă de cât prin rati- ficarea dată de cel d'al treilea. Celui d'al treilea nu i se pâte 'da cu sila un drept îără sai în contra voinței sale; acceptarea sa e. necesară.. 

„Acceptând, el înceteză de a îi un al treilea şi se face parte cocon- tractantă 1). - - 
" Stipulatorul pâte să revâce stipulaţiunea înainte de ratificare, dar | el rămâne respundător către cel d'al treilea de daune-interese (arg. art. 
1556 cod. civil). Respunderea de daune-interese nu are loc când e vorba numai de o liberalitate ce stipulatorul a vrut să facă celui d'al treilea 2), 

„ Teoria stipulaţiunei pentru altul se l6gă, precum vedem, cu teoria gestiunei de aiaceri. _ 
„Gestiunea de afaceri nu este însă Singura construcţiune technico- 

juridică în care putem să facem să intre stipulaţiunea pentru un al treilea.. 
Stipulaţiunea, pentru altul va fi adesea, după intenţiunea comună a - 

părţilor, o modalitate a contractului încheiat, și în acest cas vom trebui : 
să recurgem la principiile cari cârmuese modalitatea. 

Modalitatea, s'ar putea întmpina, are o rațiune de a îi ca o insti- : 
tuţiune specială numai când e vorba de legate şi de donaţiuni, nu însă 
când e vorba de contracte cu titlu oneros. | 

Nu împărtăşim acâstă părere. Mijlâcele și acţiunile ordinare eraii,. 
este, adevărat, până. mai deunăqi, pe deplin îndestulătâre pentru execu- 
tarea integrală a actelor cu titlu oneros.: Acţiunea care resulta din con- 
tract ajungea pentru aducerea la îndeplinire alât a stipulaţiunilor principale, cât şi a celor accesorii. . | 

Viaţa rea însă, care propăşesce continuă, n'a întârdiat a crea în cele 
din urmă trebuinţe pe cari aceste mijlâce ordinare nu le mai puteai satisface, 

Cât de îrecuente sunt, de-exemplu astă-di contractele de asigurare și 
„de credit, prin care se nasce de drept o acţiune pentru un al treilea ! 

, | _ . | | 

1) V. Unger, Der Vertrag zu Guusten Dritter Jalrbucl, fiir Dogmatik 10, I,. 1871, V. de asemenea Demolombe, XRXI, No. 120, _ | 
-2) Unger, op. et loc. cit. -.
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- Trebuinţa de a aplica modalitatea (modus) ca o instituţiune spe- 
cială se simte dar în dilele n6stre nu numai în domeniul legatelor şi al 
„donaţiunilor, dar și în domeniul actelor cu titlul oneros, 

De ce să.nu p6tă produce o voinţă unilaterală și în contractele 
cu titlul oneros efecte juridice, în acelaș chip ca voinţa testatorului care institue un legat? A | - 

Principiele generale de drept nu se opun nici cum ca să dăm noţiunei modalităței acestă întindere imperios cerută de împrejurări. „Autorii recunosc, că se pâte adăoga și în actele cu titlul. oneros o :clausă modală în scop de a se- restringe sai de a se moditica dreptu- rile stabilite prin aceste acte sati de a le regula exerciţiul într'un chip -mai precis 1). _ Pi - - 
_ Presupunem dar. că stipulaţiunea pentru altul se întăţișeză întrun cas.dat ca o clausă modală a „contractului încheiat, 

| Cari sunt etectele juridice ce va produce o asemenea clausă modală ? „Cel d'al treilea dobendesce în basa acestei clause de drept o acţiune, "întocmai ca aceea în favârea cărora s'a înserat o clausă modală într'un legat 2). Dreptul săi, cu tâte ipotecele şi garanţiile stipulate pentru asi- gurarea lui, isvoresce din voinţa unilaterală, din ordinul, din porunca dis- -ponentului. El se pâte lolosi de acest drept.în ori-ce epocă. Mârtea păr- ților contractante sai a celui de al treilea, întâmplată înainte ca dânsul să îi declarat că vrea să proiite de stipulaţiunea făcută în. folosul săi, “nu împedică pe moştenitorii lor să prolite de dânsa 3): - Nu trebue însă să impingem la extrem analogia între stipulaţiunea „pentru altul și legatele lăsate sub 10do. i “Analogia, ca un element auxiliar de interpretare, nu pole să mergă mai departe de cât se cere pentru satisfacerea trebuinței care a' făcut să se recurgă la dânsa. o a o Trebuinţa de care vorbim există numai întru cât acţiunile ordinare se constată că nu sunt îndestulătâre pentru. executarea integrală -a con- tractului. . | e ă In colo inceteză ori-ce analogie între: stipulaţiunea pentru altul. şi legatul lăsat sub modo. aa 
1) Aubry et Rau; VII, pag. 375, Ş 701, text şi nota 1. 2) Demolombe, XX, No. 93, a - Sa , 3) Windscheid, Pandecten, II,.$ 316, text şi notele 15 şi 16. D. Denmolombe ajunge la conciusiuul aprâpe identice cu acele la 'cart am ajuns no! cu ajutorul teoriei "Ce venim a expune în text (XX, No..93. — V. şi Aubry et Rau, IN, 343 ter, text şi nota 27, pag. 311), Doctrina franceză însă, proclamând aceste principii, a făcut prin'acesta violență art; 1121 cod. Napoleon, după care cel d'al treilea nu pâte să dobendâscă .. 

“drepturi dintr'o stipulațiune făcută în folosul săi de cât din momentul acceptărei. Or), "0 oferelă nu pote să fie valabilmente acceptată nici după mârtea aceluia care a făcut, 
nici de către moştenitorii aceluia căruia s'a făcut, Aplicându-se acest principi stipu- 

„laţiunel pentru altul, ar, fi rămas nesatisfăcute multe trebuințe ale vieţei moderne, 
Doctrina a recurs dar, şovăind, când la teoria - modalităţei, când la teoria ofertei de 
a contracta. Legiuitorul nostru a refuzat Să'ŞI însușâseă disposiţiunea - neraţională 

+ 13. Cel d'al treilea; se prelinde, nu 
dobendesce. nic! după legea n6stră drepturi de cât din momentul acceptărei, aar «par- 
stea care a murit tăcând până -la. morte prin acesta a consimţit»: Acâsta nu este exact. | Vachter, Pandecien, II, $ 185 No, 4 i Laurent, op. cit Sa peală un Sonsimţima nt
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Stipulaţiunea pentru altul nasce drepturi definitive, nerevocabile, și | 
„nu numai simple espectative ; ea nu se mai pâte revoca îără învoirea- 
"celui d'al treilea. 

Cel d'al treilea. are: o acţiune directă în contra promitentului, spre: 
a'] .constringe la indeplinirea sarcinei care i-a fost impusă 1). 

El are mai apoi şi dreptul de a cere revocarea convenţiunei pentru: 
neîndeplinirea ciausei modale. Acelaşi drept va aparţine după împrejurări. 
şi stipulatorului 2). | „2 

Trecem la o altă ordine de idei. Stipulaţiunea . pentru altul apare 
une-ori sub o mască juridică care nu este nici aceea a gesliunei de- afaceri 3), nici uceea-a modalităţii 4).. i 

„Din intenţiunea comună a conaciscenţilor pote să resulte întrun. cas dat că contractul ce s'a încheiat în folosul unui al treilea sa privit. 
ca o învoire de a se face unei a treia persone o ofertă de a contracta.. 

Vind de exemplu, lui A un imobil şi stipulez că el va plăti lui B,, ” creditorul mei, o sumă de bani ce acesta are să ia de la mine. 
În specie avem dou& convenţiuni. «Cea. dintâi e 'perlectă prin 

concursul consimţimentului părţilor contractante. Cea de a doua nu este 
de, cât o ofertă ce terţiul trebue să accepte. Intru cât el nu a acceptat'o,. 
există o simplă policitaţiune, care se pâte revoca după dreptul comun ;. 

„dar, îndată ce el a acceptato, cel d'al doilea contract se iormeză și el. 
e tot așa da nerevocabil ca cel dîntâi5). 

  

i) Trebue să deosebim condițiunea şi modul. Când stipulaţiunea pentru altul: „consitue o condiţiune suspensivă a contractului principal, terţiul nu are atunci acţiune- 
în contra. promitentului ca să'l silescă să o primescă, . . 

2) V. Larombitre, Obligatious, art. 1121, -No. 11: La no! s'a ivit casul următor: 
In regulamentul de aplicare zl lege! pentru monopolul vândărei pulberei din 11 Aprilie 
1881 se prevede la art. 26 că <t6tă pulberea de vânat, mină sai comorţ, ce! posedă 
astă-Qi Ministerul, se va remite concesionarului, care o va putea da în consumațiune - 
cu un bencficiii care nu va trece peste 25%. Acestă oprire de a se vinde pulberea cu un preț mai mare este un beneficiă ce a stipulat statul pentru-un al treilea : pentru publicul consumator. Concesionarul a vindut pulberea cu un preţ mal mare de câ! cel 
stipulat şi n'a îndeplinit dar sarcina ce i s'a impus prin contract, Are statut acţiunea. 
resolutorie ? - LR -. : i - . 

3) Câte-odată va resulta din însuşi actul încheiat că nu pâle să fie vorba deo . Stipulaţiune pe care un al treilea să și-o potă apropia prin ratificare. . Stipulez, de 
„exemplu, de la Pavel, architect, că, dacă nu va.rapara o casă a lui Petre, el îm! va plăti mie o sumă de atât. Demolombe, XXIV, No. 245. . 

4) Se pote stipula o sarcină în folosul unul al treilea, atât în actele de dona- țiune, cât şi în actele cu tillu oneros. Stipulez, de exemplu, de la 4, căruia îl vind „"un imobil, că el va servi lul C o rentă viageră, Quid când cine-va slipuleză în parte- pentru sine, în parte pentru altul (mihi ef Zitio) ? Slipulaţiunea va vala în parte pen- tru mine, în parle pentru cel-l'alt. Dar să: presupunem că terţiul nu vrea să profile de stipulaţiune. Beneficiul stipulaţiunei. va aparține în asemenea cas numa! în partea. . slipulatorulul, afară de casurile de indivisibilitate,-solidarilate, ete. O slipulaţiune alter- * nativă din contra (mihi aut Sejo) dă stipulatorului dreptul a cere îndeplinirea în pro- fitul săă personal a sarcinei intregi, Savignyy, Oblig,, ||, .$ 59; Demolombe, - XXIV, - 
No. 244 şi 245. . iai Ă E i 5) Laurent, Droit civil fr. XV, No. 563. — D.. Laurent aplică stipulaţiune 
pentru altul principiele cari cârmuese oferta de a contracta, fără deosebire, în tâte casurile, Codul Napoleon nu distinge. Cum să confundăm însă într:o unitate abstractă. Imeruzi pe cari observațiunea' ni le arată atât de eterogene! Stipulaţiunea pentru altul „nu se pole considera a priori ca o ofertă de a contracia. Totul 'atârnă în acestă ma-- ierie de la intenţiunea comună .a contractanților.
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Acceptarea pote să fie expresă saă tacită 1). Părţile contractante 
sunt îndrituite a retracta sai a modifica oferta înainte de acceptare. 
Olerta nu se mai pote accepta valabil nici după mârtea aceluia care a 
iăcut'o, nici de către moştenitorii celui d'al treilea. 

Acâsta este, în lineamentele ei generale, teoria otertei de a con- 
“tracta. Ea nu oferă nici o dificultate. Tărâmul e neted. Principiile sunt 
«recunoscute. Nimeni nu-se ridică în contra elementelor dreptului. 

„... Mari desbinări se agită însă când se ridică ca o ghicitâre intrebarea: 
Promilentul, care s'a obligat faţă cu stipulatorul, este el obligat, 

'în cas de acceptare, și îaţă cu cel d'al treilea, cu tote că acesta n'a con- 
lucrat la încheierea tocmelei nici personal nici prin procurator ? 2). 

„ Promitentul, die unii, rămâne absolut strein celui al treila care 
-a acceptat stipulaţiunea facută în îolosul săi; nu există nici un legământ juridice care săi unâscă, O: , 

„_» Declararea voinţei obligatorie trebue să îie adresată, susțin adepții 
acestei păreri, personal aceluia care are să o accepte. Acela, care .pro- mite o prestaţiune către un al treilea, se adresâză nu la cel d'al treilea, -ci la stipulator; el se obligă numai faţă cu stipulatorul, nu și faţă cu " terţiul. Terţiul, qice Laurent, nu ia parte la contract, promitentul nu se | obligă către dânsul 3). E 

- Nu admitem acestă soluţiune; și părerea n6stră este, din contră, -că prin acceptare se închee un contract nerevocabil între cel d'al treilea și promitentul, E 
| Nu avem, o recunâscem, în partea n6stră oracolul la care ne-am -deprins să recurgem: legea Romei antice. 

Un al treilea nu dobândea, după. acâstă lege, un drept dintr'o stipu- laţiune făcută în folosul săi de cât intr'o serie de casuri esceptate. Obli- -gaţiunea isvoritâre . din convenţiune și dreptul care decurge dintr'ânsa -Bind formate prin consimțimentul și prin cuncursul voinţelor părţilor, ea nu pâte, se dicea, să dea un drept unui al treilea,. a căruia voinţă n'a concurat a iorma convenţiunea +). Quecunque gerimus, cum ex nostro -contraciu originem trahunt, nisi ex nostra persona obligalionis îni- 

  

1) Acceptarea nu e supusă la formele solemne ale aceceptărer uner donaţiuni “între vii. Vind, de exemplu, îratelul mei un imobil şi stipulez că el va plăti o rentă viageră servitorului părinţilor noştri comuni. Liberalitatea nu este, în acâstă ipotesă, -de cât un incident al unui contract cu titlu oneros. Demolombe, XXIV, No. 254, A 2) IVindscheid susține afirmativa. Prin acceptare, dice dânsul, se iormâză un “contract între cel d'al treilea şi promitentul. Cel “inta! devine creditorul celui din urmă (Pandecien, Il, Ş 316, text şi nota 19). D, Demolombe se exprimă în trecăt “dar forte positiv, tot în acest sens, <D'abord, dice: dânsul, comment admettre que le tiers, devenu creancier du promeltant par Vacceptation de la stipulation qui a ât6 faite â son profit, puisse &tre priv6 de sa crâance? ete» 8) Laurent, op. et loc. cit., No. 568. — Contractul se formeză, după D. Laurent " "numai între stipulator şi cel d'ai treilea. Un exemplu va lămuri lucrul ; Stipulez de la A, căruia îl vind un imobil, că el va plăti lui B, creditorul meu, o sumă de ban! -ce o datoresc acestuia, B acceptă. Prin acestă acceptare, se susține "se formâză numa! un contract între mine (stipulatorur) Şi B, şi nu între A: (promitentul) şi B;. Dar cre aşa să fie? Legea (art. 1132 cod. civil) dice din contră că eu (stipulatorul) rămân -descărcat şi că numal A (promiteatul), noul debitor, se obligă către B. - - 4) Pothier, Des obligatious, No. 85 şi 86, cit. de Laurent, op. cil., XVI, No. 371;
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um sumaut,- înanem aclum nostrum efficiunt... L. 11 Dig. De obligat. 
ei de acl. | 

Dar încă din timpul lui Divus Pius sa început a se declara res- 
boiii acestor subtilităţi misterise, exagerate, neraţionale. Dreptul în pro- 
gres (jus cequum) Pa isgonit pas cu pas cu arme biruitâre. 

___Sa recunoscut în cele din urmă că cel d'al treilea pote să exercite, 
şi iără o cesiune specială, o acțiune ulilă în contra promitentului D, 

„ Pothier și-a însuşit acestă teorie. Terţiul, dice dânsul, are o acţiune utilă, 
iungată pe equilate 2). 

„ Acestă apreciare a lucrului însă, acest chip de a vedea, a îndes- 
tulat numai în parte, consciința modernă de drept. Equitatea, de care s'a 
început a se ţine semă, i-a plăcut, i-a -suris, nu însă şi acea putregiune, 

„acel pastiche al anticităţei, care.se numesce actio ulilis, o acţiune care 
e iondată pe equitate şi aparţine dreptului anormal. Să se recunâscă mai 
bine pe faţă că dreptul comun sa îmbogăţit cu un priacipii noi. 

- Da principii, care repausă pe un interes de utilitate publică, se 
„eontopesce pe nesimţite cu dreptul normal; aceea ce nu este la început 
de cât o simplă utilitate devine în cele din urmă, asimilându-se dreptului 
comun, un principiii contorm cu raţiunea dreptului 3). ZE quod nunc ratio 
est, împetus ante fuil. I | | 

Acţiunea utilă nu mai are astă-di nici o rațiune de a îi. Ea apare 
faţă în aţă cu curentul domnitor al dreptului în progres ca un anachro- 
nism, un element retrograd, o rămăşiţă îosilă. Pe equitate repausă însuși 
dreptul comun al societăţii moderne *). | 

Trebue dar să îndepărtăm acţiunea utilă, să înlăturăm subtilităţile 
- dreptului roman și să dăm celui dal treilea, în principii chiar, o 
acţiune în. contra promitentului.: 

In Francia se privesc. lucrurile, de bine de răi, şi astă-di încă din 
punctul de vedere al acţiunei utile. Art. 1119 cod. Napoleon nu permite 

„să se dea casului o altă diagnosă. Codul nostru a refusat a'şi însuși art. 
1119—1121 “cod. Napoleon 5). | 

Ce a făcut pe legiuitorul: nostru, care s'a condus de codul Napo- 
leon ca de o stea polară, să se oprâscă de odată în drum? Contraqi- 
cerea strigătâre între articolul în cestiune şi equitatea naturală nu putea 
să nul isbâscă. . a : 

Legiuitorul a curăţit dar tărâmul de un element eterogen, care 
ar îi putut să ne lege mâinele, să ne stea în cale, să ne încurce. 

Dar, departe de a se pune un alt principiii precis în loc, s'a lăsat 
an gol pe care Caută să'l împlinim. | A a 

Nu putem să lăsăm cestiunea neresolvată sub cuvânt că legea nu. 

1) Gluck, Pandecten, IV, $ 343, în fine. . | 
-2) Pothier, Des obligatious, No. 12, citat de Laurent, op. cit, XV, No. 5u8, 
3) Savigny, System des Râm. Rechtes, |, pag. 62, $ XVI. - ; 
4) Saviguy, op. et loc. cit., pag. 220, $ XXXVI. , 
5) D. Laurent dă în lături acţiunea utilă ; dânsul se rezemă însă, în esplicare 

ce o dă legel, pe maxima mai ruginită încă, că voința obliatorie trebue să fie decla- 
rată personal faţă cu creditorul. (0p. cit., XV, No. 568, şi XVI, No '371). Terţiul pâte 
exercila, dupe D. Laurent, nuraal dreptul şi acțiunea Stipulatorului, conform art, 974 
cod. civil. (Op. cit., XV, No. 510). D. Laurent recunâsce că părerea contrarie e gene- 
ralmente urmată şi aplicată. 

4
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o prevede (art. 3 cod. civil). Interpretul „e, în lipsă de lege, ministrul 
equităţei. Decisiunea interpretului are, in asemenea. ras, un. caracter 
legislativ; el. desvoltă dreptul, el deduce din masa fenomenelor juridice 
neîmpedicat formula cea mai esactă 1). Nimic nu ne opresce să con- 
sultăm equitatea şi raţiunea naturală. - , - 

___ Equitatea cere înainte de tâte: să menţinem in (6tă puterea ei voința contractanţilor. 'Te-ai îndatorat să faci o prestaţiune către un al treilea. Nu'ţi mai este permis să strembi “adevărul, să spui că nu ești debitorul terţiului, care a acceptat oferta ce i sa făcut. sub cuvânt că nu te-ai învoit personal cu dânsul. De ce să nu îji juridic obligat, către creditorul tăi, cu tâte că nu te-ai învoit personal cu dânsul, dacă inten- ţiunea ta evidentă era. să fii, datornicul s&ii ? Orice pretext, de care te-ai putea agăța, s'a înlăturat din legea nâstră. Equitatea te condamnă. 
Poţi să Hi datornicul unei persone încerte, cu care nu te-ai învoit personal; de ce dar să nu fii obligat şi către o a treia persână, cu care nu te-ai învoit personal? Ai promis, de exemplu, o sumă de bani aceluia care va prinde pe un făcător-de-rele, sati va găsi un lucru pierdut, sau „va Îace cea mai bună lucrare sciinţifică 2). Ori-cine (auitibel ea populo) pote: să accepte oferta. Totă lumea recunosce că, în aceste ipoteşe, se va lorma prin acceptare un contract nerevocabil între tine şi acceptantul, cu î6te că nu. te-ai adresat personal la dânsul când ai făcut olerta, nu te-ai învoit personal cu dânsul. De ce să fie alt-lel, când promiţi o pres- taţiune către un al treilea ? Analogia e: adequată. Nu este nici o rațiune. care să justifice dilerenţa. Pa Ia -. Ideea modernă a dreptului, care e în armonie cu economia întregă a legei n6stre, nu cunâsce nici învechita acţiune utilă, care nu maj are astă-di de cât un interes archeologie 3),. nici maxima ruginită, după care voința .obligatorie ar trebui să fie manifestată personal jață cu creditoru]. _ Intenţiunea ta învederată era: să fii datornicul celui d'al treilea. „ Acâsta decide cestiunea. In zadar te vei mai incerca să recurgi la um- . brele trecutului. Jargonul juridic nu mai are astă-di de cât un succes de ilaritate. | Da e Tesa dar că cel d'a! treilea, care a acceptat o stipulaţiune făcută în iolosul săi, are o acţiung directă în contra promitentului,. e îundată -pPe natura. ]ucrurilor, pe logica juridică, pe raţiunea dreptului. Terţiul nu are numai o acțiune utilă, excepţională, de iâvâre, în contra promitentuluj, - cu eiectul mărginit de a'] constringe la execuţiunea angagiaimentului său "şi cu exelusiunea acțiunei resolutorie 3) IN _ 

Terţiul are o acţiune întemeiată pe equitate cât şi pe. logica rigu- 

  

1) Laurent, op. cit.,'1, No. 256 şi 257, ” | Ă , 2) La mezat se promite de asemenea “lucrul pus în licitaţiune aceluia care va da preţul cel mat favorabil (persână incertă)... Vedr sentința tribunalului civil din Sena, secţ. [Il, din 9 Februarie 1882, publicată în Dreptul No 43, - ” . 3) Windscheid, „Pandecte, 1,$ 46, nota 2. .î - . | 4) Doctrina, franceză, tăgăduesce terțiului dreptul de a provoca resoluţiunea con- tractului. (Aubra et Rau, 1V,. 8 343, ter, text şi nota 30); Larombitre,. art. 1121 No. 9 ; Demolombe, XĂLV, No. 255). Terţiul nu are, se presupune, de cat o acțiune st other a dis aşa : Acţiunea utilă însă e acțiune excepționalti. 'Terţiul are dar une numat cu efectul de a constrânee mi "Şi : i sa, dar cu esclusiunea acţiunei resolutoriee ăi promiteni să și indeplinescă Indatorirea,
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rOsă a dreptului, o acţiune care aparţine dreptului comun, şi nu e Streină. dreptului norma! ca acţiunea utilă. 'Terţiul are dar dreptul, în cas de. neexecuţiune a contractului, a cere; după alegerea sa, saii execuţiunea contractului saii resoluţiunea lui și daune-interese. El pâte să exercite: iGte _ipotecele și. siguranţele date de. „promitent pentru integrala execu- țiune a contractului. Se pr __ Terţiul devine prin acceptare parte cocontrahentă întrun contract, secundar care are o comunitate de origine cu un alt contract principal. Să presupunem acum că contractul principal s'a resolvai după „cererea stipulatorului. Contractul secundar nu trebue să. împărtăşescă | s6rta contractului principal. Aceste două contracte sunt neatârnate unul .. de altul.. Unul pâte să subsiste, cu iste că cel-V'alt sa resolvat, . ”. Terţiul conservă și după resoluţiunea contractului principal dreptul săii in contra promitentului :). El are o acţiune. şi în contra stipulator - rului. Oierta acceptată de dânsul emană întradevăr de Ja amândouă păr- țile contractante 2), - Quid juris în casul când contractul secundar ar deveni cadue prin: reiuzul terţiului de a accepta olerta ? Sa stipulat să se facă o presta- țiune din preţul vindărei. Condiţiunea nu s'a îndeplinit. Stipulatorul pâte „Cere complinirea preţului 3). . 
“Mai rămâne să presintăm o observare, care e privitore la iâte casurile examinate mai sus: represintare - îără mandat, clausa modală olertă de'a contracta. , ai a „_ Convenţiunile, dispune art. 973 cod. civil, (n'a efect de cât între părţile contractante. e - a | 
Una din părţile contractante pâte însă să represinte pe un al. treilea: iără mandat. Terţiul 'ratificând slipulaţiunea devine parte cocontrahentă. Una din părţile cocontrahente pâte de asemenea să stipuleze o sar- cină (modus) in: favârea unui al treilea. Principiile cari cârmuese moda- litatea şi-au sediul lor, nu. în art. 973, ci în art. 829 cod. 'civ. (V.1.3- cod. De don. que sub modo) *). e 

' O. otertă de a contracta se pâte îace în fine și unei pers6ne incerte sai unui al treilea care n'a luat parte la contract. Convenţiunile (au şi . 

> 

ofertele de: a contracta) ai elect numai între” părţile contractante (art, --973 cod, civil. . a. 
———————————— - . „o . 

1) Numai terţiul singur pote să câră resoluțiunea contractului secundar cu esclu- -  siunea stipulatorului. Doctrina franceză, care a admis din contra că numa! stipulatorul pote să exercite acţiunea resolutorie, decide, plecând de la: acestă premisă, că după resoluţiunea contractului dispare acţiunea utilă, terţiul ne ma! având o acţiune de cât - În contra stipulatorului şi numai indirect în- contra promilentului (Aubry et Rau, op. et loc. ciț., text şi nota 31). - E 2) Ficţiunea art. 1121 cod. Napoleon, din contra, este că oferta emană, de regulă, - de la stipulator (Demolombe, XXIV, No. 249). Se pole vorbi de o intențiune-de a gralifica pe cel d'al treile2, care emană de ordinar de la stipulator  numal în casul unet 'stipulațiuni pentru altul care apare sub aspectul une! clause modale, | . -3) Quid când stipulaţiunea . pentru altul, în loc să fie o ofertă dea contracta, nu este de cât o modalitate a contractului încheiat? Trebue să : distingem. Sarcina pâte-să fie, după împrejurări, ast-fel ca să nu se potă transporta de la o persână la; ” alta, de exemplu când ea ar consista în îndatorirea de a da lecţiuni de musică (De- molombe, XXIV, No. 251). . - 
- 4) Demolombe, XX, No. 93, 

AL. Der. _ | | a a 18
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 Pără un interes, fie un interes de aiecţiune, 'jie un interes apre- 

ciabil în bani, nu se pote crea o obliguţiune nici între părţile contrac- 

tante, nică între dânsele şi un al treilea. ... o 

Interesul părţilor se presupune însă prin aceea chiar că sa încheiat 

contractul. - i 
Lipsa de interes va resulta câte-odată din însuși actul intervenit 

între părţi 2). - 

| | JI: | 

Un contract, care sa încheiat între dou persâne, nu trebue să 
-aducă nici o atingere unui al treilea. Certissimum est allerius conlraclu 
neminem.obligari. 'Terţiul nu pâte să fie obligat fără voia lui. 

Acela care promite" faptul altuia cu voia sa, cu deplina sa adesiune, 
-nu trebue să îie, sa dis, nici el obligat. Si quis alium dalurum factu- 
rumte -promiserit, non obligabilur, -veluli si spondeal : Tilium quin- 
“Que aureos dalurum. $ 3, |. De înulil. stipulat. a 

„Care să fie re raţiunea de a se descărca de ori-ce obligaţiune și 
“acela care a făcut promisiunea ? Subtilităţile dreptului roman nu'și mai 
pot avea aplicarea lor.astă-di, când contractele nu se mai incheie cu 
cuvinte solemne, ci se interpretă după equitate și după intenţiunea pacis- 
„cenţilor 2). Nu. trebue dar să presupunem ușor lipsa de interes din partea 
_promilentului. Buna credinţă e un element da viaţă a dreptului modern. 

Intenţiunea promitentului de a se obliga pe sine se presupune prin 
aceea chiar că. a îăcut promisiunea. Intenţiunea lui de a se ogliga va 
resulta cu necesitate. logică din-adăogirea unei clause penale 'saii din înda- 

-torirea luată de dânsul de a aduce ratilicarea terţiului. . - 
Se pote promite şi faptul unui incapabil (L. 3 Dig. Ralam ren 

haberi, “16, 8). Electele obligaţiunei aceluia care promite un faclum 
“alienum: vor avea naturalmente întinderea care va resulta din intenţiunea 
comună a părţilor. Obligaţiunea promiltentului va îi dar, după împrejurări, 

“saii de a plăti daune-interese în cas când cel d'al treilea va .reiuza. de 
a ratifica, sai de a garanta că terţiul va îndeplini prestaţiunea promisă, 
sait de a. mijloci- numai, pe cât va sta în puterile lui, ca să obţie ratifi- 
carea promisiunei, etc.. i 

Ratilicarea, dacă facem abstracţiune de actele solemne, nu e'supusă 
la nici o formă specială și nu are trebuinţă de a fi acceptată de acela 
„Către care s'a jăcut promisiunea. Dânsul a declarat de mai 'nainte că o 
acceptă. Ratificarea operâză între părţi ex tanc ; faţă cu cei d'al treilea, 

„din contră, ex: sunc. „ - : 
Terţiul,. care n'a. ratificat încă, nu are nici un drept. Părţile ati dar 

“acultatea de a revoca convenţiunea fără ca terţiul să se pâtă opune la 

„Daca însă terţiul până la ratificare nu are ibsolut nici un drept, 

  

_1) Dau, de exemplu, unul amic sfatul. 'să? ii sul m : n iC Siatul. să'şi plătescă datoriile sale. Densul, îm! -peelară i Da, îțI promit că voii plăti mâine tot ce datorese, Nici promilentul nia “avut e a se obliga, nici acceptantul intențiunea de a deveni creditor, 2) Gluck, Pandecteu, IV, & ă g ! i însuși actul încheiat că o nisian PE degiale O dată, va resulta fresce din de cât un cuvânt vag de conversaţiune. -
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este de luat a minte că între părţile contractante se nasc imediat drep- 
uri exigibile şi nerevocabile. Acela, de “exemplu, 'care a cumpărat un 
imobil, indivis între majori și minori, numai de la” majorii presenţi cari. 
ai promis ratificarea minorilor, e dator să plătâscă preţul înainte chiar . 
de ratificarea minorilor, dacă. bine înţeles nu s'a stipulat contrariul. Cum- 
părătorul nu p6te. într'adevăr să suspende plata preţului daca s'a stipulat 
că plata se va face chiar de ar urma turburare, Art. 1364 cod.. civil. 

Promitentul este îndrituit a se pune în locul terțiului, în ce privesce : 
îndeplinirea prestaţiunei promise, dâca părţile ati înţeles așa lucrul şi 
dacă prestaţiunea e de natură a îi îndeplinită de ori-cine. : 

O intrebare î6rte delicată este aceea de a se: sci daca cine-va pâte 
să pledeze într'o instanță în numele stă propriu pentru altul? 

____ Procedura civilă germană a consfințit afirmaliva. «Acela, care . 
„ ger6ză pentru o parte, că gerant 'de afaceri sau ca mandatar, îără a pro- 
“duce o procură, dispune $ 85 proc, germană, va. pulea -îi admis provi- 
soriii, cu sai fără cauţiune pentru cheltueli şi păgubi, a pleda causa. 
Sentința definitivă se va putea da numai după scurgerea termenului care 

„se va [Îixa pentru aducerea ratificărei. Partea trebue să se 'supue la 
-. acesta dacă a dat o procură de și numai orală, sai daca a ratificat 

actul expres sai tacit». aa | e 
Alt-fel e în dreptul francez. <Nul, en France, hormis le Roi, ne 

plaide par procureur>.:Aşa sună o maximă tradiţională, care se aplică şi 
astă-di încă în Franţa.. . i 

| Acestă maximă: însemneză, qice Merlin, că nimeni nu pâte să : 
stea în justiţie pentru interesele altuia în calitate de negotiorum gestor. 

Quid când. cea-Valtă parte împricinată primesce desbaterea cu ge- 
rantul de afaceri și perde causa? Volenti non fil înjuria. Ea nu se mai 
pote prevala de maxima: Nul en France ne plaide par procureur. Stă- 
pânul aficerei "i pâte opune hotărârea care a dat'o rămasă. | _ 

Ast-lel apelul interjetat de o parte, -atât în numele ei personal cât 
„și pentru un alt îndivid de la care nu are procură, profită şi acestui de 

- pe urmă). (Dreptul, 1882) i | 

  

e 

Un act nul şi neexistent pote el să producă vre-un. 
elect? Executarea. actului nul şi neexistent nu nasce ea - 
„raporturi de drept absolut neatârnate de dânsul?. Un | 
act nul şi neexistent pâte-el să dea, loc la o acţiune în 

daune-interese, saii la, excepţiunea de garanţie ? 

Un act nul şi neexistent nu are nicio ființă legală, colorem habe 
nullam vero substantiam. Dânsul nu pote să nască o acţiune saii excep- 
țiune, legea reiusându-i ori-ce elect. Resultă în adevăr din art. 966 com- 
binat- cu art. 1168, codul civil că actul, care nu întrunesce condiţiunile 
cerute pentru existenţa sa (codiţiunile de existenţă ale obligaţiunilor sunt : 

  

1) Demolombe,. XXXI, No. 122,



* 
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" eonsimţimântul, causa, obiectul), cât și actul absolut nul, adică actul care 

atinge un interes gengral!:), nu pole avea nică un efec. | 

Interesul social reclamă acâstă soluţiune. Nu se pâte lăsa particu- 

- larilor grija de a ieri ordinea statului de ori-ce “atingere, călcarea unei 

legi de ordine publică implicând adesea un pericol depărtat fără a vătăma 

imeiat un interes particular.-Legea dar ameninţă pe vătămătorul ordinei 

- sociale -cu rigârea ei, ca să se preîntempine ast-fel până chiar și posibi- 
litatea existenţei actelor contrarie interesului general. Despreţuitorul legei 

să scie că prada i se va smulge ori când din mână, că dreptul i răpesce 

ori-ce acţiune saii excepţiune, că actul contrarii interesului general nu 
-pâte avea nici un efect 2), nu se pâte valida prin ratilicare saă pres- 

  

1) Actele dar absolut nule (în deosebire de actele relativ nule) nu dai loc la o 
acţiune sai excepţiune, întocma! ca cele neexistente. Actul contrarii unul interes 
general e isbit de o nulitate absolută. Laurent, este adevărat, susține (Droi civil, |, 
No. 69) că <nulităţile, chiar când dânsele sunt stabilite într'un înteres general, privesc, 
în aplicaţiune, interesul privat şi că trebue lăsat. interesului privat grija să urmărescă. 
anularea», dar tot Laurent rupe o lance pentru tesa contrariă, căci el se exprimă în- 
tr'o altă parte ast-fel (op. cit. XV, No. 456 in fine): <Nu ajunge pentru a se ocroti 
interesul societăţey, ca contractul contrariii ordine! publice să fie nul, căci aceslă acţiune 
nu S'ar porni de cât dacă s'ar găsi o parte interesată care să vrea să 0 pornâscă, 
ast-fel că. interesul. social ar atârna de la bunul plac al interesului privat, aceea ce ar 
dărâma temeliile ordine! publice. Trebue dar ca actul, care e contrariii ordinei publice, 
să nu aibă nici o existenţă, nici un efect în ochii leger>. Ultima părere merilă precă- 
derea. Lipsesce în adevăr orl-ce criteriii, cu ajutorul căruia sâ se polă deosebi actele . 
neexistente de cele absolut nule. O obligațiune fără causă e neexistentă. O obligaţiune 
contrarie interesului general, adică întemeială pe o causă oprită de lege, e absolut nulă. 

- Causa lipsesce şi întrun cas şi într'altul. Deci legea trebue să refuse actului şi într'un 
cas şi într'altul ori-ce efect, Cauţionamentul unet obligaţiuni neezistente e un zero juridic.. 
Când însă obligațiunile sunt ele neexistente? Paul Pont admite că cauţionamentul unel 
tocmeli iintervunită între un tutor şi pupilul săi nu pâte avea nici un efect, o ase- 
menea tocmslă fiind nulă şi - neexistentă (Petits contrats, Il, No. 32), în oposiţiune 
cu Laurent, care susţine contrariul (op. cit, XXVIII, No. 137). Windscheid (Die Un-.. 
„gueltigkeit den Rechisgeschăfte nach dem. code Napoleon, pag. 30—16) învaţă cu. 
drept cuvânt că numal nulitatea relativă și rescisiunea dai loc la o acţiune, Vechiul 
adagii francez : <Nullites de plein droit n'ont lieu en France» nu ne privesce, codul 

nostru rezemându-se pe tradiţiunea ţărel (art. 1912 codul civii) şi nu pe cea franceză. 
„__2) Nulitatea relativă şi rescisiunea pentru lesiune, din contră, daii loc lao 

acţiune (V, art. +61 şi 1157 codul civil). Vătămarea interesului genera! implică în casu- 
rile de nulitate relativă şi de rescisiune o vătămare imediată a interesului particular.. 

„ Vătămarea e presupusă la nulităţile relative (presumpţiune jzris et de jure), în deo- 
sebire de rescisiune, unde trebue dovedit că există o vălămare. Nulitatea şi rescisiu-. 
nea opereză ex tunct, în deosebire de revocare în casurile prevădute de art. 834 şi 
1439 codul civil, care operâză ex nunc, Părţile dar trebue să restitue aceea ce ai 
primit pe basa actului anulat (arg. art. 1900 codul civil). Necapabilii totuşi nu sunt.. 
“Unuţi să restitue aceea ce et au primit în timpul necapacităţii lor de cât în concurenţa 
folosului cu care se găsesc înavuţiţi în momentul pornire acţiune! (art. 1164 codul 
civil). Nulitatea şi rescisiunea operând ex fac, urmăză că sunt nule şi neexistente 

| t6te drepturile reale şi chiar cele personale de folosință, ce ati fost acordate asupra 
unul imobil de ceice "l-a dobândit pe basa actului anulat, Nulitatea însă relativă şi res-- 

„ CiSiunea neexistând de cât în favârea une! părți, urmeză că actul anulabil_sati resci- - 
* sibil se pâte valida prin confirmare (art. 1190 codul civil) şi prin prescripțiunea de dece 

ani. (art. 1900 codul civil), şi că promisiunea de garanţie dată de cel în folosul căruia 
există nulitatea e' valabilă şi producătâre de efecte juridice. Dacă s'a vindut un imobil pupilar şi nu sa păzit o formă, substanţială, însă minorul a devenit după acesta moş- tenitorul tutorului, se pote opune revendicărer imobilului pupilar excenti i (quem de evictione tenet actio : : pupi lar excepţiunea de garanție: , eumdem agentem repellit exceptio), N
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cripțiune, nu se pâte asigura - prin fidejusiune. Nimeni îără îndoială nu 
_- pâte să-'şi facă singur dreptate. Indoială dar fiind, cestiunea prejudicială, 

daca actul există sai nu, se va decide pe cale incidentală, fără ca cel'ce 
invâcă neesistenţa actului să fie obligat a porni o acţiune! în nulitate, - 

- „Există -o singură excepţiune -de la regula că actul nul şi neexistent 
„nu pâte avea nici :un efect, anume excepţiunea' decretată de art. 1167 

7 

“codul civil, care  hotărăsce că o donaţiune nulă pentru “lipsa formei 
solemne. (donaţiunea. e neexistentă daca consimţimântul nu e exprimat în. - 
chip solemn) se pâte ratifica prin executarea voluntară făcută de moşte- 
nitoriă dăruitorului. Dăruitorul însuși nu .pâte. repara prin nici nu act: - 

„“contirmativ viţiurile_donaţiunei -nule în privința îormei (art. 11 68 codul 
civil). Articolul 1167 citat se aplică, după părerea domnitore, şi testamen- 
ielor. Resullă a contrario din: art. 1167 citat că în t6te casurile neexcep- 
tate actele cele nule şi neexistente nu se pot valida prin executarea volun- 
tară nici de însăşi părţile, nici de moștenitorii lor. . a 

Dar, daca este adevărat că actul nul și neexistent nu pâte avea nici - 
un eiect, 'nu este mai puţin adevărat că executarea actului născut-mort . 
nasce raporturi de drept neatârnate de: dânsul,. raporturi de drept 'cari 
trebuesc respectate. Prin executare,se pune.un al treilea în posesiunea 
lucrului -şi posesorul e ocrotit de lege fără deosebire de are saă nu un - 
titlu. Trebue să deosebim posesiunea lucrurilor mişcătâre și posesiunea 
lucrurilor nemișcătâre, căci ocrotirea de care se bucură posesorul e mai 

“mare când e vorba de lucruri mișcătâre de cât când e vorba de lucruri 
„nemișcătâra. : i i 

Mutarea lucrurilor mişcătore de la unul la altul nu se constată prin 
înscrisuri. Drept aceea se hotărăsce că lucrurile mișcălâre se prescriii 
prin faptul posesiunei lor, îără să fie trebuinţă de o curgere'de timp (art.. 
1909 codul civil). Terţiul posesor fiind considerat ca un usucapient, nuli- 
tatatea “absolută saă neexistența titlului autorului săi îi este. 'oposabilă- 
(arg. art. 1897 codul civil), dar existenţa titlului e presupusă în favorea. 
posesorului (art. 1854: codul -civil), şi dovada.că dânsul a primit lucrul 
de la o persână care | poseda cu un tițlu nul şi neexistent e neimagi- 
nabilă, trecerea lucrurilor mișcătâre de la unul la altul neconstatându-se. 
prin înscrisuri. Lucrurile mişcătâre nu se pot revendica de cât în cas de 
perdere şi de îurt' (art. 1909 codul civil). Legea cere pentru. prescrip- 

_ țiunea instantaneă a mobilelor și existenţa bunei credințe (arg. art. 1895 
codul civil). Buna credinţă se presupune (art. 1899 codul civil) sub reserva 
probei .contrariă. . Stabilindu-se dar că terţiul posesor e de rea credinţă, 

„. lucrul se pote revendica nu numai de la dânsul, dar şi de la creditorii 
„58, cari ar “urmări execuţiunea silită a lucrurilor, dânşii neputând avea 

„ mai multe drepturi de cât autorul lor, afară de drepiul ce le compete - 
„pDoprio nonine de a ataca ca iraudul6se sai simulate actele consimţite de - 

* dânsul. Lucrurile mișcătâre nu dai. loc la o acţiune posesorie. - 
In materie îmobiliară, din contră, proprietarul are - nemărginit 

“acțiunea în. revendicare şi acţiunea posesorie. Mutaţiunile. imobiliare . se 
constată în cele mui multe 'casuri prin înscrisuri, cari, ca să fie oposabile 
celor de al treilea; trebue să îie transcrise. Posesorul, care nu posedă un: 
titlu, trebue să-și închine stegul. dinaintea  revendicantului, care are un . 

titlu anterior” posesiunei pirâtului. Anterioritatea titlului sai a transcrierei
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decide. cestiunea petitoriă, dacă titlurile ce se invâcă de părţi emană de 
la acelasi autor.+ Precăderea: totuşi nu se cuvine autorităţii transcrieri, 
dacă titlul transcris mai ?nainte e nul şi neexistent, îiind din contra titlul 
transcris posterior valabil şi producător de efecte juridice. Un act simulat, 
de exemplu, chiar transcris, fiind, nu. produce nici-un efect, transcrierea 
ocrotină numai pe_un secund dobânditor serios, care a dobândit când 
lucrul era deja înstreinat unui prim dobânditor. Titlurile “ce se invâcă de 
-o parte și de-cea-laltă emanând de la autori deosebiți, se aplică principiul 
în pari causa possessionis, melior est condilio possidentis, dar iitlul pose- 
sorului fiind nul şi neexistent, revendicantul “i pâte opune: Nemo plus 
juris în alium transferre polest quam îpse habel.: 

Ori-cum- ar îi şi or-cât de întins este tărâmul pe care se mișcă . 
revendicarea în materie imobiliară, şi ori-cât este de adevărat că reven- 
dicantul, daca-i se opune un titlu.nul şi neexistent, il spulberă, stabilind 
neexistența lui, nu trebue totuşi să uităm-că executarea unui titlu nul și 
neexistent lasă urme și produce efecte, cărora legea le dă sancţiunea sa. 
Executarea nasce diferite raporturi de drept, precum posesiunea, usu- 
capiunea, prescripţiunea extinctivă, ete., raporturi cari sunt deosebite 
de actul nul şi neexistent. Efectele zzeintențsonate, cari se nase nu din 
actul nul și neexistent, ci din un raport de fapt deosebit, nu sunt excluse. 
Proiectul unui cod civil pentru împărăţia germană exprimă lămurit acestă 
idee, statuând în art. 108: «Un act juridic nul se consideră în privinţa 
electelor juridice urute, ca şi când nu sar îi făcut». | ” 

Posesiunea, anuală ocrotesce şi pe banditu!, care se lălesce că nu 
are nici un titlu. Un imobil stăpânit de un 'usurpator se sedte, presu- 
punem, în vindare silită de un creditor al adevăratului proprietar. Usur- 
patorul posedă el imobilul de mai puţin de un an? Nu i este deschisă 
de cât calea petitorie, care nu pâte să-i zîmbescă, lipsindu-i ori-ce titlu: 
Posesoru! iără titlu are el, din contră, ' posesiunea anuală ? Dânsul are 
acţiunea posesorie în contra creditorului urmăritor, urmărirea execuţiunei 
silite împlicând, o turburare a posesiunei sale. o 

Posesiunea. produce şi pe calea petitorie efecte juridice, pe care un 
titlu nul şi neexitent, care s'ar alătura de dânsa, nu le pâte exclude. Pose- 
sorul biruesce pe revendicantul. care nu înfăţişeză 'un titlu de proprietate 
mai colorat, opunându-i principiul în pari causa possessionis, melior 
est condilio possidentis. Pirâtul, care a dobândit proprietatea imobilului 
revendicat prin usucapiunea de trei-deci ani, desfide titlurile cele mai 
suverane, cele mai nesguduibile ale revendicantului, căci acela eara invocă 
prescripţiunea de trei-deci ani nu e îndatorat a produce vre-un titlu, 
iranscris sai ne transcris. Posesorul,de bună credință nu e dator. să 
restitue iructele de cât de la data reclamaţiunei (art. 485 şi 486 codul 
civil), de și există un titlu nul și neexisteni, care se alipesce de pose- 
Siunea sa 1). . o 

Prescripţiunea extinctivă nasce și ea electe juridice, care împru- 

  

1) Buna credință pote să existe şi fără titlu. Vear Aura et Rau Droit civil frangais, t, II, $ 206, text şi nota 15. Demolombe, Cours de Vorle Napoloii, t. IX, N-rele 597-599. In sens contrarii, Lâtrent, op. cil., t..VI, No. 209 urm. Posesorul nu se pole: prevala, după acâstă din urmă pă i ci : dobândirea fcuctelor, ri a părere, de un titlu neexistent nici pentru
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mută iorţa lor, -nu de la titul nul şi neexistent, care se referă la acele. 
electe, ci de la curgerea timpului cerut pentru a prescrie, Acţiunile per- 
sonale, ca şi la. cele reale, se prescriii prin trei-deci ani, fără. ca cei ce- 

_învâcă acâstă prescripţiune să îie obligat a produce vre-un titlu (art. 1890 
codul civil). Primitorul dar a unei plăți făcute din erdre, adică în nesciinţă- 
că creanţa e nulă şi neexistentă, nu se pote apăra în contra acţiunei în 
repeţire a nedebitului invocând titlul nul şi neexistent, un zero juridie * 
neputând să valideze o plată! făcută din erâre, dar el pote, din. contră,- 
să opună reclamantului că acţiunea în repeţire e prescrisă, fiind trecuţi : 
irei-deci ani_de la data plăţei, prescripţiunea de rei-deci ani născend 
drepturi neatârnate de titlul nul și neexistent. 

In judecata petitorie se pot apoi invoca excepţiuni, cari decurg, nu 
din titlul nul şi neexistent, care se lâgă din întâmplare cu densele, ci din 
considerări moralo-juridice. Există, să presupunem, o societate întemeiată. - 
pe o causă nelicită. Unul din asociați își însuşesce, exclusiv unul din 
lucrurile proprii societăţii. Revendicându-se lucrul acesta sai cerându-se 
împărţirea lui între asociaţi, pirâtul-se pâte prevala în contra reclaman- 
tului de excepţiunea nemo audilur lurpidudinem suam allegans, reven- 
dicarea sai acţiunea în împărţelă rezemându-se' pe un titlu a cărui causă 
e neiicită, pe un titlu care tradă rușinea, hoţia, iără-de-legea plănuită 
de asociaţi. 

'Un-act nul şi i neexistent: nu dă Joc la o acţiune, în daune-interese, 
un zero juridic neputând să nască o obligaţiune, dar, dacă în urmarea 
executărei actului nul şi neexistent un al treilea se înavuţesce fără causă, 

„cel în drept pote porni în contră-i o acţiune în daune-inierese, acţiune 
“care resultă, pu din actul nul și neexistent, ci din principiul că nimeni 
nu se pâte înavaţi în dauna altuia. Cităm pentru mai bună lămurire. 
exemplul următor: Tocmela contrarie art. 1471 codul civil e nulă și 

" neexistentă, dar, dacă s'aii executat muncile promise în perpeluum, cel 
ce le-a' executat pâte cere daune-interese. 

Se vede lămurit, prin-exemplele de mai sus, că electele streine 
actului nul şi neexistent nu sunt excluse. Actul însă nul şi neexistent nu 
pâte produce nemijlocit și prin sine însuşi nici un efect. Aşa fiind, e 
lesne să răspundem și lu ultima din cele rei cestilini ce ne-am propus 
să resolvăm. Actul nul şi neexistent pote el să dea loc la excepţiunea de 
garanţie ? Evident că nu, căci, dacă s'ar acorda pirâtului excepţiunea de 
garanţie, actul ar” produce -un efect, contrariii legei care hotărăsce că. 
actul nul şi neexistent nu pâte avea nici 'un efect. Garanţia promisă 
printrun act nul şi neexistent se perde în ium, neputându-se cuuţiona 
valabil, o obligaţiune nulă şi neexistentă,. Următotul exemplu va, Îace să 
cadă lucrul sub bunul simţ, 

„_ Comoştenitorii unui datornic urmărit fac oposiţiune la urmărire ȘI . 
cer, pe temeiul art. 494 proc. civilă, ca creditorul urmăritor să prov6ce 

“mai întâii împărţela sau licitaţiunea imobilului urmărit. Acesta de pe - 
„urmă, combătend oposiţiunea, invâcă un act de împărielă, care coprinde. 
în sine un pact: asupra unei succesiuni viilore, act de împări6lă care 

-atribue imobilul ce se urmăresce esclusiv datornicului: urmărit, - Puțin 
importă, așa argumentâză crâditorul urmăritor, “că împărţela . e nulă și 
neexistentă, dânsa: repausând pe un pact asupra unei succesiuni viitre,
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căci comoștenitorii sunt garanţi unul către altul despre turburările și - 
evicţiunile ce proced dintr'o causă anterioră. împărțelei (art..787 codul 
civil). Oposiţiunea dar trebue respinsă, căci guem de eviclione tenet actio, 
eumdem .agentem repellit exceptio. , o 

” - . Argumentarea acâsta este ea conchidătâre ? Negativa sare la ochi. 
Nu numai juristul, care s'a familiarisat cu socotsla diferenţială a dreptului, 

"dar și omul cei mai simplu, care se ajută la numărare de degetele mâi- 
nilor și ale pici6relor sale, simte învederata netemeinicie a raţionamen- 
tului de-mai sus. Un act nul şi neexistent nu pâte avea nici un elect, 
Garanţia deci promisă prin actul nul şi neexistent: nu are nici o ființă 
legală. Numai o obligaţiune validă se pâte asigura. prin filejusiune (art. 

„1653 codul civil). Un zero juridice nu pâte îăta o obligaţiune. Din nimic. 
nu ese nimic. (Dreptul, 1889). - _- a iei 

Convenţiune.— Art. 59 din condiţiunile generale de arendare.— Disposiţiune de 
-- înteres privat. — Dacă expertisa odată făcută se pote revoca. — Art. 969 

codal civil.— (Cas. 1, 923 Maii 1899). - e . 

Prin art. 59 din. condiţiunile “generale pentru . arendarea moșiilor 
Statului, se stipuleză că constatarea şi estimaţiunea imbunătăţirilor făcute 
pe moşie, de cari arendaşul are a i despăgubit cu jumătate din val6rea 
lor,- se va face de experţi-arbitri „desemnaţi câte unul de fie-care parte, 
iar în cas de neînțelegere între experţi, președintele” Curţei de apel al 
situațiunei “moșiei va numi un al treilea expert. SR 

Faţă cu acestă condiţiune categorică a contractului. dintre părţi, 
resullă că o dată expertisa făcută, ea este executorie și Curtea nu pâte 
ordona.-o nouă expertisă după apelul părţei nemulțumite, îâră a viola art, 
969 codul civil, care sună că convenţiunile legal! îăcute-aii putere de lege 
între părţile contractante. a a 

Curtea, deliberând, 
„. Asupra raotivului de casare : 
<Curtea ordonâna o nouă expertiză, care să decidă de val6rea ecaretelor. şi a îmbunătăţirilor făcute de State Genescu, fost arendaș al Statului pe moşia Goicea-mare, a înlăturat expertisa făcută de do! experți arbitri, singură aâmisibilă în temeiul art. 59 „din condiţiunile de arendare. - : Ri «Curtea dar a violat art. 969 cod. civ, care sună: convenţiunile legal făcute, ai putere de lege între părţile contractante». : -. Avnd în vedere 'decisiunea supusă recursului din care resultă că State Genescu, -Tecurentul da.aqi, a cerut la trib. Dolj ca Statul să fie condamnat a"! plăti jumătate din valGrea ecaretelor ce le-a făcut pe moşia Goicea-mare, pe care a ţinut'o în arendă _ pe periodul 1888—1893, conform cu art. 59 din contract; că trib..a numit, conform! „Cu contractul de arendă, do! experţi aleşi de părți şi aceştia evaluând acele ecarete la : Suma de 22.059 le!, tribunalul a condamnat pe Stat să plătâscă lui State Genescu suma de 11.025 ler; că Statul făcena apel, Curtea din .Craiova a găsit că expertisa era incomplectă, pentru că nu arăta îndestul basa estimaţiunel sale şi a ordonat o nouă expertisă, numind un expert din oficiă; că acest expert: evaluând ecaretele la 14.305 del, din care sar cuveni lui State Genescu 7,402 ler 50 baut, a condamnat pe Ştat să- plătâscă 1.152 ler 50 ban! pentru că primise deja 6.250 lei ; i : Ă Având în vedere că după art. 996 cod. civ, convenţiunile, egal! făcute, ai putere de lege între părţile contractante ; - - : onsiderând că prin art. 59 din condiţiunile 

ii 
Prii . . generale pentru arendarea moșiilor Statului, sub car! conidiţiunt- recurentul a încheiat contractul săi, se prevede clar că 

4
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constatarea şi estimaţiunea îmbunătăţirilor făcute pe moşie, de care arendaşul are a fi 
despăgubit cu jumătate din valdrea lor, se va face de experți-arbitri desemnaţi câte 
unul de fie-care parte; . 

- Că acest articol prevede de asemenea că, în cas de neînțelegere între . experțy, 
- preşedintele Curţer de apel al situaţiunei moşiei, va numi un al treilea expert; 

Considerând “că faţă de acestă condiţiune categorică a contractului dintre părți, 
„Curtea de apel nu pâte- ordona o nouă expertisă care să decidă val6rea îmbuntăţirilor 
făcute de recurent, schimbând ast-fel modul de constatare şi de estimare ce părțile îl _- 
hotărâse prin contract; . IE „- AR : 

- Că, procedând ast-fel, Curtea a violat art. 969 codul civil, şi, motivul fiind înte- 
meiat, decisiunea are a fi casată, . .. - 

-. Pentru aceste motive, caseză. 

Adnolaţiune. Intrebarea este,- întiiă -și întiiii, dacă art. 59 din con-. 
diţiunile generale pentru arendarea moşiilor Statului, pe care se înteme- 
jază lotărârea de mai sus, este saii.nu contrar ordinei publice, 'sciut 
fiind că nu-se pâte deroga prin convenţiuni la 'legile “cari intereseză 
ordinea. publică (art. 5 cod. civ.)? Ie Da - 

Art. 59 cit. hotărăsce că constatarea şi. estimaţiunea îmbunătăţi- 
rilor făcute pe moşie, de cari arendașul are a îi despăgubit cui jumătate 
din val6rea lor, se va îace de experți-arbitri desemnaţi câte unul de îie- 
care parte, sub reservă, la cas de neînțelegere, de a se numi un al treilea 
-expert de către preşedintele Curţei de apel al situaţiunei moșiei. 

Nu_are, fără îndoială, nimic de contrar orâinei publice stipulaţiunea 
prin care părţile se învoesc ca evaluarea daunelor-interese ce se vor 
cuveni uneia din părţile tocmitâre să se îacă de experţi-arbitri, nefiind 
în asemenea cas la mijloc de cât un interes curat privat, pe care parti- 
cularii îl pot regula cum găsesc cu cale (arg. art.-1152 cod. civ.). 

- Nasce aşa dar întrebarea : Expertisa o dată :îăcută, potrivit cu. art. 
_59 cit., lucrarea acesta este ea saii nu nerevocabilă, tribunalul trebue 
saii nu să .o declare executorie, volnică e sai nu instanţa superidră, după 

apelul părţei nemulţumite, să 'orânduiască o nouă expertisă? 

.
_
 

Inalta, Curte răspunde cu drept cuvânt că, convenţiunile legal făcute, . 
“având putere de lege între părţile contractante (art. 969 cod. civ.), Curtea 

de apel nu pâte ordona o nouă expertiză, afară numai, adăogăm noi, 
„când evaluarea făculă ar fi învederat contrară echilăţei (arg. art. 1512 

cod, civ.). (Dreptul, 1899). . 

  

Acţiune posesorie. — Scopul acestei acţiuni. — Turburare de fapt şi „turburare 
de drept. — Dacă acestă, din urmă turburare pote da loc la o acţiune pose- 

-.. sorie.—Bxistenţa unei ameninţări permanente de turburare a posesiunei.— 
Cestiune de fapt. — Art. 998 codul civil. — (Cas. ], 4 Febr. 1900),: 

"1. Acţiunile posesorii ai drept scop de a ocroti posesiunea ; trebue 
"deci, pentru ca să se p6tă exercita asemenea acţiuni, ca posesiunea. să 
fie mijlocit sau nemijlocit amenințată, tăgăduită, pusă în îndoială. 

Turburările de fapt saii pornirile materiale în contra posesiunei, se 
deosibesc de turburările de drept, adică de tăgăduirea judiciară saă extra- 
judiciară a posesiunei, 'turburări de drept. cari, de asemenea, pot da loc 
la v acţiune posesorie. a Ea „ Da 

2.: Cestiunea de a se.ști, dacă există o amenințare a posesiunei.:
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prin o causă permanentă de turburare e o cestiune de fapt, care e lăsată 
la suverana apreciare a instanţei de fond. 

- Curtea, deliberând, A 
Asupra motivului de casare invocat: , „ , , 
«Exces de putere şi violarea art, 60 legea judecăloriilor de ccâle, şi rea aplicare: 

a art. Y9S codul civil. Pi E . 
«Tribunalul, după ce arată în ce constă cererea mes, care este faptul care "I-a 

dat nascere, ajunge: a transforma acţiunea mea care era reală şi imobiliară, o acţiune 
posesorie în complângere de competenţa exclusivă a judecătorului de ocol (art. CO legea 
iudecătoriilor de ocâle), înrr'o acţiune personală şi imobiliară, fundată pe textul art, 
98 cod. civ. şi de competenţa tribunalului, fiind-că daunele ce am reclamat ca acce- 
sorii al posesorului ar excede competenţa judelui de ocol, şi numal prin denaturarea 
acționei mele, violarea art. 60 din lepea judecătoriilor de ocol şi rea aplicare.a art. 
998 cod. civ.; ajunga la conclusiunea de a se declara necompetent -să judece apelurile 
“contra cărţei de judecată dată asupra acţiunei posesorie ce am intentat>, | 

Având în vedere că, din sentinţa atacată prin recursul de faţă, resultă că Jon 
„Rusescu şi Ruse Rusescu, vecini cu Iordache N. lonescu, construind. la spatele caselor 
acestuia, aii săpat, pentru trebuințele clădire! lor, un şanţ d'alungul zidului lui Ior- : 
dache N. Ionescu ; că, din acestă causă, apele din ploi scurgendu-se în şanț;s'aă infil- trat în zidul lui Iordache N. Ionescu şi 'i-aă inundat pivniţa, causându'1 stricăciuni; 
că Iordache N. Ionescu a chemat în judecată pe I6n şi Ruse Rusescu la judecătorul de ocol, plânpându-se că a fost turburat în posesiune: sa, și cerând, pe cale posesorie, repararea prejudiciului suferit; că judecătorul de ocol, declarându-se competent, "I-a dat câștig de causă, însă tribunalul [Ilfov a infirmat acea carte de judecată şi a trimis pe părți dinaintea tribunalelor ordinare ; o. - - ” 

Considerând că, pentru a se putea da nascere la o acţiune posesorie, trebue să “existe în.causă un conflict asupra posesiunel, .conflict implicând pretențiuni rivale asupra lucrului stăpânit ; Me ! - . 
___Că, în speţă, după cum constată tribunalul, nici posesiunea, nici proprietatea locului pe care s'a sâpat șanțul, care a causat prejudiciul, nu e contestată de vreuna din părți; că, ast-fel fiind, faptul construirer acestui şanţ, generator de prejudiciu, pe propriul loc al lu! I6n şi Ruse Rusescu, constitue cel znult un abus de folosinţă, care, dacă vatămă pe altul, ca în speță, se resolvă prin daune-inlerese, şi care, dacă excede competența judecătorului de ocol, se judecă de tribunalele ordinare ; - - Că, prin urmare, bine a decis iribunalul Ilfov când a tritnis “pe părți dinaintea acele! instanțe, şi deci motivul de casare e neîntemeiat | | Pentru aceste motive, respinge, 

Adnolaţiune. — Intrebarea, de care se ocupă hotărârea de mai sus 
este ac6sta: Cum 'se. pâte deosebi acţiunea în desdaunare pentru o faptă vătemătâre (art. 998 cod, civ.) de acţiunea pentru turburarea posesiunei, de acţiunea posesorie ? "Faptele sunt hotărâtâre în acestă privinţă. Cari dar sunt faptele procesului ? ÎN . 

„ Tatimaţii,_ dice Inalta Curte, ati săpat pe locul lor un şanţ şi ai . strecurat ast-iel apele de ploi ce s'aii grămădit acolo în pivniţa recuren- . - tului, înecâna”o; amenințat-aii ei, urmând așa, posesiunea acestui de pe urmă, Sai săverșit-ati ei numai un quasi-delict?" 
„« Inalta Curte răspunde: In speţă, nici posesiunea, nici proprietatea locului lângă care s'a săpat şanţul, nu e contestată de vre-una din părți»); nu pote sa fie deci nici vorbă de o acţiune posesorie, care presupune, din contră, existența unui conflict asupra posesiunei.! : Inţelege re Inalta Curte, rostindu-se ast-lel, că, ori-care ar fi natura turburărei, este loc la o acţiune pentru daune (art. 998 cod. Civ.) și nu 

În O ” 

- N 

1) Mai bine dis, nu este contestată de pârit, Ia adevăr, cum să-şi conteste reclamantul însă-şi posesiunea sa ? . o
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la o acţiune posesorie, în minut ce autorul -turburărei. declară că. nică - 
“prin gând nu'i trece să tăgăduiască posesiunea vecinului ?- 

_ Fara îndoială că nu. Editorii lui Zahariae (Aubry et Rau), învaţă 
în adevăr, ritos contrariul, dicend: «Si Pauteur d'un fait qui, de sa nature, 
doit &tre envisagâ- comme un trouble, se.bornait ă opposer pour sa 
“dâiense qu'il n'entend. pas -contester la possession du demandeur, lu -.. 
complainle men serai pas 'moins recevable» 1). 

Hotărâtor este prin urmare, nu dacă Tăptuitorul arată că înţelege 
saii nu să -tăgăduiască posesiunea vecinului, ci dacă fapta, după natura 
ei, este a se privi ca o turburare a posesiunei, saii ca un quasi-deliet, 
care nu atinge nici: de aprope nici de departe posesiunea. 

Intenţiunea autorului turburărei pâte totuşi, o recunâscem, “să ne 
servâscă drept călăuză ca să deosebim o acţiune de cea-taltă, atunci 
când există o îndoială asupra caracterului turburărei, atunci adică când tur- 
burarea e trecătore şi nu destăinuesce prin sine însă -și gândul autorului ei. 

Câte-va esemple pentru lămurirea lucrului. 'Sian mă hărțuesce, 
presupunem, prin îapte treceldre de turburare, taie recolta mea 2) sai 

“întroduce vitele sale în pădurea mea, ori.umple șanțul mei, saă retâză 
copacii mei, ori ară pe pământul mei. .: . 

| In casuriie acestea şi alte de asemenea, turburarea nu se întățişeză 
a priori cu un caracter deosebit, şi totu: atârnă prin'urmare de la 
punctul de a se ști, dacă Stan a „înţeles să'şi însuşâscă posesiunea mea, 
saii numai să "mi cășuneze o vătămare din răutate sai răsbunare. 

lată însă, presupunem acum, că în loc să săverșim turburări lrecă- 
"tre, ca în ipotesele de mai sus, ne apucăm să iacem lucrări perima- 
- nente, fie pe locul nostru, fie pe acela al vecinului, lucrări 'de fire de a 
aduce .0 turburare acestui de pe urmă. 

| Există ore, întrebăm, și în casul acesta vr'o- îndoială asupra înten- 
tenţiunei făptuitorului ? Nu. vădesce 6re o asemenea lucrare permanentă 
prin natura ei chiar, şi ori-ce ar dice autorul, turburărei, că însăși pose- 
siunea vecinului e ameninţată ? 

"Un lucru e, înainte de t6te, sigur și netăgăduit, anume că, dacă 
protivnicul- meii face lucrarea permanentă de care e vorba, pe locul mei, 
atunci reese. din natura lucrurilor chiar, că posesiunea mea'e turburată: 
deci t6tă lumea recunâsce de rândul acesta temeinicia acţiunei posesorie 3). 

S 

_ Nasce însă întrebarea: Dacă lucrarea de cure mă plâng e lăcută nu 
pe locui meii, ei pe Jocul vecinului ine, se pote 6re dice şi atunci că 

1) Aubry. et Rau, Cours de droit civil frangais, II, 3 187, pag. 154—155, text 
i nota 20. 

? 2) In asemenea ipotesă, dacă Stan declară «qu'il n'entend pas contester la posses- 
sion», i se dă act de mărturisirea sa, și judecătorul va „judeca acţiunea peniru daune, 
nu ca o acţiune accesorie,-ci ca o acţiune principală, şi îşi va declina decl competenta, 
dacă suma reclamată trece peste competenţa sa. V. Bioche, Dictionnaire des juges de: 
pai, 1, V» Action possessoire,: No..33. O turburare stăruitâre, din contră, de exemplu, 
faptul lui Stan de a mă opri să fac semă&năluri sait să zidese pe tărâmul mei, W. 
Savigiiy, Das Rechi des Desitzes. $ 37, text şi nota 3), ar fi în contrazicere făţişe cu 
posesiunea mea. . 

3) Nu am posesiunea anală ? Atunci nu "mi rmâne de cât calea acţiunei peti- 
torie, dar, în cas de urgenţă recunosculă, volnic sunt totuşi să cer suspendarea | lucrăret 
pe calea procedurel măsurilor: provisori!.
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Îapta acestui de pe urmă constitue, după natura ei; o turburare a pose- 
'siunei mele ? Nu există 6re, în asemenea cas, din contră, un quasi-deliet? 

Inalta Curte găsesce că «faptul construirei. acelui şanţ generator de 
prejudiciu, pe propriul loc al lui Jon: şi Ruse: Rusescu (a autorilor 
turburărei) -nu trebue să fie privit, după natura sa, ca o turburare de: 

„posesiune, ci cel mult ca un quasi-delict>. - E E : 
„Inţelege însă 6re Inalta Curte, judecând ast-fel, că o lucrare vătă- 

mătre. pentru mine, dacă e îăcută pe tărâmul vecinului mei, care 
prelexldză că nu îmi tăgăduesce posesiunea, cu t6le că realitatea dove- . - 

„ desce contrariul, nu pâte da loc la o acţiune posesorie ? | 
De sigur că nu. Zahariae învaţă, în adevăr, din contră, limpede şi 

lămurit că, putem să recurgem la acţiunea posesorie, nu numai când 
turburarea implică de-a-dreptul tăgăduirea posesiunei n6stre, dar şi atunci 
“când ea, prin urmările ei, se - găsesce- în contradicere .cu stăpânirea 
mostră 1), i | i _ i - 

__ Zroplong citâză în acestă. privinţă, pentru mai bună lămurire, casul 
următor : «Sauluerel avait îait dans son fond un cloaque qui îiltrait 
dans la cave-de Martin. Celui-ci intenta done complainte, attendu qu'il 
'Gtait îroubl6 dans sa jouissance par Pinfiltration des eaux> 2), 

Acţiunea acâsta posesorie a lui Martin era ea re stârnită fără 
- temeii, cl6ca îiind făcută, nu pe locul si, ci pe locul lui Saulneret, 
posesiunea; sa nefiind ast-iel de-a-dreptul turburală, fiind adică vorba "de o turburare: care, ca incendiul, etc., nu se p6le repara de cât pe calea „unei acţiuni directe în despăgubire ? , | - „ Zroplong răspunde : «Par l'6tablissement de son cloaque, Saulueret entendait enlever ă son voisin la Dossesion. de sa cave: Ja possesion de - „- Martin 6tait done afiectâe par une cause permanente qui, si elle eât 6t6 „ longtemps souiterte ei pu dâgânerer en droit: c€tait done le cas: Wune- complainte possessoire» 3), . i 

Intr'un cuvânt, acţiunea posesorie e întemeiată, nu numai când turburarea tradă: de-a-dreptul negarea posesiunei, dar și atunci când sem- nele, urmările ei, vădesc o contestare a posesiuni, aşa când cine-va face „pe locul sii o lucrare vătămătâre: drepturilor vecinului. a „Editorii lui Zahariae (Aubry et Rau) înţeleg lucrul tot ast-iel. «Le „Îait du riverain, die ei, qui a €tabli des- ouvrages destin6s, non seule- ment ă dâtendre sa rive; mais a -rejete le courant sur la rive oppos6e, “constitue une agression materielle â la possession du propriâtaire de cette” - Five et: une pareille agression autorise la complainte» 2 | “In zadar Sar dice în fine că se dă ast-fel judecătorului de pace o “competenţă prea întinsă, împuternicindu'] să orinduiască dărâmarea lucrărei 

  

1) Zahariae 'Franzăsisches Civilrecht, ediţiunea Anschiitz, I, pag. 455 text și nota 1. O turburare, adaogpă Zahariae,. contradice posesiunea n6stră, prin urmările SI Dona cineva face pe, locul seu o lucrare vălămătâre pentru drepturile vecinului. V E: îme (ap. Zahariae) Theorie du droit a i Ă j 
1842, Neo (ap: Zau d ît de Possession et des actions possessoires, 

2) Zroploug, De la prescription, I, No. 320, | . 3 Zroplong, 9: cit., I. No. 328, pag 457. . Ă - - atory et Rau Cours de droit civil fran ais, ediția 4- „1 1S7-pag. . 154, text şi nota 23, V. şi $ 188 text şi nota sai , . 2, tor 1 $ $7 pag - 

N
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vătămătâre, căci adevărul este, din contră, că o simplă cimentare a cl6esi: 
„pote î6rte” bine să întâmpine periculul intiltraţiunei 5, 

De aceea dar credem că adevăratul înţeles al hotărârei de mui sus- 
-a Curţei de casaţie, pe care o “adnotăm. acum, este că punctul de a șci 
„dacă -există sai nu întrun cas dat o ameninţare a posesiunei prin o- 
Causă permanentă de turburare, e lăsat la Suverana apreciare a instanței 

e îond?). 
- Adăogăm în fine că codul Napoleon Şi codul nostru civil (noul cod. - 

civil german ?)5) aă contopit szovi operis 'nuntialio a dreptului . roman 
_cu acţiunea posesorie pentru turburare (complainte) în acest înţeles că. 
cea. d'intâi se deosibesce de. cea de a doua numai prin aceea că are loc- 
pentru o simplă turburare eventuală +). 

După legea germană, observăm mai departe, acţiunea: petitorie, se-. 
judecă de tribunalul situaţiunei imobilului ($ 25 proc. civ.. germ.), și nu. 
de judecătorul de pace (Amtsrichter), cum prescrie legea îranceză şi a 
nostră 5 

| RP cod civil german totuşi, ca şi legea n6stră, constințesce încolo- 
“principiul -că posesorul nu trebue cumulat cu petitorul: quaestio proprie- 
tatis debet separata esse a possessione (V, Ş 232 proc. civ..germ. compar. 
$ 863 cod. civ. germ.). 

Autorii. germani lămuresc -apoi -că, dacă turburarea posesiunei a 
- causat o vătămare, cererea de daune- interese se, pâte întemeia, nu p6.$- 

_ 862, care:se ocupă cu acţiunea posesori, ci pe Ş $ 823 urm., care reguleză 
acţiunea pentru daune 6). 

Sernalăm în cele din urmă că noul cod civil. „german se ocupă în. 
„_-$ 862 de -acţiunea posesorie pentru turburare (complainte), în-$ 861 de. 
N A integranda (actio spolii) şi apoi în $ 867 de urmărirea lucrului ce a. 
“ajuns din întemplare „pe un tărem strein (de exemplu a unei pălării ce a. 
luat-o ventul). 

Punctul de căpetenie însă, prin care se deosibesce dreptul german. 
de dreptul nostru, reese din $ 354 al codului civil german, care hotărăsce 
că posesiunea, unui lucru se dobândesce prin puterea de jap! ce o căpătăm. 
asupra lucruluă (dureh die Erlangung, der thateăchlichen Gewalt iiber: 
die Sache).  - - 

- Unde: deci, după legea nâstră, numai o posesiune exercitată anâmo- 

1; Zroplong, op. cit. Î, No. 828. - 
2) Instanţa Ale pd s'a întemeiat, este adevărat, ca să hotărască că "posesiunea. 

reclamantului nu e ameninţată numa! şi numa! pe arătarea pirâtului că nu înțelege să 
tăgăduiască posesiunea reclamantului, aceea-ce nu e de-ajuns, dar parlea recurentă n'a . 
invocat ca mijloc de casare că instanţa de fond, judecând ast-fel, a violat principiul 
că, dacă - autorul fapte care, după natura sa, trebue să fie privită ca o turburare a 
posesiunel, S'ar mărgini a dice că el nu înţelege a contesta posesiuuea reclamantului, 
acţiunea posesorie ar fi totuşi admisibilă. (Aubry et Rau, op. cit. 1], 3.187, text î 

„nota 26). 
-3) Noul cod civil german înţelege, credem, lucrul tot ast- fel. Ă 

4) A4ubry et Rau, op. cit. II, $ 188, nota 2 

5). O asemenea instanță deosebită ar fi, se dice, de prisos. E nevoe de regulare 
prauisorie a posesiunel ? - Nu avem de cât să recurgem la procedura: măsurilor provi- .. 
sorie (procedure en r6ler6). V. Kuhlenbeck, Das biirgerliche Geselzbuch fiir das denische-. 
Beich ag, 607. , 

"o Fa lenbick, Op. “cit. pag. 619, “asupra $ 862, nota + No. 3 .
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domini se bucură de ocrotirea posesorie 1), legea germană, din contră, 
acordă şi arendașului, comodatarului, etc., cari aii o putere de Iapt asupra 
lucrului, folosinţa. acţiunei posesorie. (V..însă $ 855 german). 

Este, în îine, timp să sfirșim prea lunga n6stră „cercetare, ba dacă. 
ne-a ispitit diavolul să facem: de giaba paradă cu dreptul german, care 
nare nimic aface cu hotărârea de mai sus a Curţei de casaţiune, se cade 
“să cerem erlare pentru acesta. | . 

Nici vorbă, de cât să ne perdem în teorii de legislaţiune comparată, 
mai bine să ne căutăm de oile n6stre. Propaganda pentru principiile 

“jurisprudenţei -n6stre este, credem noi, de mai mare folos pentru ţară 
de cât luxul de sciinţă, care pte să ne facă pedanţi, somnambuli, nepractici. 

Occidentul ne trimete firesc elixirul de literatură juridică cu doniţa, 
dar noi nu trebue să "| adunăm maimuţesce cu lingura. Imitatores, servum 
pecus! Jurisprudența n6stră,'o spunem încă odată. e, până la una la alta, 
singurul Digest al ţărej. Ce dar putem să facem alta de cât Să lărgim 
orizontul horărârilor nâstre ? (Dreptul 1900). - 

  

Principiul responsabilităţii comitenţilor pentru - 
daunele causate de prepuşii lor, în funcțiunile ce li s'au 
încredinţat (art. 1000 codul civil), se aplică el şi statului ? 

„Raportul între stat și individ nu e acelaș în t6te țările, iniţiativa 
privată nu e peste tot locul de-opotrivă desvoltată, şi urmarea dar este 

„că răspunderea statului e într'o parte a lumii civilizate mai mică, într'alta 
mai mare, . - a - 

Totă lumea ştie, în adevăr, că după dreptul englez, care nu pri- 
mesce să se. sămăluiască răspunderea fiscului cu răspunderea stăpânilor” 
pentru servitorii lor, 'statul nu r&spunde de loc de vătămarea causată de iuncţionarii publici, în exerciţiul atribuţiunilor lor 2). E 

Firesc lucru. Englejii, cu tot socialismul de stat care s'a îurişat niţel Şi la ei, stai obicinuit de mult să se ajute singuri, și ai redus ast-iel amestecul. statului la un minimum, bişuindu-se mai mult p8 insăși pute- rile lor de cât pe ocrotirea ocârmuirej, . | 
„In celelalte “țări europene, din contră, iniţiativa individuală nu e tot așa de verde și puternică ca în Englitera, și statul caută deci în aceste. țări. o întocmire ideală de fire de a mulţumi pe toţi, adică de a nu ocroti numai pe unii în dauna masei contribuabililor. a Problemul însă, cu tâtă propășirea sociologiei moderne, e incă departe de deslegarea lu', și bine a I4cut dur noul cod civil german că l-a ocolit, lăsând in ac6stă materie neatinse legiuirile diferitelor state ger- mane regulătâre a cestiunii nstre 3), Da 

In Prusia, după Kabinetsordre din 4 Decembrie 1831, care este și astă-gi încă în vigre, nu pote să fie nici vorbă de răspunderea statului! 

  

1) V. asupra acestul punct polemica mea cu ncui . Si a 
cuitatul „GQ, . 

în Curs de procedură civilă, de A. G. Șendrea, pag. 853.809 ami 4. G. pendrea, 2) Rudolf Gneist, Veriwaltun iz, ” 
oif | 9 Justiz, Pecltsiweg, $ Îl, p. 156. 3) Y. Einfithrungsgoset zum. biirgerlichen Gesel pu che, E 77,
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pentru iuncţionarii săi, când aceştia exercită acte de putere politică (aus 
Acten der Landeshoheit), alară de excepţiunile stabilite de lege). 

In cele-lalte ţări germane, din contră, se recunâsce că abaterea unui 
iuncţionar pâte da loc în general la o cerere de daune-interese în contra 
luncţionarului, dacă acesta a lucrat cu rea credință 2), şi că partea vătă- 
mată are o acţiune şi. în contra statului, ca comitent. 

Unii insă pun înainte că acestă r&spundere a statului. e o: răspun- 
"dere. principală, pe când alţii învaţă, fie că statul răspunde numai subsi- 
-diar şi numai pentru culpa în eligendo 3), îie că statul e ţinut subsidiar, 
dacă nu există o culpa în eligendo din parte'i +). i 

După codul austriac ($ 1341), din contra, un cod de care s'a călăuzit 
vechia n6stră legiuire Calimach ($ 1770), statul r&spunde de vătămările 
născute din călcarea unei. datorii oficiale numai dacă există o anume 
lege in acest înțeles, va să dică, nu răspunde în principii şi în regulă 
“generală 5). | . . o a 

Codul de obligaţiuni al contederaţiunii sfiţerane (art. 62 și 64) în 
fine legiuesce că persânele morale cari exercită o industrie sunt supuse 
la aceiaşi răspundere ca comitenţii, sub reșerva dreptului cantânelor de 
a regula şi: răspunderea funcţionarilor publici pentru daunele causate în -: 

„-exerciţiul atribuţiunilor lor. _ " o 
„Acestea dise, să vedem acum care este în acestă materie sistemul 

codului Napoleon (art. 1384 ci. 1153 ital.), pe urmele căruia a pășit şi 
de rândul acesta în totul și întru tâte codul nostru civil (art. 1000), care 
"si-a păstrat originalitatea sa numai în unele materii tradiţionale. 

Fi bine, editorii lui Zahariae (Aubry et Rau) merg,-sar părea, până 
a dice că statul r&spunde în general ca comitent în înţelesul art. 1384 
«codul Napoleon (1000 român), îndată ce îuncţionarul, care e pururea pre- 
pusul s&ii, cauzeză o vătămare în exerciţiul funcţiunilor. sale 6). „ 

_1) V, Ilandiârterbuch der Staatsmissensehaft, ediţiunea II, tom. III, 1900, Ve 
Fiscus, p. 1071. Numa! Grundbuchorduiung, ' $ 12, stabilesce o escepţiune, hotărând * 
că pentru abaterile funcţionarilor însărcinaţi cu ţinerea registrului fonciar răspunde 
-esclusiv statul, care are recursul în contra funcţionarului. * - - “ 

2) In Englitera, acţiunea în contra funcţionarului e mărginită numai! la casurile 
pe călcare formală a competenţii lor. Funcţionarul adică răspunde uumaj, dacă a păşit 
peste competenţa sa, saă dacă a călcat formele cele mal esenţiale, dar el răspunde 

- atunci fâră deosebire dacă a lucrat sai nu cu rea credință (V. f. Gneist, op.cit, 
$ 1t, pag. 156 in fine şi 157). După noul cod 'civil german ($ 839), funcţionarul, care 
xatămă în exerciţiul funcțiuni! sale cu rea credinţă saă din nebăgare de semă pe un 

- al treilea, e ținut să'l despăgubescă, , 
3) Art. 831 al noului cod civil german, corespundător cu art. 1384 cod. .Nap. 

(1000 român), hotărăsce că. răspunderea comitentului pentru dauna causată de prepusul 
s&i încelâză, dacă dânsul n'ă săvârşit o greşală în alegerea acestul prepus (culpa în 
eligendo), etc. a E . 
i 4: Windscheid, Pandecteu, II, $ 4170, text şi nota 4, şi isvorele citale aicl: 
Zahariae, Pfeilfer, Seulferis Archiv, , - A - 

5) V, Itrainz-Pfa]f, System des allgemeinen Privatrechts, LU, $ 408, text şi! 
nota 14. Legea austriacă din 12 lulie 1872 regulâză răspunderea statului și a judecă- 
torului pentru hotărâri nedrepte. Noul cod civil german ($ 839, alin.. 21, din contră, . 
face abstracţiune de răspunderea statului, şi deschide o acţiune în contra judecătorului, 
numal dacă acesta de pe urmă a săvârşit o infracţiune penală... V. şi articolul meă 
din Dreptul No. 78 din 1874, pag. 634 urm. E 
06) Aubry et Rau, Droit civil prangais, IV, $ 447, pag. 159 în fine, text şi 
nota 16, V. şi Demolombe, Cours de code Napolton, XXI, No. 637, pag. 553. 

—
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Dar 6r6 aşa să fie ? Nu încape, din contră, după părerea tuturor 
nici o îndoială că statul nu e în t6te casurile comitent, că trebue să facem 
deosebiri, că e neapărat să cercetăm. când este comitent în înțelesul art. 
1384 (1000 român), când nu este 1). | IN 
Ă «Li6tat est commettant, lămuresce Laurent, quand c'est lui qui agit 
par lintermâdiare d'un agent ; il n'est pas commettant quand. le fonc- 
tionnaire agit, non come prepos€ et instrument de. I'6tat, mais de son 
chei, comme exercant la mission sociale qui lui est deleguse; la question 

„est de Îait plutot que de droit» 2). | 
Statul, cu alte cuvinte, răspunde de faptele vălămătbre -ale func- 

ționarilor săi, când aceştia lucreză în numele săă și pe s6ma sa, şi nu 
_ răspunde deci, când iuncţionarul intră la mijloc de son chef, îndeplinesce 
adică des acies de gouvernemenit proprement dils. 

T6tă dar întrebarea este : Cutare'saii cutare act administrativ lovesce 
-el în simplul nosiru înleres ? Avem a face atunci cu un act de Gou- 
vernement proprement dil care nu e supus controlului justiţiei. Ne calcă, 
din contră, administraţiunea un drept dobândit? Putem să recurgem 

„atunci în contra statului. . a Ma 
Când dar există un simplu inteses când -un drept dobândit ? «C'est 

e plus. vaste probleme, răspunde Odilion Barrol, qui se soit peut-âtre 
preseni6 non seulement ă l'egurd des! legistes, mais des publicistes> şi 
problemul acesta, adaogă acelaş autor, «se deslegă, în lipsă de un criteriă 

„a priori, par le sens întime du juge» 3), - | 
Laurent deosibesce de asemenea, simplul interes de dreptul dobendit:), 

și deosebirea acâsta ne servesce de sigur destul de bine ca să cun6scem 
dacă statul trebue sai nu să răspundă ca comitent pentru ;daunele causate . „de funcționarii administrativă 5), în exerciţiul atribuţiunilor lor. : | Cum să deosebim aşa dar simplul interes de dreptul dobândit ? Nu „este, răspundem, în joc de cât simplul. nostru interes, când administra- „țiunea hotărăsce, de exsaiplu, unde şi când să se ţie un bâlcii, sai orân- duesca să se mute 0 gară de cale ferată în alt loc, saii ia alte măsuri de ielul acesta, , | e 

Măsurile acestea caustză de sigur o mare strimtorare unora sati "altora, dar e vorba în' asemenea casuri numai de un simplu -interes, în privinţa căruia administraţiunea. are şi trebue să aibe în folosul ordinei sociale 0 putere discreţionară şi necontrolabilă. | „Ni se turbură, din contră, fără îndoială, un drept dobendit, când, de exemplu, cu prilejul executărei unor lucrări publice, statul aduce o vătă-. 

  

1) Laurent Droit civil frangais, XX, No. 591. Aşa se recunâsce, de exemplu, de t6tă lumea că judecători! neamovibilt şi profesoril, nu sunt prepuşii statulu, Pcepus- “este acela care lucrâză în numele şi sâma comitentului (Laurent, op. cit., XX, -No. 571 urm.). Greşala ce O 'săvârşesce funcţionarul în exerciţiul funcţiunel sale constitue un quasi-delicit saă o culpă contractuală ? V. articolul: mei Teoria culpeY, din Dreptul: No. 41 din 1884,pag. 324. - a ” 2) Baurent, op. cit, .XX, No. 593, in fine. . '.-. 3) V. articolul mei din Dreptul No. 79 din 1899, pag. 642. . RI Laurent, op. cit. XX, No. 427. | : - 5) Judecătorii inamovibill şi rofesoriy, din ce priori şi în ge prepușşi! statului (Laurent, XX, Noe 444), „n contră, na suni o riore îi în general, 
, 

7 
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mare proprietăţei n6stre, pe care el mai cu sâmă trebue să o respecte. : 
cu 'sfințenie, alară de excepţiunile stabilite în materie de servituţi legale 1). 

In zadar s'ar dice, în adevăr, că statula lucrat, executând lucrările 
| publice de cari e vorba ca. putere politică şi socială?) şi că prin urmare: 
nu are nici o răspundere, căci adevărul este, din: contră, că interesul. - 
social cel mai mare este respectarea dreptului de proprietate. . 

Consiliul de stat Jrancez hotărăsce, în adevăr, cu drept cuvânt că. 
- statul e răspungător şi când intră la mijloc ca putere politică, dar adaogă 

că acţiunea în responsabilitate în contra statului- trebue să îie purtată. 
în asemenea “cas înaintea tribunaluluă administrativ şi nu înaintea juris-. 

- dicţiunii ordinare). - 
„Noi nu avem de' sigur un consilii de stat, dar şi la noi se:nasce 

întrebarea, dacă contestaţiunile ce ai de obiect drepiuri politice sunt 
sai nu de căderea tribunalelor ordinare, şi dacă numirea într'o funcţiune 

„aduce cu sine numai datorii sai nasce şi drepturi” în folosul. funcţio-- 
narului ?,. Ia Sa Sa 

Ei bine, neîndoios” este, cum am dovedit'o cu un alt prilej 4), că'la 
"noi, ca în Belgia. contestaţiunile ce aii de obiect drepturi polilice sunt. 
de competenţa tribunalelor ordinare, sub reserva excepţiunelor stabilite: 
de lege (art. 93 Const. belg.). ” . - 

 . Nasce însă întrebarea: Dacă este adevărat că contestaţiunile ce ai, - 
de obiect drepturi politice, adică drepturi publice subiective, sunt în ge- 
neral de resortul tribunalelor ordinare, nu trebue 6re să dicem, din contră, * 
că contestaţiunile ce ai de obiect drepturile funcționarilor ca atari nu 
se pot judeca de juridicţiunile ordinare? - : : a 

Jurisprudenţa belgiană, cum ne arată Vaulhier, vestitul juriscon: 
sult belgian, hotărăsce fără “șovăire că, sub drepturi politice, a.cărora: 
turburare se pâte repara de: tribunalele ordinare, trebue să înţelegem .. 
numai drepturile -de cari se bucură cine-va ca individ (de exemplu 
dreptul. electoral) şi nu drepturile funcţionarilor ca atari 5), 
= Va să. dică, funcţionarul public, căruia i s'a făcut o nedreptate, 
judecătorul neamovibil,. care se vede destituit în cispreţul legei, n'aă 
recursul la justiţie, fie pentru că «les actes de. gouvernement pro- 
prement dits» scapă după. natura lucrurilor chiar de- ori-ce censură €), 

+ , 

  

1) Datwrent, op. cit. XX, No. 423. - 

narul exercită o putere care "I-a fost încredințată-într'a interes privat, căci adevărul 
este, din contră, că statul răspunde, nu numai când exercită o industrie (posta, calea - 

ferată) sati: închee contracte, dar şi când execută lucrări publice, ete, 
3) Laurent, op. cit., XX, No. 595 in fine, , ” 
4) Y. articolul meu din Dreptul No. 17 din 1899. : - 
5) V. M. Vauthier, Das Staatsrecht des Iânigrechs Belgieu, pag. 68, în Mar- _- 

quardens Handbuch des djfentlichen Rechis der Gegenvart. . o . | 
6) Numirea înte'o funcţiune, dice G. Iellinel (System der subjectiven Offentli- 

chen hechte, 1892, pag. 170), este un act unilateral, care impune magistratului datorii, 
- dar nu pâte constitui pentru el un drept dobândit, inamovibilitatea magistraturii. fiind 
introdusă în. interesul neatârnării justiţiei, dar necreând de loc un drept public subjectiv 
în folosul magistratului, Curtea nâstră de casaţiune adaogă cu drept cuvânt că trans- | 

„ ferarea, ele, a unul funcţionar amovibil e de competența esclusivă a ministrului, res- 
pectiv. V. tot în acest înţeles Vauthier,.op. cit., pag. 14. . 

Al. Degră - aa E 219 

_2) Laurent, (op. cit., XX, No. 595, in medio), critică cu drept cuvânt juris-. - 
” prudenţa belgiană, care dice, că statul se pâte privi ca comitent numat când funcţio-
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fie pentru că lipsesce un consilii de stat 1), care singur ar putea să fie 
competent. - o . 

În sprijinul acestui chip de a vedea am putea invoca, la urma 
urmei, chiar art. 4 al legei n6stre asupra r&spunderei ministeriale din 2 
Maii 1879, care sună ast-fel : - 

" «Ministrul care, cu rea credință va fi causat o daună statului, 
sai i va îi expus la daune către particulari, va îi ră&spundător civil 
către Stat, și se va judeca conform dreptului: comun, îiind în acest cas 
aulorisarea Corpurilor legiuitgre necesară». : 

De ce numai în cas de rea credință? Legiuitorul nostru, hotărând 
lucrul ast-lel, a tăiat cu chipul acesta. așa credem, înadins controversa, 
a căreia existenţă a semnalat'o Oswald de” Kerchove de Denlerchem în 
memoriul s&ă coronat 2), memoriii de care sati călăuzit redactorii legei 
n6stre asupra răspunderei ministeriale, | 

Reese apoi până la evidenţă din art. 101 al Constituţiunei n6stre 
combinat cu art. 4 cit. din legea asupra răspunderei ministeriale că însuşi 
parlicularul văl&ămat. are nevoe de autorisarea Corpurilor legiuilore, 
ca, să pâlă porni acţiunea civilă în contra ministrului, care cu rea cre- 
dință 'i-a.causat o daună în exerciţiul atribuţiunilor sale 3). 

Art. 101 alin. 3 din Constituţiune se .rostesce, în adevăr, în acâstă 
privinţă ast-tel: o NE - i 

- «O lege va determina casurile de responsabilitate, pedepsele apli- 
“cabile miniștrilor şi. modul de urmărire în contra lor, atât în privinţa 

acusațiunei admise de representaţiunea naţională, cât și în privința urmă- 
rirei din partea părței vătămate». i 

Art. 4 cit, al legei asupra răspunderei ministeriale, care se ocupă 
- între alteie -şi de dauna causată particularilor, potrivit cu art. 101 cit. 
din Constituţiune, înţelege prin urmare că şi acţiunea civilă a părței vătămate în contra miniștrilor e- Supusă autorisărei prealabile a Corpu- 

"7ilor legiuitore. 
____ „Nici vorbă, 'reese' limpede și lămurit din art. 29 și 101 al Consti- țiunei n6stre (24 şi 90 belgian) că Corpurile legiuitâre sunt chemate în „„ general a autorisa exerciţiul acţiunei civile- în contra unui ministru și că 
dar partea vătămată nu pote reclama îără o prealabilă autorisare a Cor- purilor legiuitâre 2). . Să | | 

1) In Franţa, măsurile nelegale sau pălate de un viţiii de formă, luate în contra - * magistraţilor inamovibili. în contra ofiţerilor proprietari al graaului lor, pot da loc la un recurs înaintea consiliului de stat pentru exces de putere. V. Zaferritre, Traite de la Juridiction administrative, etc., ediţiunea II, tom. II, pag. 34 şi 423. Compară art. mei din Dreptul No. 79 din 1899, pag. 643: Inşişi funcţionari! amovibili, adăo- săm, ai calea recursulul la consiliul de stat pentru exces de putere. Recursul pentru exces de putere şi necompetenţă e, . în adevăr, deschis econtre tous les a€crets sans „distinction». V. Ducrocg, Cours de droif administratif, 1, No. 66 şi 259). . 2) V. Osnald de Kerchove de Dentrechen, Memoire couroună. -< De la respon- - Sabilild des ministres daus le droit public belge», 1867, pag. 253, Aci se dice între altele, că, după idea' d-lul ae Broucker€, răspunderea civilă presupune reaua credință “a ministrului, 
3) V, în același înţeles C. G.. Dissescu, Cursul de drept: public român, LU, pag.-745 şi 752. D-sa ne promite însă, în sprijinul acestul chip de a vedea, un argu- ment a fortiori (pag. 752) pe care nu l'a desvoltat din nenorocire nicăeri. Retorica â l'emporte piece în€că precisiunea. - - : i DER 4) V. Kerchove, op. cit. pag. 266—967,
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Există totuşi, o recunâscem, o deesebire esenţială între legea pel- 
giană şi legea n6stră, în acest înțeles că unde, după cea d'intâi, autori- 
sarea de mai sus odată dată, procesul se introduce înaintea Curţei de 
-casațiune,' la noi, din contră, acţiunea se judecă după: dreptul comun 
"(art 4 cit), E - 

" Tribunalele belgiâne își declină prin urmare competenţa de a statua 
asupra unei acţiuni în despăgubire pornită de un particular saă de un: 
funcţionar!) în contra unui ministru, şi acesta pentru cuvântul că o ase- 
menea acţiune aparţine, după art. 90 din Constituţiune (101: român), 
numai Curţei de casațiune 2). E 

Inchidem, în îine, parantesa și ne întârcem iarăși la problemul nostru 
“de care ne-am despărţit un moment, ca să punem în lumină înțelesul 
art. 4 din legea asupra răspunderei ministeriale, art., care reguleză în același 
timp şi condiţiunile acţiunei în: responsabilitate in contra statului. 

Reese, în adevăr, din art. 4 cit. că ministrul care, cu rea credință 
va îi causat,: în exerciţiul iuncţiunei sale, un prejudicii unui particular, 
expune. pe stat la daune către acest particular, aceea-ce însâmnă că statul 
“răspunde în asemenea cas ca comitent. EI 

Ei bine, art. 4 cit. dice că acţiunea. statului în contra ministrului. 
se va judeca contorm. dreptului comun, fiind în acest cas autorisarea * - 
corpurilor legiuilore necesară, dar uită să lămurescă dacă o asemenea. 
"autorisare e neapărată şi pentru acţiunea particularului în contră statului, - 

Intrebăm așă dar :' Răspunderea. statului ca comitent este ea o răs- 
«pundere principală sai subsidiară ? Care este în acâstă privinţă spiritul 
art. 101 din -Constituţiunea. n6stră? Nu înțelege -6re acest art. că nici. 
ministrul, nici statul nu-se pot trage la răspundere fără o autorisare 
prealabilă a Corpurilor legiuildre ? n | 

Kerchove răspunde limpede şi lămurit: - a 
____«La. partie l6s6e doit s'âtre adressee prealablement ă la chambre 

des representants dans le but d'obtenir /autorisation - ncessaire pour 
poursuivre le ministre lui m&me et sa demande doit avoir 6t6 repousste 
par cette chambre. Car l6tat ne peut tre tenu que subsidiarement et 
-A d6luut de son mandataire 3)». (Dreptul, 1900)... ” E 

    

, 

- 1) Funcţionarii nu pot acţiona pe ministrul, care "-ai vătămat îri exerciţiul atri- 
'buţiunilor sale după: dreptut comun, dar el sunt volnic!,.aacă Camera representanților, * 

- “le dă autorisarea pentru acâsta, să recurgă la Curtea de casaţiune. Kerchove '(op. cit, 
„pag. 268) cit6ză casul unul funcţionar, care s'a plâns că i s'a primit demisiunea după 
„O expunere falşe făculă de un ministru. | IN 

"- +32) Kerchove, op. cit, pag. 268—269. a 
8) Kerchore, op. cit.,-pag. 286. D. Dim. Alexandresco, se ocupă de răspunderea 

- . statului. ca comitent, în Dreptul civil român, V. pag. 436 urm. şi 549 urm. D-sa: 
însă nu face nici de rândul acesta de cât un fel de salmigondis, argumentarea, 

" d-sale e și de data asta pripilă, fluşturatecă, aprâpe nulă, ba, însuşi pomelnicul G-sale 
-de autori lasă mult de dorit. In adevăr, o sumedenie de autori citați în, acestă pri- 
vință în Handndrterbucii des Staatsmwissenschaften, IU, V* Fiscus, pag. 1072, strălu- 
cesc în comentarul d-sale prin absenţa lor. O jerum, jerum, jerum, qualis masturbatio 
“rerum, m, Noii j | 

2 

-



ALEXANDRU DEGRE . 9
:
 

o
.
 

W
 

Teoria, riscurilor la contracte. 

Orba întemplare și puterea. brutală. hotărăsc la început totul. Pre- 
": vederea lipsesce, aşezăminte contra pericolelor nu există. Teoria raţională . - 

a riscurilor e necunoscută naţiunilor sălbatice, la cari individul se absârbe : 
in comunitate, . ... ” i 

- Teoria obligaţiunilor cu principiile privitâre la împărţirea. riscurilor: 
între părţile contractante, răspunde trebuinţelor economice ale unei socie- . 
tăți civilizate. - IE -, - | . Sa 

„„»“ Soeialismul și individualismul stând astă-di unul în -faţa : altuia cu 
„ arma omorâtre în mână, nu este un lucru de prisos să comparăm în - 
tot-minutul dreptul sălbatecului (tipul preferit al socialiștilor) cu tipul ger- * 
man şi tipul roman (modelurile preferite. ale liberalilor). - : 

! Omul primitiv. nu cun6sce alt ajutor la ora pericolului de cât acela: 
al comunităței, tot-da-una gata pentru luptă contra relelor de tot: felul. 
Contracte se incheie (și. se execută în cas de neîndeplinire. cu -mijlâce 
brutale) :numai între diferitele comunităţi, nu şi între particulari. 

Contracte între particulari se ivesc abia atunci când “un despot sait: 
o oligarchie vin și rup armonia: primitivă, câştigă, rafinând'o, religiunea . 

„sălbatică pentru causa lor, opun îndividilor interiori individi puternici şi 
distinși, își ascund usurpările sub. colrea principiului: sfânt al: indivi- 
“dualismului. A - Ş 

„„__ Contractul dintre particulari, care e posibil numai sub ast-fel de 
„împrejurări schimbate, stă la început sub.o sancţiune exclusivmente penală.. 
„. Contractul în forma sa cea mai veche nu legă câvilmente pe contrac- 
„ tanţi. Neîndeplinirea contractului are de consecuenţă, nu silirea părţei! 

„ infidele a executa prestaţiunea prumisă, ci pedepsirea ei cu o amendă penală.. 
Aşa se găsesc6 în un șir de contracte asirice, scrise cu caractere 

cuneiiorme, acestă formulă : «Ori-cine în. dilele viitâre ya-veni la mine. - - 
(judecătorul) şi va cere anularea cumpărărei, fie vindătorul, fie îraţii săi 
sai fii îraţilor săi..., în contra - cumpărătorului sai a „fiilor şi nepoților 
săi, acela va -plăti dece mine. de argint și o mină de aur -dinei Istar şi 
va Îi ast-lel liberat de vindarea sa». In China se aplică pentru ori-ce 
neindeplinire a unei obligaţiuni un număr de lovituri cu bambusul, cari însă 
Sunt rescumpărabile prin bani. o. - e 

| Nici dreptul vechii german (până la secolul XVI) nu are un sistem * de obligaţiuni mult imai desvoltat: După legea salică, e pasibil de o amendă 
acela care nu îndeplinesce un contract de împrumut, de închiriare, de- 
tocmelă de servicii, de cumpărare, ete. In dreptul vechii român se zugră- 
Vesce o concepţiune anal6gă. In codul Vasile Lupu întâlnim regule. de- drept ciudate, precum este aceea că creditorii se pot sfătui să ia în: 

- putere, fără ştirea judecătorului, lucrul lor de la datornic, sai că se pâte. lua, înapoi zapisul cel. de dar, saii că locatorul pâte să gonâscă pe chiriaş. - „ Tără voia judecătorului. Dreptul musulman cundsce, pe lângă contractele 
«Deschimbabile (ekde lazim), şi contracte schimbabile” (ekde djoiz), cari: se pot desființa prin desistare unilaterală. Dup& aceste concepţiuni pri- mitive, nu pâte să existe o teorie'a dolului, a culpei, a erdrei, a vio- lenţei, a riscurilor, etc. i e Cu 

= Teoria antică romană trebuia dar: să lie, mai cu s6mă în acestă. 

- 

A 
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materie, o adevărată apocalipsă pentru 'ţările europene, cari aveaii să se - 
supună, fie-care după gradul săi de cultură, mai curând sait mai târdiii 
farmecului metodei romane. Teoria riscurilor domnit6re astă-qi în cea mai 

„mare parte-a Europei se reurcă la dreptul roman. Numai dreptul englez pune 
pericolul, în deosebire. de 'sistemul roman, în sarcina debitorului, adică 
al aceluia care promite, a instreinătorilui. Aa „o 

|. Fără-să ne perdem în subtilităţile dreptului roman, vom căuta să 
aflăm rațiunea practică. de la care pornesc. romanii în ' acâstă materie. 

- ” Simţul sănătos al dreptului să ne ajute să deosebim aceea ce: este un 
exces de. logicisim de aceea. ce este tangibil şi netăgăduibil ca o lege natu- 

„rală în sistemul principielor romane. In zadar năzuesce logica abstractă 
- să vadă capătul lucrurilor, ea trebue să se oprâscă la hotarul bunului simţ, 

Idea cea mai naturală este că pericolul trebue să privescă pe acela - 
care e în culpă.- Acestă idee 'nu o 'exprimă formalmente textele romane, 
dar ea reese dintrinsele prin deducţiune. Acela în interesul căruia s'a 

__ amânat tradițiunea lucrului, pe acela trebue să'l privâscă pierderea lucrului 
 înt&mplată înainte de 'tradiţiune. Cumpărătorul pote să ia de îndată lucrul 
cumpărat în stăpânire. Nefăcând acâsta, el e în culpă că lasă lucrul la. 

„  vingare. In deobsce.dar amânarea - predărei lucrului are loc în interesul - 
credilorului, adică al. aceluia cui se promite, a: dobânditorului, .El e în 
„culpă că n'a stăruit să s6 facă în minut tradiţiunea lucrului ce el la 

.. dobândit prin contract 1). IN aa | 
„_- Quid în cas de- întârziere din partea debitorului de a preda lucrul ?-- 
Debitorpl pus în întârziere e în culpă..El are. dar să sufere pericolul. 
“Regula este de asemenea că debitorul, adică acela care promite, înstrei- 
nătorul, pârtă pericolul de câte-ori există a priori presumpţiunea că amâ-.: - 

ţiunile având de obiect lucruri determinate numai în genere. 
-. Art,. 971 codul civil hotărăsce în consecuenţă : . E 

„narea,predărei lucrului s'a iăcut în interesul. săi, de exemplu la obliga- : 

*- -“- «In eontraetele ce ati de obiect translaţiunea proprietăţei sati unui . 
- alt drept real, proprietatea sati dreptul -se transmit -prin efectul consim- 

- ţimântului părţilor şi lucru rămâne în risco-pericolul dobândilorului 
„.» (al credălorulu?), chiar când nu i s'a: făcut tradiţiunea lucrului» (art. 
0 W25'italian), a e 

"Art. 1074. alin. 2 codul civil, dice apoi:.:: - 
-,  «Lueril este în-risco-pericolul  credilorului, afară numai când debi-. 

; = torul e în întârdiere; în acest cas, risco-pericolul este al debitorului», 
-» *: Forţa majoră este o întâmplare contra căreia partea contractantă. 
nu se pote garanta de cât cu înrebuinţarea unei măsuri: de dilizenţă. la - 

“care ea nu 'e îndatorată în raportul dat de :obligațiune. Depositarul,- de 
„exemplu; nu e-dator să presteze de cât diligența .guam suis rebus, Este - 
dar o forță majoră dacă lucrul depus nu pâte scăpa de pericol de cât 
intrebuinţându-se_o măsură de diligenţă (dilizenţa unui bun părinte: de - 

- tamilie) la care depositarul nu e îndatorat. . - Sa 
„ „ Teoria. riscurilor la contracte e neatârnată de strămutarea proprie- 

tăței. Un contract având de obiect un lucru cert și determinat pote, după 
„ împrejurări, să nu transmită îndată proprietatea de la „unul. din contrac- 

1) R. Jhernig, Gesammelte Aufsctze, 1, pag. 305, . ii
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tanţi la altul (de „exemplu când vindătorul stipuleză că, el va remânea 
până la un termen dat posesor şi proprietar al lucrului vindut), și ade- 
vărul este că şi în acest cas pericolul este al dobânditorului (al credi- 
torului), cu t6te că. proprietatea lucrului nu“ s'a strămutat încă asuprăii. 

„Regula este. dar în materie. de obligaţiuni: res peri! credilori 
(nu domino). - | 

Trebue să deosebim forţa majoră resultând dintro întemplare fap- 
tică de.aceea:care stă în legătură cu o întâmplare juridică. 

“0 întemplare juridică pâte să producă după împrejurări o imposi- 
bilitate absolută sai numai 'o imposibilitate relativă. Este o imposibili- 

„ „tate absolută (în- thesi), când se „vinde moștenirea unui om care trăesce, 
„sait o creanţă resultând din datorii de joc, saii creanţa în contra tatălui - 
extra-nupţial pentru alimente (căutarea paternităţei e oprită). Este, din 
„contră, numai o imposibilitate relativă, când se vinde lucrul altuia, când 
se cedeză o creanţă nulă, etc., .căci prestaţiunea este, în aceste casuri, în 
thesi posibilă și imposibilă numai personalmente aceluia care a promis'01). 

„Imposibilitatea relativă, chiar. daca are loc în momentul contrac- 
tului, nu aduce cu sine nulitatea lui. Vindarea lucrului altuia nu e nulă în dreptul nostru; ci numai resolubilă (contra art.: 1599 francez), Răs- - _* punderea aceluia care vinde un lucru strein este, în Francia, aceea a unui vindător în cas de evicţiune?) ; ceea ce, din contră, ?] isbesce la „noi este de a desdauna pe cumpărător de tot ce acesta ar îi avut saă - ar fi câştigat, daca prestaţiunea-ar fi avut loc, Cumpărătorul, de altă „.. Parte, e ţinut să plătâscă. prețui promis, și nu e în drept, daca Pa plătit, „Să "1 repeteze, având numai dreptul a: cere daune-interese.: 

“Imposibilitaţea' absolută (fizică sati juridică) existentă în momentul . coniraclului (de exemplu. când -casa vîndută a ars înainte de vindare) iace ca contractul să fie îără obiect și prin urmare nul. Dobânditorul e scutit de a mai presta ecuivalentul promis. Datornicul (instreinătorul) nu e. obiigat; nici la prestaţiunea imposibilă, nici la plata de daune-interese peniru tot ce ar îi avut cocontrahentul, daca s'ar fi îndeplinit contractul. Impossibilium nulla est obligatio. S'ar putea admite cel mult că dator: nicul (instreinătorul) e ţinut să presteze creditorului, nu aceea ce acesta ar. Îi avut sai câștigat daca sar fi realizat -contractul, ci .numai aceea ce acesta ar îi avut daca nu i sar fi. deschis perspectiva contractului 
(negatives Vertragsinteresse), de exemplu aceea-ce ar fi avut daca nu ar “îi reluzat să încheie un alt contract, care i-ar îi adus folos. . Care este efectul îorței majore întâmplată după contract ? „___ Art, 971 codul civil citat mai sus are tocmai în vedere perderea “intemplată după contract. Lucrul rămâne după acest articol" în riscul-pe- ricolul dobânditorului (al creditorului). a Dă „o: „- Care este însă sârta contractului? Inceteză el în întregul săi de a exista, saă se stinge numai obligațiunea aceluia care a promis lucrul pierdut? Art. 1156 codul civil are să ne. lămurescă asupra acestui punct! Acest articol glăsuesce ast-iel: . .. Pa a Ea 

  

1) Jhering, Gesanminelte Aufsâtze J, pag. 387388. ! . nai 2 Laurent, XXIV, No. 124 ; 1Văclter, Pandecten, II, $ 307, nola 5; $ 315, 

.
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„«Când obiectul obligaţiunei este un corp cert şi determinat, de piere, . 
de se scâte din comerciii saii se pierde ast-iel în cât absolut să nu se 
scie de existenţa lui, obligaţiunea este stinsă, dacă lucrul a pierit sai s'a 
pierdut lără greșala debitorului și înainte de a fi pus în întârdiare, 

„Chiar când debitorul nu este pus în întârdiare, dacă nu a luat 
asupră-și casurile fortuite, obligaţiunea se stinge, în cas când lucrul ar. 
Î pierit şi la creditor, dacă i sar îi dat, 

«Debitorul este ţinut a proba casurile fortuite ce alâgă. Ori în ce 
chip ar pieri saii s'ar pierde lucrul furat, pierderea sa nu liberâză pe cel: 
ce La sustras de 'a îace restituțiunea. preţului. 

„«Obligaţiunea se stinge tot-a'a-una când printr'un eveniment Gre-care, 
ce nu se pote imputa debitorului, se îace imposibilă îndeplinirea acestei 
obligaţiuni». a ” . 

Trebue dar. mai întâiii ca obiectul obligaţiunei să fie un corp cert 
şi determinat. Când se promite un lucru determinat numai în genere 
(adică numai în ceea-ce privesce cantitatea şi specia sa), nu se scie încă 
esact care este lucrul promis. S'a promis de exemplu un cal, dar părţile 
n'aii avut în vedere un anume cal în 6se şi carne. Genus non peril. 
D. Larombitre 1) pretinde că la un încerlum ex certo pericolul isbesce 
pe cumpărător (creditor), aceea ce e fals şi în contradicere cu isvorele 
romane. Sunt totuși distingeri de îâcut, cari aii scăpat teoriei franceze, şi 

„noi ne reservăm.să tratăm teoria riscurilor la vingările având de obiect 
lucruri determinate în genere intr'un articol separat. 

. Forţa majoră întemplată după contract stinge numai „obligaţiunea, 
promitentului şi. nu are nici o înriurire asupra validităţei contractului. 
Creditorul (stipulantul) nu mai are dar acţiunea din contract, dacă lucrul 
piere lără culpă saii mora din partea datornicului (a promitentului): 
Datornicul' care nu e în culpă sai în întârdiere are din contra, acţiunea 
ea coniraciu, el are drept la preţul stipulat în contract. i 

Art. 1156 codul civil hotărăsce, în adevăr, nu că contractul înce- 
tâză de a îi valid, ci că obligaţiunea e stinsă. Lucrul cert și determinat 
pierind, obligaţiunea de a'l preda e stinsă. Cea-Valtă obligaţiune continuă 
de a exista, Teoria contrarie e la noi ca în Francia închinată morţei, 
căci ea era expres consiinţită de codul Calimach ($ 1902), și autorii codului 

* Alexandru loan I, având dinaintea lor. textul irancez și textul vechiii 
“român, ait preferit pe cel d'intâii. 

.. 
Textul vechii de care vorbim coprindea acestă disposiţiune ($ 1902 

„codul Calimach): -.. | a 
«Acea din întâmplare de istov pierdere a unui lucru deslâgă tâtă 

îndatorirea ; aşa dar nu este dator nimeni să plătescă preţul lui. Acest 
principii are loc şi când împlinirea îndatorirei saii plata datoriei se face 
cu neputinţă din întemplătâre încongiurări, iar datornicul trebue în 
fie-care. întâmplare să întârcă, ca un stăpânitor cu bună credinţă, aceea 

„ca a luat spre împlinirea îndatorirei, însă cu acest chip ca să nu câștige 
ceva cu paguba altuia». | 

Contractul - întreg, cade după acest sistem. Nici o parte _nu are 
acțiunea din contract. Forţa majoră stinge atât obligaţiunea creditarului 

- 1) Larombitre, Obligations I, No. 20; Ihering, op. cit., pag. 451—452, . 

.
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cât şi aceea a datornicului. Datornicul scapă de obligaţiunea de a preda 
lucrul pierdut şi creditorul de obligaţiunea de a plăti preţul. Quid dacă 
creditorul a prestat deja ecuivalentul lucrului pierdut? El are dreptul să! 
câră înapoi de la datornic, dar acesta de pe urmă se privesce ca un 
stăpânitor de bună credinţă şi rămâne dar în alară de ori-ce r&spun- 
dere, dacă a usat sait abusat de ecuivalentul primit de el. 

Legislaţiunea n6stră anteridră datoresce acestă subtilitate învechită 
teoriei lui 'Giiick. care avea pentru codul austriac şi pentru codul. Cali- . 
mach aceeași autoritate ca doctrina lui Pothier pentru codul Napoleon. 

Argumentarea lui Gliick se pâte resuma 'ast-iel:' El constată mai 
întâiă, că textele romane cari decid 'că forţa majoră stinge numai obli- | 
gaţiunea promitentului (a datornicului) și lasă: de altă parte să subsiste 
obligaţiunea corelativă u creditorului (a Stipulantului), se reieră la con- 
tractul de cumpărare. Acestă dispositiune nu'se pâte întinde la alte casuri, 
căci ea este contrarie dreptului natural, după care şi obliguţiunea creai- 
torului trebue să inceteze casuali rei înterilu. Creditorul dar nu are să 
plătscă' preţul lucrului pierdut și-el e în drept, dacă la plătit să-lcâră 

- înapoi cu acţiunea (condictio) causa data, causa non secula Do 
"Și copiii rid astă-di de dreptul natural lipsit de bază. empirică, de 

rătăcirile metafisice ale şcâlei deductive. Aa - 
„+ Ideea 'de drept modernă respinge ficţiunile tradiţionale, ea se înte- 

__meiază pe observaţiune şi experimentaţiune, ea cere exemple cari.să facă 
să cadă adevărul sub bunul simț, ea se luptă contra ipoteselor ce nu „răspund realităţei. - e a pi. 

- Faptele însă sunt evident contrarie ideei nebul6se de la care por- nesce Giiick, . a o Se | 
Invoirea privitâre la amânarea predărei. lucrului se face în adevăr 

în cele mai multe cazuri în interesul creditorului, a stipulantului, a do-. „bânditorului. Debitorul e, și în cazul când se Stipulâză că lucrul are să 
rămână până la predare proprietatea sa, mandatarul creditorului, și are 
datoria să conserve lucrul ca un bun părinte de familie. Amânarea -pre- dărei lucrului se face numai  excepţionalmente în interesul debitorului. 
Dreptul nu pote să ţină s6mă de asemenea ' cazuri de tot rare, căci el 
Sar pierde atunci în casuistică Și ar deschide un isvor. roditor de procesa. 

. Debitorul e legat prin contract și nu mai. pâte dispune de obiectul con- '" tractului în folosul altuia, el e ținut să predea lucrul în starea în care se găsesce la predare (art. 1102. codul civil), prin urmâre; cu t6tă spo- „Tirea valorei lucrului întemplată în intervalul de la data tocmelei până la | predare, el e dator. să conserve lucrul ca un bun..părinte de iamilie. Con- tractul dar dă: nascere în generalitatea. casurilor “unei situațiuni exclusiv . favorabile creditorului și principiul de dreptate naturală este; Quem se-' quuntur commoda, eumdem seguuntur încommoda.. Legea romană (L. 40, Ş 3. De emt. 3,23; L. 34.5 6, De contr. emmt, 18,1; L.6 cod, De "perie. 4,48) dice, este adevărat, cu privire la vindător 2), că el pote după perderea lucrului să reclame preţul cumpărărei, dar părerea admisă astă-di 

  

1) Christian Friedrich Griick, Pandecten, IV. $ 320 bis, pag, 379-384, - 2) D. Gr. G. Păucescu, Obligat, pag. 229 Presa cin s'ar fi pretins vre-odală contrăriul ” P 5 „ Presupune greşit “a n ireptul roman a
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de tâtă lumea, şi cu drept cuvânt, este că textele romane, cari consfin- . 
ţese “acest principiu, nu se aplică numai. contractului de. cumpărare, ci 
în general tutulor contractelor. îără dsosebire: e i 

_:Conclusiunea. dar, ce se impune, este că art. 1156 codul civil, care 
„hotărăsce că obligaţiunea (nu contractul) se stinge după pierderea, lucrului, 
„a înţeles că obligaţiunea debitorului (a vindătorului) de a preda lucrul - 
„înceteză de a 'exista, în deosebire de obligaţiunea creditorului (a cumpă- : 
rătorului) de.a plăti preţul, care continuă de a exista. -. a 
„.: Quid în easul când lucrul perdut 'era asigurat ? Putea-va, în acest 

_Caz, vindătorul să reclame şi preţul asigurărei și preţul cump&rărei? 
“Credem că nu. Făcându-se mai multe asigurări complete, principiul este 
că suma de asigurare nu: este a se plăti de cât o singură dată. Tot așa - 
trebue să îie şi în caz de: concurs al sumei de asigurare cu preţul cum- : 
părărei. Principiul e identic în amândouă ipotesele: bona fides non pali- - 
tur, ut bis îdem exigatur (L. 57, Dig. 50,17). pa 

„” Creditorul (cumpărătorul), care 'e ţinut: să plătâscă preţul şi. după. 
- "pierderea lucrului, are în schimb drept la aceea ce rămâne din luerul 

pierdut şi la. accesoriele sale (commodum rei). Acţiunile și drepturile 
aparţinând debitorului cu privire la acest lucru, trec îără cesiune asupra 
creditorului. Art. 1299 codul civil italiin dă acestui principiu o sancţiune 

- iormală. Legiuitorul nostru a. tăcut bine că a părăsit articolul corespun- 
dător (art. 1303) al codului Napoleon, care coprinde o disposiţiune. gre- 
şită. De ce însă a dat el uitărei prescripţiunea. de mai sus-a codului 
italian ? Cestiunea era altă dată controversată și o soluţiune iormală nu 
era dar de prisos. Proiectul codului italian avea, se pretinde; o înriurire | 
mare asupra codului nostru civil. Examinând lucrul mai de apr6pe (se 

„„.pot cita. multe alte exemple contrare), piere'și acestă ilusiune, ca atâtea. 
altele. Nu se pâte tăgădui că autorii codului nostru civil aii avut în vedere . | 

„elăboratul italian,- dar mă tem că ei aă aruncat asupră-i numai o ochire | 
trecătbre, ca visitatoriiă museelor. cari. percurg galeriile de tablouri cu pași 
„repedi, numai ca să spue că le-ati vădut. Da 

Intrebarea. este: care anume din părţile contractante a causat amâ- 
narea predărei lucrului ?. In acestă întrebare se resumă raţiunea și scopul. | 

"practic al teoriei riscurilor. Cele-balte consideraţiuni aii o însemnătate o 
_ secundară, i aa Ca ia 

De aici urmeză: - . , | . a o 
__„ La obligaţiunile contractate sub o condiţiune suspensivă sait sub-o 

alternativă, casul fortuit trebue să isbescă pe .debitor, căci “condiţiunea 
„sau alternativa sunt stipulate în interesul săi. - 

- Art.. 1018 codul civil hotărăsce în consequență: «Când obligaţiunea | 
“este contractată sub o condiţiune suspensivă, obiectul convenţiunei rămâne 

„: în risico-pericolul debitorului, care_s'a obligat a il da in cas de îndepli- 
. N Ma N . 

LN 

nire a obligaţiunei». . Sa , | 
„Art. 1018 vorbasce' de obligaţiuni contractate sub o condiţiune sus- : 

- pensivă, dar. acelaș principii se aplică şi obligaţiunilor contractate sub . 
o condiţiune resolutorie. Nu există in adevăr de cât o singură condiţiune, 
„condiţiunea suspensivă. Condiţiunea resolutorie implică o .condiţiune sus- 

1) Jhering, Gesamumelte Aufsctze, IL, pag. 313... -. . p i
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pensivă. Creditorul sub o condiţiune resolutorie este debitor. sub'o con- 
'dițiune suspensivă. Vindarea sub o condiţiune resolutorie este o revindere 
sub o condiţiune suspensivă.  - a 

D. Laurent. susţine, din contră, că art. 1018 codul civil se abate de 
la adevăratele principii. Rațiunea pentru care sai pus riscurile în sar- 
cina creditorului (art. 1074. codul civil) este, după acest „autor, trasă. 
numai din îraprejurarea că debitorul e ţinut să conserve lucrul până la 
predare ca un. bun -părinte de familie, Acestă îndatorire incumbă însă în 
aceiaşi măsură debitorului condiţional şi debitorului sub o alternativă ca 
debitorului pur și simplu. a îi 
___„ Cestiunea de a se sei care este adevărata ratio juris a principiilor 

- domnitâre în materie de riscuri era tot-d'a-una controversată. D. Laurent. 
își însuşesce una din părerile profesate de vechii autori, Echitatea, diceai 
ei, cere ca debitorul, care e obligat la custodia plena și e răspundător: 
de culpa levis, să îie scutit de a purta pericolul pierderei.. Așa se con- 
'cepeai lucrurile, se pretindea, și. de juriștii romani, cari se ocupa de 
teoria. pericolului lucrului vindut. în legătură cu obligaţiunea vindătorului 
la custodia (L..1, 2 și 4 Dig., De peric. et commodo rei vendilae). Nu „_dicem că acestă rațiune e streină teoriei riscurilor, dar părerea n6stră 

„este că ea are o însemnătate secundară. Criteriul decisiv este acesta: Care parte a causat amânarea predărei lucrului ? 
Nu este însă îndoială că contractul încheiat sub o condiţiune e un contract periect,. căci cerinţele pentru: existenţa 'cohtractului .(și cerința - care se referă la obieclul săi) se judecă după timpul încheiărei contrac- „tului, şi nu după timpul când se îndeplinesce condiţiunea, cum presu-: punea greşit vechia teorie. Lucrul pierind pendente condilione consecuența. - „este, așa argumentaii vechii: jurişti, că contractul -nu s'a format de loc, 

căci obiectul lipsesce in momentul îndeplinirei condiţiunei, şi dar, nepu- „tend sâ mai îie vorba de contract, ar urma să 'se aplice principiul: res: „perit domino (nu creditori). Acestă concepţiune păcătuia în contra prin- cipiului .retroactivităței condiţiunei, . Art. 1015 codul civil hotărăsce în . general și lără deosebire că condițiunea îndeplinită are efect din diua ân care îngagiamentul sa contractat. Contractul dar se formeză prin mutualul consimţiment îndată și nu abia în momentul când se îndepli-- nesce condiţiunea. . a . . 
Cine pârtă riscul la obligaţiunile alternative ? - Ma - “Nu trebue: să contundăm obligaţiunea alternativă cu cea condiţio- ' nală. Alegerea îndeplinită între mai multe alternative are, este adevărat, un elect retroactiv ca şi condiţiunea îndeplinită. Obligaţiunea alternativă e, totuși. esențialmente deosebită de; obligaţiunea condiţională, căci la cea d'intâiă, în deosebire de cea de a .doua, este necert,. nu daca este a se. presta, ci. numai ce a-nume este a se presta, - | Ă e ” - „Consideraţiunea, care trebue să fie. hotărâtâre în acestă privință, este că alegerea între lucrurile alternativmente datorite se face, în prin- cipiii, de debilor. Alternativa este dar stipulată în interesul debitorului. Consecuenţa este: că debitorul trebue-să pârte pierderea înainte de ale- gere, dacă piere unul din lucrurile. datorite sub o. alternativă.. Lucrul ce: piere întâi piere pentru debitor, care e ţinuta preda lucrul ce rămâne. Quid când se întâmplă să piară şi cel-l'alt lucru sati când pier amândouă :
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de odată? Alegerea ne mai fiind posibilă, se prelace „obligaţiunea alter-. 
nativă într'o obligalio simplex. Rămâne dar să ne întârcem înapoi la 
principiul general iri materie de riscuri și să dicem că creditorul pârtă 
pericolul în acest înţeles că el e .dator să: plătâscă preţul tocmit, de: 

-Gre-ce unul din cele două lucruri ar îi trebuit să i se predea. Alternativa 
e stipulată câte o-dată în interesul creditorului. Dreptul totuşi nu pâte 
să ţină s6mă de asemenea întemplări rare. Principiul rămâne acelaș. - 
Paulus gice (]. 34, dig. De contrah. emplione) potrivit cu acâsta: ]dem : : 
“dicendum est eliamsi emloris Juil arbilrium, Quem vellet, habere:: si. 
modo hoc solum arbilrio ejus comimissum sil, ut, quem voluisset, emp-. 
tum haberet, non el îllud, an emplum haberel. Acest text. are o mare: 
însemnătate. şi dintr'un alt punct de vedere, căci el ne arată deosbirea - 
esenţială intre obligaţiunile alternative și'cele condiţionale. 

"După ce ne-am familiarisat ast-lel cu teoria riscurilor în materie de 
obligaţiuni condiţionale și alternative, ne întârcem înapoi la regula art.. 
971 codul civil, după care,.la contractele ce ai de obiect un corp cert. 
şi determinat, lucrul rămâne. în risico-pericolul dobânditorului (al cre- 
ditorului). - DI | Le : 

Obligaţiunea debitorului de a preda lucrul pierdut se stinge, nu însă 
_obligaţiunea creditorului de a plăti preţul tocmit (art. 1156 codul civii).. 
Nu. este tct așa când lucrul r&mâne în risico-pericolul debitorului. -Atunci 
“cade contractul întreg şi se stinge și o obligaţiune şi cea-Valtă. 

O obligaţiune dar se stinge după. regula edictată în art. 971 citat," 
cea-laltă' rămâne. Trebue totuşi să deosebim în acâstă privință contractele 
cu. titlu gratuit de contractele cu titlu oneros. ai 
, La contractele cu titlu gratuit (deposit, comodat, donaţiune) nu este. . 
de cât o singură obligaţiune. Cel ce are să înapoieze un lucru. depus sai 
împrumutat pentru us, sai un lucru dăruit ori legat, nu presteză nimic, 
dacă lucrul piere prin întâmplare îortuită. Rațiunea este. că aici nu se 
pâte dice că obligaţiunea promitentului e stinsă, . iar obligaţiunea stipu=. 
lantului continuă de -a exista, căci nu există de cât o singură obligaţiune, 
„aceea a depositarului, a comodatarulni, a donatarului, şi dar fiind constant. 
că obligaţiunea e stinsă (art. 1156 codul civil), e evident că depositarul, 

__comodatarul, donatarul sunt liberaţi prin pierderea lucrului. Nu mai este- 
în aceste casuri și o altă obligaţiune, care să. continue de a exista. 
Aceste adevăruri se recunosc, în parte, expres de lege.. Depositarul, 
dispune art. 1601 codul civil, nu răspunde nici odată de stricăciunite pro-. 
"venite din forță majoră, aiarăâ/de casul,de culpă şi de mora. Numai ospă- 
tătorii și hangiii răspund: exceptionalmente şi de casul fortuit (art. 1624 
codul civil). Comodatarul, de asemenea, nu pârtă pericolul lucrului împru- - 
mutat pentru: us, alară de casul de culpă şi de ora. Comodatarul e în 
culpă, dacă, neputând scăpa amândout lucrurile, scapă pe al săă și lasă - 

-să piară lucrul împrumutat, saii dacă îace un us nelegiuit de lucrul îrâ-- 
prumutat (art.:1564—1566 codul civil) Comodatarul, ca ori-ce debitor: 
(vedi art. 1156 alin. 2), pâte lua asupră-și casul iortuit. Prețuirea lucrului . 
în momentul încheierei împrumutului are înțelesul că comodatarul.. s'a 

„însărcinat cu forța majoră, dacă părţile. nu s'aă învoit: alt-lel (art. :1567 
"codul civil). Lucrul dăruit sai legat trebue să se restituiască, dâcă se. 
anul6ză saii se revâcă pentru un motiv 6re-care. donaţiunea saii legatul.
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Donatarul însă sai legatarul sunt scutiţi ds ori-ce răspundere, dacă îna- 
poiarea lucrului a devenit imposibilă din causa unei întâmplări fortuite, 

- Faptul :care. isbesce și sperie la prima ochire,” că o îndatorire se 
„stinge prin cas îortuit, pe când cea-l'altă continuă de a exista, are loc 
numai la „contractele cu titlu oneros, mai cu s6mă la cumpărări. 

“In Institutele lui Justinian 'se dice expres că pericolul e în sarcina 
cumpărătorului (adică a creditorului). Obligaţiunea” dar a vindătorului se 

'-:slinge, iar aceia a cumpărătorului. nu. Pa | 
_____* Cujacius (marele jurisconsult francez care-a întemeiat în secolul 
XVI aşa numita jurisprudență humanistică) recurge la' subtilităţile cele 
mai hazardate ca să ajungă la o teorie a riscurilor mai conformă cu echi-. 

- tatea. El invocă în contra teoriei Institutelor lui Justinian teoria Dizes- 
„-telor sai a Pandectelor (L. 33,. Dig, Docali; L. 12 şi 14 Dig., De perie. 
„et commodo rei vendilae) şi susţine că Justinian învaţă în Institute aceea 

„ ce aduce cu sine dreptul strict, dar juriştii romani arală în Pandecte că acestă regulă a fost schimbată după echitate, . Si a „.-_- Cujaeius ştia bine că teoria combătută de . dânsul .se. regăsesce şi “în Codice (L. 6 Cod., De perie, 4,48), aceea ce dovedesce că ea a per- „sistat şi. nu-a făcut loc "unei regule. contrare dise mai echitabile; . dar scopul săă era, nu să tălmăcescă textele romane, ci mai cu s6mă să -mijlocescă trecerea de la dreptul antic la dreptul natural. . - - „1 Speeulaţiunile metafisice ale vechilor jurişti aveai o mare insem- | “nătate in timpul lor, Astă-di însă nu se mai încârcă nimeni să descopere, „Prin puterea numai a -dialecticei, un drept abstract cu ajutorul căruia să „se niveleze tâte legislațiunile, căci. noi “toţi. căutăm astă-di în legislaţiu- ile positive ale pop6relor vechi şi moderne raţiunea, filosofică care. le "e inerentă.. : a 
" Textele din Digeste citate de Cujacius, puse îaţă în faţă cu textele | „ “corespundătâre din Institute și din codice, apar, nu ca martor al uni “Schimbări a dreptului contorm cu 0 echitate rău înţelsă, ci ca: întregiri ” necesare ale sistemului. - -. a a a „2 „Acele texte învaţă, în adevăr; că la contractele cu titlu oheros, impo- “sibilitatea ce vine:de la o întâmplare juridică produce alte etecte şi con- „ “secinţe” juridice de. cât imposibilitatea 'causată prin o întmplare faplică. , Intâmplarea. juridică e un cas fortuit ca întemplarea [isică.: Ce deo- „_„ sebire pâte să fie dacă lucrul a.încetat de a: exista în rerum natura, -„-sau dacă o'lege a oprit prestațiunea ? Africanus pune pe o. linie confis- „ “carea (publicatio) cu' dărâmarea unei. case prin cutremur, , . „_ Prestaţiuneu fiind imposibilă din causa unei întâmplări juridice, pericolul rămâne în sarcina; debitorului. Creditorul, din contră, pârtă peri- „“Colul, dacă prestaţiunea a devenit imposibilă din causa unei întâmplări - faptice. Vom demonstra îndată necesitatea și exactitatea logică a deosebirei.. „Acestă deosebire oferă un interes practic i6rte mare ce nu trebue - să'l neingrijim, -.. ae a CI a ae „Teoria Îranceză se mărginesce a deosebi accidentele. fortuite cari „ating lucrul în existenţa sa materială de: circumstanţele. administrative, politice, economice, cari, fără să altereze condiţiunile de existenţă mate- Tială a lucrului, pot „face să se urce Saii să se scadă valdrea lui 'venală, de exemplu, când prin strămutarea unui drum public o casă e lipsită de
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„ori-ce cale de comunicaţiune. Intemplări de acest: fel, cari ating-numai: 
val6rea venală a lucrului, nu sunt riscuri: în înţelesul legii 1). Acâsta este. 
adev&rat, Intrebarea însă care ne interesâză este dacă casul fortuit juridic. 
(le fait du prince). stă sub aceeaşi regulă ca şi casul îortuit fisic ? Teoria 

" îranceză -nu îace, se pare, în acâstă privire nici o deosebire. 
Legea 33, Dig., Locati, 19, 2, care hotărăsce,. contrariii regulei: 

resultând, din alte. texte, că pericolul pierderei privesce pe debitor și-nu 
pe creditor, a introdus, star -putea crede, un ton îals în teoria riscurilor, . 
a pus înainte un logogrii nedescitrabil. i - a 

Airicanus qice în acestă lege: Si vendideris mihi fundum, isque - 
Drius, quam vacuus traderelur, publicatus fueril, teneris ex empto.. 
Quod haclenus -verum eril, ul pretium restiluas, non ut. eliam îd 

"praestes, si quid pluris mea înlersil, eum vacuum mihi tradi.. 
Alricanus părăsesce aic”, se pare, principiele admise în materie de 

riscuri. Lucrul vindut . contiscându-se (publicatus fuerit) înainte de pre-. 
dare, vindătorul (debitorul) rămâne îndatorat, dice el, ex emplo. Pericolui 
pierderei se pune dar aici pe socotela debitorului, in oposiţiune cu regula . 
după care lucrul rămâne în sarcina creditorului. Cum se pâte explica 

„acâsta ? Unii. presupun casul, unde vindătorul prin culpa sa ar îi provocat 
coniiscarea. Dar reese cu .evidenţă din totalul textului de mai sus (nu 
am reprodus și restul textului, căci el e mai mult sai” mai puţin strein! 

„ Subiectului nostru), că se lace abstracţiune de culpă. Alţii pretind că ar- 
îi o deosebire între confiscare și perderea lucrului, lucrul neincetând de 

„a “exista în primul caz şi predarea fiind prin urmare încă posibilă. Acestă » 
interpretare, enunțată. numai .dar nedesvoltaiă, respunde, credem noi, 
adevăratei intenţiuni a juristului roman. O altă părere este.că Legea'33.. 
de mai sus ar coprinde o excepţiune aplicabilă . numai în-caz de coniis- 
care. Ac6stă explicare găsesce reiutațiunea ei în însăși legea de mai sus,. 
căci Airicanus pune într'o. clasă confiscarea'şi căderea unei case prin. . 
cutremur. Voet; presupune că lucrul era supus confiscărei dintro cauză 
anteridră, vindărei, aşa că ar îi în discuţiune aici o cestiune de evicțiune: 
şi nu 0 cestiune de riscuri. Pothier şi alţii recunosc că textul de, mai” 

"sus coprinde o .excepţiune, pentru a, cărei îndreptăţire nu sar putea 
invoca nici un motiv îndestulător2). - 

Aceste încercări avortate de explicare a fragmentulul lui Alricanus. 
dovedesc că trebue neapărat să "concepem teoria romană: dintr'un alt. 
punct de vedere. Se omite, în general, -a se face o deosebire! necesară.. 

„. Caută, 'în adevăr, să deosebim casurile îortuite îisice sai curat de iapt. 
de întâmplările fortuite, cari repausă numai pe sancţiunea ordinei -drep- - 
tului. In prima categorie intră perderea materială a lucrului. şi 'scâterea 

_din comerciă, în secunda expropriarea pentru causă de utilitate publică. - . 
„(confiscarea la Romani) şi alte casuri de acest .-îel. Dacă ne ţinem-de- 
acestă _distingere, se învedereză de .indată ce voia să dică- Alricanus, EL 
admite, de acord cu-cei-l'alţi jurişti romani, că casul fortuit fisic privesce 
pe cumpărător, adică pe creditor (perfecta emplione, periculum aa. 

— Pa : Aa po Ri 

> 1) Demolombe, XXIV, No;:426 şi 427;-Gr. Q.. Păucescu, op. cit. pag. 227. 
2) Gliik, op. cit., XVII, pag. 135—142, $ 1038, | | d a
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-emptorem respicil),: dar el învaţă, de altă parte, că cazul Îortuit juridic 
rămâne în sarcina vindătorului, adică a debitorului, , 

Acestă - soluţiune  îndestuleză singură trebuințele reale ale vieţei 
„juridice şi apare dar ca' o necesitate a logicei juridice. | , 

“Statul nu pâte oferi părţilor contractante'o garanţie sigură Și nestră- 
mutată în privinţa întâmplărilor fîisice cari ar putea să amenințe exis- 
tența obiectului contractului. Nu rămâne dar, pentru regularea pericolelor 
«de acest fel, altă posibilitate de cât-statornicirea unui calcul de proba- 
bilităţi.. Vingătorul e legat prin contract, el e îndatorat să conserve lucrul 
până la predare ca un bun părinte de: familie, el e r&spundător pentru 
-ori-ce -omissio custodia, însuşi îurtul, lucrului cade în sarcina lui, căci 

-_ “Se presupune că un lucru bine conservat rămâne ferit de sustragere (L. 
14, $ 12, Dig. De fur. Vingătorul (debitorul), ia prin: urmare până la - predare un mare risie asupră-și. Ar îi dar şi neechitabil, dacă sar pune Și perderea lucrului prin caz fortuit fisic tot pe.socotela lui. De aceea Sa admis că pierderea lucrului privesce pe cumpărător, adică pe creditor. “Obligaţiunea vindătorului se stinge după întâmplarea fortuită, dar cum- “părătorul rămâne. totuși ținut să plătescă preţul tocmit. Acesta este ca “un iel de asigurare în contra daunei, Preţul ce se plătesce după accident “este ca o sumă de asigurare. Vindându-se dar acelaş lucru din erâre pe “rend la mai mulți şi pierind obiectul vindărei, vingătorul nu pâte cere „atâtea preţuri.de cumpărare câte vingări s'au încheiat. Rațiunea este că “principiul, care cârmuesce asigurările, se aplică și preţului de cumpt- “rate, care indeplinesce funcțiunea unei sume de asigurare. Făcându-se mai multe asigurări complete, suma de asigurare nu: este a se plati de „cât o singură dată. (V. art. 426 codul' comercial italian). | A Casul fortuit juridice este o întâmplare care se pote cunâsce de mai nainte, o necesitate inerentă ordinei regulate a statului, o consecuență “Sancţionată de ordinea de drept fără de care nu ar putea: să fie nici „vorbă de un drept sai de.o garanție. Ori-ce calcul de. probabilităţi ce . - :Sar face pentru a se regula pericolele de acest fel, ar îi un vot de nein- * “credere contra așezămintelor statului, o palmă dată maiestăţii dreptului, - "0 Slăbire a autorităţii. Nu este pote de cât o ficțiune presupusa ordine - rațională și consecuentă a dreptului, dar acâstă ficțiune e o lege de îer „Care se impune, căci fără dânsa 'nu se pâte concepe nici măcar posibi- litatea dreptului. Legea dar se impune“ tuturor, nimeni nu'j pote resista, “dar ea nu e 0 nenorocire, o 6rbă întemplare, un sinistru. Legea care Îace "0 prestaţiune promisă imposibilă (de exemplu, oprirea exportului), stinge . obligaţiunea debitorului. P6te însă debitorul să reclame preţul tocmit ? "Credem că Mu. Legea neputându-se 'contunda cu un sinistru, consecuența “este că „Nici preţul tocmit ni se pote asemăna cu o sumă de asigurare. Regula insă după care-o obligaţiune se stinge, iar cea-Valtă continuă de “a exista, presupune tocmai că preţul tocmit e o ocrotire 'în. contra unui sinistru. DI ” SE : ccstiu or arârea Curţei de casaţiune din Franţa din 9 Ianuarie 1856 decide Cu os ră n înțelesul ucesta că legea nu se pote privi ca un eve- ative si ps $ 9 Ore-ce ea e în: domeniul constituțional al-puterei legis- e. ş spunde la necesităţi prev&dute. D. Laurent critică cu drept
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cuvânt acestă hotărâre 1). Soluţiunea e bună, motivarea însă e vițiosă. 
Casul îortuit apare adesea sub masca unei legi. - | e 

Teoria, pe care. noi o credem adevărată, că riscul resultând din o 
întâmplare legislativă privesce în principii chiar pe debitor, în deosebire 
de riscul resultând din evenimentele naturei sai din scoterea din comerciii. 
care rămâne în sarcina creditorului, s'a pus pentru prima. 6ră înainte de 
D. Dr. Gustav Hartmann, profesor de drept la Gâltingen, în mica sa scriere 
publicată în anul 188:: Juristischer casus und seine Praestation bei 
Obligationen auf Sachleistung und insbesondere beim Kauf. Şi D.R. 
Jhering expune în prelegerile sale (aşa asigură D. Hartmann, op. cit.,. pag. 
56, nota, 25) o teorie anal6gă asupra casului fortuit juridic. 

„Un cas ce-are asemânare cu confiscarea -de care vorbesce Africa- 
nus în iragmentul -săii este moderna expropiiare pentru causă de utilitate 
“publică. Vom vedea că noua teorie se adeveresce pe deplin în acestă 
ipotesă. Stan vinde un imobil al săi lui Bran Şi'şi reservă, până la pre- 
dare, posesiunea şi proprietatea imobilului vindut. Inainte de: predare, se 
pronunţă expropriarea, legală a imobilului vindut. Expropriarea se desbate 
față cu vingătorul, de .6re-ce el 'şi-a reservat proprietatea fondului până 
la predare. Obligaţiunea vindătorului de a preda lucrul vindut cumpără- 
torului „e stinsă, căci un cas fortuit a făcut prestaţiunea imposibilă. Vin- 
dătorul are el însă -dreptul de a reclama preţul de la cumpărător, dându-i 
în schimb indemnitatea fixată de jurii, ca representând! val6rea imobi- 
lului vindut? Noua teorie dice că.nu, şi cu drept cuvint. Expropriarea 

“legală nu este, ca -casul fortuit fisic, în afară: de ori-ce calcul omenesc, 
Obligaţiunea se stinge când prestaţiunea devine imposibilă, din causa unei | 
legi, căci debitorul trebue vrând nevrând să se supue legei și nici o culpă. 

"nu “'este imputabilă. Legea însă neputându-se asemăna cu un sinistru, 
“nu se p6le asemăna nici preţul tocmit cu o sumă -de asigurare, ce se 
promite ca ocrotire în contra daunei în cas de sinistru. Mai există şi o 

„“altă rațiune decisivă. Pericolul nu trebue să - privâscă în acest cas .pe 
„creditor (cumpărător), căci . expropriarea legală crează o situaţiune în 
„cele mai multe casuri favorabilă debitorului (vîndătorului), şi regula este 
„că acela care sare. folosul (commodum) trebue să sulere și dauna (incom- 
modum)  Folosul, dicem,- aparţine în. casul nostru vindătorului (debi- . 
torului), căci imobilul'nu s'a vindut pâte întreg şi restul nevindut dobân- 
dind o plus-valută prin expropriare, profitul e al vindătorului. Indemnitatea. - 
„ce .se hotărăsce de juriii e minimă, când partea de imobil ce rămâne” 
expropriatului capătă o sporire imediată şi specială prin însăşi  execu- 
tarea “lucrărilor. Cumpărătorul ar suleri dar o vătămare, dacă ar. fi silit 
să plăt6scă preţul tocmit și ar primi în schimb numai indemnitatea hotă- 
râtă de jurii. a a - 

„Două hotărâri. recente ale jurisprudenţei sviţerane ai sancţionat 
expres regula că casul fortuiit juridic rămâne în sarcina debitorului şi nua - 
creditorului. Prima hotărâre se reieră la casul următor: Se comandaseră 
plapome pentru soldaţi (în timpul r&sboiului îranco-german). Maria coman- | 

„dată iu expediată de vindător, dar ea nu pote ajunge în mâna cumpără- 
torului din causa unei opriri de export iranceze. Vindătorul ceru cu tâte 

” 4 + .. . . i - E . Pi N 

1) Lauren, XVI, No. '267.
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“acestea preţul măriei, pe moliv că riscul e în sarcina creditorului, adică 
a cumpărătorului. Curtea din Basel respinse cererea debitorului prin 
decisiunea. sa din 1871, statuând .că pericolul privesce în specie pe 
debitor.: Secunda hotărâre avea să judece un . cas analog. O pădure in: 

“Valle Corechio (cantonul Tessin) îu vindută, stipulându-se plata preţului 
în mai multe termene. Se plătiră ast:fel mai multe acompturi la terme- hele stipulate. Veni o lege federală silvică, urmată “de un decret al con- siliului iederal, care opria tăerea de. lemne. Cumpărătorul ceru 'atunci restituirea 'acompturilor plătite fără causă. În zadar se opuse de vinqător, “că casul îortuit privesce pe, creditor, adică pe cumpărător, .căci - Curtea "de apel pronunţă la: 30 Martie -1881 următârea decisiune: 1] contrallo di- vendila dei boschi în valle Correchio, per causa di posteriori leggi Jederali e decrelo del consiglio' federale, e decaduto e sciollo e di con- seguenza îl..Patrizaiato di. Lavertezz0 (vindătorul) e condamnalo a relro- - cedere alla dila attrice bimporio delle some ricevule în aconto. del - Drezzo della vendita. .. . a 

„„ „> Teoria riseurilor la. contractele: cu titlu oneros oferă şi alte diticul- „tăi, căci contractul de societate se sustrăge prin -natura sa particulară “-regulelor de mai sus. ae a | „„„* „begea.nu regulză direct cestiunea riscurilor în: materie de socie- „tate, dar ea o deslegă implicit, hotărând când” pierderea lucrului destiințeză - Societatea și când o lasă să subsiste: (art. 1525 codul civil).. lacă că asociatul promite de-a pune în. comun proprietatea unui. . lucru cert şi determinat. In principiă, riscul e al: creditorului, adică al . „aceluia cui se promite, în casul' nostru dar al societăţii. Natura specială “însă a contractului de societate silea pe legiuitor să aplice societăţilor un alt principii. Societatea, în adevăr, se desființ6ză, lucrul pierind înainte de . realisarea promisiunei, și: riscul rămâne în Cconsecuenţă al asociatului (al debitorului) şi nu al “societăţii (al creditorului), de Gre-ce nu se p6te con- „cepe o societate unde unul din asociaţi- n'ar pune nimie în comun.. Solu- țiunea nu e identică, când lucrul promis s'a pus. de fapt în comun și piere după realisarea' promisiunei, „Căci atunci principiul își recâștigă imperiul său, societatea nu se  destae _Şi „pericolul cade în: sarcina ' creditorului „(adică a societății). (Vegi art. -1525 codul civil). | a „„- „Cum se regul6ză riscurile Ja. promisiunea: unilaterală . de a vinde? - Legea n6stră cun6sce un singur cas --unde vindătorul se găsesce, după Părerea unora, legat prin promisiunea sa unilaterală de a vinde, pe când cumpărătorul nu este încă ținut. de a cumpăra, adică casul prevădut de art. 1301 codul civil (emtio ad gustum) 1). Pericolui pierderii stă in acest cas, Îără nici. o îndoială, pe capul vindătorului, căci cumpărătorul nu este încă obligat ȘI nu se pole dar dice că obligaţiunea -sa corelativă continuă de a exista după pierderea lucrului. Promisiunile unilaterale de vindare sunt, în Francia, An general valabile: ca promisiuni obligatorie cu carac- terul ce le-a intipărit dreptul vechii irancez. Promitentul -pâte să fie „Constrins prin. judecată, fie a încheia contract, fie a face recta via pre- darea lucrului. Acestă soluțiune stă în legătură cu principiul consfințit de 
ă 1) Dar promisiunea unilaterală neprivindu- i adevărat al art, 1301 este că nici vingălorul mu e oile EA pi slev, sensu) 

e . Di.
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* art. 1589 codul Napoleon (dar părăsit de codul nostru civil și de codul' italian), după care: «promisiunea de a vinde valeză ca vindare, dacă . există consimţimint reciproc al părţilor asupra lucrului și asupra. prețului». » .. Promisiunea bilaterală de a vinde (pactum. de contrahendo) nasce, după . " legea n6stră, nu dreptul de a constringe pe promitent de a îiace recta. via predarea lucrului, ci numai o obligaţiune de a face; care,.in cas de, neexecuţiune, să resolvă în daune-interese peniru tot ce ar fi avut stipu- “lantul, dacă sar fi realisat promisiunea. cc | Tote principiile de mai. sus, privitâre la regularea pericolului pier- - „.„derii lucrului, se aplică întoemai și in cas de deteriorare a lucrului, cu” -“singura deosebire că la' obligaţiunile condiționale se aplică deteriorării. un alt principii de. cât pierderii lucrului: pierderea e a debitorului; dete- .. - ” riorarea, din contră, isbesce pe creditor (art. 1018 codul civil). Codul. . “nostru a scuturat disposiţiunea contrarie a codului: Nupoleon, criticată .. de mai.toţi autorii, însușindu-și regula mai- raţională a dreptului roman : «Dacă obiectul s'a deteriorat, fără “greșala debitorului, creditorul este .. * obligat a'l lua în starea în care se găseșce, Îără scădere de preţ» -(con- - form art, 1153 codul civil italian). Dacă dar, înainte de îndeplinirea condi- - ţiunii (pendente conditione),.se întemplă o deteriorare, credilorul trebue. să o suiere, căci- el ar profita de sporirea valdtei lucrului, care ar avea . : „loc. Quem sequuntur commoda, eumdem sequi debent încommoda. Art. 10i8 codul civil nu se aplică însă contractelor cu titlu gratuit (deposit, . „comodat, donaţiune) încheiate. sub o condiţiune, căcă vădurăm. că la aceste * 
contracte nu este de câto singură obligaţiune şi un Singur drept corelativ, adică dreptul creditorului” (al deponentului,: al comodantului, al dăruito-: 
rului),: și dar numai acest drept se stinge prin cas Îortuit, şi lucrul piere. - 
prin urmare celui cui 's'a promis sub o condiţiune, creditorului condițional 
(deponentului, comodantului,. donatorului). Creditorul dar condiţional răs- ., 
punde -la aceste contracte atât de pierdere cât și de deteriorare, „ 

Dacă obligaţiunea al cărei obiect este: o species (un corp cert şi 
determinat) răsare, nu dintr'un contract, ci dintr'o altă causă juridică, . 

„ atunci dauna. pierderii şi. a detâriorării privesee pe reclamant. Casul tortuit. 
„_nu-e în sarcina pirâtului, când se pornesce acţiunea indebitului (condictio 
„ îndebili) sai acţiunea sine 'causa. Pirâtul se privesce in procesele de 

acest îel ca .un stăpânitor de bună credință şi scapă de -ori-ce r&spun- 
"dere, dacă a usat sati abusat de lucrul primit de el, saii dacă acest lucru. 
a pierit prin cas fortuit (compar. $ 1902 codul Callimach).-In cas de rea: 
credinţă, din contra, pirâtul 'r&spunde -de pierderea saii deteriorarea lucrului întâmplată prin cas fortuit (art. 995 codul civil), - 
„Până acum ne-ain ocupat: de teoria riscurilor numai cu privire la, 

obligaţiunile al cărora obiectreste un corp cert şi determinat. Evitând .. aici de a contunda două ordini de idei deosebite,- adică ideia casus nocel. : 
domino, care e streină contractelor, : și ideia. casus nocet creditori, care a 
se aplică în materie de contracte, am curăţit drumul de multe greutăţi, .:.: 
cari impiedicaii altă dată libera trecere. Debitorul pur și simplu, de . . 
exemplu, pârtă riscul când e în ora, cu tote că el a incetat de a fi 
proprietar... Creditorul sub o, condiţiune resolutorie suferă, “de asemenea, riscul, cu tote că el inceteză de a fi -proprietar în momentul ce se înde- | 

„plinesce condițiunea. : i Da aa   | 7 E . i . [ 
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“.nu pe capul săă,:ci pe acela al persânei căreia s'a -promis. 
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“Teoria riscurilor mai are şi o altă laţă. Ea apare sub un aspect 

noi când se promite nu o :species ci un fapt. Ne incumbă acum să 

expunem pe scurt principiile ce cârmuesc “riscurile la obligațiunile cari 
aii de obiect.o îolosinţă.saii un fapt. . -.: 

Principiul stabilit în art. 1156 codul. civil se aplică şi obligaţiunilor 
de a îace.- Obligaţiunea se stinge, .daca debitorul, prin o iorţă majoră, e 
poprit a face aceea la care se obligase. Impossibilium nulla est obligatio. 

_ *- La -oblgaţiunile cu titlu gratuit, pericolul isbesce pe promisar, adică 
- pe acela'cui sa promis, Faptul s'a promis, presupunem, gratis. Promitentul 

scapă de obligaţiunea sa după. accident, dar el nu are să se plângă-de 
s6rta sa, căci el avea să lacă o trâbă fără plală şi nenorocirea cade dar, 

„„. - Trebue să deosebim, afară de acesta, daca nenorocirea s'a întâmplat 
"în persona uneia din părţile tocmitâre, _cas de care vom vorbi: mai pe 
„urmă, sai daca casul îortuit a lovit obiectul prestaţiunei, averea şi nu 

- persâna, pă A - Aa | | 
La obligaţiunile de a îace, accidentul, care isbesce obiectul pres- 

taţiunei, stinge atât obligaţiunea-promitentului de a presta faptul promis 
cât şi, pentru viitor, obligaţiunea corelativă a promisarului de a plăti 
prețul tocmit, ... - 

E Motivul acestei deosebiri care există între obligaţiunile de a da și 
- oblgaţiunile de a îace, e lesne de ghicit. 

. „...- Deosebirea se justilică în adevăr prin consideraţiunea următâre: Insăşi 
natura obligaţiunei de a îace implică: că partea, care promite un fapt sai 
0 folosinţă, e ţinută la o prestaţiune prealabilă, şi cea-laltă parte nu e 
dar datbre să. presteze prețul tocmit de cât în proporţiune cu realisarea 

- prestaţiunei prealabile. a 
i "Ne-am ferit înadins să invocăm în favârea principiului care câr- 

muesce riscurile la contractele având de obiect un corp cerut si derminat, 
„a principiului. adică că obligaţiunea debitorului se stinge, iar aceea a 

„ creditorului nu, ne-am ferit, dicem, să invocăm în favoarea acestui prin- 
cipiti motivul” pus înainte de unii, că; la contractele sinalagmatice, cele . 
două obligaţiuni, aceea a debitorului de a preda lucrul și aceea a credito- 
rului de a plăti preţul, sunt neatârnate. una de alta, fie-care dintr'ensele 
avend. causele sale speciale de stingere. Consideraţiunea, de care ne-am 
călăuzit întru acesta, era că, plecând de -la acestă premisă, am fi trebuit 
să aplicăm acelaş principii și contractului de închiriere, am [i trebuit 
adică să admitem că şi la. acest contract o obligaţiune se _ stinge, iar 
cea-l altă contină de a exista, aceea ce ar îi o heresie juridică. “Peoria, în 

| adevăr, care admite că contractele sinalagmatice ai păstrat struetura ce 
le-a intipărit'o dreptul vechiă roman și ai r&mas două obligaţiuni unila- 

| terale neaternate, împreunate numai sub -o forină nouă, îmbrăţișeză nu 
numai contractul de vingare (emtio et -venditio), dar si contractul .de 
închiriere (locatio et conductio), şi altele 1). : | Cum se reguleză riscurile la locaţiune? 

„Forţa majoră dă 'o lovire de mârte nu numai obligațiunei. locato- 
rului de a face ca chiriașul sai arendașul. să se pstă folosi de. lucrul în- 
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- 1), Jhering, Geist des Rom. Rechtes, IIL,. Ş 54, pag. 1971—198, 
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chiriat (uti frui licere), dar contractului întreg. Locatarul (chiriașul sait arendașul) nu pâte cere daune-interese, dacă dătătorul în locaţiune nu e în culpă, dar el nu mai are să plătescă în viitor preţul tocmit (chiria sait arenda), căci acest preţ era promis sub condiţiune de a se îndeplini " prealabilmente obligaţiunea care incumbă locatorului (dătătorului în chirie sai arendă). a a - E 
Că este așa, reese clar și lămurit din art. 1439 codul civil, care «ice că contractul de locaţiune se desființeză, când lucrul a pierit în totul sai sa făcut netrebnie spre obicinuita întrebuințare. Acest articol sugeră „d-lui Mourlon următbrele cuvinte elocuente. Art, 1741 irancez "(1439 român) îmi dă în mână un raţionament, dice el.:Dacă ar îi adevărat că, după exemplul vindărei unui corp cert, locaţiunea are t6tă periecţiunea sa în momentul ce ea se închee, dacă, întocmai ca la vindare, obliga- - ţiunile-ce el trebue să producă ar avea causa lor completă, riscurile lucrului locat-ar r&mâne ele 6re pe socolsla dătătorului în locaţiune ? Intâmplarea, ce dărâmă lucrul, ar împedica ea obligațiunea corelativă a chiriaşului saii arendașului de a subsista ? Ore la vindare peirea lucrului vindut scapă pe cumpărător de obligaţiunea sa.? Dacă vindarea și. loca- ţiunea se despart în acestă privire, acesta este fără îndoială din causă că naturele lor se deosibesc. La vindare, totul e present, actual, cert, complet. şi prin urmare definitiv. La locaţiune, din contră, totul e viitor, necert 

saii suspensivmente condiţional 1). Pa . 
Quid în cas de pierdere, nu a lucrului locat, dar a recoltei? "Art, 

1457 și 1458 codul civil răspund la acâstă întrebare. Arendașul are drept, 
să câră- un scădământ din arendă în casurile şi sub condiţiunile -arătate 
în aceste articole. | ie . 
„Sub ce aspect se înfăţişeză teoria, riscurilor la locaţiunea lucrărilor, 

şi în deosebi la contractul de întreprindere ? | 
„ Acela care s'a însărcinat: cu un servicii saii cu o lucrare (locatio- 

conductum-operarum) răspunde el de casul tortuit? Uermătârele casuri - 
pot avea loc. Forţa majoră se pâte întempla în. persona tocmilorului 
(el e împedicat, de exemplu, prin bâlă a se folosi de serviciile sati lucr ă- 

- Tile toemite, sait more). Servitorul sati lucrătorul tocmit e atunci scuti! 
de obligaţiunea sa și îndrituit a cere salariul promis, dacă nu s'a tocmit. 

„la altul. Qui operas suas locavil, totius temporis mercedem accipere 
debet, si per eum non stelit, quominus operas praesiel. L. 19, $ 9 şi 
L. 38 Dig., Locati.  -. . NR 

Principiul acesta își are de altminteri aplicarea sa la contractele 
de locaţiune în general și nu numai la locaţiunea lucrărilor. Dacă uncas- 
îortuit întâmplat în persâna locatarului (a chiriașului) 71 silesce să se 
așeze: în alt oraș şi'i răpesce ast-tel putinţa de a se iolosi de casa coo 
închiriase, el rămâne totuşi îndatorat a plăti chiria tocmită, întocmai ca 
patronul care, vindând trăsura şi caii, nu mai are trebuință. de vizitiă. - „- Nenorocirea se pâte întâmpla apoi în-persona servitorului saii.a 
lucrătorului tocmit. Servitorul sai lucrătorul, impedicat prin o nenorocire 
4o -b6lă de exemplu) a presta faptul. promis, scapă de obligațiunea sa, 
dar el nu pâte reclama salariul promis de cât în prorala serviciului * 

1) V. Revue pratique du Droit frangais, XXIII, anul 1867, pag. 417. . 
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“prestat, şi trebue să'] înapoiască daca l'a primit inainte ([.. 5 Dig, Locali). 
- In privinţa, servitorilor se admite că. b6la trebue să fie lungă. Ar fi neju- 
ridic şi neechitabil,.daca'li sar scădea salariul în cas de bolă scurtă 

“şi trecătâre (arg. L..27 pr. Dig.,. Locali). Asigurarea lucrătorilor În cas 
de accident e o cucerire a timpului nostru. | . IN 

„„.» Intemplarea fortuită pâte. să atingă și” obiectul prestaţiunei, averea 
-_si_nu persâna părţilor toemitre, precum de exemplu în casul arderei 
„ fabricei pentru care sai tocmit lucrătorii. Lucrătorii nu a atunci nici 
„un salarii de reclamat. Principiul tradiţional duce la acâstă soluţiune, 
“dar-el nu :mai răspunde intereselor şi nevoilor timpului nostru. “Casul 
jortuit ar trebui să privescă de o potrivă pe lucrători şi pe patron, pro- 

” porţionalimente cu câștigul întreprinderei, care se datoresce în aceeaşi 
măsură 'muncei ca şi capitalului 1); a Si ; 
„+. Aceidentul pte să lovescă materia care se dă spre facerea lucrului 

. tocmit. Trebue 'să deosebim ipotesele ce' se" pot :presenta. Stipulatu-sa ca 
lucrătorul să „pună numai lucrul saii meseria .sa ? Peirea materiei cade 

„în dauna toemitorului, care da materia și nu a lucrătorului, care nu e 
- de cât depositarul. ei (art. 1480 codul civil). Stipulatu-s'a, din- contră, ca 
lucrătorul să “procure; și materia ?- Dauna e în sarcina lucrătorului, căci 

„ toemitorul: nu înţelege a cumpăru acâstă materie de la lucrătorul toemit 
"de cât sub condiţiune ca el să o lucreze (art. 1479 codul civil). . 
„In ce chip se regulză cestiuneu pericolului la- contractul de între- 
prindere  (Iccatio-conduclio operis) ? Soluţiunea trebue să fie dilerilă după 
deosebirea 'casurilor.: o EL i 

___ Intemplatu-s'a pierderea lucrărei după terminarea ei și după primirea 
de către tocmitor?. Dauna cade pe comitent. Intreprindătorul tocmit scapă de ori-ce -răspundere, chiar daca o greșală a lucrului a causat întâmplarea 
iortuită. E culpa comitentului că nu “Și-a ales un lucrător mai'cum se cade. „„_* + Intemplatu-s'a- pierderea lucrărei înainte de recepţiunea ei, adică . inainte de a fi fost. predată comitentului și. primită de dânsul? Ră&spun- - derea va -fi a ; comitentului sai a întreprindătorului, după” deosebirea . Y 

casurilor. e Sa . - . „Ne pote imputa o culpă lucrătorului saă întreprindătorului, lucrarea . făcută de dânsul fiind viţi6să (opus vitiosum factum es)? Intreprinqătorul - E r&spunde atunci, de casul iortuit, afară numai daca a făcut lucrarea 'contorm _Cu îinvoirea dinire părţi (LL. 51 Dig, Locati). n AR a SI „Există, din contră, o culpă din partea comitentului, materia sai - terâmul având un _viţii ? Dauna lovesce în-acest cas pe comitent, (art. - I4Sl codul civi), . AER Da | Quid când lucrătorul cunsce saii trebue să cunâscă viţiul materiei ? El e atunci în culpă că n'a încunosciințat. despre acâsta pe 'comitent, și pierde în consecuenţă salariul (arg. art. 1483-codul civil)... Se pâte re alcătui ca întreprindătorul să nu piergă în asemenea cas salariul? e Ie . „__ Afirmativa reese din $ 1545 codul Calimach, care. hotărăsee:.. «daca tocmitorul a dat materie vederat netrebnică spre facerea lucrului 
PI 

- 1) Laurent, XVI. No. 279, Să a 3
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tocmit, atuncea nu se învinovăţesce meșterul, daca a îndeplinit datoria sa, arătându-i mai 'nainte despre acâsta». - . a 
Codul. Napoleon era întocmit în înţelesul aceluiași sistem, dar sec- - țiunea de legis!aţiune a Consiliului de stat a părăsit acest punct. de vedere, - „dând precăderea soluțiunei opuse,  - 
In acâstă ordine de idei care s'a întipărit' codului Napoleon, între-. - prindătorul răspunde de viţiul materiei, cu tâte că a însciințat pe comitent - : și. a dobândit învoirea acestuia. | A 
Pretextul sub care s'a introdus acestă inovaţiune este că siguranța . persnelor se pâte compromite prin nedibăcia architecţilor și că părţile - “nu pot deroga la legile de ordine publică. 

-. Nu trebue însă să contundăm legea penală cu: legea civilă. N 
"Principiul este. că părţile pot deroga la regulele cari cârmuesc culpa 

art. 1600, alin. 4. codul civil)... a i ! A 
Interesul siguranței persânelor se pâte ocroti prin'o lege penală (veqi „ art. 383—385 codul penal: austriac), a 

- .. Soluțiunea opusă dată în Franţa nu resultă din textul legei, ci numai 
din lucrările pregătitore. Aceste lucrări nu pot avea nici o înrîurire asupra 
interpretărei codului nostru, mai cu sâmă când se găsesc în vechiul drept 
al ţărei urmele unei teorii. a E Sa 

- „Nu există culpă nică din partea comitentului, nici din partea între- 
pringătorului? Dauna nu cade atunci în sarcina comitentului (art. 1480 
„codul civil), dar intreprindătorul nu are nici .un drept a pretinde sala- 
riul săi (art. 1418 c. civ.). Presupunem, în adevăr, aici “că lucrul nu a 
pierit din causa unui viţiii al materiei 1). A i 

- Principiele de echitate se revoltă în contra acestei soluțiuni. 
„Fragmentul lui Africânus, de care am vorbit deja de repetite ori, ne 

„îndreptă şi în acâstă privire pe o cale mai bună. o 
„ Părerea lui Atricanus este că îorța majoră rămâne în sarcina comi- - 

tentului (a tocmitorului) şi nu a întreprindătorului, Quemadimodutn, înquit, 
„si însulam cedificandam locasses et- solum corruissel (s'a dărâmat), 
nihilominus teneberis. îi E Ma 

„_* Scolastiea alergă la îel de fel. de subtilități ca să pună în. acord 
regula lui. Alricanus cu principiele resultând din cele-lalte texte romane. 
Unii presupun că lucrarea era deja sfirşită şi. primită când s'a întemplat 

„accidentul, alţii că comitentul a oferit un tărâm 'viţios pentru zidire, 
Adevărul însă este că Afrieanus a făcut un calcul de probabilităţi, 

_- Sa întrebat care soluţiune este mai conformă cu buna credinţă, adică cu 
echitatea naturală, şi a conchis că persâna, căreia se cuvine în asemenea 
cas 0 ocrotire în contra întemplărei toriuile, este intreprindătorul și nu - 

*comitentul. Intreprindătorul a retusat altă întreprindere. folositâre, el a 
„tocmit lucrători, el a înaintat bani pentru cumpărare de materialuri, 

După art. 1793 codul. Napoleon, -întreprindătorul nu pâte reclama; 
la întreprinderile & forfait, o sporire de. plată, sub pretext că s'ai făcut | 

1). In Dreptul roman se făcea următârea dislingere Lucrarea era ea gata, aşa “că ar fi trebuit să fie primită de comitent ? Comitentul trebue să sufere dauna (L. 37 Dig., Docati).. Lucrarea era ea încă neisprăvită ? Dauna cade asupra întreprindătorului 
_4b. 36 Dig., Locati), * : o a po |
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la plân schimbări, şi adăogiri, dacă aceste schimbări și adăogiri n'ati lost 
“în scris aprobate şi preţul lor defipt cu comitentul, şi acesta în cas de: 
forţă majoră. - 3 - SI 

Jurisprudenţa Îranceză dergă la acestă regulă în casul când lucră- 
rile de executat n'aii- putut să fie prevădute în momentul încheiărei COn-. 
tractului 1). -. DI 
„Codul nostru civil reproduce: în art. 1484 regula edictată de art. 
1193 citat codul Napoleon, dar omite cuvântul esenţial.ă for/ait, fără de. 
care acestă disposiţiune nu are nici un înţeles. Motivul, în adevăr, ce sa 

"indicat de Tribunat pentru justilicarea acestei regule, este acesta. Archi- 
tectul n'a prevădut, se presupunea, o lucrare necesară, de exemplu îor- 

„ Hlicarea fondaţiunilor. Preţul fiind tocmit & forfait (sumă aversională), 
“el e dator să facă :lucrarea și nu pote reclama nici o sporire de. plată. 

- Scopul art. 1793 irancez este a se opri ca el să nu ajungă la resultatul 
„contrariii prin sfaturi interesate date comitentului și primite cu ușurință 

de acesta: de” pe urmă. De aceea se cere ca comitentul să dea o autorisare 
înscris. : , , 

“Ștergându-se vorba . & forfail, ce: înţeles mai are art. 1484 citat 
codul civil? Tocmelele de întreprindere se fac adesea nu & forfait, ci pe 

” „basa unui devis, care. determină costul manoperei şi al materialurilor, 
Devisul omite el de a prevedea o lucrare, de exemplu fortificarea tonda- 
ţiunilor? Intreprindătorul nu e dator să o facă și iăcend'o el e indrept! 
a cere. o indemnitate. Cele mai multe contracte 'de întreprinderi ale dru- 
mului de îer sunt făcute, dacă nu mă înşel, după devis şi nu & forfail. 

Architectul răspunde de viţiul solului saii al materialelor întrebuin- 
„țate, cu t6te că solul şi materialele s'ar oferi de proprietar. Architectul 

e dator să examineze 'solul și materialele, şi el e în culpă, dacă nu și 
„. îndeplinesce exact datoria. . Durata garanţiei sale este de qece ani (art. 1483 codul civil). Răspunderea architectului e neatârnată de împreju- 

rarea dacă el sa tocmit & forfait. Sunt supuşi la aceiași răspundere între- 
prindătorii, cari execută alte lucrări de cât construcțiuni de zidiri, Daca 
lucrarea piere din causa unui viţiu de construcțiune sai a pămintului 
înăuntrul termenului” de qece ani, comitentul pâte reclama daune-interese 

“ contra architectului. Acestă acţiune trebue și eă să fie pornită în curs 
de dece ani? Cestiunea e'viii controversată. Unii pretind că art. 1465 
codul civil limiteză - Ia dece -ani nu numai garanţia dar și acţiunea în „desdaunare. Alţii. susțin că acţiunea dureză trei-deci de ani. Art. 1693 alin. 2 al codului civil italian tae controversa, statuând că acţiunea în - indemnitate trebue să fie intentată în cei doi ani. numărați din diua în care unul din casurile de garanţie s'a verificat, Curentul progresit al dreptului italian a avut, se vede, puţină înriurire asupra legiuitorului 
nostru, căci el nu 'și-a apropriat textul italian. Ă i -- Gine pârtă pericolul în materie de transporturi pe uscat sai poapă? Cărăușii și căpitanii de corăbii răspund de furtul lucrului întocmai ca slăpânii de oteluri (art. 1473 codul civil). Sa Cărăuşul e garant de avarii, afară de cele ce vin din viţiul propriii 

  

1) Curtea n6stră supremă s'a pronnțat şi ea în acel ŞI | îs. No. 69 din 28 Februarie 1881 în afacerea Chea: Teza e Esau , A9, sens. VeqI decis, No,
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al lucrului saii din cas “tortuit, EI e de asemenea răspundător de pierderea: 
lucrului de cărat, afară de neapărate întâmplări (art. 1475 codul civil 
“şi art. 99 codul comercial).-. Cărăuşul, adaogă art. 395 codul, comercial - 
italian, e dator să insciințeze de îndată pe expeditor, care e în “drept: a 

„resilia contractul, plătind cheltuelile cărăuşului. — : 
Înainte de a lăsa condeiul din. mână, mai avem 0 altimă. observare 

de făcut, care se releră la t6te obligaţiunile de a face. 
- Debitorul, care nu presteză faptul promis, scapă de răspundere numai 

-- dacă casul fortuit a lăcut prestaţiunea imposibilă, nu însă când a făcut'o. | 
- mai onerâsă (art. 1082 şi 1083 codul civil). - 

Debitorul dar e pasibil de daune-interese, dacă nu se ţine de cuvânt, 
sub pretext că o întâmplare îortuită a jăcut. „prestaţiunea promisă mai 
oner6să. (Dreptul, 1856). " , 

  

P Condamnarea la, daune- interese pentru « a se 
asigura, execuţiunea, unei obligaţiuni de a face, care atârnă 
“esclusiv de la voinţa datornicului. Hotărârea Inaltei Curți 

secţiunea, II, No. 199 din 25 Septembre 1896. Critică, 

Ce ne-ar folosi drepturile nâstre fără o. sarieţiune practică ? Tribui- 
nalul, presupunem, ordonă soţului, în cursul judecăţei de despărțenie, să 
lase copilul în grija soţiei sale. In zadar însă. Soţul se împotrivesce în 
ruptul capului, ascunde copilul, destide justiţia. Nu este nici un leac în 
contra ? -Nu'se pâte frânge. îndărătnicia soţului ? E nevolnică Themis? 
La care siint să ne închinăm? - 

Un alt cas. Femeia este datâre să locuiască împreună cu bărbatul: 
"săii (art. 196 cod. civ.). Care este sancţiunea? E un cuvânt deșert acestă 
datorie a căsătoriei? şi pot face de cap soţii? E neputincios - braţul 
justiţiei? Puterea judecătorescă e îndrituită să ordone soţiei să se întârcă 
la casa conjugală, dar e nevolnică să asigure execuţiunea ordinelor sale? 

Pentru a se. asigura execuţiunea, unor asemenea obligaţiuni, nu se 
pâte condainna soţul sai soţia la daune-interese pentru fie-care di de 
întârziere ? Nu hotărăsce art. 1075. codul civil că ori-ce obligaţiune de a 

„tace. sati de a nu îace se schimbă în desdaunări, în cas de neexecuţiune 
din partea debitorului ? 

Un lucru e, întâiă şi întâii, sigur și netăgăduit, anume că în ipote- 
-sele de mai-sus nu există o obligaţiune convențională în înțelesul arti- 

„ colului 1075 codul civil. Soții nu suieră o perdere materială, nu sunt 
“lipsiţi de un câştig bănese (art. 1084.cod. civ.), ei încercă o daună morală 
neapreciabilă în bani,-care nu se pâte lua în consideraţiune în materie ” 
de obligaţiuni convenţionale 1), 

Care dar va Îi urmarea de păzit? Demolombe uită că, desdaunarea 
| pentru un răi moral e mai mult o- pedepsă de cât un echivalent bănese 

. Şi se rostesce' în acestă privință ast-fel: | 

. Sans doute, i il ne sagit pas ici bun droit de crâance ordinaire (et. - 

1) Laurent, Diroit civil franeais, XVI, No. 281,
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1149; et. art. 1084 român) ; . mais îl Sagit d'une decision de la justice 
“qu'il. faut faire respecter; le retard meme est une cause de prejudice i 

„ (art. 1382; cf. art. 998 român); et les demmages-interâts accordâs ă titre 
de reparation de ce tori, deviennent en -meme temps ainsi un mojen 

"de contrainte pour 'obtenir Pezecution de l'obligaiion 1). - 
Va să dică, tribunalul pâte în. asemenea cas, conform cu princi- 

piile generale de drept, să condâmne . pe datornie să plătescă o sumă 
„Yepresintând dauna. adevărată ce o va suferi credilorul, adică daune- . 
-interese de atât pentru fie-care di de întârdiere, și acâsta va ajunge 

- pentru a asigura execuţiunea obligaţiunei sai a hotărârei 2 
Nu trebue să uităm totuşi. că în casurile de mai sus nu pâte să 

fie vorba de cât de o daună morală. Dă fără îndoială loc la daune- 
“interese şi vătămarea morală 'în materie de 'quasi-delicte. Cum. să preţe- 
luim însă dauna morală ? <On ne peut s'empâcher de sourire, observă 

„. D. Baudry-Lacantintrie, ă Pid6e d'un mari qui demande ă ctre indemnis6 
“en argent de la perte de la possession de sa femme» 3), „ 

-„..: Laurent totuşi pare a.presupune că răsplata pentru-un răă moral "se pote cota la bursă. Curtea din Aix, dice el, lămuresce' lucrul f6rte bine ast-lel: «Nâanmoins les dommages-interets pour un prâjudice moral » De peuveni Ctre 6leves î un chiiire hors: de -proportion avec la perle reele e! apreciable ă pia d'urgent que-les demandeurs ont &prouve»; Dauna-morală nu trebue să fie prilegiul unci speculaţiuni bănesci+). | Tribunalul, aşa fiind; sai nu va încuviința de loc daune-interese, „Sail va acorda daune-interese -de tot neînsemnate. Copilul nu se va încre- dința prin urmare mumei, cum. a-hotărât justiţia, soţia -va fugi ridând cu hohot de Penaţii casei conjugale, 'ordinul tribunalului va îi o gogoriţă de ris, o armă -tocilă, un felum îmbelle sine îclu, dreptatea va îi un: „petec de hârtie fără nici un efect practic în realitate. - | Jurisprudența iranceză deci, ca să „asigure serios si cut. se cade „ „execuţiunea obligaţiunei sai a hotărârei, condamnă în asemenea cas pe - , datornie la daune-interese. în afară. de ori-ce legătură. cu dauna reală, adică la daune-interese numaz și numaă cu tillu de conslrângere şi de execuţiune, iar nici cum cu titlu de reparaţiune a daunei apreciabile in bani ce o va suleri creditoru . Si N - 
, Laurent ne citeză casul următor: <Un arrât qui prononce la s&pa- - Tration de corps ordonne que les enianis seront remis ă la mere, ă peine de 100 :irancs de dommages-intârâts par chaque jour. de retard>. Ce va -să dică ac6sta ? «Dans: lespece, r&spunde jurisconsultul belgian, les _dommage-intârâts n'avaient pas pour obiet de r&parer uri prâjudice; c'etait. un moyen d'obtenir Zeaeculion de Vobligation» 5), .: i soţului a găurit gaunele- interese nu. se cuvin în asemenea cas definiliv 

- execuţiune Nici Vorbă ou” pi adevăr, de cât o măsură provisorie de ne. prin urmare de o hotărâre definitivă şi nerevocabilă. 

1) Demolombe, Cours de code Napoldon, t. IV, No, “pag. i 2) Laurent, Principes de droit civil fra N SUL O Pag 0121 "30. - 620, 22 G. Baudry-Lacantintrie, „Precis de droit civil, cinguitme &dition, t ], No. 4) Laurent, op. cit, XX,-No. 595, . 5) Baurent, op. cit. XVI, No. .302, i
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Soţul se supune şi execută hotărârea ? Daunele- iniărese- se pot. atunci: 
-reduce, ba chiar înlătura cu desăvârşire, dacă soţul-are o scuză valabilă 1), - 

Jurisprudenţa n6stră înţelege - -Juerul tot ast-lel. Hotărârea Curţei de 
"apel din Bucuresci, secţ, I, No. 89 din. 6 Mai 1896, care ne va da cheia 

ia pentru o înțelegere mai bună â Înaltei” Curți secţ. 11, No. 199 .din 25 
" Septembre 1896, cu care ne vom ocupa mai pe urmă, cuprinde î în adevăr: 

| «Considerând, în fapt, că în timpul procesului de divorţ între apelantul“ - 
Radu C. și soţia sa Irina, acâsta a lăcut cerere specială tribunalului, ca 
copila . lor Ecaterina, în etate de 3 ani, să fi6 încredinţată ei, ca mumă, 
acordându-i-se câte 200 lei de fie-care qi de întârdiere, când soţul sar 
opune ai” face predarea copilei, cerere care găsindu-se justă şi întemeiată, 
Sa “admis de către tribunal, iar soţul nemulţumit: a făcut apel. 

- «Considerând că art. 249. din codul civil dă drept instanţelor jude- 
_.cătoresci a încredința şi mumei ţinerea provisorie, a copiilor. lor, pe 
„timpul divorțului, de se -va găsi iolositor pentru copii; | 

«Considerână - că, pentru a asigura execuţiunea decisiunei "sale, 
“Curtea, în virtutea art. 1075 codul civil, are dreptul a condamna pe soţ 
la daune-interese pentru fie-care di de” întârdiere, î în cas când n'ar executa. 

_ decisiunea; . > - 
«Considerând că din desbăteri resullă că copila. se găisesce în strei- 

'nătate, prin urmare urmeză a se acorda soțului un termen suficient, pe 
care Curtea îl fix6ză la 15 dile de. la pronunţarea decisiunei, pentru ca. 
să se facă predarea copilei către muma sa, de la expirarea cărui termen, 

“va plăti 200. lei pentru fie-care di de întârdiere ; Ma 
«Pentru aceste motive, | | 

Decide : 

«Incuviinţâză ca copila Ecaterina să rămâe sub î îngrijirea mamei i sale». 
. Daune-interese. pentru a asigura execuţiunea decisiunei! Nici vorbă 

: prin urmare .de o rescumpărare.a datoriei soțului de a încredința copilul 
mamei saii de o hotărâre definitivă şi nerevocabilă, adjudecând- mumei 
daune-interese şi lăsând încolo pe soţ să îacă ce vrea, ca şi când am 

"avea a face cu o daraveră de bâlcii.- 
“Nimic de cât un mijloc de constrângere personală, o mâsură între- 

buinţată pentru a incovoia v6inţa soţului, o procedură prescrisă pentru . 
a asigura execuţiunea efectivă a obligaţiunei de a face a soţului, o con- 
damnare la daune-interese, care: se va pulea revoca, dacă scopul, execu- 
„țiunea 'hotărârei, va Îi odată atins. 

- Nasce așa dar întrebarea: Ingădue saii nu .legea condamnarea la 
+ daune-interese, abstracţiune făcând de dauna adeverată sulerită de cre- 

ditor, exclusiv pentru a se închezăşui eecuțiunea unei hotărâri ? Are 
- voe judecătorul să prescrie o măsură de execuţiune neprevădută anume. 

de lege ? Nu e contrar chipul acesta de a proceda principiului că o hotă-- ! 
râre odată rostită nu se mai pâle revoca ? 
"Nu pot să existe, răspunde majoritatea autorilor, „alte căi de exe- - 

cuţiune și de constrângere de cât acele anume, consfinţite de lege. Legea -. | 
. 

-1) Ap. “Denolomte „op. cit XXIV, No. 496 şi Zianren, „op. cit. XVI, No. 301.
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însă nu cunâsce execuţiunea silită asupra personeă datornicului prin con- 

damnarea lui la daune-interese, în alară de ori-ce 'raport cu dauna sule- 

rită de creditor. Calea acesta, oprită de lege, ar îi apoi contrară, se 

adaogă, şi principiului că «une fois le jugement rendu, le tribunal ne peut 

- plus le retracter ni le moditier» 1). Mi | 
Su D. Garsonnet resumă î6rte bine părerea autorilor şi dice: «Si Von 

veut r6parer par une condamnation pecuniaire le prejudice moral soultert 
par un păre ou par un mari, ce ne peut 6ire qu'en vertu de article 
1382 du code civil (art. 998 român). Mais je conteste que les dom- 
mages-intereis puissent avoir le caractere d'une peine ou d'un "moyen 
de contraînte, et atleindre le chifțre exorbilant de 500 ou 1000 francs 
par jour». | | | 

Nu e de mirare prin urmare că d. Radu C., nemulţumit pe deci- 
siunea de mai sus a Curţei de apel din Bucuresci, a făcut recurs la 
Curtea de casaţie. Jacța est alea / Fie-care parte va aduce contingentul 
săi de lumini în causă! Ce îol!os? Ne-am deprins cu oracolul autorilor | 
streini. Garsonnet ia deci acum tâte iţele procesului în mână. Ce dice 
acest autor? Ghici ghicitrea mea! e - 

„„. “malta Curte, secț, II, prin decisiunea ei No.:199 din 25 Septembrie 
"1896 (vedi Dreptul No. 75 din 1896), a deslegat acâstă ghicitâre ast-lel: 

«Având în vedere că prin decisiunea Curţei de apel din Bucuresti, 
supusă recursului, se motivâză că în timpul procesului de :divorţ dintre 

„Radu C, şi soţia sa Irina, copila Ecaterina are a îi încredinţată mamei 
în mod provisoriii, iar pentru. executarea acestei decisiuni, Curtea declară 
că în virtutea art..1075 codul civil are dreptul a condamna pe soț la 

- daune-interese pentru fie-care di de întârdiere în cas de neexecutare a 
decisiunei ; - - E | | 

«Considerând că este a se sci dacă o hotărâre care ordonă unui 
soţ a încredința copilul celui-lalt soţ, în cas de neexecutare, prin ce 
mijlâce se pâle executa acea hotărâre, între altele, dacă soţul recalci- 
trant pote îi obligat la daune-interese pe temeiul art. 1075 c. civ.; 

„_ «Considerând că o hotărâre 'care ordonă unui soţ a încredința 
copilul celui-l'alt soţ,.impune o obligaţiune, o. necesitate de a face, dar 
acesta nu este.o obligaţiune de a face în sensul art.:1075 codul civil, 
nu este proprii dis şi în sens juridic, un drept de creanță, nu esteo 
datorie ca să dicem că este obligaţiune de a face; - 

___ „ «Că aceea-ce ordonă acea hotărâre unui soţ de a încredința copilul 
celui-lalt soţ, corespunde unui drept de putere părintescă ce justiţia recu- 
n6sce soţului căruia copilul are a îi încredinţat, că, nefiind condițiile art. 
1075 codul civil, conflictele ce se nasc din causa neexecutărei hotărâri, 
nu se pot resolvi pe simplul fapt (eleganter dixit!) al neexeculărei în 
sensul art. 1075 codul civil, spre repararea unui prejudicii apreciabil in 

„bani, conform art. 1084 codul civil a | 

  

1) Demolombe, opul citat, XXIV, No. 496 şi 497. Laurent, opul citat, XVI, No. 301. 
2) T6te considerentele de mal sus nu sunt de cât o periiasă orientală. a teorie 

lu Garsonnet (op. cit. III, $ 529, pag, 458—459), care dice: <Quant aux dommages- 
intrcts, je n'admets pas qu'on applique ici Vart. 1142 du code civil (art. 1075 român), aux termes duquel les obligations de faire se resolvent en dommages-intârets : 1) parce 
que lobligation dont il s'agit ici n'est pas une obligation de faire au sens de cel arli-
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«Considerând că, dacă soțul nu execută hotărârea, sait întârdie a o. 
- executa, saii se opune la executarea hotărârei de a încredința copilul 

celui-Valt soţ, prin acâsta el violeză -drepturile ce decurg pentru cel-ialt 
soţ, din puterea părintescă încredinţată de justiţie asupra copilului, că 
sancţiunea acestui drept „şi a executărei hotărârei, trebue să consiste în 
a putea recurge la puterea publică, dacă copilul este ascuns de soţ şi 
„hotărârea nu se pâte executa din causa acestui fapt, prejudiciul moral ce 
suieră soţul ale cărui drepturi sunt violate sai: nerecunoscute, are,a îi 
reparat conform principiului art. 998 codul civil, prin o condamnare - 
pecuniară a soţului recalcitrant pentru repararea acelui prejudicii! moral, 
căci după art. 998 “din codul civil, ori-ce fapt care causâză prejudicii, 
obligă pe acela din a cărui greștlă s'a causat a'l repara, fără deosebire 

“dacă prejudiciul e moral saă material 1); că din acest punct de vedere, 
soţul recalcitrant Radu C.. putea îi condamnat la daune pentru repararea 
prejudiciului moral causat soţiei prin. neincredinţarea copilului, că de şi 

” deeisia Curţei de apel nu se susţine pe temeiul. art. 1075 codul civil, 
invocat de Curtea de apel, ea se susţine prin principiul. art. 998 codul 
civil şi de casarea decisiunei prin urmâre nu pâte îi vorbă; - 

„«Că, ast-fel fiind, motivul are să fie respins 'ca. neintemeiat ; 
«Pentru aceste motive respinge recursul». * 

- “Trebue să' punem, întâiii şi” întâiă, bună orânduială in ideile acestei 
hotărâri. Nici vorbă, Radu GC. putea sa fie condamnat la 200 lei daune- 
interese pentru fie-care di de întârqiere pentru repararea daunei adeve- 
rale ce o va causa soţiei prin secuestrarea copilului, daună ce o putea 
evalua “instanţa de fond la acea cilră. i A 

„Ar. îi fost pâte fantastică acea evaluare din punctul de vedere al 
părerei că şi dauna morală trebue să fie apreciabilă în bani, ar îi păcă- 
tuit pote ast-iel instanţa de fond prin o motivare greşită şi de bun plac, 
dar încolo dânsa, după părerea tuturor, ar fi făcut iără îndoială o bună. 
şi drâptă aplicare a art. 998 e. civ. | o 

" înţeles'a însă re instanța de îond în casul nostru în adevăr lucrul 
ast-fel ?-Ferescă D-qei!- Nu putea Curtea să încuviinţeze: o desdaunare 

care nu s'a reclamat măcar. N'a cerut excelenta mamă, care 'şi-a reclamat 

copilul, bani ca equivalent al copilului, ci. a stăruit să se asigure ezecu- 
țiunea datoriei soţului de a'i încredința copilul prin condamnarea acestuia 
la dauns-interese! Da 

. „Posesiunea copiluluă-era obiectul procesului, iar nu un interes 
bănese! Băcanul dice: «Frate ca irate, brânza pe bani», dar  moralistul - 
trebue să judece alt-iel! Inţelegem condamnarea soţului la daune-interese 

cle ; ce n'est pas un droit de creance, c'est ă un droit de puissance qu'il correspond; 
2) parce que les dommapes-intârâts allouâs en vertu de cet article ne peuvent âtre que 
la reprâsentation d'un damn emergens ou d'un hicrum cessans (art. 1049; cf. art. 
1084 român), c'est ă dire d'un. prejudice apprâciable en argent qui ne se rencontre. 
pas dans l'espece». i , , - . 

1) Considerentul' acesta își are de asemenea rădăcina în cele dise de Garsonnet, 
"op. cit. III, $ 529, p. 459:-<Si l'on veut râparer par une condamnation pecuniaire le 
prâjudice mora! souffert par un păre ou par un mari dont l'autoril€ est mâconnue, ce 

“ne peut &tre qu'eni vertu de L'article 1382 du code civil (art, 998 român) qui ne dis- 
tingue pas le. tort moral du dommage mattriel, lorsqu'il impose â quiconque a caus6 
un prejudice ă autrui, lobligation de Ie reparer>,
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arept pedepsă, dar nu pricepem cum sar putea împăca, mângâia, repara 
durerea fără nume a unei mame-cu un sac cu bani!  - 

„Curtea de apel din Bucuresci declară, prin urmare, ritos, că a con- 
damnat pe Radu C. la 200 lei daune-interese, etc. pentru a asigura eze- 

- “cuțiunea .hotărârei care încredinţeză copilul mamei. Inalta Curte lămu- 
„resce de asemenea: <Având în vedere că pentru execularea acestei 
decisiuni, Curtea condamnă. pe soţ -la daune-interese, etc.».! IN 

„Va să dică, daunele interese ati, în înţelesul hotărârei de mai sus, 
- caracterul unei pedepse sait a unei constrângeri personale, obiectul lor 

fiind, nu reparaţiunea bănescă cuvenită mumei, ci o ameninţare, o con- 
strângere psychologică, crearea 'unei stări de lucruri de îire de a sili: pe 
soţ să execute efectiv obligațiunea. sa, după care se va putea revoca 
„condamnarea la daune-interese. * 

„_Condamnarea la daune interese fiind pronunţată de Curtea de apel 
"din Bucuresci în acest înţeles și cu acâstă mărginire, ce noimă are, in- 
trebăm, raţionamentul Inaltei Curți, care dice că «de și decisia Curfei 

"de apel nu se susține pe temeiul art. 1075 codul civil, învocat de Curiea 
de apel, ea se susține prin principiul art. 998 codul civil», aşa cum! 
îl înțelege Garsonnet? - - | 
_„ Dice 6re Garsonnel așa ceva ?-Din contră! Acest autor, după ce 
arată că dauna morală se pâte repara în virtutea art. 1382-c. civ. (art... 998 român), adaogă limpede şi lămurit: Afais je conteste que les dom-. 
mages-înlereis puissent avoir. le caractire d'une peîne ou d'un moyeia 

“de contrainte et alleindre le chiffre exorbilant de 500 ou 1000 francs 
par jour» 1). m i E Trebue prin urmare să întârcem cojocul și să dicem că, deşi hotă- rârea Inaltei Curți nu se susţine pe temeiul teoriei lui Garsonnel, ea se menţine prin principiul daunelor-inlerese întrebuințate ca mijloc de “constrângere şi de execuțiune, principiă cu care trebue. să ne ocupăm acum mai.de aprâpe. - a i aa , : 

- Garsonnet şi alţi autori tăgăduesc temeinicia acestui “principii. 
Cari dar sunt: argumentele lor? Dacă vrem, dic ei, să reparăm prin 0 condamnare bănescă răul moral suferit de soţie, acesta: nu se pâte de cât în virtutea. art..998 c. civ., dauna morală însă nu trebue să fie ridicală la o cifră în afară de ori-ce legătură cu perderea reali şi apreciabilă în basi. N a a 

Ce are a îace însă? Dacă se pote încuviința o reparaţiune civilă “pentru 0 daună morală 2), adică pentru o atingere adusă altuia în per- sona sa, în libertatea, siguranţa, on6rea 3), considerațiunea și afecțiunile 
a 

  

1) Garsonnet, op. cit. III, $ 529 pag, 459. ae _ 2) Majoritatea autorilor Tecunosce că art. 998 şi 999 c, civ, (1382 şi 1383 îr,) îngăduesc o reparațiune. civilă şi. pentru o daună morală. Aşa : Larombiere, Thdorie et pratique „(les obligations, „Asupra art. 1382 şi 1383, No. 27, Demolombe.! op. cit. XXX, No. Vs în lapeii e Traile de, Pinstruction criminele, ediț. întâia, II, p. —356, V. s opus. Hau inci rau it pă. 
ii A sa toat și uite p s, rincipes gencraux du droit ponal belge, 

3) Noul cod civil german ($ 823) exclude din enumera iunea sa e: 
) 

ea sa ondrea, aceea. ce se critică de autori. V. Endemanun-Gareis Linfiihrung PI das Studium des biir- * gerlichen Gesetzbuches fiir das deutche “Reich, (p. 181—185 şi nota 23). . 
. _ N
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_ sale legiuite, sare în ochi că acesta va îi o pedepsă şi nu echivalentul 
unui lucru apreciabil în bani. . ...- 2 

“<Et cependant, întrebă: cu drept cuvânt Larombiăre, quel rapport 
y a-t-il entre 'ce mode de satisiaction et la nature du dommage caus6 ?» 
Nici. vorbă, avem a îace aici cu bunuri nemateriale, neponderabile, neapre- 

"ciabile în . "Bani! Art. 55 codul federal (sfiţeran) de obligaţiuni hotărăsce .: - 
prin urmare: «... Le .juge peut allouer une. indemnit equitable, alors 
mâme gitaucun “dommage maleriel ne serail 6tabli».. -. 

-  Daunele-interese pentru un .răi moral nu sunt prin “urmare repara-_ 
-“ţiunea unei- daune materiale și apreciabile în bani, şi, dacă nu sunt acesta, 
ce pot să fie alta de cât o pedepsă >. Qua ratione creditum est, poenalem 
esse hujus legis actionerm, quia non solum tanti quisque obligatur, quantum 
dânini dederit, sed aliquando longe pluris (V. $ 9, Instit. de lege Aquila 1V, 3). 

E vorba. aşa “dar, în asemenea cas, nu de o socotelă de băcan, nu 
de .0o rentă cu care să se înavuţescă mumaă:ca să'și uite cu “chipul acesta 
copilul, ci: de r&sbunarea unei otense, de o pedâpsă, de un mijloc de eon- 
strângere personală, de-o cale. deosebită şi originală de execuţiune, de o 
măsură ţinlitâre 'la execuţiunea efectivă a obligațiunei. . : 

Ba, după legea belgiană diă 27 Iulie 1871, însăşi conslrângerea 
corporală pote să fie pronunţată, în materie civilă, pentru "daunele- interese 
reeşind din o laptă vătămătdre săvârşită meehamment- ou de: mauvaise. 

foi 2, iar Baudry-Lacanlinerie dă un bobârnac meritat. legei iranceze, 
care nu: conslinţesce: O asemenea. mărginire înțelâplă 2). 

. În zadar Sar .. întâmpina că. o pedâpsă nu pâte. să existe fără o 
“anume lege (Aulla poena sine lege), căci. daunele-intevese pentru un pre-. : 
judiciii moral, întocmai ca daunele-interese .prevădute de vechiul drept . --- 
german (« «Schmerzensgeld 3), Busse»),:sunt o pedâpsă în înţelesul vulgar, e 
nu în în înţelesul technic și juridic al cuvântului +). 

“Daunele-interese de cari e vorba aici sunt în adevăr, cum Tămurescg 

9 Instit. de lege Aquilia, 4, 3, o -pedepsă numai în acest înţeles că se' 

- i NI acorda și. alunci când nică o daună inalerială nu ar. fi constatată, --- 

E dar pedepsa așa înţelesă e anime-consfinţită: de legea nstră, „căci reese : 

“din art..998 codul civil că judecătorul pâte.să o aplice.. 

Nu 'sunt de bună s6mă, o amendă, daunele-interese pronunțâtS e cu 

titlu de constrengere şi de execuţiune; ci-o măsură de execuţiune, o ame- 

ninţare, o cale de execuţiune care nu e anume organisată de lege, a căreia 

legitimitate însă reese până la evidenţă din tradiţiunea lranco-germană a. 

codului Napoleon, din spiritul legei şi din textul art. 998 codul civil. 
| » De'giaba sar opune că, a recurge ast-fel la o cale de execuţiune 

- neprescrisă de lege, ar îi a se -viola libertatea individuală, căile de execu- 
țiune. îiind de drept public, şi, ne putend s să. existe prin urmare alte căi 

UI 

. 1) Laurent, op cit. XX, No. 549. 
. 2) Baudry-Lacantinârie, op. cit. III, No. 1010, - 

- 83) V. 8 1751 codul Calimach. Vorba, «Schmerzensgeld> din 8 1395 a codului 
civil austriac e tradusă ast-fel în $ 1751 Calimach: <cum şi cuviincisă r&splătire potrivită 

"cu doveditele împrejurări dacă văl&malul va pretinde şi aceste», Art. nostru 998 codul 

civil, ca: şi $ 823 al: noului cod civil: german, coprinde şi daunele interese pentru 
Sclmerzensgeld V. Endemann-Garcis, op. cit., pag. 188. 

4) Berner, Lelrbuch des deutschen Strafrecnis, iţa 17, S, 109, Pat. 23, nota 2-a.
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de execuţiune și de constrângere de cât acele anume hotărâte de lege, 
puterea discreţionară a judecătorului trebuind să fie aici riguros zăvorită, 

„Căci Demolombe învaţă din contra f6rte deslușit: « Le pouvoir dis. 
-cretionnaire des tribunaux me parail resuller dans. celle matitre de 
ia necessil€ esentielle de  mantenir laulorils du pouroir judiciaire qui 
doil toujours avoir le droit, des qu'il peul ordonner, de DOuvoîr assurer 
Pexeculion de ses -ordres» 1), - . 

Insuși Garsonnet, apoi învaţă că un creditor «peut faire saisie- 
„arrât en ses propres mains, s'il est î la fois debiteur et creancier» 2), cu 
“tâte că acestă cale de execuţiune nu e anume constinţită de lege, aceea-ce 
nu ne miră, libertatea individuală a datornicului de a nu 'și plăti dato- 
riile ne meritând să fie ocrotită de lege. -- 

Nu trec mai apoi.drept o pedâpsă rigurâsă daunele-interese încu- 
viințate cu titlu de constrângere şi execţiune Şi pentru cuvântul simplu 
că nu sunt pronunţate prin o hotărâre definitivă și nerevocabilă, hotărât 
lucru fiind, din contră că, dacă datornicul execută hotărârea de bună 
credinţă, judecătorul volnic este să revâce condamnarea la daune-interese. 

Fără cuvânt întâmpină autorii din tabăra protivnică că, a se pro- nunţa .ast-lel o hotărâre revocabilă, ăr fi a se nesocoli principiul că o hotărâre definitivă odată.rostită, judecătorii sunt legaţi și nu 'și mai pot - nici cum retrage iscăliturele lor. Zata senteniia, judez desinil esse judez. Uită de sigur acești autori, rostindu-se ast-iel, că daunele-interese. . se pronunţă în casul nostru prin o hotărâre provisorie, și sciut este că, “când intervine o asemenea hotărâre, pe care câștigătorul o pâte executa, judecătorul îndrituit este să o revâce la siârşitul procesului în principal 2). „Editorii lui Zahariae (Aubra et Rau) resolvă prin urmare proble- „mul nostru, în parte cel puţin, în înţelesul părerei nâstre | și lămurese: <Au cas de simple retard. apportă ă l'ex6cution dune obligation de iaire, le juge pourrait, en donnant au dbiteur un delai pour Paecomplir, „18 condamner â des dommages-inter&ts pour chaque jour de retard, ăla “ condition de limiter â un temps determine Pefiet de cette condamnation, "et sous la reserve de statuer definălivement & Vexpiralion de ce temps» *). „= Deslegarea trebue să fie totuşi, credem rioi, aceeași şi când dator- ” nicul refusă de a îndeplini o obligațiune legală de a face, căci când legea (art. 249 c. civ.) ne obligă să fucem un lucru și noi nu'l facem şi causăm „Printr'acâsta altuia un prejiudiciu, există o faptă vătămătore în înţelesul art. 998 codul civil, și nu simpla neexecuţiune a unei obligaţiuni, | | „ Demolombe aplică de asemenea par'că 5) art. 1382 codul Napoleon “(art. 998 român) în înţelesul nostru, în _ceea-ce privesce datoria soției 

  

1) Demolombe, op. cit. IV, No. 400, pag. 115, . 2) Garsonmnet, op. cit. III, $ 596, No. 704—706 text şi notele 35: urm. 3) Larombitre, op. cit., V. asupra art. 1351, No. 10 şi Laurent, XX; No. 28, nota 1 Ru, Aubry et Rau, Cours de droit civil. frangais, ed. 4, tom. IV, $ 299 text şi 
5) V. Demolombe, op. cit, IV. No.. 106 Dicem: <par' J i 

, + IV. No, Fă par'că> vorbele autorului fiind “cam oraculdse. In adevăr, Zahariae învață că în. asemenea cas e admisibilă constren- :gerea personali prin condamnarea datorniculut la daune-interese şi '] citeză pe Demo- lombe, ca fiind şi el de acestă părere, Jurisprudenţa în- provinciile -germane supuse codului : -fel, - ri iți i 
171 tou VaPoleoR,Inţelege lucrul lot ast fel. V. Zahariae, edițiunea  Anschite, t, II, $
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_ de a se întârce la domiciliul conjugal, dar înţelege par'că 1) lucrul alt-iel, 
"când e vorba de obligaţiunea soţului (art. 249) de a încredința copiii 

mumei, aceea-ce e contradicător, deşlegarea trebuind să fie aceeaşi întrun - 
“cas şi întraltul. - . i i i. m 

__? „Socotim deci, că, revizuind legea, trebue să punem odată.un capăt 
_ haosului de controverse de mai sus și să întroducem chiar amenda și. 
“constrângerea corporală pentru asigurarea obligaţiunilor de a lace, cari 
atârnă explusiv de la voinţa datornicului, vădit lucru îiind că libertatea 

_.. individuală trebue să fie înţelepțesce mărginită. . - - | 
„Procedura civilă germană ($ 774) hotărăsce prin urmare ritos: 

- «Dacă obligaţiunea de a iace atârnă exclusiv de la voinţa datorni- 
- cului, tribunalul, după cererea creditorului, volnic .este să hotărască că 
„datornicul se pâte constrânge la acâsta “prin amendă (Geldstralen) până 

ă la :1500 mărci sai arest (Hait)> 2). (Dreplul, 1886)... - Sa 

  

Simulaţiunea, şi frauda. Cum se deosibesc actele 
simulate de actele fraudul6se? Condiţiunile şi efectele. 

-.acţiunei în simulaţiune şi ale acţiunei pauliane. 

- Sfinţenia contractelor:e temelia ordinei sociale. Cum-să le ocrotim ? 

Vechiul drept roman dă creditorului o putere nemărginită asupra dator- 

-nicului, în deosebire de dreptul Justinian, care regulâză 'de-o-potrivă 

"_- drepturile creditorului şi ale datornicului. .. : . 

_ “Legea celor XI tabule îndrituesce în adevăr. pe creditor să taie în 

bucăţi (in partes secare), să vindă ca pe un rob pe datornicul nesolvabil. 

Aşa e esclusă până chiar şi posibilitatea simulaţiunei și a iraudei. Dator- 

- nicul, speriat, pune botul pe labe. a Pa 5 

Codul Justinian 'are.un alt sistem. Datornicul nu mai stă sub cuțitul 

___ereditorului săă, dispune liber de averea sa, vinde, dăruesce, se împru- 

- mută, îâră învoirea creditorului, dar răspunde cu averea sa de simula- 

"ţiunea sai îrauda, de care sar face culpabil.. o | 

A “Teoria codului nostru se' întemeiuză pe Corpus juris. Dânsa se 

-pâte rezuma 'ast-fel: Obligându-ne. personal,.obligăm averea şi nu persona 

n6stră (art. 1718 codul. civil). Creditorul, care se increde esclusiv în 

pers6na_n6stră, în deosebire de acela, care stipuleză o asigurare deose- 

„.. bită (ipotecă, ete.), are.un amanet, nu asupra unui lucru deosebit din 

1) Demolombe, op. cit. XXIV, No. 497. Dicera iarăşi «par'că>, căcl autorul discută 

acum cestiunea numar. din punctul de vedere al art. 1342 c. Napoleon (1075 român) 

şi nu pomenesce măcar art. 1382 c, Napoleon .(998 român). - 

» "9yIn acelaş înţeles dreptul englez, V. Ernst Schuster, Die burgerliche  Rechts- 

- pflege în England 18831, $ 16, pag. 121. urm, Laurent, este adevărat, varsă zrarut 

- guadrigas în contra constrengerel corporale în materie civilă (op. cit. XVIII, No. 
"431 —434). Nu e Qe mirare: Belgia clericală scote din sărite pe jurisconsulţii ' liberail. 

- Englezi! şi anglo-americanil. însă, adică creatorii adevăratului stat liberal şi democratic, 

înţeleg cu drept cuvent lucrul alt-fe). Cestiunea nostră, adăogăm în fine, pte să intereseze 

şi pe socialiști. Bebel (Die Frau und der Socialismus, a decea ediţiune, pag. 319—320), 

recunâsce, în adevăr, că în societatea viitâre, cu l6tă socialisarea educaţiunei copiilor, 

părinţii volnict vor fi totuşi să se însărcineze singuri cu crescerea copiilor lor. Dacă 

dar soțul va scunde copilul, mama va recurge la justiţia socialistă şi îl va pune la dubă! 

7.
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averea n6stră, ci asupra averei n6stre în: starea în care se va găsi ea 
în. momentul scadenţei creanţei sale. .- : a N | 

Datornicul, care pare a îi ast-lel copilul resfațat al legei, pote el 
- nepedepsit să zădărnicâscă dreptul creditorilor săi? De loc. Creditorul 
-“ are din contră, în cas-de neglijenţă a datornicului, acţiunea art. 974 codul | 

- civil, în cas de simulaţiune, acţiunea în declarare de neexistenţă (art. 966 
codul civil), în cas de 'iraudă,. acţiunea pauliană (art.: 975- codul civil) 
„Nu ne oprim la art. 974 codul civil. Menţionăm numai în treacăt 

” că-acţiunea art. 974 citat are anaiogie cu.oprirea în mâna unui al treilea, . 
„eu. saisie-arrât,, Creditorul, exercitând :drepturile. datornicului săi, chiamă 
* în judâcată și. pe cel.de.al'treilea şi pe datornicul săi. 
„Cel de al treilea nu mai pote de acum înainte să compromită ama- 
netul reclamantului, âl creditorului, nu: mai pâte invoca nici compensa- 

„iunea (art, 1152 codul. civil), nici plata sai renunţarea făcută în cursul 
„ instanţei, Ce ar insemna. în adevăr dreptul, daca i-ar lipsi sancţiunea ? 
„ Ce” ocrotire ar:oieri creditorului art. 974 codul civil, dacă datornicul 

totuşi s'ar putea învoi cu terţiul ca să'i zădărnicescă dreptul ? 
Art. 974 citat nu coprinde v utopie, nu. îndrituesce pe creditor 

„numai în abstract: să exercite drepturile datornicului să, ci constituesce 
un îel de execuţiune, silesce pe cel de al treilea să plătescă în locul 
datornicului (solvere compelluntur L. 69 Basil, cart. 24, titl. VI), acordă 
creditorului o 'ocrotire seri6să în contra neglijenţei datcrnicului stii, 
„Legea în art, 974 citat -vine de hac neglijenței datornicului. Care „insă «este stăvilarul legal în contra simulaţiunei și a. îraudei? 'Terţiul “inv6că în contra creditorului, care exercită drepturile datornicului sti, - un titlu-doveditor că lucrul nu aparţire datornicului. Dar titlul e fictiv „„saii iraudulos ? Cum se apără creditorul ? Ă : „__ “Codul nostru îl înarmeză, în cas de simulațiune, cu acţiunea art | „966 codul civil ; în cas de îraudă, cu acţiunea pauliună (art. 975 codul civil). Actul simulat e neexistent, în deosebire de actul fraudulos, care e „Yevocabil. Acţiunea. în 'simulaţiune. prin urmare: e cârmuită de art. 956 * codul civil, în deosebire de acţiunea pauliană, care cade sub. aplicarea art, 975 codul civil... - o | . Simulaţiunea nu e tot una cu îrauda.: Omul de paie, care mă ajulă să arunc pral in ochii creditorilor mei, e pole de. bună credință, el nu are nici idee că ei Sunt nesolvabil, el crede pâte de bună credinţă că eu „mă leresc de nisce rude neoportune sai că îmi ascund averea de o „lemeie rea, care mă stăpânesce. a 
„Puțin importă însă buna sa credință. Terţiul deține cu un titlu fictiv. Minciuna nu pâte: produce nici un elect, opera ei e un fantom,  obliga- țiunea îără causă e neexistentă (art. 966 codul civil). 'Terţiul opune buna sa credință ? Buna credinţă nu pote să insuile viaţă unui zero juridie. Din nimic nu ese nimic. - so NC e 

lor. 4 pur un curent: Toţi câţi aă conlucrat la simulaţiune, pierd causa do vede că dați e sunt sai. nu de bună. credință, destul numai să se în realitate dir lin cu un titlu fictiv. Titlul fiind fantastic, lucru n'a eşit Ă patrimoniul datornicului și creditorul îl urmăresce neîm- pedicat, averea datornicului fiind amanetul săă. e Situaţiunea, în conira căreia trebue! să ne ocrotim, se numesce 
-
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- fraudul6să, nu pentru că irauda îi-ar îi esenţială, ci pentru că, în deose-: 
„bire de dânsa, există o simulaţiune neprihănită, care nu face r&ii nim&nui 

şi pe care prin urmare nu avem nici un interes să o înlăturăm.  - 
Părţile în adevăr 'ascund câte-odată voinţa lor sub o formă aparentă, : 

îără să vatăme printr'acâsta cât de puţin interesele altora, Dânsele îae 
de exemplu o donaţiune sub îorma unei vindări. Există o simulaţiune, | 
dar ea.nu atinge dreptul altuia. Acţiunea unui al treilea în declarare de- 
neexistenţă s'ar respinge ca lipsită de interes. | 

In asemenea: cas, principiul este că trebue să urmăm aceea ce ati 
înţeles „părţile şi să nu ne oprim la înţelesul făţarnic 'al cuvintelor, Plus - 
valere quod agitur quam quod simulate. concipitur. Art. 967 codul civil, - 
hotărăsce în.adevăr că convenţiunea este valabilă, cu t6le.că causa nu 
e expresă. Ri n 

Principiul acesta se aplică simulaţiunei licite fără deosebire de pârtă 
“asupra naturei contractului sati asupra persânelor contractante. Dacă s'a - 
stabilit un raport de drept pentru „alte persâne de cât cele arătate în 
act, actul e privitor în realitate la cele d'intâiă și nu la cele de âl doilea. 

“ Bărbatul cumpără de. exemplu un imobil pentru. sine, plătesce preţul 
„cu din-al săi, dar trece în act pro forma numele soţiei sale.-Hotarâior . 

e spiritul, nu buchia. Bărbatul a cumpărat imobilul pentru sine. Numele - 
jemeei s'a trecut în act numai pentru ochii lumei (sed imaginarie tantum 
uxoris nomen in instrumento posilum. est. L. 6 Basil. Si quis alteri, 19, 
16). Bărbatul prin: urmare e stăpânul imobilului şi"l pote revendica. 

In casul invers va birui soţia. Bărbatul a. plătit preţul cu din al 
“săi, dar în realitate imobilul sa cumpărat peniru soţie, care "l-a şi luat. 
în stăpânire. Soţia e proprietara imobilului, iar. bărbatul nu are de cât. 
o creanţă până în concurenţa preţului. Veritatem spectare debemus. cr 

Simulațiunea în casurile de mai sus ascunde o voinţă seri6să și 
licită. Dacă din contră, nu există-.nici.o voinţă, dacă nu'e vorba de cât 
de o glumă, dacă din cele două elemente constitutive ale coniractulu;, . 

“voinţa şi semnul, numai cel de pe urmă s'a realisat, atunci avem din -. 
nainte-ne o obligațiune îără causă, care nu pâte avea nici un efect (art. 
966 codul civil). - a 

| "Avem a îace cu un zero juridic și atunci când sub o formă aparentă 
se ascunde o voinţă seri6să, dar nelicilă. Art. 966 codul civil pune pe 

“o linie obligaţiunea- fără causă şi aceea. întemeiată pe o causă nelicită. 
Amândouă sunt neexistente. Alt-fel însă 6ste când o convenţiune trece 
drept. nelicită numai în: folosul creditorilor. Casurile de obligaţiuni nelicite 
sunt-f6rte variate. . i E 

| „Un creditor sustrage creditorilor săi prin mijlocirea unui prâte-nom 
tot saii parte din activul săi. O pers6nă face o disposiţiune cu titlu 
gratuit prin pers6na interpusă în îavârea unui necapabil (art. 812 codul 
civi]), sai-o vindare prin persâne interpuse în frauda “art. 1308 codul 
civil, sai o donaţiune în frauda art. 939 codul civil, ete, 

Nu ne vom ocupa mai departe -cu frauda: la lege. Vom îndrepta 
din contră luarea n6stră aminte esclusiv asupra actelor făcute în frauda. 
creditorilor. Aceste de pe urmă sunt saii acte simulate saii acte îraudu- 
l6se. Care e punctul de intersecţiune între simulaţiune şi îraudă ? 

- Larombitre lămuresce lucrul ast-iel : «Nu trebue să cercetăm daca, - - 

AL. Degre. | E . ” 2: 
- A
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din partea 'datornicului, simulaţiunea a avut loc cu o intenţiune frau- 
*  dul6să.. Dar”în asemenea -cas, în lipsă de ori-ce susținere de fraudă, - 

creditorii nu se judecă în numele lor personal, ci exercită drepturile 
"şi acţiunile datornicului lor (art. 1166 codul francez, 974 codul român). 
“Ei nu pot deci să le exercite de cât cum ar putea să o facă datornicul 
„Însuşi, în aceleași termene, cu.aceleași mijloce, prin aceleaşi elemente 

de dovedire» Da DR 2 - 
„. Dar dre.așa să fie? Terţiul e un om de pae. Insuşi Larombiire 

- recunsce că nu trebue să deosebim dacă terţiul este sai nu complicele 
” îraudei; Trebue totuşi să susţinem îrauda datornicului, sub pedtpsă, în 
„casul contrarii, de a nu putea exercita de cât drepturile și acţiunile 

„. - datornicului” nostru, adică de a nu putea. urmări lucrul direct în contra 
omului de paie, de a nu. putea dovedi simulaţiunea în, contră-i prin tote 
mijlOcele de dovedire, prin martori şi prin simple presumpţiuni ? | 

Ma - Este, din contră un punct. de drept, ce nici o controversă n'a 
„- “sdruncinat' vre-odată, .că cei de al dreilea pot dovedi simulaţiunea în tâte 

„casurile și necondiţionat. cu" martori și: presumpţiuni. In zadar li sar 
„opune art. 1191 codul" civil, căci. art. 1198 codul civil le vine în. ajutor, 

lor ni le-a. fost cu putinţă a'şi procura_o dovadă scrisă: despre simula- 
„„» țiune. Art, 1198 e general, el se aplică fără deosibire, dacă simulaţiunea 
„etraudul6să sai nu o i | 

„.. Teoria contrară ne-ar duce deosebit de acesta la următorul resultai „absurd. Cei de al treilea, dacă le-am relusa beneficiul art, 1198 citat, ar „_Î pururea siliți să susțină frauda - datornicului ca să potă stabili simu- 
laţiunea cu tote mijlâcele de dovedire. Omul de paie prin - urmare le-ar „Putea opune. beneficiut discuţiunei.: Terţiul, care e numai paravanul dator- „micului; ar putea: totuși cere ca creâitorii să urmărâscă mai întâi averea - datornicului! ie E 

Doctrina de mai sus a d-lui Larombitre, care e așa de netemeinică, 
„dacă o luăm literal, capătă un înțeles i6rte bun,- dacă îi atribuim o altă versiune. Trebue în adevăr să deosebim. Terţiul, care a contractat cu 
omul de paie, deţine el cu un titlu serios ? Simulaţiunea nu există ea de cât din partea omului de paie ? “'Terţiul,. care e strein. simulaţiunei, are „excepțiunea de dol (L. 24—27 Basil. Cart. 11, titlul I). Pi „Dacă în adevăr numai un contractant a. simulat, dacă o parle a. înşelat pe cea-laltă, dacă nu s'au învoit amândouă. să facă 'o simula- 
țiune, daca, una a tras butucul celei-lalte,. există. o faptă dol6să și nu simulaţiune. Situaţiunile nu sunt identice. O convenţiune făcută prin 
codul civili rii drept, ci dă loc numai acțiunei . în: nulitate (art. 961 

> eosebire de o convenţiune îictivă sai fară causă, care >» Nu pote produce. nică un efect. (art. 966 codul civi]). de al e iIeLea eausată prin dol are fără îndoială efect și în contra celor un cara 8. art. 960 comb, cu art. 1970 codul civil), dar ea are 
Dacă dă er relativ Și-nu pote să fie propusă de însuşi autorul dolului. das cre Care ma amăgit ajutându-se de o persână fictivă, sait 

i Catornicului (art. 974 codul civil), ar îndrăsni să reclame, le-ași. opune cu. succes excepţiunea de dol (art. 1175 codul civil) 

1) Zarombire, Obligations, L..1, art, 207, mol,  



SIMULAȚIUNEA ŞI FRAUDA a 1828 

Alt-lel însă este când dolul e comun, când terţiul a conluerat la. . “simulaţiune, când titlul cu care deţine el nu e de cât o comedie. Pers6na fictivă nu are nici-o excepţiune de propus.' Posesiunea ce o pune ea 
înainte nu .e seri6să. In zadar s'ar apăra ea dicend: in pari causa tur- "pitudinis melior est conditio'possidentis. | -. - Sa 
„Titlul fictiv în adevăr, titlul pe .nimie întemeiat, lipsit de causă, nu 

„produce nici.un etect (art: 966 codul civil. "Obligaţiunea fără causă e 
- meexistentă, ea e, în deosebire de obligaţiunea pătată de 'dol, care e 
anulabilă, nulă de drept și nu dă numai loc acţiunei în nulitate. Un zero 
juridic nu se atacă. In contra actelor neexistente ajunge o acţiune pre- 
judicială, o acţiune în declarare de neexistenţă. i 

-. Creditorul exercită ultima acţiune, şi în lipsă de susținere de iraudă,. 
în numele stii personal, căci e vorba de o. simulaţiune, pe care el, amă- 

„. gitul, în deosebire de părţile cari. ai plănuit'o, o pâte constata, fără 
„început de dovadă scrisă, cu tâte mijlocele de dovedire, cu. marturi și 
simple presumpţiuni. Acâsta: e elementar. A cere de la creditori un 
început de “dovadă scrisă, ar fi a se reclama de ia dânșii un lucru cu 

- neputinţă, aceea ce ar fi contrarii ârt. 1198 codul civil. - o -- 
| Posesiunea e numai aparentă în ceasurile următâre. Trec în act un 

„preţ mai mic de cât cel adevărat în' dauna fiscului. Dăruese un lucru, 
dar iai un contra-înscris, care dovedesce contrariul. Renunţ la'o moş- 
tenire, dar mă învoesc sub mână cu comoştenitorii mei și primesc partea. - 
mea de moştenire. Adeverese existenţa unei datorii stinse, dar îmi procur 
o contra-dovadă. Vind un lucru, dar primesc o contra-batalama,- care 
dovedesce că nu Pam. vîndut. : aa a . 

„ Care dar este criteriul pentru deosebirea actelor simulate de actele 
 iraudul6se ?-In care cas e deschisă reclamantului acţiunea în simulaţiune 
care, cum vom vedea îndată, îi e mai favorabilă ? In care cas, din contră, 
îi impune legea să pornâscă acţiunea pauliană ? Vom lua unul din exem- 
plele de mai sus ca să punem în evidenţă criteriul de care caută să ne 
conducem.  -. . Ma - -. e _ 

Cumpăr o casă, 'daii însă vîndătorului un contra-înscris că vindarea 
nu are nimic de serios. Așa fiind, casa nu e proprietatea mea; cu t6lă 
vindarea aparentă. Creditorii vindătorului aparent o pot deci urmări ca 
aparţinând. încă acestui de pe. urmă, căci eii nu sunt de cât un prâte- 
nom. Fi. ai un mijloc simplu şi sumar “ca să mă înveţe minte : acţiunea 
în Simulațiune, Posesinnea mea nu le stă în cale, căci eii dețin pentru - 
vindătorul aparent. * i ai . - . - 
„? „Dacă, din contră, lucrul nu se mai află în mâinile mele, dacă un 
„al treilea la cumpărat de la mine, Pa. luat. serios în stăpânire, a plătit - 
preţul, creditorii. vindătorului aparent nu mai pot isbuti pe calea acţiunei. 
în simulaţiune, câci terţiul deţine cu un titlu serios, Terţiul are o pose- 
siune seri6să, care nasce drepturi neatârnate de ori-ce titlu. i 

Din două una în adevăr. Terţiul scia, să presupunem, că cumpără. .. 
;-de la un prâte-nom, scia că acesta 'de pe urmă, vindând, depăşesce man- 

datul săă. Puțin importă. EI are totuși, în lipsă de susţinere de fraudă, 
“În contra revendicărei excepţiunea : in pari causa turpitudinis melior est 
-conditio possidentis. - e 

Trecem la cea-laltă alternativă. Terţiul, presupunem, nu scia că



x 

“tatea titlului săi. Criteriul dar de mai- sus e netemeinic. - 
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are atace cu un' om de “paie,. el credea că cumpără de la adevăratul 
proprietar. Legea prevede casul şi”l resolvă iormal. Actul secret nu pote 
avea nici un' efect în contra altor persone (art. 1175 codul civil). | 

Va să dică acţiunea creditorilor în contra terţiului deţinător serios 
nu e acţiunea art. 1770 codul civil, adică acţiunea întemeiată pe regula 
«resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis». 

-. Creditorii. nu pot reclama în contra terţiului,: care n'a figurat la | 
“actul simulat, de cât saii exercitând drepturile datornicului lor (art. 974 
codul civil), sai imputânduii participarea su la fraudă (art. 975 cod. civil). 

Cuvântul e simplu. “Terţiul-deţinător serios. are o posesiune, care 
nasce drepturi neatârnate de ori-ce titlu. Acţiunea creditorilor în contra 
„terţiului, care are o potecă, e acţiunea art. 1770. codul civil ? 

- Dacă da, siliți am îi să recunâscem că am greșit drumul. Credi- 
torul ipotecar e supus, se dice, acţiunei în simulaţiune, cu: tOtă seriosi- 

Criteriul nostru rămâne totuşi în picidre în tote casurile şi necon- 
diţionat.. Titlul aparent cade ? Nu iace nimic; ipoteca seri6să constituită 
de titularul aparent rămâne totuşi neclintită, - - . as 

“Ipoteca constituită de o pers6nă, care trece drept: proprietar, dar 
"pe care un act tainic ne-o arată că fiind lipsită de ori-ce drept asupra 
imobilului, de ori-ce putere de a ipoteca, e, o recunsscem, ipoteca lucrului . 

“alluia, a : o 
* Ipoteca lucrului. altuia e, o admitem de. asemenea, oprită de lege. 

Intrebarea însă. este dacă ipoteca lucrului altuia constitue o convenţiune 
nelicită, care nu pote produce nici un efect, cum Susţin unii ? 

; O oprire de drept public exclude, o concedem, aplicarea art. 1175 
codul civil. Un interes general trebue ocrotit cu dri-ce preţ. Actul contrar 
oprirei e nul și nulitatea are efect şi în contra celor de al “treilea. Reso- 
luto jure dantis, resolvitur jus accipientis. : Puțin importă că un al treilea 
-de bună credință suleră-printr'acâsta.” Interesul privat amuţesce faţă cu 
“interesul publice. Cităm drept exemplu casul' prevădut de art. 7 al Consti- . 
tuţiunei. | | a . 

Un strein. cumpără, presupunem, un imobil în România, "lia în stă- 
“pânire, plătesce preţul cu din al săi, dar trece în act numule unui Român, 
cu care sa înţeles, ca să ocolescă oprirea constituţională. - Vindarea e 
contrară unei opriri de drept public. Pers6nele, cari ai stipulat o ipotecă, 
etc. de la Omul de paie, nu se pot prevala de art. 1175 codul civil, cu 

“t6tă buna lor credință. Ă | 
Ipoteca lucrului altuia-e nulă. L.'10 Băsil. 25, 4, hotărăsce în adevăr: . 

ut igitur nemo invito domino rem ejus obligari possit : et hoc certu m est 
Vedi Și art. 1775 codul civil 1).-Neindoios apoi este de asemenea că nuli. 

  

Et res aliena vendi potest, aufertur autem em i j i i Y 
i p ptori (L. 26 Basil, 19, 1). Vindarea deci făcută de un moştenitor aparent nu e nulă. Principiele şi tradițiunea 2 duc la această soluțiune. In Franţa, uni autori resping tradiţiun i : is: 

! II auto! ea din causa lui „«<Practica franceză se ține de o: regulă dea potier, caro a die 
, : ită de cea romană, anume de regula că: posesorul bunurilor unel . succesiuni.e presupus că a profitat” de tâtă averea, de moştenire și profită încă în momentul petiţiunei de ereditate, afară numa! dacă se 
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tatea ipotecei luată-a non domino e. întemeiată pe interesul creditului 
public, pe un motiv de ordine publică.  . în _ 

Interesul creditului public nu este insă .aici întreitul interes al dator 
“ nicului, al creditorului, al celor de al treilea. Cerinţa proprietăţei în persâna 
datornicului ipotecar e codificată în contra acestui de pe urmă şi nu în. 
fav6rea -sa. - . 

a
 

- Specialitatea ipotecei e fără îndoială prescrisă şi în interesul dator- | 
-nicului care, strîns de nevoe, ar putea să olere împrumutătorului drept 

- ipotecă t6tă averea sa, cu t6te că un singur. imobil ar acoperi creanţa, 
aceea ce l-ar prăpădi. . | 

- stabilită numai în interesul celor de al treilea şi în deosebi în interesul: 
acelora cari ţin ipoteca lor de la adevăratul proprietar. 

Ipoteca lucrului altuia e nulă, nu pentru că nu e specialisată, ci 
pentru că emană a non domino. Datornicul a-specialisat imobilul supus 
ipotecei, dar imobilul nu "i:aparţine lui. Cu ce obraz ar invoca el o nuli- - 

„tate, care e introdusă în contră-i? | 

țărei; care nu permitea datornicului de rea credinţă să atace ipoteca ce 
„a constituit'o el sub- cuvânt că pârtă asupra lucrulii altuia, căci nimeni 
nu trebue să tragă îolos din propriul săi. dol. Ma 

Basilicalele în-adev&r pun pe o. linie vindarea şi ipotecarea lucrului 
altuia: si îratres res hereditarias vendiderind vel pignori dederind (L.. 
53. Basil. 35, 11). Or, cumperătorul lucrului: altuia are excepţiunea de dol 
în contra-vindătorului (L. 4 $ 82 Basil. 51.4). Are deci şi creditorul ipo- 
tecar excepţiunea . de -dol în contra constituitorului ipotecei (cont. $$ 596 
şi 481 codul Calimach). - E _ | | ă 

Basilicalele sai inspirat în acestă privire de un principii superior. 
T6tă lumea admite de sigur 'că principini <resoluto jure dantis, resolvitu r 

„jus. aecipientis> se aplică în unele casuri, în altele nu. Care însă e criteriul ? 
L. 3 Basil. 25, S, răspunde citând exemplele următâre : Si rem emerim 

Cerinţa proprietăței, din contră, în pers6na datornicului ipotecar e - 

Natura lucrurilor ne duce la negativă în conglăsuire cu tradiţiunea  - 

sub addictione in diem,. et pignori dedero,. et intra diem statutum quis. 
plus obtulerit, solvitur hypotheca. Si quid vero sic venditum sit, nisi 
emtori displicuerit, non solvitur-pignus. ... - 

Şi glosa ad L. 3 Dig. quib. mod. -pign. vel hypotheca solvitur -20, 6, . 
-corespundătâre cu L. 3 Basil. 25, 8, ne indică următârea rațiune de a 
decide: quia in debitoris arbitrio esse non debet an res sit obligata, nec'ne. 

  

dovedesce contrariul». Practica romană, din contră, în deosebire de cea franceză, nu 
"s'a depărtat nici-odată de la regula romană, care se pole resuma ast-fel: Dacă moște=.. 

-.. nilorul putativ a vîndut un lucru ereditar, dânsul e ținut să restituiască numai aceea 
“ce "1 rămâne din preţul primit. Reclamantul trebue să dovedâscă că pâritul profită 

- încă de preţul primit, pe care nu 'l-a risipit, Presumpţiunea de mal sus născocilă de 
practica franceză nu e cunoscută. areptului. român. Însăși revendicarea în contra 
terțiului e exclusă. Rațiunea de a decide e acâsta. Terţiul ar chema în garanţie pe 
antorul săi, pe moștenitorul putativ, care ar fi ast-fel indirect silit să reştituiască prețul, .. 
pe care “l-a cheltuit credându:se proprietar, aceea-ce nu ar fi echitabil (L. 26 Basil. 

- „49, 1). Codul Calimach are un sistem analog. «Jalba de reclamarea proprielăţei, dispune ” 
$ 481 codul Calimach, nu se cuvine aceluia. care a înstreinat lucrul pe numele săi, 
când nu era încă proprietar, ci în urmă a trecut la dâsul proprietatea lucrului». Codul : 
nostru în vigâre face de asemenea 'să plece cumpăna în partea tradiţiunei (arg. art, 
109, 121 şi 1097 codul civil). 

1!
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„ Validitatea sati „nulitatea actului nu trebue să “atârne de la bunul 
- plac al datornicului! Or, actul -secret, care dovedesce existenţa unei simu- 

laţiuni, e o urzelă a -datornicului.; Sârta ipotecei ar îi ast-iel lăsată la 
:"capriciul acestui de pe urmă, dacă “i-ar îi îngăduit să o spulbere cu actul 

- secret în mână. - o o , 
„Ei bine, principiul tradiţional, pe -care. codul nostru în vig6re îl 

consiințesce expres, ne învaţă, din. contră, că nulitatea ex causa volun- 
taria opereză ex nunc (arg. art. 558, 694 şi 834 codul civil), în deose-. 
bire de nulitatea ex causa 'necessaria, care are elect ex tunc (arg. art, 
830 codul civil). . 

In zadar se opune că numai resoluţiunile penale (revocarea  dona- 
țiunei: pentru ingratitudine, escluderea unui moștenitor ca nedemn) lasă 
neatinse actele făcute medio tempore.: Ă e 

„ Demolombe întâmpină, şi întâmpinarea sa e peremtorie, că în casul 
prevădut de art.:'783 codul, Napoleon (691t'român) titlul se resolvă; reso- 

„_ luţiunea nu e penală; şi totuşi se menţin înstreinările făcute medio tempore. 
” Adăogăm că art. 855 al codului nostru civil, în deosibire de art. 

929 codul Napoleon, pronunţă reducerea și resoluţiunea donaţiunei: atin- 
gătâre de reservă, dar respectă înstreinările și ipotecile consimţite mmedio 
lempore. - 

Da. aceea credem că, cu t6tă nulitatea titlului aparent stabilită 
prin un act secret, înstreinările și ipotecele. consimţite medio tempore 7 

rămân valabile faţă cu autorii actului secret și urmașii lor juridici (ayants- 
droit), adică îaţă cu datornicul de rea credinţă şi urmașii s6i1). 

„După ce am demonstrat ast-fel-că' criteriul stabilit: mai sus pentru 
deosebirea actelor simulate de actele fraudulose se aplică fără deosebire 
instreinărilor şi ipotecilor,. reapucăm firul unde Pam lăsat. 

Cari sunt condiţiunile și electele exerciţiului acţiunei pauliane și ale | 
acţiunei în simulaţiune ? Vom vedea îndată că condiţiunile, la cari e 
Supusă acţiunea pauliană, sunt -mult mai rigurâse de cât „cele. prescrise: 

“pentru acţiunea în simulaţiune. N | 
Acţiunea pauliană e întemeiată saă pe ideea că: ori-cine e dator 

să repare dauna causată altuia, sati p6 ideea că nimeni nu trebue să se 
“inavuţâscă în dauna altuia. Creditorul prin urmare, a cărui creanţă e 
"posteridră actului viclean, 'nu are acţiunea pauliană. a 

„____ Un creditor așa dar, care nu are o creanță cu dată certă ante- 
Ti6ră, nu pâte porni acţiunea pauliană: Quid în casul când creanţa recla- 
mantului e anteri6ră actului viclean, dar nu-_a dobenâit dată certă prin 

„ împrejurările arătate. în art. 1182. codul civil ? A 
Trebue să deosebim. Dacă terțiul dobânditor a contractat de bună. credinţă lără să aibă idee, de existența creanţei, ce i se opune acum, el p6te invoca lipsa de dată certă. Dacă, :din' contră, dânsul cunoscea exis- - „tența creanţei, atunci excepțiunea 'de „dol înlătură aplicarea art. 1182 „codul civil. : a i 

1) Chardou, Du dol et de la fraude II No. 59. Aubry et Rau, Dreptul civil [rancez, Vol III, $ 264), text şi notele 9, 24 şi 25.' Demolombe, Cours du Coe Napo-. Icon, Vol. II, No. 250, Contra: Paul Pont, Priv. et hyp., Vol. LI 03 Dreptul civil francez, t, AVI, No. 499, ! „Io - 9. 11, Po, 030, Laurent, 
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O creanţă cu dată certă anteridră nu se cere nici în -casul când - 
„= actul atacat despie și pe creditorii viitori, Datornicul închiriază de exemplu. 

„0 Casă a sa pe termen de 50 ani cu un preţ exagerat. Frauda e uneltită 
aici tocmai în: vederea creditorilor viitori. a a 

pa Reclamantul are să dovedescă văt&marea și îrauda din partea dator- 
-nicului. Terţiul care are un fiu gratuit răspunde, îără deosebire de a par- , 

" ticipat la fraudă sai nu. Si donationem a: frăudatore accepero, quamvis 
ignoraverim, fraudari creditores quatenus locupletior factus sum, teneor 
(L. 6 Basil. 9,8). : E Da Da Ea 

“Zestrea are un caracter oneros saii' gratuit ?.Ea trece drept un act, 
„cu titlu oneros Îață: cu bărbatul, ca o liberalitate faţă cu femeia. Mulier 
“autem sciens tenetur. Quae vero ignoravit, vel quod accepit restituet,. 

„ quasi donationem, aeceperit, aut 'cavebit,.quod consecuta fuerit, se res- 
“tituturam (L. 25, Basil. 9,8). - E 

Terţiul, din contră, care invâcă un titlu oneros, e ţinut să repare 
dauna causată, numai dacă a luat parte la fraudă. L. 1 pr. Basil. 9, 8, 
dice în adevăr: cum eo, qui îraudem.non ignoraverit.. - —- - 

-Și irauda reese de acolo că terţiul cunoscea insolvabilitatea dator- 
nicului în momentul când sa învoit: cu dânsul: Cunoseinţa nesolvabilității 
nu e-tot una cu sciinţa că datornicul are datorii. Cine.nu are datorii? 
Non enim sulficit, me scire, eum, quocum Gontraho, creditores habere 
(L.. Basil. 9, 8). - i ia a Ma 

„ Nesolvabilitatea deci trebue constatată. Nu există - vătămare când, 
cu tot actul atacat, datornicul are încă destulă avere pentru plata dato- 

„Tiilor sale. Va să dică terţiul se pâte apăra cerând să se urmărescă mai 
„întâi bunurile datornicului, dacă acâsta e. posibil, bunurile fiind. situate 
aprope şi nu în ţară străină (beneficiul discuţiunei). -.. Pi 

Acţiunea pauliună nu e o acţiune în nulitate, cum cred unii. Actul 
viclean. rămâne valabil între părţi ; el se revocă numai până în conca- 
renţa creanţei reclamantului (arg.. art. 699 codul civil). i 

____De unde consecuenţa că regula «resulto jure dantis, resolvitur jus 
accipientis» nu are ce. căuta in materie de acţiune pauliană. Cu t6tă 
revocarea actului primului dobânaitor, secundul dobânditor. cu titlu oneros 
nu are a se teme de evicţiune, dacă nu e îraudis particeps (arg. L. 
9, Basil. 9, 8). - Sa o Ri 

“Trecem acum la acţiunea in simulaţiune. Acţiunea creditorilor pentru 
causă de simulaţiune .nu e supusă condiţiunilor rigurâse de mai sus. Actul | 
simulat e nul și neexistent (art. 966 codul civil), în deosebire de actul - 

__ îraudulos, care e numai revocabil (art. 975 codul civil). 
„Urmeză. deci mai întâi că şi creditorii. posteriori actului simulat îl 

pot ataca. E vorba .de un zero juridic, pe cari ori-ce creditor îl pâte - 
__ respinge. Dacă nuar îi aşa actul ar produce un elect, aceea ce ar fi con- 
„trariă art. 966 codul civil. . E Ra 

Reclumantul;:nu are să dovedescă nici frauda datornicului nici com- 
plicitatea.- terţiuluj.- Cuvântul e simplu. . Scamatorul “trebue să înapoieze 
lucrul scamotat, puţin importă buna sa credință. Un titlu fictiv nu trebue 
revocat, el nu există. - A o 

E Mai e nevoe să o spunem că omul de paie nu pte opune excep- 
„ țiunea discuţiunei ? Dânsul e un saltimbanc, pe care datornicul "l-a tocmit. 

. . Ia " _ Pai -
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Lucrul n'a. eșit în realitate din patrimoniul datornicului, cu t6tă bos- 
căria îăcută. 2 „o a 

Simulaţiunea se p6te dovedi şi între părţi, dacă există un început 
de dovadă serisă. Actul fraudulos din contră rămâne valabil între părţi. 
Revendicarea nu are loc între complici. In pari causa turpitudinis melior 

“est conditio possidentis. | j 
„ . Lucrul înstreinat prin“simulaţiune n'a eşit în- realitate din patri- 

- moniul datornicului și creditcrii acestuia îl.pot urmări, puţin importă că 
. creanţa lor e posteridră actului simulat. a Pa 

„ Intrun cuvânt, principiele de urmat nu sunt acelea-și în cas de iraudă 
Şi în cas de simulaţiune. Există fraudă ? Tărâmul e presărat de defi- 
cultăţi. Există simulaţiune ? Procedura e simplă și sumară. Deosebirea 
are o mare însemnătate şi în” materie de drepturi mobiliare, cu t6tă 
regula art. 1909 codul civil. | | Sa ” 
- Un exemplu: pentru lămurirea lucrului. Un lucru : mișcător, presu- 
punem, e obiectul unei -urmăriri silite. Datornicul urmărit "| stăpânesce. 
Un al treilea oponent totuși îl revendică, susținend că datornicul "1 stă- 
pânesce în virtutea unui constitulum, Dossessorium, adică cu uu ţitlu 
precarii, e . | . a Ma 

„ Titlul oponentului totuşi e -pâte -simulat săi fraudulos | Deosebirea 
de mai sus se pune înainte, Anâlisa e.grea. Legea engleză. taie nodul, ea „hotărăsce că instreinările de lucruri mișcătâre făcute de un datornic, 
care a rămas în posesisiunea lucrului, nu are nici. o puiere -iaţă cu cre- ditorii acestuia, în casul unei execuţiuni silite, dacă actul nu s'a trecul în şeple qile de-la încheiarea luă întru regisiru public 1). 

Aceea ce e de aprobat. E bine “în adevăr să întindem sistemu „transcrierei. Art. 1175 codul civil a pierdut însemnătatea sa în materie de drepturi imobillare.. Actul secret ne transcris nu are efect în contra celor de al ireilea (art. 723 procedura civilă). ! 
--  Incolo, art. 1175 codul civil, cârmuesce nu numai. actele privitâre . „la imobile dar şi actele atingătâre de mobile corporale saă “necorporale. Dobânditorul unei creanţe simulate de exemplu se. pâte apăra în 

- - 

  

„__1) V. expunerea de motive, pag. 17, a lego! germane din 21 Iulie 1879. (Reichs- geseiz betreffend Anfechtung von Rechishandlungen 'eines Schuldners ausserhalb des Konkursverfahrens), Legea engleză aplică ast-iel sistemul /ranuscrierey şi în materie de drepturi mobiliare. Sistemul nostru de transcriere e criticat de unit. Vom discuta în - trâcăt următorele două cestiuni. Legea belgiană din 16 Dec. 1851. (art, 1) hotăresce: . sactele netranscrise nu vor. putea fi opuse celor de al ireilea, cari ar fi contractat fără Fraudă. Martou critică cu drept cuvânt acestă disposiţiune (Priv. et hp. 1, No. 68), Un principiu mecanic (autoritatea transcriere!) prețuesce de'o mie de or! mai mult de cât o latitudine prea mare de apreciare lăsată judecătorului. Partea, care a transcris prea târdiă, nu are de cât să'și impute sie-şI propria el negligență. Trecem la cea-l'altă cestiune. Transcrierea sub codul nostru nu'e precedată de o cercetare oficială şi nu acopere în consecuenţă viciile intrinsece ale actelor, Sistemul acesta: e greşit? Nu o credem, Intervenţiunea. din oficiu aduce în acestă materie o piedică circulațiunel bunu- rilor, fără să ocrolâscă de altă parte în de-ajuns pe-cel de al treilea. Proiectul unul noi cod civil german stabilesce numai prestimpținnea că dobânditorul, ce şi-a trans- cris litlul săă, a Coniractat -cu o persână ce avea un drept nesupus la o condiţiune sau reoluțiune (S 820). Numai transcrierea unui act. simulat acopere viciile intrinsece ale actului într'un chip absolut faţă cu cei de al treilea ($ 832), N



ART, 1262 conuL cil . -. 329 * 

„ contra, acţiunei în nulitate, cu art. 1175 în mână, Contractele consimţite . 
de.un mandatar fictiv sunt puse şi ele sub scutul art. 1175 codul civil.. - 
(Dreptul, 1891). , Ea a | 

  

“Art, 1262 codul civil. - 
| “Separaţiunea de bunuri a codului Napoleon, pe care am imitat'o, se - - lovesce în cap în unele puncte cu 'regimul dotal, căci ea e organisată 
mai cu s6mă în vederea regimului comunităței, care “e regimul. matri-. monial legal în Fracia. - - a, | - i “Art. 1563 codul Napoleon declară .aplicabilă. regimului dotal art. . 1443 urm. privitâre la separaţiunea de bunuri, și aceste articole se găsesc . sub rubrica <Despre disoluţiunea 'comunităţei și despre unele din urmă- 
rile sale». | ae Da a a „Din acâstă amalgamare a separaţiunei de bunuri sub regimul comuni-: 
tăţei şi sub regimul dotal, nu se putea -să nu 'se nască o contusiune. 

- „lasuşi principiul inalienabilităţei zestrei părea - ameninţat în acestă 
încurcătură. Art. 1449 codul Napoleon (art. 1265 român) dice în adevtr, 
că -iemeea separătă pâte să 'și înstrăineze imobilele sale, şi acesta este 
absolut incompatibil cu principiul inerent regimului dotal, după care 
iemeea, de și separată, e totuşi incapabilă a. 'și înstreina. zestrea (L. 29 
cod. De jure dotium). Nici bărbatul, nici femeia, dispune art. 12:18 codul 
civil, nu pot, în timpul căsătoriei, a instreina, nici a ipoteca imobilul dotal. . 

O contaminaţiune anal6gă a unei idei cu o altă ideie eterogenă:o 
întâlnim și în articolul nostru 1262 (art. 1444 îrancez) care sună ast-iel: 

<Separaţiunea patrimonieler, de şi pronunțată: de judecată, va fi 
nulă, dacă, în curs de o lună de la pronunţarea” hotărârei și în urma - 
publicărilor de cari se îace menţiune. la art. 1259, nu se va îi început 
executarea hotărârei. Pa ă . Ea 

«Acea executare. se va face prin plata reală a drepturilor femei, 
în măsura averei bărbatului, constatată prin act autentic, sai prin urmă- 
riră incepute şi neîntrerupte». - . E 

Acest articol, care. are 'un înţeles bun sub regimul comunităţei,! 
unde se ţine semă de-opotrivă de interesele soţilor şi de acelea ale 
creditorilor, introduce 'un element eterogen în sistemul dotal, unde înte- 

- “resul conservărei zestrei reduce la tăcere ori-ce altă consideraţiune, 
Dacă iemeeu, în loc de a grăbi separaţiunea electivă “a bunurilor! 

sale, se opresce şi temporis6ză, suntem în drept a presupune că ea a 
înșelat pe judecător şi că soţii aă -coludat -ca. să răpescă creditorilor 
comunităţei o parte o amanetului lor. | -. 
-... Sub regimul dotal, din contră, restituţiunea zestrei în cursul căsă-" 

„toriei din causa pericolului că ea se va pierde nu este, proprii: dis, o 
- separaţiune de: patrimonie, ci o secuestrațiune a zestrei spre a, se împe- 
„dica risipa ei!). a ia i 

- Ideia -domnitâra în sistemul. dotal este că statul trebue să ia.zestrea 

1) Zroplong, Coutrat de mariage,. IV," No. 3599, şi articolul. mei publicat în 
Dreptul, din 1872, No. 89. - o aa
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„sub egida sa (interest reipubtice salvas doles esse), iar presumpțiunea 
"în contra soţilor, pe care se întemeiază articolul nostru 1262 cit., mărtu- 

“risesce din- contra. aversiunea legiuitorului în contra regimului dotal, 
Dreptul roman da o acţiune femeei în cursul căsătoriei '(constante 

palrimonio) pentru -restituirea. zestrei sale care-e ameninţată de a se 
pierde din causa insolvabilităţei bărbatului (propler înoptiam marili), dar 
presumţiunea de mai sus, care e atât de nefavorabilă soţilor şi conser- 

-vărei zestrei, e cu desăvârşire streină legislaţiunei romane. - 
- Cudul austriac coprinde cu privire la separaţiunea de patrimonie 
- “dintre soţi, următârea disposiţiune ($ 1260):. - o 

„.. <Dacă sa deschis concursul de creditori asupra averei bărbatului, 
jemeea nu €ste încă în drept să ceră restituirea zestrei şi a contra-zestrei, 
ci numai asigurarea zestrei în contra creditorilor și, de la data deschi- 
derei concursului, folosința zestrei. Acest de pe urmă drept inceteză când 

„se dovedesce câ femeea este causa scăderei averei bărbatului». 
“Aceleași principii cârmuiati- acestă  imaterie sub stăpânirea codului 

Calimach (arg. $$ 1645 și 1646 codul Calimach). - ” 
„Art. 1262 cit..e, precum vedem în contradicere atât cu tradiţiunile - 

cât şi cu principiile inerente regimului: dotal, şi nu avem nici un motiv 
să fim nemulţumiţi că principiele particulare ale procedurei n6stre civile 
ne silese, precum vom vedea îndată, să ne depărtăm în -acest punct de sistemul francez. - =. a 

“Am trebui să răsucim textul art. 1262 cit. și să deschidem art. 373 şi 376- proc. civilă, ca să identificăm interpretarea. articolului nostru 1262 cu interpretarea, art. 1-44 codul Napoleon. 
" Execuţiunea întemeiată pe o hotărâre are loc, în dreptul irancez, „de regulă deja înainte de. expirarea -termenelor. pentru oposiţiune'şi apel, . (V. art. 156 şi 158 francez), Da | 
Art. 1444 Codul Napoleon a derogat numai la câte-va forme secun- dare ale acestei legi generale, statuând că termenul de două săptămâni (quinzaine) pentru începerea execuţiunei “hotărârei curge nu de la semni-. iicarea, hotărârei (art. 147 proc. civilă iranceză), sai. după expirarea termenului de. opt 'dile de la semniticarea hotărârei date în. lipsă (art. 155 proe, civilă iranceză), ci de la data pronunţărei hotărârei. Quid însă când se îace oposiţiune: sai apel înăuntrul celor două săptămâui -de la data pronunțărei hotărârei ? Femeea trebue să suspende atunci. execu- țiunea, căci hotărârea atacată” cu oposiţiune sati apel se 'consideră ca neexistentă până ce se statuiază asupra oposiţiunei sai apelului 1), Legiuitorul nostru nul 'şi-a însușit acest sistem și noi nu'avem nici un motiv săi facem o imputare pentru acesta, .. „0 hotărâre care e încă supusă oposițiunei sai apelului, nu se pâte privi, fără o ficțiune nenalurală, ca o hotărâre definitivă si dar primitâre de: execuţiune. Punctul de vedere contrarii al dreptului francez urmăresce ten- dința a impinge pe parte să ia o -resoluţiune. grabnică în păcătuire in privinţa facerei Oposiţiunei saii a apelului. Dar acâstă constrângere e în contra principiului pe care repausă termenul de oposiţiune sai de apel2). 

1) Chauveau sur Carrd, VI, Quest. 2944 ag. '100—702 2) V. $ 644—645 proc, civilă germană şi dxpeunereă de motive,



ART, 1262 CODUL CL 331 

Legea n6stră presupune dar cu drept cuvânt pentru admisibilitatea 
execuţiunei: ca regulă o hotărâre, care are putere de.lucru judecat, adică. 

„O hotărâre contradicătâre, care sa dat: 1) de. o Curte de apel; 2) de 
un tribunal, când'el judecă în cea din urmă instanţă; 3) de un tribunal 

„care a judecat în primă instanţă, dacă părţile au lăsat să trecă termenul 
de apel saii a lăsat să se perime judecata la curte (art. 376 proc, civilă, 
comp. art. 379 genevez şi-S$ 644—655 german). a 
„Art, 1262 codul civil nu s'a depărtat de la acestă regulă generală 

de procedură, căci el fixeză -un termen fatal de o lună de la data pro- - 
nunţărei separaţiunei de patrimonie pentru începerea execuţiunei, ără să 
lămurescă dacă acest termen curge de la data -pronunţărei hotărârei, 
care e incă supusă oposiţiunei saii apelului, saii de la data. pronunțărei 
hotărărei contragicătâre dată de-o Curte de âpel sai de un tribunal 
care judecă în ultimul resort (art. 376 procedura “civilă, alin. 1 şi 2) şi, 
existând ast-lel o“ lacună în legea specială, este drept şi legal să recurgem 
la principiele “generale ca să o umplem... - E 

Când o lege generală se anunţă ca absolut și în tâte casurile apli-. 
„cabilă ca art. 373 prucedura civilă, care statuiază că «nici o hotărârea | 
tribunalelor sai a Curţilor nu se-va putea executa de nu va îi investită 
cu iormula executorie», atunci nu'și mai pte: avea aplicare regula : In. 

-tolo jure generi per speciem.derogatur et îllud polissimum habelur |. 
- quod ad speciem direclum est (L. SU Dig. De reg. jur). a 
Şi să nu uităm că chiar, după legea. iranceză, execuţiunea hotă- 

„rârei, care admite separarea de bunuri. trebue să se suspende când se. 
face oposiţiune săii apel în cele două săptămîni de la: data pronunţărei- 

„. hotărârei, căci, (iată motivul pe care .se întemeiază acestă soluţiune) 
“hotărârea se consideră -atunci ca neexistentă până ce-se statuiază asupra 

 oposiţiunei sai asupra apelului. a Ma ăi 
| „ Legiuitorul nostru, întemeiându-se pe ideeile de ordine publică mai: 
"sus expuse, a lărgit orizontul acestei idei, căci el dispune că o hotărâre . 
“este a se considera ca neavenită nu numai când se face oposiţiune.saii 
apel, dar în tot timpul cât este încă deschisă calea. opoziţiunei sau a .- 
apelului (art. 376 cit. procedura civilă). . - E Ra 

Termenul dar pentru îndeplinirea iormalităţilor prescrise de art. 
1262 codul civil, nu curge de cât din: momentul când hotărârea care 
admite separaţiunea de bunuri dobândesce autoritatea lucrului judecat 1). 

“Putem invoca în sprijinul părerei n6stre o hotărâre de mai deunăzi . 
„a Curţei n6stre supreme care a resolvat cestiunea în acest sens2). 

- * 

ăi Ori-ce hotărâre de separare de patrimonie, qice art. 1262 e.'civ,,. 
trebue să îie executată grabnic și serios, căci ori-ce separare neexecutată 

"în curs de o lună de la pronunţarea hotărârei, și în urma publicărilor da - 
"cari; se :lace “menţiune în art, 1259 codul civil, este socotită colusorie. 

„ Puțin importă că repetiţiunile (reprises) . cerute de reclamanta în 
separaţiune. sait. adjudecat numai in parte. Nu trebue să contundăm sepa- 

DD. Dalaporte citat de Chauveau-Carre (op. et. loc. supra cit), susține aceeaşi 
părere şi pentru dreptul francez. - - . | Dă 

2) V, cas, 1, 29 Maiu 1884 în Dreptul No. 60 din 1884, pag. 483.
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rârea de patrimonie; care nu se pâte scinda 1), cu repetiţiunile reclamate 
"de iemee, cari singure se pot încuviinţa în tot sai în parte. Femeia care 

a câştigat în parte trebue să grăbâscă separarea electivă a acestei părți: 
a bunurilor sale, căci, dacă ea se opresce și temporisâză, suntem în drept 

a presupune că ea a înșelat pe judecători şi că soţii ai coludat ca să 
„. văpescă creditorilor o parte a amanetului lor. Execuţiunea fiindu-i impusă 
„de lege, nu se pâte dice'că femeia, executâni hotărârea .care'i admite 

cererea numai în parte, a renunţat printr'acesta la apel. Cine o opresce, 
de altminteri, să'şi reserve expres calea: apelului ? | 
„_* Nwmi pot dar închipui o părere mai paradoxală de cât aceea care 

Sa propus în Dreptul No. 60 din.26G August 1384, unde făcându-se cri- 
tica hotărârei Curţii de casațiune din 29 Maiui 1884, dată în procesul 
dintre Ecaterina Măciucânu cu Gr. Baălăcenu și soția acestuia, pentru 
separare de. patrimonie, s'a pretins că hotărârea care admite separarea, 
dar nu admite de cât numai în parte repetiţiunile reclamate de temee, 
nu e primitre de execuţiune, cu alte. vorbe că o parte, care obţine câștig 
de causă numai în parte, nu eo parte câștigătâre. 

| Curtea de casaţiune a decis prin hotărârea,de mai sus că termenul pentru îndeplinirea formalităţilor prescrise de art. 1262 codul civil nu curge de cât din momentul când hotărârea care admite separarea dobân- desce autoritatea lucrului judecat (art. 1262 codul civil combinat cu art.. 373 şi 376 proc. civilă). - E _ 
Soluţiunea dată de Curtea supremă nemișcându-se pe Cărarea cea bătută de jurisprudenţa şi teoria franceză, m'am aplicat să examinez „acestă cestiune mai de aprâpe, și am publicat ca resultat al acestei cer- cetări un mic şi neînsemnat articol în Dreptul No. 47 din 1884, articol pe care D. Dem. C. Popescu bine-voesce al taxa de excelent, dar în con- iradicere cu o idee lămurită şi nesupusă la nici o îndoială. (Vedi Dreptul, loc. citat). a a | 
Lucrarea ce am consacrat'o acestei teme, obiectiv și fără preven- ţiune, dar, o recunosc, cu o artă interiâră, n'a meritat - 

ni cet excâs d'honneur, ni cette indignite, 
Ideile de drept în aparenţă simple sunt de o natură complicată şi repausă pe experienţe vagi. | __ Ideia clară şi lămurită, care reese din art. 1262 codul civil, este că separarea de patrimonie trebue să fie executată, sub pedâpsă de decă- dere în curs de o lună-de la pronunţarea hotărârei, ! Ideia tot aşa de clară și lămurită, 'care reese din. art. 373 și 376 - proc. civilă, este că nici o hotărâre a tribunalelor sai a Curţilor nu se pâte executa, dacă ea nu sa dat: 1) deo Curte de apel; 2) de un tri- bunal, când el judecă în cea din. urmă instanţă; 3) de un tribunal care a judecat in primă instanță, dacă părţile ati lăsat să trecă - termenul de apel, sai au lăsat să se perime judecata la Curte. Ia Ă Legiuitorul fiind presupus înțelept, căutăm armonie şi nu 'disonanță intre aceste două oracole ale legii. a 

= 
1). L'ex&cution. du „jugement de s6paration dans la quinzaine est rigouresement . franc, 18100 ae le Jugement no, comprenne pas la liquidation des rprises, (Cas - 

e
a
 

 



"măcar să combată aceste argumente. 

v 

ART. 1262 CODUL CIVIL . 833 

Nimic nu'este mai lesne de cât a se pune în acord art. 1262 codul. 
“civil cu art. 373 și 876 proc. civilă. - 

-.. . Separarea trebue să.se execute în curs de o lună -de la pronun- 
țarea hotărârei, așa cum statuiază art. 1262 cit. dar de la pronunţarea 
hotărârei dată contradictorii de Curtea de apel, aşa cum prescrie art, | 
3176, No. 1, proc. civilă. o: Pa - 

Acest raţionament, întemeiat pe elementul sistematic de interpretare; 
„- şi pe textele“ legii n6stre, nu se pote răsturna cu bateriile teoriei franceze, 

cari ai drept obiectiv o lege de procedură civilă cu totul diferită”. de 
a :n6stră, 

In lipsa unei legi care să dică,. ca art. 373 şi 376 ale procedurei 
n6stre civile, că nici o hotărâre nu se pote executa dacă ea € încă: . 
supusă oposiţiunei sai apelului, s'a înlăturat cu drept cuvânt, în Franţa, 

„principiile generale de procedură în materie de separare de patrimonie. 
„. «Art. 155 proc. civilă, dice Dalloz, citat de D. D. Popescu, .nu este apli- 

cabil procedurei cu totul speciale a separaţiunii de bunuri». 
“Cestiunea, o. recunâscem, e pusă pe adevăratul ei tărâm când se 

"recurge pentru soluţiunea ei la principiile cari cârmuesc conflictul Sai - 
colisiunea între. o lege specială și o lege generală. Na 

Am prevădut obiecţiunea, singura obiecţiune care se pâte ridica în: - 
„contra teoriei ce am stabilit'o, obiecţiune care. consistă în a dice că o 

lege generală nu pote deroga la o lege specială, şi motivele pe cari m'am .- 
„lundat ca să o infirm culmin6ză în acestă dublă proposiţiune: e 

1. Art. 1262 codul civil nu su depărtat de la regula generală.coprinsă 
- în art, 373 și 376 proc. civilă, căci el îixeză un termen de o lună de la - 
pronunţarea hatărârei -pentru începerea execuţiunii, fără să lămurescă 
dacă acest termen curge de la pronunţarea hotărârei care e încă supusă a 
oposiţiunei sai apelului, sait de la pronunţarea hotărârei dată con- 

. radietoriii de o Curte. de apel și: existând ast-iel-o lacună” în legea 
“specială, este drept şi legal să recurgem la principiile generale ca să o 

- umplem. - 
2, Când o lege “generală se anunţă ca absolută și în. tâte casurile . 

aplicabilă ca art. 378 proc. civilă, care statuiază că «nici-o hotărâre a 
tribunalelor saă a Curţilor nu se va putea executa de nu va îi învestită 
cu formula executorie», atunci nu'şi mai pâte avea aplicare regula: In: 
tolo jure generi per speciem derogalur et îllud polissimum habetur quod 
_ad speciem direclum est (L. 80, Dig: De reg. furis.) V. Unger, System 
des oster. allgemeinen Privatrechis, ], pag. 106, text şi notele 6 şi 7. 

Antagonistul nostru n'a pus piciorul în prag, căci el nu sa încercat 

Legiuitorul, este adevărat, iubesce câte-odată varga excepţiunilor şi 
| a- prohibiţiunilor. Nimeni totuşi nu pâte îi silit, dacă nu există un text 

de lege contrariii și necontradis absolut de un alt text, să părăsâscă egida 
comună, ca Să se supue dreptului excepţional. . . 

Ca este ver6să causa ce o apără adversarul nostru, reese și din 
“împrejurarea că el. însuşi -aplică principiel -generale de procedură ca să 
scape de “textul incomod al legei speciale, . 5 A. 

Art. 1262 codul civil dice, in adevăr, că executarea separaţiunei - 
de patrimonii se va face prin urmăriri începute și neulreruple, şi Con- .
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iradictorul- nostru caută un . relugiă în contra acestei rigori excesive a. 
”- legei speciale în domeniul principielor generale de procedură. <Chiar dacă 
„Sar întâmpla — dice dânsul — ca asemenea executări  repedi. să devină 
„„pericul6se,: se găsesc -m&suri. de împedicare, peniru că cei interesaţi se 

pot adresa tot-d'a-una. pe calea - urgentă la: instanța superidră, spre a 
” suspenda provisoriii aducerea la îndeplinire : (art. 338 proc. civilă) 1), 

: Deosebirea este că noi. aplicăm principiele generale de procedură 
iără să le denaturăm, pe când, din'contră, eminentul nostru antagonist 

„aplică art. 338. proc. civilă resucindu-l. - --. aa 
„. "Art.-888'proe, civilă dispune că apelantul pâte să ceră în apel” 

“suspendarea în tot saii în parte a executărei provisorie care s'a acordat 
-părţei adverse la tribunal, conform art. 129 sai 156 proc. civilă. 
„+ -Nu este 6re-o eontradicere: strigătore a se dice, de o parte că 

+. iemeia reclamantă în separaţiune nu pote cere executarea hotărârei supuse încă oposiţiunei şi apelului. care admite. separarea, de cât dacă tribunalul 
ii acordă execuţiunea provisorie, și, de altă parte, că ea e datâre si execute. separaţiunea, sub pedâpsă. de decădere, în curs de o.lună de la ”- pronuriţarea hotărârei tribunalului ? | i Impărtăşesc, de altminteri, desăvârșit. vederea eminentului jurist cu „care am încrucișat un minut armele, că “variaţiunile. jurisprudenţei sunt i6rte pericul6se ;-socot însă că acest râă nu va pieri de cât dacă ne „Yom Înţărea cu toţii de_la poţiunea fermecăt6re a șcâlei streine, care ne -adârme și he face. să ducem o viaţă visionară. N a - .. “Tragem clopotul de alarmă unde nu trebue şi arătăm un <lasă-mă- „să te las» budistic, acolo unde ar trebui să ne redeșteptăm. (Dreptul, 188.1). 

. 

  

„ Expunerea, regulelor codului actual “şi a dreptului vechii „ român.în privinţa. plăţii prin subrogaţiune. | 
„2 Cuvântul subrogaţiune vine din dreptul canonic (Larombizre, III, . art. 1249 No, 2), | | a „+ Nici legislaţiunile - nstre anteri6re, nici dreptul roman n'ati între- ", buinţat acestă vorbă. o i i a - _Obligaţiunile se sting prin plată. Acestă stingere e indilerentă când. insuși datornicul îşi plătesce datoria: - E a „Un al treilea. însă nu va fi nici-odată în plecare să achite datoria „ în locul debitorului, de cât numai sub condiţiune ca să se conserve obli- gațiunea plătită, intrând el în drepturile şi acțiunele creditorului, - _ Cel de al “treilea putea, sub codul Calim., şi după plală, să ceară „Cessia: dritului cuvenit .creditorului SS 1878, 1874). ie „_ „Subrogaţiunea trebue să se lacă, din contră; sub codul actual ot - întrun timp cu-plata (art. 1107 cod. civ.). . a _ Subrogaţiunea e o ficțiune” juridică. Ficţiunele: însă presupun ca. existente fapte cari în realitate nu sunt existente. .. . 

1) Teoria franceză nu . recurge pentru regularea - - „ i enerale a iră a , p 2 ea : aceste! cestiunt la principiele .. imprejurăn execut antină ci admite numai că femeia singură pote să suspende după  
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Legiuitorul presupune în art.: 1107 seq, cod. civ. (erin. foinne) că ! 
o obligaţiune plătită nu e stinsă. | 

„„ Bubsistând însă obligaţiunea și după plată, ar trebui să fie indite- a 
rent când să face. subrogațiunea sai cesiunea..-  - 

- Art. 1107 cod. civ. dispune, cu tâte astea, de bine de răi, că subro- 
- gațiunea trebue să se lacă tot întrun timp cu plata. 

să „ Subrogatul. dobândesce i6te. driturile cuvenite. creditorului, _creanţa 
"- şi accesoriile creanței (fidejusiune,. ipotecă, etc.). 

"Creditorul răspunde, în sistemul. codului -Calimach, de „existenţa 
creanţei și a accesoriilor creanţei după distincţiunile următăre + 

Creditorul -trebue să primescă, nolens volens, plata din mâna. celui 
“ de al treilea, dacă acâsta se face. cu învoirea dalornicului ($ 1873 cod. 
„Calim.).. Creditorul -nu-e, în. asemenea cas, răspungător - de existenţa 
datoriei ($ 1873 cit.). .- 

" : Creditorul e, din contră, obligat la. garanţie, când consimle să pri 
“ mescă plata din -mâinele unui al ireilea. 

Dar și în acest de pe-urmă cas, dacă părţile aii avut înainte de 
t6te liberaţiunea daloriicului în vedere (Stubenrauch, III, p. 655) nu 

- există o altă responsabilitate „din: partea. creditorului “aparent da'bună 
credință, de cât numai că. trebue să restituiască ceea-ce a primit. 

Sunt, 'mi pare, hasardate distincţiunele . ă& priori, jacute „de juris- 
consulţii francezi, între cesiune şi .subrogaţiune 1). - 

Totul atârnă, sub acest raport, de la întențiunea părților. Există 
cesiune, dacă s'a. avut în vedere dobândirea drepturilor creditorului. 

„ - Creditorul n'a. înțeles, în asemenea 'cas, a primi plata, ci a înţeles: 
- a vinde: creanța : Nomen debiloris guodam nmiodo vendidit (L. 36, Ş 6, 

de îidejus.).. 
Să presupunem însă „că părţile ai avut, din contră, în vedere libe- 

rațiunea. daiornicului: In asemenea cas este adevărat a se dice, că cre- 
ditorul 'și-a primit plata cuvenită şi că, în raport cu dânsul, obligaţiunea 
e stinsă. Acestă obligaţiune subsistă atunci, prin electul unei fi ioțiuni juri- 
dice, numai îaţă în faţă cu datornicul. 

” “Nu se pste dice, & priori, că nu intervine” o “cesiune îutre credi- 
torul, care primesce” plata din mâna unui al treilea, şi acesta de pe urmă. 

Acestă plată s'a putut face tot aşa de bine în vederea liberațiuneă 
debitorul, precum s'a putut. face, de asemenea, în vederea cesiunei, 

- Numai prin cercetări d posteriori se pot deosebi aceste două ipotese, 
La cesiune, dice D.. Larombitre (t. III, art. 1250, No. 26) este din 

partea creditorului care  cedâză întențiune do a vinde; din -parlea cesi- .. 
narului întențiune de a. cumpăra. La subrogaţiunea.. convențională, 

- consimţită "de creditor, nu „este, din partea acestui: de pe urmă, de cât 
-- îulențiune de a primi plata, . 
"„  “Cestiunea însă de a se sci, care e intenţiunea părţilor, eo cestiuhe 
de fapi. 

D. Larombidre o consideră cu tote astea, nu: înţeleg. pentru care 
raţiuni, ca o quaestio juris. 

„Nu- ved, die, raţiunele acestei teorii. D, Larombiăre declară din contră, 

1) Darombitre, 1, art. 1930, “No. 25,
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- „mai.la vale. (op. 'cit. art. 1251, No. 48, în fine), că e lăsat Ja apreciarea 
tribunalelor de 'a decide, în fie-care cas particular, de există o cesiune - 

Sati o subrogaţiune. . ;- De 
>.» Beneticiul. cedendarum aciionum al ' dreptului - roman corespunde 
cu subrogaţiunea dreptului îrancez. Jurisconsulţii romani a asimilat insă 

„în totul acâstă-subrogaţiune cu cesiunea. . 
Acâstă asimilare" transpiră în. definitiv: din. $Ș 18783 și 1874 codul 

Calimach. a a a aa E 
„î."Subrogantul e prin urmare, şi sub codul nostru actual, întoemai 
„ca cedentul, obligat la garanţie (art. 1392 :cod. civ.,) el e, cu alte. vorbe, 
* rEspundător -de existenţa valabilă a creanţei şi a accesoriilor creanţei, dacă : 
nu se dovedesce că: părţile ai avut, din contră, in vedere-numai libera- 

ăi Susţiitorii părerei opuse pretind, din contră, că subrogantul nu e " „obligat la. garanţie, putându-se exercita în contra lui numai o conditio îndebili 1), - E a . «<Creditorul nu va .putea, sub- pretext de garanţie, să lie sustras de „«la judecătorii săi nâturali. El va putea să opue acţiunei în . repetiţiune „«tâte excepţiunele ce le:ar fi putut opune, debitorului, de exemplu exis- „«tenţa unei simple obligaţiuni naturale. El nu. va îi ţinut, dacă nu e de „„ «rea credinţă, de a. restitui, de cât numai profitul ce l'a avut, fără inte- "«rese și fără indemnitate - pentru cheltuelile de. plată saă de -chitanţă. «Acțiunea în garanţie nu va avea loc în “contra. lui de cât numai în „.* «casul' câid, consimţind „Subrogaţiunea, ar fi gârantat expres realitatea -<reanţei «sai dacă ar fi făcut, au Jonă, o adevărală cesiune». (Larom- biăre ari. 1250,.N0. 27)... II a a „ Subrogantul e obligat la garanţie; dacă a făcut, au fond, o adevt- “rată cesiune! . -. De a o a 
Așa este. iu Ma a | | | Așa -liind însă, -nu se pâte.face o. deosebire în principiu între 'subrogațiune și cesiune, putându-se pune în antitesă numai subrogaţiunea * sai cesiunea de o parte, Și plata ca atare, de'altă parte. , » Trebue să. se scruteze intențiunea :părţilor spre a se vedea ce sa „avut principalmente în vedere, cesiunea sai plata. - -. La subrogaţiunea legală de exemplu, ar îi un non-sens de a se dice, că subrogatul, 'făcend plata în mâna creditorului, a avut în vedere numai liberațiunea debitorului. Subrogatul a plătit, din contra (art. 1108 cod, . civ.), silit şi constrâns. de împrejurări ! EI a plătit numai și numai în vederea cesiunei/ Legea, subrogându-l de drept, a'presupus.0 cesiune acid. . . i a aie 
Repetăm : Numai pe calea interpretării. contractului, scrutându-se întențiunea părţilor, se pote afla ducă subrogaţiunea. constitue o cesiune sai o simplă plată. iu a 
Curtea de casaţie din Francia a decis la 4 Febr. 1846. că subro- "gaţiunea e supusă regulelor 'cesiunej. A _ 

  

1) Acesta e întradevir: efectul subrogațiuner dacă păr ile at avut rinci al mente în vedere lieraţiunea' debitorului, (v. supra,). . „păr , e >  



| “EXPUNEREA REGULELOR CODULUI ACTUAL 837. 

„_- Toullier, de asemenea, afirmă că creditorul, care consimte la o sub-. rogaţiune, e obligat la garanţie (t. VII, p. 140), 
: Troplong găsesce că creditorul, care a primit plata ca întâiă credilor (jus oiterenăi, art. 1108 cod.. civ. alin. ]), e supus la garanţie. - Autorul, pentru a proba acâstă soluțiune, -s'a referit la jntențiunea părilor: (Demolombe, t. XXVII, No: 323, 385. Hypotheques 1, No. 353 bis, . . in Îine). : o „ | - - 
„Acestă intenţiune, adaogă Troplong, -trebue să fie clară. 

Evident, judecătorii trebue să -se baseze pe probe convingătâre, iâr „nu pe indicii vage. : a E e „MI pare însă că e în sarcina creditorului, care alegă că părţile ai. „avut in vedere aumai liberaţiunea debitorului, să 'și dovedescă alega- iunea sa. .- ue A “ Subrogaţiunea trebue să fie făcută, dice legea, într'un timp cu plata (art. 1107 cod. civ.). Subrogaţiunea se deosibesce prin urmare de plată. | 
Subrogaţiunea nu constitue deci ă priori o nudă plată.. - ” , Creditorul, care susține contrariul, trebue să dovedâscă propunerea "ce o face -.. . i - 

Subrogaţiunea legală. . o .. - 

___*." Subrogaţiunea se face de drept : '1. In îolosul aceluia câre, fiind el însuși creditor, plătesce altui creditor ce are preferința (art. 110S cod. „civ. alin. I, $ 606 cod. Calim. V. Slubenrauch, t. IL, $ 462: 
2 şi 3. In folosul aceluia care,. fiind. obligat cu alţii sau pentru alţii 

la plata dătoriei, are interes a. o destace (art..1108 cod. civ. alin. 2 şi 3). 
Acâstă disposiţiune are mai cu deosebire de scop a protege pe code- 

bitorul unei obligaţinni - solidare sati pe fidejusorii cari ar plăti datoria întregă (Larombidre, art. 1951, No. 45). ă o 
„Art. 1108 cod. -civ. alin. Ile, sub acest raport, o repelițiune a 

disposițiunei $ 1191 cod. Calim. care coprinde : : : 
„+ “<Dacă unul din împreună datornici pentru totime a plătit din ale. 
„«sale întrega datorie, are dritul şi fără să ă fi mutat credilorul asupra 
“luă driturile şi jalbele lui, să c6ră de la cei-Talţi împreună datornici 

--” «întârcerea în părți de o Dotrivă.....» (Stubenrauch, III, $ 896)... 
„= Paragraiul 1191 cod. Calim. autorisă pe codebitorul solidar, care a 

plătit întrâga datorie, să câră de la toţi cei-l'alţi împreună dutornici - 
“întârcerea datoriei în părți de o potrivă, -întocmai precum se prescrie . : 
în art. 1058 cod. civ, (V. articolul d-lui Gr. G. P&uceseu, în Dregtul, 
anul II, No.65), 0. ii a | o] 

Fidejusorul -insă, care. a garantat pentru mai mulţi debitori solidari 
(ehiar dacă n'ar fi garantat pentru toți), are regres în contra fie-căruia 

„din ei pentru repetiţiunea” sumei totale ce ă plătit: (art. 1671 cod. civ,)1). 
Paragralul 1788 cod. Calim. dispune tot în sensul acesta :: 

> eAcel ce plătesce datoria altuia în driturile credilorului, și are 
-«voe să ceră de la datornic întârcerea datoriei pe care el a plătit:o în 

.- 1) Fidejusorele nu are acţiune contra .celor-L'alţi cofidejusori de cât pentru: por- 
- țiunea ce privesce pe fie-care (art. 1674 cod, c€iv,). - - - 

„AL. Degrâ, | Sa a a aa
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«locul aceluia; deci dar dator este creditorul ce a primit plata datoriei 
«să tradee plătitorului t6te ce are pentru dovada și siguranța datoriei, 
«adică : sipete, documente, amanele, îpoleci». 

| Acestă cesiune se numesce prestaţiune de acţiuni, praeslare 
acliones. . a | . | - 

Acestă cesiune nu e numai o cesiune a rangului ci o cesiune a 
creanței cu 16te accesoriile ei (Compar. Larombidre, “Obligations, art. 
1250 No. 87).. o - | 

„_ Acţiunea fidejusorului este identică cu aceea a creditorului. 
Regresul iidejusorului consistă, din contra, în dreptul roman, în o . 

actio mandati sati negoliorum gestorum  contraria (v. -Wândscheid, 
Pandeclen, a treia edit. $ 481, t..11).. | 

, Exemple de cesiune tacită, ca acele-a 8.$. 1191 și 1788-cod. Calim. 
-. se găsesc și în dreptul roman. e | 

Un cotutor, de exemplu, care a plătit întregul reliquat al gestiunei 
tutelei, avea în virtutea unei cesiuni tacite, dreptul de a exercita acţiunea 
pupilului (actio tutelae utilis), în contra celor-lalţi cotutori: 

Et si forte quis ex facto alterius tutoris condamnatus praestiterit..... 
nec ei smandatae sunt actiones : constitutum est utilem actionem tutori 
adversus contutorem dandam (L. 1, $ 13, Dig. de tut: et ration. distrah.), 
„Acesta aclio utiliss nu era acţiunea negoliuni gestorum, ci acţiunea 
lulelae utilis. Ghiicl, Pandecten,. XVII, $ 1336 a. p. 380 sqq.).- 
„4 Subrogaţiunea se face în fine de drept în folosul eredelui bene- 
ficiar, care a plătit din starea sa datoriile - succesiunei (art. 1108 cod “div, alin. 4, compar. $ 1042 cod, Calim). PE i 

Și eredele aparent, care plătesce O. datorie a succesiunei din starea 
sa proprie, e în puterea legei subrogat în drepturile creditorilor pe cari “i plătesce (Larombiere, ap. cit, art. 1251-No. 81). (Dreptul, 1874)... 

OO 

Dovada cu martori după codul Napoleon. şi le- 
gislaţiunea, comparată. Indoială fiind, cari sunt efectele 
formei excepţional prescrisă; de lege ? Legislaţiune com- 
parată, Legiuirea Caragea, Jurisprudenţă greşită. Insem- 

nătatea vechiului drept al ţărei. - | 

Cuprinde un adevăr prin sine însuși învederat art. 1341 codul Napo- leon (1191 român) glăsuitor că dovada despre un lucru de o: sumă sait -val6re mai mare de 150 lei, chiar pentru deposit voluntar, nu se pâte .- face de cât saă prin act autentic, saii prin act sub semnătură privată ? E vădit principiul acesta că, de două ori două face patru ? Indoiala Dâmne! e mult indreptaţită mai cu s&mă în acestă materie, Să Dacă, în adevăr, dovada cu martori e. nesigură, pericul6să, prăpăs- ti6să, nu se pâle dice acelaș lucru şi despre cele-l'alte dovedi? Nu este - ŞI expertisa costisitore şi invăluitore de procedură ? Un înscris în doi | peri, șirei, capriţios, nu'e un pericol şi mai mare pentru cei simpli şi naivi de cât dovada cu -martori ? Nu e de temut că partea, căreia îi dai  
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jurământul, va jura strâmb? De ce dar să trecem numai dovada cu 
martori în cartea cea negră a bănuelei ? „. E 
___Nu-e mai bine şi mai spornic să ne ferim noi singuri de protivnicii 

noștri gata sâ ne sape prin dovegi amăgitâre, de cât să ne robim unor 
opriri legale, cari ne: pot îolosi, dar se. pot și sparge în capul nostru, cari 
sunt contrare libertăţii de a contracta, experienţei doveditâre că însăși | 
straja n6stră ne apără mai bine de cât oprirea legală, dreptului natural, | 
luptei pentru .viaţă la care ne îndâmnă natura ? . 

| In zadar s'ar. întâmpina că cei săraci nu sunt în stare să se ajute 
- Singuri, ai nevoe de scutul statului, de socialisarea justiţiei prin opriri 

ocrotitâre, căci adevărul este că cei desmoșteniţi n'aii procese mari și 
nu se bucură prin urmare de oprirea dovezii cu martori, pentru o sumă 
sau valore mai mare de 150 lei, oprire care ajută pe cei bogaţi, darnu 
r&sare s6rele ocrotitor și pentru cei lipsiţi de mijlâce.. RE 

. Accolas, biciueşte prin urmare fără milă oprirea de care e vorba - 
- şi pe legiștii cari ai născocit-o. «Parlez, dice el, du droit naturel au 
legiste; il ne comprend pas; Otez-lui le râglement, la societ devient ă 
ses yeux une 6nigme, un chaos, elle va crouler. Le reglement c'est vordre 
public. Singulier ordre public ou l'on protege les. individus malgră eux, 
Et qu'est-ce qui est protege ici? Le riche; le pauvre n'a pas de gros 
proces 1)». - i 

“Experienţa dovedesce,. ce e mai mult, că art. 1341 codul Napoieon, 
„departe de.a ocroti serios pe cei bogaţi, înmulţesce numai procesele și 
hrănesce cârciocurile. Art. 1348 codul Napoleon (1198 român) hotărăsce 
în. adevăr. că art. 1341 citat nu se aplică când creditorului nu i-a fost: 

- cu putință de a'şi scâte o dovadă scrisă. Neputinţa, care. înlătură ast-fel 
aplicarea art. 1341 cit., pâte să fie, fisică sai morală. Când. există o. 

“neputinţă morală ? Jurisprudenţa înțelege lucrul întrun fel, doctrina în 
alt-lel, o” desbinare care -deschide pârta tutor -sofismelor. 

Mai este şi o altă împrejurare. Codul nostru comercial (art. 46 ct. 
'44 ital. şi 317 german) legiuesce' că obligaţiunile comerciale și liberațiu- 
nile “se dovedesc cu martori, de câte ori autoritatea judecătorescă ar 
crede că trebue să primâscă dovada testimonială şi acesta chiar în casu- 
rile prevădute de art. 1191 codul civil. Hotarul însă între daraverile civile 

.Şi cele comerciale e adesea î6rte greii de așezat. Dacă dar se upresce - 
dovada cu- martori în materie civilă, iar în materie comercială nu, se 
nasce, o mare nesiguranţă de drept. Insăşi daraverile civile se îndeplinese 
astădi, în timpul vaporului şi al electricităţii, cu o mare iuțâlă, care nu 
„suferă străgănirea . înscrisurilor, . -. - , 
„.- Dovada cu martori pentru un lucru 6re-care de o sumă sai de o 

„val6re 'mai însemnată (ce n'est pas pour des. bagatelles qu'on se procure 
de aux i6moins), pote să fie, o recun6scem, pericul6să, dar ce este acest 
pericol îață cu marile neajunsuri de mai sus, cari însoțesc oprirea probei 

- cu martori ? Care sumă sai valdre apoi e aşa de mare ca să ispitescă 
„pe cei de rea credinţă să mituiască martori ? După codul Napoleon peri- 
-colul începe de la 150 îranci, după codul italian de la 500 lire (saii iranci) 

N 

1) Accolas; Manuel de droit civil, . II, pag. 949—950,
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şi mai sus!). - . "“ Vidară se rostesce în adevăr în acestă privinţă ast-tel: «E cs da “scommeltere che, quando si dovesse rivedere pur. questo codice, le lire "500 sarebbero portate ancora” piu in su. Difatti, non ostante la maggiore autorită dell'atto scritto, poich la prova piu pronta e spedita per testi- 

în sus, Autorii italieni socotese Chiar că suma de 500 lire trebue urcată 

monii: risponde meglio allindole aitaccendata delbstă nostra, -€ naturale | “che quelia deba cedere alcuna volta il campo a questa 2)». Va să dică, dacă ar li să se revizuiască codul civil italian, suma de 500 lire va. - trebui să fie purtată şi mai sus, ştiut fiind că dovada cu martori răspunde „mai bine nevoilor timpulii nostru de cât dovada scrisă. | Incheiem prin urmare şi dicem că art. 1341 codul Napoleon (1191 român) nu este o ralio.scripla, un axiom netăgăduit, un adevăr absolut. „Ai din contra un bun temeii, dovadă-argumentele de mai sus, Şi legiui- rile cari. îngăduesc nemărginit dovada cu mariori pentru 'un lucru de o val6re ori cât de mare. Ba putem dice că acest de pe urmă sistem e “îmbrățișat de cele mai multe legiuiri, așa de codul: austriac (Ş SSa'ci, $ 1176 Calimach), da codul. Sviţerian asupra obligaţiunilor (art. 9), de „proiectul unui 'cod civil german ($ 91), 'etc., cari primesc dovada cu mar- tori, ori cât de mare 'fie preţul 3). -.: 
Ori-care ar îi însă” părerea n6stră asupra problemului de mai sus, “pe care lam atins numai în trâcăt, aceea ce ne interesâză mai cu s6mă | în cercetarea de -îaţă este o altă întrebare, care se l6gă cu cele de mai. Sus, anume aceea de a se',sci ce urmare este a se păzi când legea „Cere prin eaxcepțiune un înscris, aceea ce: face .codul ' Napoleon prin "articolele 1715,.2044, 2085, ete. (art. 1416, 1697, 1705 codul civil român), - codul austriac prin: ŞŞ 434, 435, 578, 1178, 1249, ete.? „ Inserisul' este el 'cerut în asemenea cas ad solemnilatem sati numai - - ad probationein ? Vom: răspunde ia acâstă întrebare întâi și intâi din “punctul de vedere al codului austriac și al celor-Palte legiuiri, cari pri- - mesc dovada cu martori pentru un lucru 'de-o valGre ori cât de mare şi nu supun -prin urmare contractele, -în termeni imperativi, nici indirect, la vre-o lormă, în ceea ce privesce dovedirea lor.. . - " Incepem cu codul federal asupra obligaţianilor. din 14 Iubie 1881. . Nu opresce codul sviţerian dovada cu martori, lie prețul ori cât de mare, » Scutesce prin urmare dovedirea contractelor de ori-ce formă și hotărăsce „în art. 9: «Contractele nu Sunt supuse la nici o iormă deosebită, din - punctul de. vedere a validitaţei lor, de : cât în puterea unei prescrip- | ţiuni deosebiie'a legei». Principiul este prin urmare că legea cere numai excepţionul iorme pentru validarea contractelor, nici-odată însă pentru dovedirea lor, .. : e 

„Că așa este, reese până la evidență din partea. a doua a art. 9. .- În a 
- - - 

1) După art. 1191 codul civil, hotarul este suma de 150. Les, după art, 478 codul * 
„_Com., suma s'a urcat la 500 ler. S'a tradus ast-fel în pripă art. 454 ital „ uitându-se. 

eă art. nostru 1191 codul Civil se deosibesce de art. 1341 codul civil italian, | . 
: 2) V. Vidari, Corso di diritto commerciale, t. II, No. 1937, A 

N 3) V. Motive zu dem Entwurfe eines biirgerlichen Gesetzbuches. fiir Deutsch- 
and, lo $ 91, paă. 178 urm.-V, şi Finfihrungsgeseta zu Civilprocessorânuny, 

3 .- Ze PR , 
| ” - .   

-.
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cit., unde se dice: «In lipsă de disposiţiune asupra: însemnălăţei și elec- 
telor iormei prescrise, contractul nu are tărie de cât dacă acâstă formă 
a îost păzită». Va să dică, cână, prin. derogaţiune la principial scutirei 
de forme, legea prescrie prin excepţiune pentru un contract sati altul o 
iormă, contractul e nul, 'dacă nu sa păzit -lorma, aceea ce însemnă că, 
îndoială fiind, se presupune că forma e prescrisă ad solemnitatem. Na 

-“ Trecem acum la codul austriac. Nici acest cod nu supune con- 
“iraciele, în ceea ce privesce dovedirea lor, la vre-o iormă, cum reese 
din $ 883 austriac (cf. 1176 Calimach), care sună ast-lel :. «Tocmela pâte 
să se iacă; verbal saii în scris, dinaintea judecătoriei sati afară de jude- - 
cătorie, cu sai fără martori. Acestă “ deosebire a iormei nu face nici o. 
deosebire în privinţa obligaţiunei, afară de casurile anume -prevădute de 
lege>. Obligaţiunea rămâne prin urmare în picidre, îără deosebire de sa 
făcut într'o iormă saii alta, dacă legea nu hotărăsce alt-îel, 
„Iată însă; presupunem, că legea dispune alt-fel. Inţelege legiuitorul 

„atunci că forma e prescrisă ad solemnilalem sati e vorba atunci numai 
de un nudum praeceplum ? Dacă percurgem casurile în cari legea aus- 
triacă prescrie o anume formă ($$ 434, 435, 578, 1178, 1249), ne încre- 
dințăm de îndată că paragratele .regulatâre ale acestor excepţiuni sunt 
concepute în termeni” imperativi. Urmeză deci dar neapărat că legea înţe- 

” lege a împune părţilor acestă formă şi nu de a le da numai un Slat de 
a întrebuința mai bine o îormă de cât alta. a - 

Unger, marele jurisconsult, austriac, învaţă prin urmare: <Când 
legea. prescrie o formă, în care trebue să fie rostită voinţa” părţilor, : 

_- regula este, îndoială fiind, că numai declaraţiunea făcută în acestă formă 
„e valabilă, așa că ori-ce declaraţiune. dată. în altă formă e fără tărie, 
Forma prescrisă de lege trece prin urmare, îndoială fiind, drept cerința 
esenţială a contractului (v. $$ 434, 435, 578, 1178, 1249) şi nepăzirea 
ei în cel mai mic punct aduce cu sine nulitatea tocmelei» 1). +, 

„ Tot așa reguleză lucrul şi proiectul unui cod civil german care, în .. 
deosebire de art. 1341 codul Napoleon, dar în conglăsuire cu'art. 9 codul - 
lederal de : obligaţiuni şi $ 882 austriac, se rostesce asupra: întrebărei 
n6stre ritos ast-iel ($ 91): <Pentrn contracte se cere o lormă deosebită 
numaj dacă o prescrie o anume lege. Contractul e nul, dacă nu se 
păzesce iorma anums prescrisă, întru cât nu se hotărăsce contrariul». 

Trecem acum la codul Napoleon și la cele-lalte legiuiri cari şi-aii 
însușit sistemul napoleonean, adică la codul italian (art. 1341), holandes 

(art. 1933), ete., cari în deosebire de legiuirile de mai sus, opresc dovada 
cu martori pentru un lucru de o val6re mai mare de 150 franci, 500 

- lire, 300 florini, şi cer ast-iel indirect, în termeni proibitivi, forme pea-- 
-iru dovedirea contractelor, Ia Aa _ 

. „Vom; vorbi înainte de i6te de codul civil italian, și acesta pentru 
cuventul simplu că -codul acesta, de şi opresce dovada cu martori pentru 

“un lucru de o val6re mai 'mare de 500 lire și s'ar părea prin urmare că .. 
înțelege a'constinţi principiul că, îndoială fiind, forma excepțional pres- - 
crisă aduce cu sine oprirea probei cu martori, ori cât de mic fie-prețul, 

 VY, Unger, System des „oisterreichischen “Privatrechis, Il, 3:86, pag. 114 Di 
text şi nota 7. n : | ÎN: 7
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a găsit din contră cu cale să se apropie de “sistemul contrar adoptat de 
legea austriacă, de codul iederal şi de proiectul german, aceea-ca r6ese din art. 1314 codul civil italian, care hotărăsce limpede şi lămurit: | 

Trebue să se facă prin act public; sati prin act sub semnătură pri- vată, sub pedepsă de nulitate. - EI 
-.]. Convenţiunile pentru trecerea propristăței de nemișcătâre - sai alte bunuri ori drepturi primitâre de ipotecă, sub reserva disposiţiunilor privitâre la rentele asupra Statului; ! i a | 2. Convenţiunile constituitâre saii schimbătore de servituţi fonciare, sati de drepturi de us sai abitaţiune, sai regulătâre a trecerei exerci- ţiului dreptului de usuliruct; - - 
3. Actele de renunțare la drepturile. pomenite în numerele pre- mergătâre; d o - „4. Contractele de locaţiune de „nemișcătâre, _ dacă . termenul trece peste nouă ani; i . d. Contractele: de tovărăşie cari ati de obiect lolosința de bunuri „nemișcăt6re, 'dacă durata tovărășiei e nehotărâtă saă trece peste nouă ani; 6. Actele constituitâre de rentă perpetuă sau pe viaţă; 7. Transacţiunile ; - 
8. Cele-talle acte în deosebi arătate de lege». :  ; a Un asemenea articol nu se găsesce însă în codul Napoleon sai în codul nostru civil de astă-di. Ce dar trebue să hotărâm ? Când codul “Napoleon cere excepţional un înscris, înscrisul este el atunci, îndoială „ ind, neapărat numai pentru dovadă saă sub pedâpsă de nulitate ? Codul " Napoleon aşâză excepţiona! cerința unui înscris în materie de antichresă (art. 2085),:de locaţiune (art. 1715), de (ransacţiune (ârt. 2044), de impru- mut cu dobândă (art. 1907), ele, . 
Forma e :prescrisă în aceste casuri” în termeni imperativi. E vorba “prin urmare fără nici o îndoială de o derogare la dreptul comun; Care e insă întinderea acestei excepţiuni ? Un lucru e, întâiă Și întâi, sigur - Şi netăgăduit, anume că în casurile prevădute de articolele 1715, 20.44 Şi 2085 codul Napoleon, nu ss pâte primi dovada cu martori, or cât de mic fie preţul. Art. 1715 codul Napoleon (ct. art. 1416 codul civil român) „O spune ritos. Reese din expunerea de motive a legei iranceze că sanc- ţiunea .e aceiași și în cele-l'alte casuri 1). a 

- 1) Dar'când există un început de dovadă scrisă 2 E exclusă şi atuncI.dovada ! cu martori în materie de trunsacțiune, scopul transacțiunel fiind de a pune un capăt contestaţiuney, scop care nu s'ar putea atinge, dacă s'ar putea dovedi lransacţiunea cu martori. Cât pentru locaţiune (ait. 1715 fr. cf. art. “1416 român), unil cred că nue | primilă altă dovadă de cât jurământul (art.: 1416 în fine), dar neindoios este că Loca= țiunea se pâte dovedi cu martori când titlul s'a pierdut ; deci art, 1416 nu se împo-' trivesce la primirea probei cu martori când există un inceput de dovadă serisă,. In 
Franţa există o controversă asupra întrebărey, dacă, în cas de început de dovadă, anti- 
chresa se pâte dovedi cu martori, controversă care pe noi nu ne privesce, de Gre-ce 
art. nostru 1698, in deosebire de art. 2085 fr, departe de a deroga la dreptul comun, hotă- . 
răsce din contră ritos : «Acest contract trebue să fie făcut înscris şi transcris, întru cât 
este o datorie mu! mare de 150 lei». Amanetul, din contră, în deosebire de antichresă, 
trebue să fie făcut, când datoria trece peste 150 let, prin act scris şi înregistrat (art, - 
2074 fr, cf.-1686 român) sub pedepsă, de -nulitate faţă cu cel de al treilea (arg. a verbo 
<preferenţă>). Nu cere îa fine art. nostru 1589 în deosebire. de art. 1907 fr., un înscris 
în. materie de împrumut cu dobândă şi bine face, V. Savignuy, Obligationenrecht LI $ 
16, pag, 238. _. 

- „- Su
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„- Begulu aşa” dar este că, când legea cere excepţional un înscris, 
lipsa înscrisului aduce cu sine, dacă nulitatea nu e expres (v. art. 800 
comb. cu art. 1168 român, ete.) saii implicit (v. art. 1772 român, ete.) 
sancţionată de lege, numai înlăturarea probei cu martori şi presumţiuni, 
oră cât de mic [ie prețul, existenţa contractului putându-se: de altminteri 
dovedi prin mărturisirea părței şi prin jurământ, - . 

Împărtăşesce regula acâsta şi în materie comercială ? Art. 55'al - 
codului nostru comercial (cî. art. 53 ital.) răspunde: «Când, codicele” 
comercial cere proba prin scris, proba testimonială nu pote îi admisă 
de cât în casurile în cari ea este permisă şi de codicele civil». Ce vrea 

să dică acâsta? «Il che vuol dire, lămuresce D. Vidari, che la scritura.. 
pud anche .essere voluta, senza che la mancanza sua importi sempre la 

“ nullită, allorche questa non sia espressamente o implicilamente sancila»!). 
Cere codui comercial un anume înscris numai -pentru dovadă şi 

nu sub pedepsă de nulitate în- casurile prevădute de art. 478, 557, 371 
etc. În aceste casuri deci, dacă există un înscris, nu.se pâte primi dovada 
cu martori în contra, sai peste ceea-ce coprinde actul, nici despre ceea 
ce s'ar pretinde că sar îi qis înainte, în timpul sai în urma confecţiunii 
actului (art. 1191 codul civil, alin. 2), : 

„Care-i însă- sancţiunea lipsei înscrisului cerut de lege numai pentru 
probă ? Proba testimonială (deci nu și acea prin mărturisirea părţei saii 
prin jurământ), hotărăsce art. 55 cit., nu pâte îi admisă de cât în casu- 
rile în cari ea este- permisă şi de codul civil.-Va să dică, e primită 

" dovada prin martori şi presumţiuni, dacă există un inceput-. de dovadă 
scrisă (art. 1197 codul civil) saii dacă creditorului nu "i-a îost cu putință 
a'şi. procura o dovadă scrisă2). e | Me 

Trimete, după cum vedem, art. 55 cit. pantru deslegarea întrebărei 
n6stre la legea civilă. Art. 1 codul com. hotărăsce în adevăr: «Unde 
legea comercială nu dispune, se aplică codul civil». Codul civil e un 
drept subsidiar şi pentru legea comercială germană (v. art. 1 codul com. 

- german). Principiul este deci acelaș în materie comercială şi civilă. Tre- 
bue așa dar să cercetăm cum se rostesce legea civilă în fie-care ţară 

1) Vidari,: Corso di diritto commerciale, t. III, No. 1937. Nulitatea e expresă 

în casurile prevădute de art. 251 (270 român), 590 (602 român), 522 (532 român): 
Nulitatea există numa! faţă cu cel de al treilea în casurile prevădute de art. 98 ital, 
sai 98 român. (V. Vidari, |, No. 573), de art. 481 (491 români, de art. 485 ital. sati 4y5 

„ român). (V. Marghieri, 1 diritto conmerciale, t. II, No. 514, ete.). Nulitatea e vir- 
tuală în 'casurile regulate de art. 590 (602 român), de art. 183,493 român), de art. 420 
(445 român), ete. Nulitatea e absolută şi se pote invâca şi de părţile contractante în 

"- casurile prevădute de art, 351 (270 tromân), de art. 483 ital, sati 493 român (Are. 
“art. 918 ital.-saă 940 român. V. Jarghieri, op. cit. şi Vidari. V, No. 5141 şi 5149), 
de art, 420 ital. sau 445 român (Arg.-art. 422 sai 447 român), V. Marghieri, op. cit. 

2) Ajunge şi o neputinţă morală. Există o neputinţă morală, se dice, şi pentru 
- daraverile ce:se fac în bilciuri, căci s'ar desfiinta bilciurile, dacă s'ar cere un înscris, . 
Art. 55 codul com. oprește, de şi nu o spune ritos, şi dovada prin presunaţiună, Pre- 
sumțiunile 'sunt în adevăr tot aşa de nesigure ca şi dovada cu martori, lucru pentru 
care art. 1203 codul civil, şi hotărăşte că presumțiunile sunt oprite: când e oprită şi 

dovada cu martori. In tăcerea legel comerciale adică trebue să aplicăm codul. civil 

(art, 1 codul com.). Adăogăm în trâcăt că articolele- 478, 557, 571, etc. codul com. cer” 

un înscris pentru constatarea obligaţiunei, pe când art. 318 .codul com, nu reclamă 

un înscris pentru constatarea liberaţiunel. - 

-
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asupra întrebărei: Care este, îndouială fiind, sancţiunea de urmat, când legea. cere prin excepțiune o anume formă? * A 
Codul Nâpoleon- și cele-/'alte legiuiri, cari: pășesc pe .urma acestui cod, oprese dovada cu martori pentru un lucru care trece peste o sumă . saii val6re Gre-care. Prin urmare, când aceste legiuiri” cer prin excep- ţiune un înscris, sancţiunea este, indoială fiind, că, în lipsă de înscris nu e primită dovada prin martori sati presumţiuni, oră cât de mic fie prețul (v. însă art. 1314 codul civil ital). Legea austriacă din contră, codul federal de obligaţiuni, proiectul german, etc., primesc, în principii, Şi in regulă generală, dovada cu martori, ori cât de mare fie preţul. Urmeză așa dar neapărat că, când aceste de pe urmă legiuiri pres- crii excepţional o anume formă, sancţiunea, îndouială fiind, nu pâte să fie de cât nulitatea contractului, Un legiuitor, în adevăr, care primesce . în general tâte dovedile, fără * deosebire, şi hotărăsce “apoi în termeni “imperativi sau restrictivi că 'un contract 6re-care nu se pâle iace de cât prin scris, iarăşi fără deosebire, ce alta pote să înțelegă el de cât că oprită este, ori-ce altlă..dovadă, afară de aceea prin scris ? Că așa este, se recunâsce anume de codul federal de obligaţiuni (art.. 9) şi de proiectul german ($ 91). Indoială- fiind asupra  efeclelor formei excepţional prescrisă de. lege, contractul e ul dacă nu se păzesce forma. Unger învaţă același lucru pentru dreptul austriac, ZP6l și FEnde- man, etc. pentru dreptul comercial german. IVindscheid ajunge la ace- lași rezultat cu privire la dreptul Comun. german, argumentând “că legea comună germană, în deosebire de art. 1341 codul Napoleon, nu prevede . nicăeri în termeni proibitivi torme pentru dovedirea contractelor. 1). „Teoria acâsta nu are.pentru noi numai un interes academie. Codul Caragea, în - adevăr, ca și dreptul german, se deosibesce esenţial de codul Napoleon și de codul nostru civil de astă-di, nu prescrie nicăeri în ter- meni proibitivi forme pentru dovedirea contractelor. (v. însă art. 1341 codul Napoleon şi art. 1191 român), nu opresce dovada cu martori pentru un lucru de o val6re mai mare de. 150 lei. Cere însă une-ori şi codul Caragea, prin. excepţiune, un inscris în termeni imperativi saii restrictivi. Așa hotărăsce art. G partea li, cap. II codul Caragea, că vindarea de lucruri nemișcătâre să se facă numai prin înscris şi egalizare (ci. $ 577 codul Calimach). E dar nulă vindarea făcută fără înscris? Codul Caragea nu o spune anume. După cele de mai sus însă, e vădit lucru _Că, când legea „Caragea cere prin escepţiune un înscris, sancţiunea nea- p&rată, indouială fiind, este că inserisul e cerut ad solemnitalem, adică sub pedâpsă de nulitate sai neexistenţă. a e In adevăr, cum să dicem contrar evidenţei chiar că, când Caragea cere excepţional “un înscris, dânsul înţelege, „Îndouială fiind, să oprâscă: 

a: 1) Unger, op. cit. loc, cit, The s8 58— a Za . rect $ 95. ÎVindsclieid, Pendactae pla e 8 58 pe Ag demanr, ZI Cai „Şi când părțile înainte de a se uni verbal asupra conlractului se învoese spre alcă- 
ţuirea tocmeler înscris, V. $ 854 austr, (Cf. 1177 Calimach) şi $ 91 proiectul german., 

- de asemeneu Saviguy, Obligationenrecht, $.77, p. 243—044, Puchta, Pandecten, -- Ă Al 4 nds, ppandocten, $ 232, nota 3, Wăchter, Pandecten, II, $ 185, p. 302 - Ma 8,8 tt eu AȚR, o%uMpelen înte lol pane 
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numai dovada cu martori, nu însă și aceea prin mărturisirea părței sai prin jurămint ? Nu reese de nicăeri că legea Caragea bănuesce mai mult dovada cu martori de câi cele-Valte doveqi.. Codul Caragea nu coprinde „Mică-eri o regulă ca aceea consiinţită de art. 1341 codul Napoleon, nu "prescrie nicăeri cu termeni imperativi sai proibitivi indirect iorme pentru dovedirea contractelor. . Pe | | "Inalta Curte. (v. cas. s. I din 25. Ianuarie 1895, Bulet., p. 37—38) a "hotărât prin urmare cu drept cuvânt că o vîndare de nemișcătâre petrecută Sub codul Caragea nu se pâte dovedi cu martori și presumţiuni, dar. "şi-a . motivat, credem noi, greșit. acestă drâptă deslegare turnând în texiele - codului Caragea ideile codului Napoleon prin consideraţiunile următâre : „- «Considerând că, dacă pentru vindarea, imobililor, art; 6, p. II, c. “II, codul Caragea prescrie ca vindarea să se facă numai. în scris, acesta | nu însemnă alia de cât că, pentru siguranţa . dreptului de . proprietate imobiliară, vindarea să nu se p6tă constata, mai cu s6mă aţă cu cei de al treilea, de “cât prin: înscris ; între părţi insă vindarea se putea dovedi . de alt-minteri și prin mărturisirea. şi prin jurământul părței, care - dovedesce că contractul de vindare, chiar al unui imobil, nu e un con-: traci solemn, însă modul de dovedire al contractului e mărginit ; 
„ «Considerând că proba cu martori nu putea fi admisă, cum cerea partea, căci acestă probă este oprită de legiuitor prin articolele citate de codul Caragea, cari prescriii constatarea prin înscris şi legalizare, forme a căror scop era a nu face proprietatea imobiliară nesigură şi atârnând „totul de la depunerile unor martori ; că, dacă . în general. proba prin 

- martori era admisă, acâsta nu era adevărat când legea cerea anume 6re- care iorme; că dacă nici martorii nu puteaii îi admiși, apoi de sigur că nici de presumpţiunile invocale nu avea a se ţine sâmă». . 
„_. Motivarea de mai sus, care 'mi pare astă-di contrară textelor şi 

spiritului codului Caragea, mi-a făcut din contră la început, o mărturi- _sesc, impresiunea unui raţionament în totul și în tâte potrivit matema- 
- ticei juridice, care trebue să fie aceiași pentru Caragea şi Napoleon, atât 
“mai stăpânit şi pe mine ideile codului Napoleon -și atât m'a coprins şi 
pe iiiine uitarea absolută în care a cădut vechea nâstră iradiţiune, 

In adevăr, abia după o lungă şi stăruitâre "cugetare, care singură - 
ne, pâte înlesni trecerea de la imitaţiunea adormitâre la 'reintrarea în îire 

” şi liberul examen, am început să zăresc în'fine deosebirea cea mare care există în acestă. privinţă între .legea - Caragea și codul Napoleon, am 
început: să mă îneredinţez şi de astă dată că nu. ajunge. să cun6scem 
codul Napoleon, ci irebue încă să. facem cercetări istorice. și originale, „lucru “pentru care deplângem că nu există la noi o catedră pentru isto- 
ria dreptului ţărei.: - a | 

Nu are de bună s6mă a face filosofia dreptului, însuși Lassalle ne-o 
„spune, cu categorii curat logice, ci cu categorii îstorico-logice, are adică a - 
-Se ocupa nu cu ideea de drept în general, ci cu ideea de drept greâcă, ro- 
mană, germană, etc. știut îiind că ideea de drept se desvoltă prin evoluţiuni 

„istorice, adică că dreptul posiliv şi istoria -fie-cărei. națiuni e punctul -de 
pornire" a - propășirei juridice care. nu se pote realisa decât treptat 1), 

  

1) Lassalle, System der ermvorbenen Rechte, Lp. 70 text şi nota 1.
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Geniul colectiv al naţiunei, aşa fiind, e singura fântână a propăşirei 
n6stre juridice şi mijlocul pentru acest siirșit este mai întâiă analisa și 
generâlisarea empirică, pe care o face cu multă înţelepciune magistratura, 
apoi generalisarea raţională sintetică, sciinţilică, pe care ei abia o zăresc, 
dânsa: rezervată fiind în cele din urmă șcâlei n6stre de drept, care înainte 
de tâte chemată este să întemeeze prin studii seri6se, cari vor lua locul 

- clișeurilor din cărţile streine, o ştiinţă de drept specitică și originală 1), 
"Ar fi în adevăr clădit pe nisip dreptul strein, pe care lam introdus. 

în ţară, dacă nu lam altoi pe vechea nâstră tradițiune. «Sans Pimilation 
hereditaire,-sans la tradition, lămuresce îcrte bine d. G. Zarde, Pinven- 
tion, la nouveaut€, mourrait inutile sur place, la premiere s'attuchant â 
la seconde, comme Pombre au corps, ou plutât comme la lumicre î la 
lampe. Les râvolutions les plus fortes aspirent ă se traditionnaliser pour 
ainisi dire...» 2). (Dreptul, 1895).. - - PR: 

  

-Soluţiunea dată unei cestiuni incidentale numai 
pentru motivarea hotărârei, care judecă, cererea, princi- 
pală, are ea puterea de lucru judecat? Hotărârea dată 

„de Curtea de casaţiune în secţiuni-unite, în conformitate 
cu art. 74 legea organisărei Curţei de casaţiune, are ea 

autoritatea de lucru judecat? 
O lungă experienţă arată că nesiguranța dreptului, renâscerea proce- selor din cenuşa lor, şiretenia avocatului care ține pentru clientul stă „ pururea deschisă o portiţă de din dos, zădărnicind autoritatea lucrului “ judecat, e un răi de-nesulerit. Cum să | preîntâmpinăm ? 

“Legiuitorul are alternativa saii să exagereze . lormalismul dreptului, să iacă din hotărâre. un îel de polip, care să strângă sub picidrele sale monstrudse, tote raporturile de drept expres sati implicit deduse în jude- cată, să admită adică că și motivele (obiective) ai putere de lucru judecat, saii (şi nu stăm pe gând să. adoptăm acestă parte a alternativei) să lase părţilor. grija să lecuiască răul, stăruind prin conclusiună formale ca “judecătorul. să .stabilescă definitiv și cu putere de lucru judecat tote raporturile de drept relevante în causă. Ea 
———————— _ , ai . - 

1) Dacă marit meşteri at limbei române,- care ai reînviat vechia ” şi strămo- şasca limbă populară s'ar ocupa cu ştiinţa dreptuluy, comentarele nostre juridice ar îatrece atunci în curând pe cele streine. Ideia modernă de drept ar căpăta atunet cu impul o formă ma! intuitivă, o nuanţă caracteristică, un colorit original. Ar tăia atunci! date ue gostru în carne vie, ar stârpi neologismele netrebnice, n'ar cruța pe Stan 
-_„_„ Juristul, trebue fără înduoială să se distingă prin politeţe şi urbanitate, dar nu strică să, întrebuinţeze la nevoe şi niţică îndrăsnelă Trehue îi, Sdevăr să deosebim za eta izantină (quand le bon ton arrive, le bon sens se retire] de politeța de bun simţ. Are să urgă multă apă pe gârlă până ne vom apropia de ideea platonică de Sea fane cs vechil. romani nu erai: îndrăsneţi, să'şi aducă aminte că consulul jemiliua caurus a fost brutal față cu un pretor, care nu s'a sculat, pe când trecea el. [ vering Geist des Romischen Rechtes, II, $ 35 p. 275] aceea ce este de sigur o o lipsă de urbanitate, pe care aslă-dt am înfiera-o cu toții - o - 2) G. Tarde, Les lois de Vimitatiou, pag. 3232-3894, - 

.
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--Energia- voinței individuale produce resultate mai: bune de cât iormalismul cel mai pertect. -Riscăm să lacem * pasul nenorocit .. de la sublim lă ridicul, dacă nu controlăm neobosit activitatea juristuluj, dacă nu ne lumiliarisăm singuri cu technica juridică trebuinci6să pentru condu- cerea alacerilor  n6stre, dacă -nu preintâmpinăm pria presenţa n6stră .. negligenţa posibilă a avocatului, dacă ținem mai mult la pacea, care ne. moleşesce (mai bine o învoiala strâmbă de cât o judecată dreptă), de cât la lupta, care ne oțelesce. | Ă pe i | - Hotărârea dar nu pâte să mergă mai departe de cât intenţiunea _ părţilor exprimată în cererile. lor și relevată în considerantele hotărârei. Legea 20 Dig., 44, 2, dice în acestă privință: «...nec obslalurum excep- tionem -(rei judicatăe), quod non sit petit, nec judez în judicio sensisset. Hotărârea, care admite pe un copil la moştenirea tatălui săi, nu are putere de.lucru judecat asupra: statului de copil legitim, care n'a - iost direct şi nemijlocit Supus aprecierei judecătorului (legea 1 codice, 3, 8). Judecătorul, statuând asupra revendicărei cu titlu ereditar, sai condemnând la. plată de dobândi, nu dă o hotărâre implicită asupra - “titlului ereditar sai asupra existenţei creanţei capitalului. Hotărârea, cure admile o servitute, validâză o ipotecă, nu resolyă implicit cestiunea „ proprietăţei (L. 15 $ 4: Digeste, 42, 1). A E | 
In casurile. acestea cestiunea incidentală se discută” în hotărâre numai ca să se moliveze, să se justifice soluţiunea dată asupra cestiunei : principale; asupra punctului cerut prin petiţiune, ra 

„E evident că aceea-ce se resolvă numai în irecăt, adică cu ocasiunea şi în vederea unei alte cestiuni, care singură a fixat atenţiunea părţilor: 
şi a judecătorului, nu se judecă întrun chip principal, definitiv, absolut. 
Teoria, după care soluţiunea dată cestiunilor incidentale nu. are putere 
de lucru judecat, lasă o săminţă de gâlcevă, dar părţile at în mâna lor 
un mijloc î6rte simplu ca să preîntâmpine răul. Reclamantul nu are de 
cât-să adaoge la cererea sa principală o. cerere (formală) incidentală. 
Pâritul apoi să nu se mărginescă numai-a cere respingerea acţiunei, ci 
să Îacă o cerere reconvenţională, să ceră adică. prin conclusiuni formale 
ca să se recunâscă existenţa dreptului stă, care exclude dreptul âdver- 
sarului. Cererile incidentale nu sunt supuse iormelor (art. 69 proe. civilă) 
prescrise de lege. pentru cererile principale (arg. art. '827 proc. civilă). 
«Les demandes încidentes, dispune art. 337 proc. civilă franceză, seront 
formees par.un simple acle contenant les mozjens e! les conclusions». 

Întrebarea este dacă o acţiune tindend numai Ja recun6scerea exis- 
„ tenţei saii neexistenţei unui raport de drept, și nu la o condemnare primi- 
„"i6re de execuţiune, se pâte porni pe calea principală. Evident că da. 
Verilicarea de -scripturi, de exemplu, se pâte urmări, nu numai pe calea 

“incidentală, dar și pe calea principală (art: 193 proe. civilă îranceză). 
Acesta are loe când, neconchidâna sai: neputând să conchid îndată la 

„plata datoriei, avend insă un interes urgent să-mi procur imediat o probă : 
„despre veritatea: unui. înscris, care s'ar putea contesta mai târdii, conchid 
pe cale principală la veriticarea' înserisului. D. Griolet 1) crede că casul 

  

. 1) Gastori Griolet, Chose jugde în Revue pratique de droit francais, t. XXIII, (din 1867), pag. 55—50.. A i " e
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acesta şi casul hotărârei dată de Curtea de casaţiune în secţiuni-unite, 
în:contormitate cu legea iranceză corăspundătâre cu art. 74 legea organi- 
sărei Curţei de casaţiune, sunt excepțiuni, cari nu se pot întinde la alte 
casuri anal6ge. Acesta nu este exact. Regula de urmat este, din contră, că o. 
acţiune e admisibilă, ori-care ar fi resultatul la: care ea tinde, dacă există 

- an interes. Acţiunea în anularea unei căsătorii, a unui contract (neexecutat 
încă) nu tinde la condamnare primitore de execuţiune, ci numai la recunss- 
cerea neexistenţei unui raport de drept.. Cine-va susţine - însă că acâstă 
acţiune nu se p6te porii. pe cale principală ? Acţiunea tindând la şter- 
gerea unei inscripţiuni ipotecare (art. 1788 codul civil). oferă un cas ana- 
log. Acţiunile acestea se numesc acţiuni prejudiciale (praejudicium in 
înţelesul lui Gaius, IV, $:44). Acţiunea :prejudicială priu excelență este 
acţiunea de stat (art. 299,300 codul .civil). Demolombe merge și mai 
“departe, căci el reînvie o faimâsă acţiune romană tindend la recunâscere, 
şi crede că acela, care a .contractat cu o femeie măritată fără autori- 
zare maritală, are dreptul să exercite acţiunea ez. lege difjamari, con- * 
“chidend la aceea că, adversara neoptând între menţinerea “și. nulitatea 
contractului,. într'un termen de o lună de exemplu, judecătorii să-i impună. 
O tăcere perpetuă). ” - 
” Soluţiunea dată -unei cestiuni iricidentale mar dobândi nici-odată 
autoritatea lucrului judecat, daca ar îi adevărat că acţiunile tindând 
numai la recunâscerea existenţei sai neexistenței unui raport de drept 
„nu se pot porni pe cale principală. Acela în adevăr, care adaogă la ce- 
„rerea sa tindend la o condamnare primitâre de execuţiune o cerere for- - mală tindend la recundscerea existenţei saii neexistenţei unui raport. de drept, cumuleză două acţiuni, una tingând la condamnare, câa-l-âltă la recun6scere.. Cumulându-se ast-iel două acţiuni prin conelusiuni formale 
luate de părţi, t6tă lumea recun6sce. că hotărârea, care le : judecă, are putere -de lucru judecat cu privire la: amândouă. O acţiune însă, care e admisibilă în cumul cu o altă acţiune (sai pe cale. incidentală), este și trebue să fie admisibilă şi pe cale principală. - - Ia -_. Acţiunea prejudicială, care se intentă pe cale încidentală, ne inte- res6ză singură în momentul de față. Există o hotărâre implicită asupra cestiunei prejudiciale şi fără conclusiuni formale luate de părţi ? Savigny r&spunde că da. Tot ce făcând obiectul unui litigii, dice dânsul, putea. să îie acordat prin judecată şi n'a lost acordat, se consideră 'ca refuzat. Daca judecata nu. .vorbesce nici de omnis causa nici de. cheltueli de i judecată, acestă tăcere e identică cu un refus expres. Q altă consecuenţă resultând din. regula de mai sus este acesta. Ori-ce cestiune prejudicială, 
adică ori-ce cestiune care apare ca o condiţiune necesară a cererei prin- : cipale a reclamantului, e cu o necesitate internă împlicit dedusă în ins- tanță. Ac6sta resultă, intre altele, :din legea 7, $ 5, Digeste, 44, 2, care regul6ză ipotesa următore. O datorie se reclamă de pretinsul moştenitor "al creditorului primitiv; judecătorul respinge cererea pe motiv că recla-. mantul nu are calitatea de moștenitor, Hotărârea dată asupra cestiunei 
a 

1) Demolombe, Cours de code Napoleon, IV, No. 346. Art. 231 Proc. civilă ger- mană admite şi regulză expres acţiunile lindend la + , 5 > 4end ecunâscere (Anerhennungshlagen). Autorii francezi nu se ocupă mai de loc cu acțiunile predice o asiagen),
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prejudiciale ' (calitatea de moștenitor) -are .puterea de 'lucru judecăt, căci 
- cestiunea prejudicială a fost implicit dedusă în instanţă: Nam cum here-.. 
„ditatem - peto, el corpora, et acliones Ontnes, quae în hereditate sunt, 
videnlur în petilione deduci. „Sâvigny accentusză că teoria asupra auto- 
rităţei încidentelor se. alipesce de troria asupra -autorităţei motivelor 
obiective, şi stă şi cade cu densa!).. .. - E 
„..D. Griolei, combate teoria asupra autorităţei motivelor (Demolombe 

„o admite), dar adoptă și reproduce, servindu-se numai. de alte cuvinte, 
teoria lui Savign asupra autorităţei incidentelor, Câte-odată, dice dânsul, 
existența mai -multor drepturi e necesară pentru a îndreptăţi condam- 

„.„ area urmărită de reclamant. Când dar acestă condamnare e pronunţată, : 

. 

ea: implică evident recunâscerea tutulor drepturilor relevante în causă.. 
Pentru ca să cun6scem cari drepturi ai fost împlicit afirmate sai tăgă- 
duite de judecător, trebue să cercetăm 'cari sunt drepturile a căror exis- 
tență sai neexistențţă judecătorul o putea sancţiona prin o condemnarea. 
Nici-odată tribunalele moderne nu sunt obligate, cum se întâmpla adesea 
în dreptul roman, a pronunţa t6tă condemnarea ce li se. cere, sait de a 
nu pronunţa nici: o condemnare și a absolvi întreg pe pârit. Judecătorul | 
are, din contră, facultatea să sancţioneze între drepturile pretinse numai 
pe acelea cari îi par stabilite. De aci urmeză că, presupunând că jude- 
"cătorul îşi face datoria, trebue pururea să: admitem că nepronunţând 
nici, o condemnare, judecătorul a tăgăduit -tâte și 'fie-care din drepturile 
pretinse de reclamant. Acelaş raţionament 'se aplică drepturilor con- 

„testate de reclamant şi'a căror existență judecătorul e chiemat ao 
“declara - şi a o sancţiona. Drepturile supuse aprecierei judecătorului sunt. 

lesne de' recunoscut. Judecătorul nu:are să. pronunţe numai asupra drep- 
„__turilor! expres arătate, el pâte-să cunâscă pe t6te drepturile împlicit - 

coprinse în arătările părţilor. Trebue dar să considerăm ca un mod de abso- 
„ luţiune implicită a păritului, omisiunea dea statua asupra unui punct cerut 2), 

"Vom căuta: să demonstrăm netemeinicia acestei teorii. Custiunea 
prejudicială resolvitu-sa ea numai: în trâcăt saii cu puterea de lucru 
judecat ? Numai conclusiunile părţilor pot arunca o lumină asupra cestiunei 

-- dacă părţile at întrebuinţăt cestiunea prejudicială. numai ca o ratio deci- 
dehdi sui dacă dânsele, din contră, ait înţeles: să resolve direct și nemij- 

+, locit şi cestiunea prejudicială. Zantum judicatuun, quantum litigatum, 
Dacă conclusiunile părţilor „lasă lucrul îndoelnie şi dacă hotărârea nu 
înlătură îndoiala, arătând care a fost intenţiunea părţilor, trebue neapărat 
să conchidemi dă judecătorul-a deslegat cestiunea prejudicială numai ca 

„Să moliveze, să justifice soluţiunea dată asupra cestiunei principale. Am 

  

= 1) Savigny, System des râmischen Rechts. (Trait6 de droit romain),. VI, 8$ 286 
şi 298 passim. Griolet aplică teoria lui Savigay şi acțiunilor în nulitate; dar dânsul 
nu bagă de semă că acţiunile în nulitate sunt acţiuni prejudiciale; tindend la o simplă 
recunoscere. Obiectul cererei (Marcade, a nemerit adevărul) e nulitatea convenţiunel. 
Câte viţii deosebite, atâtea acţiuni doosebite.. Alt-fel însă când acţiunea se pornesce, nu 
expresa causa, ci în general,: Marcad€ a scăpat din vedere că totul atârnă în acestă 
malerie d la conclusiunile părţilor. - , - - . 
- 2) Gaston Grioleţ, op. et loc, cit., pag. 111—183 şi 53; Denolombe, op. cit. 
XXX, No. 291. D. Griolet recundsce că cheltuielile de judecată trebuese anume cerute; 
dânsele neputend. să fie acordate din oficiă, şi nefiind dar implicit tăgăduite prin hotă- 
târea care omile.de a le admite în-lipsă de cerere... * -. ?
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ajunge la o altă soluţiune numai daca am presupune că cestiunea preju- 
dicială fiind o condiţiune necesară a cererei principale a reclamantului, 
hotărârea dată „asupra cererei principale coprinde în sine cu zecesilate - logică, şi dar abstracţiune îăcând de conclusiuni formale luate de părţi, o hotărâre cu putere de lucru judecat Și asupra cestiunei prejudiciale. - Dar conclusiunile părţilor permit, în cele mai multe casuri, o altă interpretare de cât aceea că părţile ai înţeles să lacă o anume și ior- mală cerere incidentală. Cercetarea câtor-va exemple va pune âdevărul în lumină și va fixa limitele. Un' creditor popresce în virtutea unei creanţe -de 100,000 lei în mâna unui al treilea suma de 50 lei datorită dator- - -nicului săii de cel de al treilea. Datornicul calculând că judecata ar necesita 'cheltueli mai mari de cât comportă mica sumă reclamată de 50 lei, nu se iniăţișâză, hotărât fiind să atace creanța de 100,000 lei pe. cale prin- „cipală ca nulă sait ca simulată. Tăcerea. datornicului, care a lăsat să se valideze poprirea în lipsă, nu implică o mărturisire, ci o reservă făcută: de dânsul. Qus tacet non ulique faletur, sed tamen verum est eu non negare. Nu se pote dar dice că judecătorul, validând proprirea, a validat și creanța. d& 100,000 lei.: Curtea Supremă iranceză a negat, cu drept cuvânt, prin. decisiunea dia 14 August 1828, criticată fără cuvânt-de d. Griolet, teoria “că validitatea creanței trebue să rezulte implicit din hotă- rârea care validâză urmărirea. Să presupunem apoi că: un moștenitor, de la care se reclamă -o sumă. mică represintând dobândile unui capital, lasă să. ie judecat în lipsă. Neîntăţişarea lui la judecată însemnâza evident, nu că el recunâsce dreptatea cauzei adversarului săă, ci: că, fiind vorba “de o bagatelă, el preleră mai bine să plătescă de cât să se judece. Acelaș - raționament se. aplică casului următor :: A, reclamă o servitute, susținând că e proprietarul fondului dominant. Pâritul, fiind el. însuşi proprietarul „ iondului şi cestiunea dar asupra servituţei neinteresându-l, lasă să fie „ contumaciat, sub reserva de a porni o acţiune. in revendicare în contra reclamântului. Tăcerea sa implică nu o recunbscere, ci o: tăgăduire a drepiului de proprietate a adversarului Săi. Soluţiunea dar asupră servi- tuţei nu implică o soluţiune asupra proprietăţei.. Insuşi regulele pars esi în tolo și totum non est în parie sunt false, daca le resumăm într'o  iormulă absolută. Marcad€ numesce aceste 'regule sofistice şi metalisice. După Ce mi Sa respins cererea proprietăţei -intregi și. esclusive a unui imobil, de ce să nu pot reclama, Îără a mă teme de autoritatea lucrului judecat, o parte indivisă a aceleiași proprietăţi ? Atarcade 'are dreptate, dar dânsul cade în extremul opus şi. admite că partea nu este nici-odată > Coprinsă în tot, aceea ce nu este exact. Totul atârnă, din coniră, în acestă materie, de la. conclusiunile Părților. Acâsta se recunâsce de cei mai eminenţi autori (Savigay, Aubry et Rau, Demolombe, Laurent). indoei Late dacă e aşa, cacă în casurile de mai sus intenţiunea păţilor e fizica dec anii e o Să în ăturăm în acestă materie ori-ce regulă meta- nteol aa cu cone usiunile părţilor ne pot oferi criteriul de aplicat, cipale implică a ori Susține că hotărârea dată asupra cestiunei prin- 

__prejudicială cu uter de lucre pate 'ogica fă r9solval şi cestiunea trebue- să consultăm înainte de toie one! pie real, din Ci aura esto că 
fiind întunecose. ai L ote conclusiunile părţilor, Și conclusiunile » adică dânsele nedându-ne în mână. cheia pentru solu-
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ţiunea dificultăţei, să cercetăm cum a înţeles, cum a interpretat judecătorul conclusiunile luate de părţi. Dacă hotărârea nu ne dă în acestă privință un răspuns îndestulător, trebue să admite că judecătorul a apreciat 
cestiunea prejudicială numai ca să motiveze hotărârea dată asupra ces- tiunei principale, “Punctele despre cari există îndoială, dacă ele ati fost obiectul litigiului, nu se pot considera ca definitiv judecate. Savigny şi 
Griolei resolvă: cestiunea prin cestiune, resumând teoria lor. în acestă 
formulă absolută: «Tot ce'făcând obiectul unui litigii (dar întrebarea 

„„ este tocmai daca se pâte deduce a priori dintr:o cerere dedusă în jude- . 
cată intenţiunea reclamantului “de a cumula cu dânsa o altă cerere), putea 

"- să îie acordat prin judecătă şi nu s'a acordat, este considerat ca refuzat». 
Teoria. lui Savigny e în contradicere Și cu textele romane. Reclamându-se 
o servitute şi pâritul -contestând reclamantului proprietatea asupra îon- : 
dului dominant, -trebuia, după procedura romană, ca procesul asupra ser- 
vituţei, să fie suspens până se va judeca procesul asupra” proprietăţei, 
şi acesta pentru următorul cuvânt fârte simplu: videlicet quod non 

“aliler viam, (dreptul de trecere) mihi deberi: probaturus sim, quam 
“prius  probaverim fundum Tilianum meum . esse (Legea 16, Dig. de 
"exxcepi., 44, 1). - ca o SI 

„Legea presupune, este adevărat, că pâritul, care opune excepţiunea 
compensațiunei, a avut intenţiunea, nu numai de a cere să îie apărat 

"de pretenţiunea adversarului, dar de a forma la rândul săi o cerere 
reconvenţională.  Creanţa propusă în compensaţiună 'se pâte judeca în 
totalitatea. ei şi nu numai pro concurrente summa (art. 327 proc. civilă), 
Dar acâsta este.o excepțiune stabilită anume „de lege, care . confirmă - 
regula în casurile neexceptate. O altă excepţiune resultă din disposiţiunea 
art. 588 proc. civilă. Hotărârea care ordonă colocaţiunea într'un tabloi 
de ordine, decide că sumele colocațe-sunt datorite creditorului care le 
reclamă. Debitorul dar -e implicit condamnat a le plăti. Legea dice (art. 
588 citat) că, odată plata etectuată, creditorul plătit rămâne. apărat în 
contra ori-căror contestaţiuni sar mai putea ivi, prin urmare şi în contra 
contestaţiunei ce ar ridica-o datornicul și care. ar tinde la anularea - 
creanţei colocate ca iraudul6să. saii simulată. Este exclusă și acţiunea 
în repetiţiune, saii mai bine dis în revendicare, a datornicului în contra 
terțiului achisitor care, creanța în virtutea căreia s'a făcut urmărirea 
iiind nulă, deţine imobilul fară: causă? Terţiul achisitor (adjudicatarul) - 
evins,- care a plătit preţul creditorilor colocaţi, pote el să repeteze sumele 
vărsate creditorilor? Hotărârea casaţiunei române, secţiunea ], No. 63 

„din 23 Februarie 1888, admite afirmativa 1). Adăogăm că hotărârea, care 
ordonă colocaţiunea, are autoritate de lucru judecat numai cu privire 
la preţul de distribuit, Obiectul nu este identic când se urmăresce un - 
alt imobil sai 0 altă parte a aceluiași imobi). Ă 

1) In același sens Chau-Carr6, V. Quest. 2409; Aubry et Rau, IV, pag. 376, 
$ 355, text şi nota 24 şi, 8 449, text şi nota 25, Soluţiunea răspunde. ea textelor 
lege! nâstre ? Legea ndstră nu cunâsce principiul «la vente de la chose d'autrui est nuile> (art. 1599 francez). Adjudicatarul dar era adevăratul debitor al preţului. Mare 
este apol deosebirea între art, 756 proc. civilă franceză, care  hotărăsce numa! că 
tabloul de ordine nu se mal pole contesta după expirarea termenului, şi art. nostru 588, 
care dice că creditorul rămâne apărat în contra orl-căror contestațiuni sar mal putea ivi. -. :
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Nu tăgăduim că lucrul judecat pâte să resulte şi dintr'o decisiune 
implicilă, dar susţinem că acâsta nu pâte să aibă:loc de cât dacă se. 
dovedesce că judecălorul de la care emană hotărârea a înţeles că recla- 
mantul a adăogat implicit la cererea sa principală o cerere incidentală 
saii că pâritul.a făcut implicit o cerere reconvenţională. Lucrul judecat 
resultă expres şi_nu numai implicit din hotărâre în casurile următore. 
Dacă se admite că reclamantul are un drept de precădere, se recun6sce 
că dreptul pâritului“e primat prin dreptul reclamantului. Dacă se admite 
că reclamantul are proprietatea exclusivă saii dreptul de moștenire exclusiv, - 
există o disposiţiune eapresă care implică cu necesitate: logică că pâritul 
'mu are proprietatea exclusivă -saă dreptul. de moștenire exclusiv. Dacă, 
din contră, se pronunţă că reclamantul nu are proprietatea exclusivă, 

"dacă adică se absâlve pâritul- per non jus actoris, nu se decide prin- 
- tracesta că proprietatea" aparţine pâritului (quia polest nec mea here- 
dilas esse nec lua). Un.cas analog cu cele de mai sus este concursul 

"de acţiuni. Proprietarul are în contra isurpațorului, care deţine lucrul 
săii cu titlul usurpat de usulructuar, revendicarea și acţiunea negatorie. 
Respingându-se una din aceste acţiuni, pe moliv că proprietatea nu e 
dovedită, saii pe motiv că servitutea e dovedită, se respinge. şi cea-taltă 
acţiune. Vătămatul are o acţiune în dauns-interese resultând din contract, 
şi o altă acţiune în daune-interese resultând din quasi-delict. Dacă - se 
respinge una. din aceste'acţiuni, tăgăduindu-se ubligaţiunea la daune- 
interese (alt-iel când se specifică că nu există o obligaţiune resultând 
din contract saii că există o obligaţiune existând din guasi-delicl), se 
respinge şi cea-l'altă acţiune. Dreptul fiind indentic, puţin importă diver- 
"sitatea acţiunilor... “- Pa Pi | - 

„> Conelusiunea care resultă din premisele mai sus stabilite, se pote 
resuma ast-iel. Numai. dreptul care: se urmăresce direct şi nemijlocit prin 
acţiunea introdusă în instanţă . se stubilesce în hotărâre cu putere de: 
lucru judecat, Acţiunea tinde ea. la alimente, la dobândi, la servitute, la 

„ amanet; la o împărţâlă? Hotărârea atinge numai aceste cestiuni și: aro 
autoritatea de lucru judecat numai. cu privire la dânsele. Filiaţiunea: în 

- 

procesul pentru alimente, existența creanţei capitalului în procesul pentru 
dobenţi,: dreptul de proprietate asupra fondului dominant în procesul 
pentru servitute, coproprietatea în procesul” de împărţelă, nu sunt: resol- 
vate cu putere de lucru judecat de cât dacă reclamantul adaogă, la cererea -. 

reconvenţională 1). :- i | | 
„ Cităm- urmâtbrea hotărâre a Curţei n6stre supreme din: 12. Martie 

". (Bul., pag. 270 urm.), care constinţesce - adevăratele principii: «Consi- 
derând Că... de şi lucru judecat este și când judecătorul s'a pronunțat 
în mod încidental..., cată insă ca părţile să fi luat conclusiună şi în 

sa "principală, o cerere incidentală, sai dacă pâritul' iormeză' o. cerere 

nod prejudicial, iar nu să îi fost tăcută “cererea numai ca mijloc : 
de apărare, cum a lost în procesul anterior, unde la acţiunea principală 
a lui C, de a i se restitui fructele, d-na S, opunea că licitaţiunea pe 
care se întemeiază reclamantul fiind nulă, proprietatea a r&mas a ei şi 

  

"si nota 21. 

= 
S 

1) Aubry et Rau, Cours de droit civil frangais, VII, $ 769, pag. 371, test -
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nu pote dar să fie vorba de obligațianea de a restitui  iruetele; că dar 
instanţa. de fond și Curtea de casaţiane în secţiuni-unite erai “chemate 
a se pronunța numai asupra unui mijloc de apărare,: unde, din contră, 
acţiunea principală actualmente” intentată de D-na S. are de obiect direct 
anularea, revinderei și licitaţiunei în cestiune>.. Curtea adaogă apoi (dar 
ne facem tâte reservele în privinţa acestui adaos) - «că, osebit de acâsta, 
din o decisiune a Curţei de casaţiune nu pote resulta autoritatea lucrului 
“judecat, căci Curtea nu. judecă definitiv, ci trimite afacerea la o'altă 
“instanţă. de fond spre a o judeca». Așa este, dar soluţiunea trebue să îie . 
dilerită când e vorba de o hotărâre dată în secţiuni-unite în contormitate . 
cu art. 74 al legei organisărei Curţei de casaţiune. O ast-iel de hotărâre | 
are o autoritate: impunătore; ea e ca o lege: inter prelaiivă. ) Testrinsă - 
la litigiul cu ocasiunea cărui sa dat, (Drept, 1888), 

  

Opunerea, celor de al treilea, în contra unei hotărâri. | 
dată între alţii, este ea, admisă sub codul nostru: numai în. . 

-casurile de colusiune îraudulâsă, sai şi în casurile de 
simplă vătămare, ca în dreptul francez (art. 474 şi. 
următorii procedura. civilă franc6ză) ? Bărbatul, care nu... 
a, suterit nici o vătămare personală, se pote el opune în . 
contra unei hotărâri definitive şi executorie dată faţă cu 

” “femeia sa, neautorisată,? 

Siguranţa dreptului, “fără de care “Iupta. raţională pentru drept ar . 
degenera într'o luptă sălbatică pentru viaţă, Sar surpa, dacă justiţia nu 
ar pune un capăt neînțelegerilor. dintre Gmeni. De aceea se atribue cu 

„drept cuvânt hotărârilor o:mare autoritate... Reese din „combinațiunea art. 
-1200, aliniatul IV, cu art..1201 şi 1202 codul civil, că lucrul judecat nu 

. se pte preinoi,: afară de casurile când legea: hotărăsce anume alt-lel. | 
Codul nostru ingădue schimbarea hotărârilor judecătoresci numai pe _ 

calea oposiţiunei, a apelului, a revisuirei, a acţiunei recursorie civilă, a 
recursului în casaţiune, Căile de recurs se mărginesc la aceste casuri, 
stabilitatea lucrului” judecat fiind regula şi excepţiunile neputându- -se întro-. 
duce prin tălmăcire. 

Legea nâstră, în deosebire de. cea . franceză (art.. 474 şi următorii 
procedura civilă franceză; ct. art. 510 italian), exclude în principii şi în . 
regulă generală terţia-oposiţiune ca cale” de recurs extraordinar în contra.. 
unei hotărâri dată între alţii. Dânsa admite opunerea la executare a celor 
de. al treilea pentru anularea, execuţiunei ca greşită în formă sai: pentru 
revendicarea ori pentru conservarea unui drept de proprietate sau Ori- 

“care alt drept asupra lucrului (art. 399 comb. cu art. 506 No. 3 şi 525 pro-.. 

cedura civilă), dar terţia-oposiţiune în. contra unei hotărâri, care nu e 
„resultatul unei colusiuni îraudul6se, > e streină. 

„ Lucrul judecat nu se pâte atinge nici pe cale principală, atară de- . 

1, Griolet, op? cit, pag. 56,. Compară Laurent, XĂ, „No. 20. 

AL Degtă. . e | E ÎN „98
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casurile când legea hotărăsce anume alt-iel. Acţiunea în nulitate în contra 
- hotărârilor nu o găsim. nicăeri în codul nostru. Calea nulităţei nu are 
prin urmare loc în contra hotăririlor.: Acţiunea Pauliană, din contră, 
care nu e o acţiune în nulitate,. dânsa tindând la desdaunarea reclaman- 
tului până în concurența creanţei sale (arg. art. 699 comb. cu art. 975 
codul civil), se aplică și hotărârilor (arg: art. 975 comb. cu art, 1204 
codul civil). -- | 

Creditorii fără îndoială nu pot lua, în contra hotărârilor date cu 'datornicul lor, alte căi de cât acele ce ar [i deschise 'datornicului însuși, căci ei sunt les ayans-cause al acestui de pe urmă, care contractând „sati pledând “i represintă (arg. art. 1176 comb. cu art. 1201 codul civil), dar, „dacă e o Iraudă la mijloc, legea hotărăsce anume că ei pot ataca actele --Și hotărârile pătate de iraudă (art. 975 şi 1264 codul civil), Principiele ne „due, chiar abstracţiune făcând de : ori-ce sancţiune legală, la soluţiunea că creditorii nu sunt representaţi în judecată de autorul lor atunci când acesta “i înşelă, când, în loc să “i apere, le tradă interesele lor, 
. Hotărârea dată cu datornicul îraudator, nu are puterea lucrului judecat îață. cu creditorul înşelat, acesta de pe urmă nefiina represintat în judecată de cel dintâi, dânsul adică nederivând drepturile sale de la ” datornicul fraudator, ne representând drepturile acestui de pe urmă, ci imputândui, din contră, irauda, ce a săvârşit'o el. O hotărâre insă are „efect numai între părţile, cari ati figurat în causă, şi între “cei cari repre- “Sintă-drepturile lor (arg. art. 1201 comb. cu art, 1176 codul civil). Pe „cei de al treilea "i ocrotesce regula : «res inter alios. judicata tertio nec nocet, nec. prodest». | i e | Insă neîndoelnic este:de altă parte că, lucrul înstreinat cu viclenie “trecând în mâna unui al treilea, creditorii nu mai pot ajunge la scopul „lor, invocând numai maxima res înter alios. judicăta, posesiunea născând „drepturi- neatârnate: de ori-ce titlu. “Terţiul-deţinător le opune cu isbândă - posesiunea sa, abstracţiune făcând de ori-ce titlu, de ori-ce hotărâre. In pari causa, melior est conditio. possessoris, Presumpţiunea acesta, credi- _torii. nu pot să o spulbere. de cât dovedind că terţiul-deţinător e fraudis parliceps.. . SE a 

ă Găsim în art. 1264 „codul civil o aplicare specială. a principielor mai „Sus expuse. Art. 1264 citat, sună ast-fel; «<Creditorii bărbatului pot: ataca separaţiunea de patrimonie pronunţată şi chiar executată cu fraudă în contra drepturilor lor>. 'Teoria - art.. 1264 codul civil: qe şi stabilită cu „Privire la separaţiunea de patrirmonie, 'e gensrală, fiind expresiunea drep- tului comun. - aa ia | " _„» Calea de apucat în ceasul prevădut de art. 1264 codul civil, e aceia a acţiunei Pauliane (art. 975 codul civil), care se pâte porni prâncipaliter sai - încidenter. Hotărârea este ea deja executată ? Creditorii ai calea princi- " pală, şi biruind, urmăresc lucrul în contra terţiului-deţinător, ca şi când n'ar Îi eșit nici-odată din patrimoniul datornicului (art. 1719 codul civil), Instanţa “de execuţiune. este ea încă pendentă ? Creditorii snfervin în - „ instanţa de execuţiune, ca să impedice execuţiunea (arg. art. 633 proce- dura civilă). Si | . Art. 1264 codul civil nu coprinde o excepţiune, ci o regulă generală, densul consiinţind... legea comună și tradiţiunea. La Romani, hotărârea .
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dată cu datornicul îraudator nu avea puterea lucrului judecat faţă cu creditorul acestuia. Legea 5, cod. de pig. et hapot. S, 14 hotărăsce în 
adevăr : «Praeses provinciae jus pignoris tui exequentem te audiat; nec 
tibi oberit sententia adversus debitorem tuum dicta, si eum 'collusisse cum adversario tuo constiterit». | a E 

Drumul de urmat era acela al acţiunei Pauliane, care avea, la. 
Romani, die unii, caracterul unei acţiuni în rescisiune, care se prescria 
în 10 ani. O hotărâre dată între alţii nu se putea ataca de un al treilea 
de cât în casurile de colusiune fraudul6să. Sistemul roman se deosibesee 
ast-iel esenţial de. cel îrancez. In Francia, ajunge o simplă vătămare (art. 
4174 procedura civilă iranceză);. la Romani se cerea o colusiune îrau- 
dul6să. - . a | 

hRegnard (<Organisation judiciaire> No. 522—532), condamnă sistemul 
francez. Tipul de urmat totuşi nu e nici sistemul roman, nici cel Îrancez, 
cea dintâi condiţiune a unei bune justiţie fiind celeritatea. 'Terţia -opo- 
siţiune se prescrie în 80. de ani, iar acţiunea în rescisiune în 10 ani. 
Aceea ce nu e de aprobat. Acţiunea Pauliană pentru revocarea lolărâ- 
rilor trebue să fie supusă, ca t6te mijl6cele de recurs, la termene scurte. 

In Italia, terţia-oposiţiune se propune. în termenul stabilit pentru 
“apel, termen care curge din diua de când creditorii. puteai să cunâscă 
dolul şi colusiunea (art. 512 procedura civilă italiană). In Geneva, cre- 
ditorii saii ayans-droit ai, pentru a face terţia-oposiţiune sau revisziire, - 
trei luni din diua de când ai cunoscut hotărârea (art. 292 din procedura 
Genevei). | . , 

Bellot lămuresce ast-iel deosebirea între revisuirea geneveză și terţia- 
oposiţiune: <Revisuirea prevădută de art. 288 şi 292 procedura geneveză 
se deosibesce de terța-oposiţiune sub mai multe raporturi esențiale, ea 
e în același timp mai întinsă şi mai restrinsă; mai întinsă, întru cât se 
„aplică. și creditorilor, pe cari redacţiunea art. 474 procedura civilă îran- 
ceză, părea a "i esciude; mai restrinsă în două priviri: mai întâi, întru 
“cât nu este dată de cât creditorilor şi ayans-droit, apoi întru cât este 
mărginită la casurile de colusiune-fraudulosă» 1). 

In legea n6stră există un singur articol, care se ocupă cu terția- 
oposiţiune, art. 1264 codul civil. Densul vorbesce de separaţiunea de patri- 
monie, dar are fără indoială un caracter general. Principiele dreptului şi 
tradiţiunea . ne duc în adevăr, abstracţiune fâcând de art. 1264 codul 
civil, la soluţiunea că acţiunea Pauliană se aplică şi hotărârilor, | 

Acţiunea n6stră Pauliană (art. 975 codul civil) nu e o. acţiune în 
nulitate, ci pornesce de la principiul că ori-cine e răspundător de dauna 

„-ce o face altuia (arg. art. 975 comb. cu art. 699 codul civil), și se prescrie. . 
în 30 de ani. Acţiunea Pauliană e cârmuită la noi de aceleași principii, 
fie că are de obiect o convenţiune sati o hotărâre. Așa fiind, e clar că 
terția-oposiţiune a dreptului nostru se deosibesce esenţial de aceea a 
-dreptului francez: 1) prin aceea că este dată numai creditorilor ; 2) prin 
aceea. că este mărginită la casurile de colusiune și de fraudă (arg. art. 
975 comb. cu art, 1264 codul civi]). 

  

. 

1) Belloi, oi sur la. Procădure civile du canton de Genâte, a doua ediţiune, 
pagina 247—248, .
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Unii cred totuşi greşit că art. 474 al procedurei civile iranceze a 
căpătat o sancţiune formală în art. 399 al procedurei n6stre civile, care 
dispune : «o executare se pâte contesta, sai de către partea condamnată, 
saii de către cei de al lreilea interesaţi». Mare însă este deosebirea între 
opunerea celor de al treilea la executare, opunere tindând la revendicarea 

"ori conservarea unui drept de proprietate saii ori care alt drept asupra 
lucrului (art. 399 comb. cu art. 525 procedura civilă ; vei și art. 725—727 
procedura civilă iranceză) şi opunerea celor de al treilea la o hotărâre 
dată între alţii (art.. 474 procedura civilă iîranceză). | ” 7 
” Un al treilea se pote el opune la o hotărâre dată între alții 2. Arti- 
colul 399 procedura civilă nu resolvă întrebarea acâsta. Principiul solu- 
țiunei trebue căutat aiurea ; or, regula este că o hotărâre dată între alții 
nu vatemă pe un al treilea. Fzecuţiunea hotărârei dată intre alţii, pâte 
de sigur să atingă drepturile unui al treilea, lucrul asupra căruia s'a 
statuat trecând în urmarea execuţiunei în mâna unui al treilea de bună 
credinţă care se bucură: de ocrotirea posesorie. - ” _ 

In -principiu :şi în regulă generală, ocrotirea posesorie, pe care se 
sprijinesce terţiul-deţinător, nu se pâte înlătura de cât dovedindu-se îrauda 
acestui de pe.-urmă (art. 975 codul civil). O simplă vătămare nu ajunge. 
Legea iranceză derâgă la dreptul comun, hotărând că o parte pâte să facă 
terţie-oposiţiune la o hotărâre care valămă drepturile sale (art. :474 pro- 
cedura civilă franceză). Codul nostru nu reproduce art. 474 procedura 

„civilă iranceză, deci reintrăm în dreptul comun. „ | 
„ Câte-va' exemple pentru lămurirea deosebirei între legea n6stră și 

cea iranceză, Depun -un lucru la San. Bran, care se pretinde de bund 
credință proprietar al lucrului, | revendică în contra lui Siau, fără să 
me€ chieme și pe mine, şi câștigând procesul, se pune în posesiunea lucrului, 
După legea n6stră, nu'mi r&mâne de cât calea revendicărei în contra lui 
Bran, ne existând o colusiune îraudul6să. Hotărârea totuși 'mi aduce o văt&- 

“mare iăcându-mă să pierd în judecata petitorie. rolul îndemânatic de pârit. 
In Franţa, mi-ar fi deschisă calea terţei-oposiţiuni ca să'mi recapăt rolul 
de pârit. O ipotesă analogă se înlăţişeză in materie de imobile, Secundus 
revendică de bună credință în contra. lui Primus arendașul mei, care“ 
uită să'mi denunțe. cererea, un imobil. şi, dobândind câștig de causs, ia 
imobilul în stăpânire. Sub codul nostru, nu 'mi rămâne de cât să'mi 
revendic lucrul în contra lui Secundus, nehind o iraudă la mijloc şi eu fiind autorul 'și nu Vayant-cause al arendașului mei. In- Franţa însă, aşi putea recurge la terţiu-oposiţiune, ca sămi păstrez în judecată petitorie 
rolul de pârit. i , 

„Art. 474 procedura civilă îranceză se abate de la calea trasă de dreptul comun. Dup principiele comune, juridica presumţie se luptă în jav6rea terţiului-deţinător (în pari causa melior est condilio ossi- deutis), dacă nu se dovedesce că dânsul a răpit posesiunea prin viclenie. Deci, o hotărâre dată între alţii nu se pote ataca de un al treilea de cât în casurile de colusiune şi îraudă. O hotărâre dată între alţii nu pri- vesce pe un al treilea, care nu o pâte ataca. Are puterea lucrului judecat, dispune în adevăr art. 376 procedura civilă, ori ce hotărâre contradie- torie, dacă părțile ui lăsat să trecă termenul-de apel. -Deci opunerea unui al treilea e esclusă. Art. 1264 codul civil introduce o : excepţiune
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în casurile pe colusiune şi de îraudă. O excepţiune însă nu se pâte 
întinde de la un cas la altul. la casurile deci de simplă vătămare .ne 
reîntârcem la dreptul comun, după care nici o dovadă nu e primită în 
contra lucrului: judecat 1). | _ Ă 
„Dar, oră cât ar fi de vădit fuerul, prevedem o întâmpinare. Unii 'și 

închipuesc în adevăr că există un drept natural, pe care dreptul positiv 
nul pâte schimba. Art. 474 al procedurei “civile 'lranceze e, sar putea 
dice, o ratio script, care ni se impune, îără deosibire,. dacă legea 
positivă o consfinţesce sai nu. . 

Netemeinicia acestui chip de a vedea sare în ochi. Un drept natural . 
abstract, neguros, metalisie, nu există. Principiele pure de drept, ca acele 
“de mecanică, aă un temeiii empiric. Dreptul. pur decurge. din consciinţa 
colectivă a omenirei, din obiceiurile contorme ale tuturor naţiunilor 2), 

  

1) D. Săndulescu-Nănoveanu (Explicațiunea procedurei civile, a doua ediţiune, 
pagina 907 urm.) nu intră în amănuntele cestiunel n6stre, sămăluesce fără motiv opu- 
nerea la executare (art. 399: procedura civilă) cu opunerea la o hotărâre dată între 
“aiţil (art. 474 procedura civilă franceză) şi admite că condiţiunile ce trebue să con-.. 
curgă spre a usa cine-va de terţia-opoziţiune sunt : 1) ca hotărârea ce se atacă să cau- 
seze un prejudiciii; 2) ca cel interesat să nu -fi fiaurat ca parte în proces. Terţia-oposi- 
țiune se face pe calea indicată de. art. 400 procedura civilă. Judecătoria, primind 
terția-oposiţiune, suspendă sai menţine execuţiunea. In primul cas, adaogă d. Săndu- 
lescu-Nănoveanu, executarea rămâne timp de 30 an! suspensă (op cit. pagina 919)! 
În secundul cas, terţiul are dreptul a ataca hotărârea pe calea principală (op. cit. pagina 
921). D. Săndulescu-Nănoveanu recunâsce însă de altă parte singur că terțiul, căruia 
se opune o hotărâre dată între alţii, nu are altă cale de cât acea a revendicărei, căci 
ast-fel se petrecea cu împedicarea mijlocită în dreptul nostru vechii (op. cit., pagina 
918--919). Dar, dacă e aşa, e clar că, terția-oposiţiune-e în principii exclusă. Impe- 
dicarea mijlocită în dreptul vechiă al ţărei, în deosebire de terţia-oposiţiune, nu tindea . 
la anularea hotărârei dată între alţit. Terţiul-oponent nu 'şI putea în adevăr recăpăta 
pe calea împedicăre! mijlocite rolul de pârât în judecata petitorie ; legea '1 impunea, 
din contră «să tragă în judecată d'a dreptul pe cel ce a dobândit hotărârea cea dese- 
vârşită, urmând, treptelnicesce rânduiala judecătorescă de la întâia instanță (art. 12 şi 
16 legiuirea dela împedicări)>. a ” a 

„ 2) D.C. G. Disescu (Cursul de drept public român) e de o altă: părere. Toţi 
Smenil, dice dânsul, aă scrisă ideea justulu!, hinelui, în inima lor (op. it., pagina 81). 
Nu avem nimic de dis în contra. Sciinţa, totuşi având luat locul metafisicet, nu putem 

“să admitem alte idei pure de drept de cât acele ce se regăsesc la tote naţiunile. Lau-: 
rent, care opune şi el materialiştilor şi positiviştilor cuvintele lui Montesquieu aşa de - 
des citate de a. Disescu: «Dire qu'il n'ya rien de juste ni d'injuste que ce qu'ordonnet . 
ou defendent les Jois positives, c'est dire qu'avant qu'on .eât trace de cercle tous les 
rayons n'6laient pas egaux» (Principes de droit cibil. vol. |, No. 4), recurge totuşi, - 
în tăcerea legej, nu la un drept natural abstract, ci la obiceiul pământului Ze droit 

„ "coutumier (op. cit. XI, No. 257). Editori! lul Zachariae cred că criteriul dreptului natural 
reşade în consciința colectivă a fie-cărul popor şi nu constitue un corp complect de 
precepte absolute, dar el adaogă că există şi drepturi a priori, de exemplu -persona- 

” litatea omului, dreptul de proprietate, familia, libertatea şi puterea obligatorie a con. 
venţiunilor şi necesitatea statului (veţi Aubry et Rau Droit civil francais L, $ 2 text 

“şi nota 2), Sociologia modernă ajunge şi ea la un resultat analog, dar ea nu pornesce 
de la teoria drepturilor a priori, care e o teorie fantastică, ci dovedesce existența drep- 
tului natural cu argumente precise, adică cu obiceiurile tuturor naţiunilor, . a . celor 
civilizate şi a celor sălbatice. Dar. cum" se potrivesce în tot casul, întrebăm, teoria a 
priori, de la care pornesce Cursul de drept public român, cu acestă  concepțiune 
pesimistă, ce aceiaşi . scriere o_ pune înainte: «Faptul împlinit în ordinea politică se 
“impune şi se legilimâză câte-odată chiar prin rezultatele sale (op, cit., pagina 276) ? 
D. Disescu recundsce, aceea.ce tradă iarăşi conivența sa cu positivismul, că metodul 
de urmat e cel inductiv. Metodul inductiv, observă el, generalisâză şi dice: <hicl' o
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obiceiuri a căror existenţă se p6te constata cu dovedi precise. Or, nici 
legea geneveză, nici cea germană (vedi $ 62 procedura civilă germană), 
nu admit terţia-opoziţiune așa cum o concepe teoria iranceză. , 

Incheiăm deci şi dicem că textele legei n6stre, tradiţiunea şi prin-. 
cipiele ne duce la soluţiunea că. la noi, cei de al treilea nu ait o cale de 
recurs în contra .unei hotărâri dată între alţii de cât în casurile de colu- 
siune și de iraudă. Jurisprudenţa nu e contrară teoriei nâstre, dar există 
o hotărâre, care admite că într'un anume cas, pentru a face terţie-opo- 
ziţiune, ajunge un înteres moral. | 

Bărbatul în adevăr pote cere anularea pornirilor de judecată îăcute 
de iemeia neautorizată (art. 207 codul civil), lucru pentru care % ajunge 
un interes moral, dânsul răsbunând autoritatea sa despreţuită. Dacă insă 
„ast-iel este pendente lite, p6te bărbatul. se atace și hotărârile definitive 
şi executorii date în contra iemeii neautorizate în numele unui interes 
moral ? In Franţa, “i e deschisă terţia-opoziţiune în contra hotărârei dată 
cu iemeia neautorizată, care "] vatămă, şi cu ocaziunea căreia n'a fost 
nică chiemat nici reprezentat (art. 474 procedura civilă tranceză), 

Codul nostru, care nu admite, cum vădurăm, terţia-oposiţiune de 
cât în casurile de colusiune și de iraudă, dergă el de odată la tâte 
principiele în fav6rea bărbatului ? Nu găsim nicăeri o disposiținne dero- 
gatorie. Pentru admiterea unei intervenţiuni se cere un interes real (art. 
247 procedura civilă) ; un interes moral nu ajunge. Art. 207 codul civil 
întroduce în acestă privință o .excepţiune în favârea bărbatului numai cu privire la pornirile de judecată (ester en jugement) ijăcute de femeia 
neautorisată. Cât pentru hotărârile date în contra femeii neautorisate, nu 
există o asemenea excepţiune, Reintrăm deci în dreptul comun, excep- iunile fiind de strictă interpretare. 

Există totuşi o hotărâre care admite contrariul. Hotărârea Cuţei de „Casaţiune dată în secţiuni-unite la 17 Maiti 1890 în afacerea d-lui general 
St. Fălcoianu cu Al. Chiropulo, consiințesce în adevăr teoria următâre: 
Cine vrea scopul, trebue să vrea şi mijlocul. Art. 207 codul civil recu- 
n6sce bărbatului dreptul de a cere anularea pornirilor de judecată făcute 
de soţie fără autorisarea lui; a dice că dreptul acesta nu se pâte exer- 
cita de cât pendente lite ar îi a se zădărnici dreptul. Femeea în adevăr 
nu ar avea de'cât: să se înţelâgă cu cea-Valtă parte şi, hotărârea primei 
instanțe odată pronunţată, dreptul bărbatului ar deveni ilusoriăi, dânsul 
neputând să facă nici apel, nici oposiţiune, de 6re-ce nu figurase ca parte in instanţă. Dacă dar dânsul nu ar putea urmări anularea hotărârei ubă- tute, nici pe. calea opunerei la executare, dreptul săă ar fi lipsit de ori-ce sancţiune, aceea ce nu e admisibil. 

Raționamentul e subtil. Intrebarea însă este dacă o excepţiune se pote introduce, prin deducţiuni subtile. 'Tâtă lumea admite contrariul. Ori, 

  

societate nu e bine să facă transiţiuni brusce, nicăeri nu trebuesc proclamate de odată instituţiuni, pentru cari terenul e nepreparat ; instituțiunile uner țări, se nasc nu atât din desideratele unor visători, cât din natura poporului, din spiritul şi obiceiurile țărel (pagina 26)». Dar tot d. Disescu vorbesce într'o altă parte a cărței sale de o lege mteta- Iisică care nu irebue, despreţuită (pagina 67) şi dice că -<teoria, care pretinde că in societate pentru că Gre-car i î j î Eng la. acesta, e greşită (op. cit. pagina 82)», ! mecesităţi” împrejurări, i constreng la
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regula este că lucrul judecat nu se pâte combate cu nici o dovadă, atară . numai de casurile când legea permite dovada contrarie (art. 1202 codul 
civil). Legea vine cu ajutorul creditorilor înșelaţi (art. 1264 codul civil). 
Nicăeri însă nu găsim un; ext, care să permită anularea unei hotărâri 

„dată între alţii, în numele unui interes moral. 
Femeea nu ar avea de cât să se înțelegă cu cea-l'altă parte ! 'Tâte lucrurile sunt posibile, dar întrebarea este dacă în specia asupra căreia 

a mijlocit hotărârea de mai sus, a urmat o colusiune  îraudul6să. Ori, 
reese din hotărârea Curţei din Craiova (vedi Dreplul No. 43 din 3 Iunie 
1890, pagina 346 urm.), în contra căreia s'a îăcut recurs- în afacerea 
nostră, că bărbatul fusese citat cu ocasiunea pornirilor de judecată făcute 
de iemeea - neautorisată, şi că hotărârea dată în contra femeei neauto- - 
arisate nul vatămă, execuţiunea urmărindu-se asupra averei paraiernale 

Cine. vrea scopul, trebue să vrea şi mijlocul, 
Nimic mai adevărat. Dar să fie re exact, aceea-ce se mai relevă 

în hotărârea de mai sus, anume că bărbatul nu are nici calea oposiţiunei, - 
nici acea a apelului, şi că dar dreptul sâi sar zădărnici,- daca nu i star 

„da voe să anuleze hotărârea dată în contra femeii neautorisate, pe calea 
opunerei la executare ? 'Toţi autorii. admit contrariul | 

* Hotărârile date contra unei: îemei: neautorisate, 'observă editorii lui 
Zachariae, pot să fie atacate, pentru acest motiv, de către bărbat, de 

„către îemee, și de către. moștenitorii, creditorii şi succesorii lor parti- -: 
culari, fie pe căile ordinare de recurs, fie pe calea recursului în casu- 
țiune, cu t6te că lipsa de autorisare nu a lost propusă nici în prima 
instanţă, nici în instanţa de apel1). : a 

Bărbatul are fără îndoială în contra hotărârei dată cu femeia neau- 
torisată calea acţiunei Pauliane. [n afacerea însă judecată prin hotărârea 

"de mai sus, nu a existat .nici colusiune. fraudul6să, bărbatul fiind citat, . 
nici chiar vătâmare. Deci, chiar de âm admite că terţia-oposiţiune e 
deschisă, sub codul nostru ca sub cel francez, şi în casurile de simplă 
vătămare, soluţiunea dată încă ar îi neindreptăţită. ae 

„ Teoria iranceză în adevăr se'pâte rezuma ast-el. Cât pentru bărbat, 
în deosebi, dice Demolombe, neindoelnie este că el pote să recurgă la 
terţia-oposiţiune în contra hotărârei care '] valămă, și cu ocasiunea căreia 
el n'a îost nici chiemal, nici represintat 2). Tot aşa se rostesce și legiuirea 
pentru impedicări (art. 4): <Dreptul de împărtășire al unui al treilea 
obraz la judecată, se socotesce înființat: 1) când se vatămă în ceva -. 
obrazul de al treilea ; 2) când acesta n'ă avut nici o înfăţişare în judecată». 

“ “Incolo e sigur că hotărârile date contra unei temei neautorisate, nu 
pot să îie cu efect atacate, nici de către: femee,: nică de către bărbat, 
după expirarea termenelor fixate pentru, căile de recurs în contra hotă- 
rârilor în general 3). (Dreptul, -1890). - - : 

* 

SAO , 
7 . Di 

-1) Aubry et Bau. VedI pagina 164, Ş 472; text şi nota 110, In acelaș înțeles 
Demolombe IV, No. 354. - - , | 

2) Demolomve, IV, No. 356. - , ” " 
3) Aubry et Rau, V. S 4172, text şi nota 195
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. Mărturisirea, judiciară. — Mărturisirea, complexă este ea 
aa „ nedivisibilă ? a 

“Regula că cel ce îace o propunere înaintea judecăţei trebue să o 
dovedescă, adică că reclamantul trebue să'şi dovedescă acţiunea, pâritul 
excepţiunea, cel d'intâi obligaţiunea . reclamată, cel de.al douilea libera- 

„. țiunea .opusă (art. 1169 codul civil român; art. 1315 codul Napoleon), 
„resultă din însăși natura lucrurilor, trece. drept un adevăr simplu. şi ele- 

- mentar.. Reclamantul nedovedind, pâritul se absâlve -(actore non pro- 
- banle, absolvitur reus). Pâritul dar nu are nimic de dovedit, ei pote să 
stea nemișcat ca o statue, tăgăduind pur și simplu dreptul reclamantului, 
„-.  Quid însă în casul. când -pâritul, în- loc să se prevaleze de princi- 
piul actore non probante, absolvitur reus, întinde o mână irăţâscă-recla- 

„„mantului neînarmat cu nici un mijloc .de dovedire,. opune acțiunei o 
excepţiune, :de exemplu excepţiunea de liberaţiune? Renunţă el prin: 

„„tPacâsta la rolul săi de pârit? Reclamantul este el scutit de a mai 
înfățișa vre-o dovadă ? Pâritul este el „inut să'și dovedescă excepţiunea, 

„sub pedepsă de a pierde procesul ? . 
„„..... Legea- 9-Codice, de ezceptionibus, VIII, 35 (vedi şi legea corespun- 
-dătâre din Basilicale,. $ 26, cartea: 51, titlul IV),:care prevede ipotesa 
nâstră, sună în traducere cam ast-fel: ȘI - a 
„„„ «Dacă reclamantul nu dovedesce, nu ai trebuință să faci vre-o ale- 
„gaţiune. Daca,: cu t6te acestea, .. tu mărturisescă dreptul reclamantului, 

„> „dar ai şi o ecepțiune, opune-o, şi excepţiunea fiind ambiguă (adică încă 
nedovedită), dânsa să fie examinată». , | 

„_. Pâritul dar care; în.loe să sconchidă la respingerea. reclamațiunei 
„Ca nedovedită; opune o excepţiune, mărturisesce printr'acâsta expres saă 

- implicit faptul- alegat de reclamant. Deci reclamantul: nu mai are nimic 
„de dovedit, Incumbă, din contră, pâritului să'și dovedescă excepţiunea, 
“căci: reus excipiendo. fi! actor. Lucrul e simplu, și, dacă există totuși 
„O eontusiune, 'ea vine de la glosatori. - . y 

| Glosa „si quidem“ ad leg. 9 Codice, de exceplionibus, VIII, 35, 
presupune că .păritul. recun6sce datoria, dar adaogă că ea s'a contractat 
sub o condițiune suspensivă, şi înti6bă: an reus videtur confessus 

» >. Dure, nisi probel condilionem ; an contra. videlur negare, nisi . aclor 
„” Drobet puritam, adică dacă: pâritul în casul acesta a iacut 0 mărtu- „ Fisire pură şi simplă, rămânând ca densul să'și dovedescă excepțiunea 

„Sau. dacă.densul a tăgăduit, rămânând ca reclamantul să dovedcescă con- „ tractarea pură şi simplă ? a 
„_„. Glosatorii, în loc să admiiă prima alternativă, care singură răspunde principielor logice şi. textelor: romane (reus ezcipiendo fil actor) răsu- 

cesc lucrul, privesc invocarea unei condițiuni suspensive din. partea pâri- tului ca.0' tăgăduire motivată, născocesc idea. unei mărturisiri calificale: 
Porro alia confessio est simplez, alia qualificata. Haec 'dicitur Qquae adjectam qualitateim habet !). Teoria glosatorilor e falsă, dar vechia juris- 

  

“atat A i, Benaud, Ze buci, des gemeinen deutschen Civilprocessrects mit Riich- , i ieri Civiiprocessqgesetegebun 5 şi ” 75— „277 şi notele 44 urm. , 7 : 7 et 9, PB 235 și S 104, pag. 210
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prudență o primesce, ea câştigă în consecuență tărâm, şi supraveţuesce 
"- “chiar codificărilor moderne. Codul Napoleon o conslințesce. . | 

-. “ Observăm totuşi că mărturisirea calificată, așa cum o înfăţișâză edi- 
torii lui Zahatice (Aubry et Rau), adică așa cum o 'pun în lumină cele 
două exemple citate de dânșii, are tâte căracterele unei tăgăduiri pure şi 
simple, pe-care numai printr'un joc.de cuvinte o putem clasa sub punctul 

-- de vedere al mărturisirei calificate. Editorii lui Zaharice citeză pentru ilus- 
trarea mărturisirei calificate, -următprele două exemple: 10 pâritul recu-: 

_mâsce că a primit o sumă de bani de la reclamant, dar-nu cu titlu de 
împrumut, cum susţine acesta de-pe urmă, ci cu titlu de rentă viageră, 

"şi 20 întăţișătorul unui bilet, mărturisind că causa arătată în acest bilet 
„nu “este adevărată, atribue în acelaş timp o altă causă licită creanţei sale. 

Sare Ja ochi că mărturisirea calificată; ast-lel circumscrisă, mărgi- 
nită, țărmurită, e identică cu o tăgăduire pură şi simplă a dreptului 
“reclamantului, aceea ce de altminteri se. recundsce de însuși autorii de 

mai sus. In aceste două exemple, adaogă dânşii, reclamantul în. plata 
împrumutului săă în hulitatea biletului pentru lipsă de causă,'nu pâte 
să se prevaleze de declarările adversarului sti, cari, departe de a recu- 
nâsce existența acestor îăpte, tind din coniră a le tăgădui 1). Recla- 
-mantul în casurile acestea: nu .e liberat de sarcina de a dovedi, căci 

„pâritul, departe: de a mărturisi, a tăgăduit. Nici un atom în acestă 

soluțiune nu tradă o derogare la dreptul comun. : ai 
-Mărturisirea calificătă în înțelesul glosei de mai sus, din contră, 

- implică fără îndoială o părăsire a principiilor comune. Dacă 'mi întemeiez 

cererea pe-un înscris care constată datoria ta către mine fără nici o con- 

-dițiune adăogită, şi tu nu'mi tăgăduesci înscrisul, dar adaogi că datoresci 

mai puţin sub o condițiune, e evident cățţi incumbă ţie să dovedesci 
- excepțiunea ce "mi-o opui. 

Dar dacă e aşa când am în mână un înscris netăgăduit de tine, de 

“ce să nu fie tot aşa când, în lipsă de dovadă scrisă, isbutesc să dove- 

desc existenţa datoriei tale cu andrturisirea ta ?- Am urmat, contractând 

_Sără înscris, unul credinţa altuia, dar tu.m'ai înșelat, și legea nu trebue 

să mă&.lase neocrotit. Dolul se pâte dovedi cu martori, cu tâtă oprirea 

_dovedirei cu martori a. unui lucru .de:o val6re mai mare de 150 lei. 

Există, este adevărat, un legământ de -conezitate între faptul alegat 

-de mine şi clausa sai condiţiunea -adăogată de tine, dar. conexitatea 

acâsta nu te scutesce pe tine să'ţi dovedesci excepţiunea, când dovada 

existenţei datoriei resultă dintr'un inscris iscălit de tine, de ce să fie alt- 

fel când existenţa datoriei tale resultă din mărturisirea ta ? Nu este absolut - 

nici'o rațiune, care. să îndreptăţescă deosebirea . ce se iace între aceste - 
-- două ipoteze." - pe i 

> + Ori-eum ar fi şi ori-cât de?nelogică ar îi deosebirea de care e vorba, 

“ glosa de. mai sus a acreditat-o și a- introdus ast-iel în technica dreptului 

noua idee a mărturisirii catificale, care echivaleză, se dice, cu o tăgă- 
--duire motivată. Partea dar care o inv6că, nu pâte reţine aceiu ce este . 

“-. în folosul stă şi respinge aceia ce'i este contrarii. Excepţiunea adăogilă 

“fiind conezxă cu faptul mărturisit, urmeză că mărturisirea nu se pote divide. 

  

1) Aubry et Rau, Cours de droit civil francais, VII, $ 175, text şi nota 26,
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Principiul nedivisibilităţii se aplică el numâi atunci când cel ce măr- 
turisesce adaogă la mărturisirea sa o condiţiune saii o altă clausă acce- 
sorie, saii şi când adăogirea făcută se reieră la un noă fapt principal, de exemplu la liberaţiunea sa? Vechia jurisprudenţă, care,privesce prin- cipiul nedivisibilităţii ca un nec plus ullra de logică juridică, nu se opresce în drum, ci împinge din contră falsa teorie la extrem, Principiul nedivi- sibilităţii se aplică după dânsa şi mărturisire complexe, destul numai ca excepţiunea adâogită să fie de natură a presupune existenţa iaptului măr- turisit şi să fie conex cu dânsul. - 

"Așa se concepe lucrul de vechia teorie. Boerius (născut !a 1469, mort la 1539) se exprimă îni acestă privinţă ast-iel:  Confiteri debitum et solulionem iînde secutam, sunt conneza. el conjuncla, quae ex con- tinentia factorum separationem non recipiunt. Pothier apoi citez ca exemplu al unei mărturisiri nedivisibile tocmai casul când pâritul recu- “n6sce existența datoriei, dar adaogă un noii fapt principal, adaogă libe- raţiunea sa. - - , 
„ Veoria acesta, urmată de vechia jurisprudență, este ea și astă-di în vig6re? Rătăcirea glosatorilor cari, restălmăcind legea 9 Codice de ezep- “tionibus, ati separat mărturisirea, judiciară de sistemul de regule cari câr- muesc: împărţirea 'sarcinei de a dovedi, trebue ea împinsă la extrem saă trebue, din contră, să o restrângem în contormitate cu textele legei n6stre? Teoria de mai sus nu consiinţesce ea. o exepțiune la regula stabilită de art. 1169 codul civil, Şi, dacă da, nu ne incumbă Gre ca să strimtăm tărâmul art. 1206, care consiințesce acea teorie, pentru ca să lacem ast-iel ca acest articol să fie în acora cu art. 1169, codul civil? Pentru ca să facem să cadă lucrul sub bunul simţ, vom relua ideea stabilită” de legea 9 Codice, de exceptionibus, şi vom cerceta în ce anume relaţiune o pune moderna jurisprudență îranceză cu art. 1315 codul Napoleon (conform art. 1169 codul civil român). Pâritul nu are după: aceșt articol nimic: de dovedit, căci: actore non probante absolvitur reus. Principiul sancţionat de art. 1315 codul Napoleon suiere el o cecepțiune ? Laurent răspunde că da. Sarcina de a dovedi lovesce ezcepțional pe pârit, dacă dânsul, în loc să ceră respingerea reclamaţiunei ca 'nedo- „ vedită, opune o: excepţiune. A propune o excepţiune atunci când recla- mantul n'a stabilit fundamentul cererei sale, este a renunţa într'un chip valabil la rolul comod de pârit, la dreptul ce legea dă pâritului. Este, "adaogă. Laurent, o hotărâre-a Curţei de casaţiune în acest sens D), , Soluţiunea e exactă, dar principiul: pe care ea se întemeiază apar- “ține, credem noi, nu dreptului excepțional, ci dreptului comun. Dacă ar Îi vorba de o excepțiune, am trebui să admitem contrariul, căci o excep- țiune nu pâte să existe Îără un anume text de lege precis şi expres, text care lipsesce. Resultă din considerațiunea următore, că avem a face aici cu 0 regulă de drept comun. Pâritul care, în loe să conchidă la res- Pingerea reclamaţiunei „ca nedovedită, opune o ezcepțiune, de exemplu' excepţiunea de liberaţiune, mărlurisesce printr'acesta expres sai implicit. existenţa datoriei. Maărturisirea -pâritului scutesce pe reclamant de sarcina. de a dovedi, şi rămâne acum pâritul Să-și dovedâscă excepţiunea. Solu-. ——— 

„ -
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” ţiunea acesta dar nu se îondâză pe o presupusă derogare la. dreptul 
comun, ci pe art. 1315 codul Napoleon, care proclamă acâstă regulă de 
drept. comun: | o 

«Celui qui reclame:lexecution d'une obligation doit la prouver. 
«Reciproquement, celui qui se prâtend libere doit justitier 'le paye- 

ment ou le îait qui a produit Lextinetion de son obligation». 
Art, 1169 codul civil (1315: codul -Napoleon) se aplică el numai 

când părțile întăţișeză probe scrise, saii şi când, în lipsă de vre-o dovadă 
scrisă, o parte invocă mărturisirea celei-Valte ? In amândouă casurile, 
căci legea -nu deosibesce. Art. 1206 codul civil hotărăsce, este adevărat, 
că mărturisirea judiciară e medivisibilă, dar e evident că principiul nedi- 
visibilităţii se aplică numai mărturisirei calificate, căci trebue să punem 
art. 1206 codul civil în acord cuart. 1169 codul civil. Ultimul articol ne 
silesce să restringem pe cel dintâi. A dice că art. 1206 nefăcând nici 
o deosebire, principiul nedivisibilităţii se aplică şi mărturisirei compleze, 
este a nu vedea -că art. 1206 codul civil coprinde o disposiţiune eacep- 
țională, care trebue. interpretată în sens restrictiv. Dar tocmai premisa 
acesta se tăgăduesce şi se susține, din contră, că art; 1206 codul civil 

„ (art. 1356 codul Napoleon) a codificat o idee 'de logică absolută. 
"“Demolombe crede, în adevăr, că chiar sub o legiuire care ar admite “ 

fără deosebire tote mijlâcele de dovedire, şi dar în t6te timpurile și în 
t6te locurile, regula nedivisibilității mărturisirei judiciare există ca o regulă 
de logică şi de echitate 1). Dar 6re așa. să fie? Dreptul roman, mai logic 
de cât tâte drepturile din lume, nu cunâsce principiul nedivisibilităţii 
mărturisirei 2). Glosatorii "l-ai născocit şi teoria lor, evident contrarie 
teoriei romane, introduce din chiar senin o excepțiune la principiul de . 
drept comun: reus excipiendo fit actor. Dreptul german și cel englez, 
departe de a recunâsce principiul nedivisibilităţii mărturisirei, admit. con- 
trariul. Procedura civilă germană ($ 262) hotărăsce expres că eficacitatea 
mărturisirei judiciare nu se modifică prin aceia că se adaogă o declarare, 
care coprinde un mijloc neatârnat -de reclamare saii de apărare, de 
exemplu (împrumutăm expunerei de motive acest exemplu) dacă se adaogă 
declararea de plată la mărturisirea că s'a primit împrumutul. In dreptul 
englez apoi domnesce regula că mărturisirea extra-judiciară e nedivisibilă 
în deosebire de mărturisirea judiciară, care e divisibilă 5), ” 

1) Demolombe, Cours de code Napoleon, XXX, No. 508 in fine. | 
2) V. Renaud, op. et loco supra citato, 

_3) Riittimanun, Der englische Civilprocess, pag. 182—183, $ 352, Regula admisă 
- în Franţa este, din contră, că principiul indivisibilităţii se aplică mărturisire! judiciare 
nu însă şi mărturisire! extra-judiciare, care e o simplă probă și se pote combate prin 
o probă contrarie. Punctul de vedere englez merită fără îndoială precăderea. Este de 
sigur o mare deosebire între mărțurisirea judiciară și cea extra-judiciară, cea d'inlâiă 
constituind un drept în formă, ca autoritatea. lucrulu! judecat (c_nfessus pro judicato 
esto), în deosebire de cea de a doua, care e un simplu mijloc de dovedire (Savigny, 
System des râmischen Rechtes, VII, Ş$ 303—308 şi Iseller, Der râmische Civilprocess, 
S$ 51. şi 63), De aic! urmeză însă numa! atât că mărturisirea judiciară, în deosebire 
de cea extra-judiciară, nu se pâte revoca de cât stabilindu-se erdrea. şi obținându-se - . 
o restituo în întegrum în contra mărturisirel, care obligă pe cel ce mărturisesce ca 
o hotărâre, Nu urmâză însă câtuși de puţin din premisa de mal sus că, legea hotărând 
că mărturisirea judiciară e nedivisibilă, trebue să admitem contrariul pentru mărturi- 
sirea extra-judiciară. Adevărat esle numa! atât că legea uedefinind mărturisirea extra-
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Adevărul dar este că art. :1206 codul civil (1356 -codul Napoleon) 
der6gă la principiiile dreptului comun. 'Trebue dar să-l punem în acord 
cu art. 1169'codul civil (art. 1315 codul Napoleon). S'ar da o palmă 
art.-1169 codul civil, dacă s'ar admite că pâritul,:care mărturisesce datoria 
reclamată, dar adaogă la mărturisirea sa run noi fapt principal, libera- 

. țiunea sa, nu e ţinut să-şi dovedescă excepţiunea. Deci principiul nedi- 
visibilităței se aplică numai mărturisirei calificate, adică mărturisirei care 
are de obiect un.singur fapt juridic, căruia i se dă o altă calificaţiune - 
prin adăogirea îicută de cel ce maărturisesce. Este adevărat că teoria 
mărturisirei calificate se depărteză și ea de dreptul comun, dar art. 1205 
codul civil: consfinţesce expres principiul nedivisibilităţei, și l-am sterge 
de pe faţa pămintului, dacă nu Pam aplica mărturisirei calificate. Pâritul 
recunbsce datoria, dar adaogă că datoresce mai puţin, sai că, s'a con- 
tractat sub o condiţiune, ete. ? Mărturisirea sa liind o marturisire calificată; 
adică o tăgăduire motivată, e nedivisibilă. Incolo trebue să ne întârcem 
la regula stabilită de-art. 1169 codul civil. Principiul nedivisibilităţii e 
strein mărturisirei complexe. | a | ' 

Editorii lui Zaharie, (Aubry. et Rau) recunosc că e greii a-se 
justifica, în pură teorie, nedivisibilitatea - mărturisirei. complexe. Zahariz 
învaţă expres, că principiul nedivisibilităţei nu se aplică mărturisirei com- 
plexe (V. Zaharie, Franzăsisches Civilrecht, edit. Anschiitz, IV, $ 767, text 
şi nota 18). Stabel (Jnstitutionem des franzăsischen Civilrechtes, pag. 
385-—386) susţine aceiași părere, Weber (Die Ve?bindlichheit zur Deseis- fiihrung îm Civilprocess, pag. 220 şi urm.) abundă în acelaşi sens. Dar codul 
Napoleon a împrumutat principiul. nedivisibilităţii iui. Pothier, caro citeză 

"ca exemplu al unei mărturisiri nedivisibile tocmai recunâscerea datoriei, 

7 

“urmată de adăogirea că ea e plătită. Jurisprudenţa îranceză se conduce, 
de bine de r&ă, de acâstă consideraţiune istorică ca să lărgescă siera de aplicaţiune a unei legi excepționale, ca. să întindă principiul nedivisibili- tăţii la mărturisirea complexă. Punctul acesta de vedere, decisiv în ochii jurisprudenţei franceze, nu are nici 0 valdre pentru noi, legea nâstră “"avend o altă basă istorică de cât legea iranceză (art. 1912 codul civil). Vom examina deci  cele-l'alte argumente de text şi de principii ce se invâcă, sa să. vedem cât preţuesc. ele. : ” Art. 1356 codul Napoleon (art. 1296 român) este, observă Demo- 

  

judiciară, divisibilitatea sai nedivisibilitatea er e o pură cestiune de fapt. De altminteri, sare la ochi că, principiul indivisibilităţii e principiul logic şi naturai, nu al mărturisire! judiciare, ci al mărturisire extra-judiciare, Mărturisirea extra-judiciară nu se petrece sub ochil judecătorilor, ea se înfăţişeză ca o voinţă obiectivă, pe care, declararea nefiind făcută înaintea ta, nu o poţi divisa fără a o denatura. Nu trebue dar să dividem dife- Titele clause coprinse într'o convenţiune, ci să le interprelăm unele! prin altele, dând fie-căreia înţelesul ce resuliă din întregul act (art, 982 coaul civit). De asemenea, registrele comercianților se cred în contra lor, dar cel.care voesce a profita de ele nu „p6te despărți coprinderea lor, lăsând aceia ce 'pâte a-l fi contrari (art. 1184 cod. civil). __ Mărturisirea judiciară, din coniră, este o dramă, care se desfășură sub ochi judecăto- rulul. Accentul, pestul,. mimica celul ce mărturisesce, întrun cuvânt, elementul emo- țional cade mal greă în cumpănă de cât vorbele seci, în car! se îmbracă mărturisirea. Elementul acesta ia și interesant al desbaterilor s'ar mumifica, dacă judecătorul ar - avea să se conducă, nu de impresiunea ce-l lasă desbaterile, ci incipi ori . al nedivisibilităţir mărturisirer, - .- - a " d de principiul a priori
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lombe 1), absolut, căci, proclamând nedivisibilitatea mărturisire, el nu 
 deosibesce între diferitele ieluri de mărturisire pură şi simplă, calilicată 

şi complexă. Deci principiul nedivisibilităţii se aplică, în generalitatea sa, 
la tote speciele de mărturisire. Conclusiunea acesta nu e de loc juridică. 
„Art. 1356 codul Napoleon, luat în generalitatea sa, sar lovi în cap cu 
art. 1315 codul Napoleon (art. 1169 român), aceea ce de sigur trebue 
evitat. Ultimul articol e şi el absolut, căci stabilind că reclamantul tre- 
bue să'și dovedescă obigaţiunea, iar .pâritul liberaţiunea sai plata invo- -- 
cată de dânsul, 'el nu deosibesce dacă pâritul, care opune excepţiunea de 
liberaţiune, a mărturisit existenţa obligaţiunei, sai. dacă reclamantul a 
dovedit îondamentul acţiunei sale într'alt chip.. Deci mărturisirea com- | 
plexă e primitâre de divisiune, căci' cel ce mărturisesce că e dator, dar 
adaogă că a plătit, & ţinut să'şi dovedescă excepţiunea. Conchidem dar: 
art. 1356- codul Napoleon (art. 1206 român) nu se pâte lua în generali- 
tatea 'sa, ci trebue dia. contră restrins, căci, luat fără restricţiune,- el ar 
contradice disposițiunea art. 1315 codul Napoleon (art. 1169 român), aceea 
ce -ar îi o anomalie. 

“Ja mărturisirea complexă nu este o.singură mărturisire, ci: dou& 
"mărturisiri deosebite, și ar îi nelogie să excludem divisiunea acolo unde 
„ea există după chiar natura. “lucrurilor, “Conexitatea, întâmpină Demo- 

- tombe, care unesece una cu alta cele două declarări ale celui ce mârtu- : 
risesce, este aşa îel că. cele două fapte, ce coprinde mărturisirea sa, nu 
constituesc în realitate de cât un 'singur fapt. .Conexitatea șterge înter- 
valul de timp ce le desparte, pentru a le coniunda în unul și acelaş îapt,. 
printr'un fel de simultanietate retrospectivă! Jacă raţiunea logică! / 

Frasa e bine -peptenată și punctele de exclamare "i mărese eiectul 
dramatic, dar logica -vorbesce o limbă mult mai simplă, şi, nu avem de - 

„cât să deschidem codul ca să ne încredinţăm că conexitatea nu coprinde 
în sine puterea maâgică,. de a face din 'două una. Daca'o parte:reclamă 
o obligaţiune, iar cea-baltă "i opune plata, avem Îâră îndoială dinainte-ne 

„două îapte unite între dânsele printr'un legământ de conexitate. Dar, fiind 
conexe, urmeză de aici că aceste două îapte constituese un singur Îapt,. 
care trebue luat în îndivisibila sa unitate? Art..1315 codul Napoleon 
(art. 1169 român) ne arată, din contră, îorte lămurit că acele două fapte, 
de și conexe, sunt totuși primitore de divisiune, căci obligaţiunea trebue 
„dovedită după acel articol .de reclamant, în deosebire de plată, a cărei. 
dovedire incumbă pâritului. 

Demolombe invâcă apoi în favârea nedivisibilităţii mărturisirei com- 
plexe o rațiune de echitate, Părţile, neconstatând învoiala lor prin înscris, 
aii urmat reciproc una: credința celei-lalte. 'Mi-ai înmânat suma împru- 
mutată fără înscris. Intenţiunea n6stră comună a tost să ne referim unul. 
la cuvântul altuia. Daca nu sar ţine s6mă de acâsta, s'ar viola recipro- | 
citatea. de situaţiune ce părţile, de o parte şi de cea-laltă, ai primit'o. 

Argumentul acesta lovesce şi el în: vent. In numele echităţei, îie- - 
ea ori-cât de evidentă, nu avem voe să nesocotim legea, să întindem, 
contrarii. principielor celor mai elementare de interpretare, o lege excep-. 
ţională, să regulăm împărțirea sareinei de a dovedi alt-lel de « cum hotă-. 

  

1) -Demolombe, XXX, No; 518.
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răsce art. 1169 codul civil (art. 1315 codul Napoleon). Echitatea apoi, 
ce se invâcă, se înt6rce, adevărul căutând, cu o greutate îndoită în contra 

„ susținătorilor părerei opuse. Legea, în adevăr, nu trebue să fie pentru 
pârit mumă, iar pentru reclamant ciumă. Trebue, din contră, din ade- 

„văratul punct de vedere al dreptului echitabil, garanții de o potrivă pentru 
reclamant și pentru pârit. Unul a urmat credinţa celui-Palt, dar perfidia 
sa Îurișat pe urmă între dâașii, și partea vătămată trebue să aibă un 
mijloc ca să r&sbune buna credinţă înșelată. Sub legea comercială, care 
ea mai cu s6mă e întemeiată pe buna credinţă și echitate, și care admite 
în consecuență tâte mijlâcele. de dovedire fără deosebire, nedivisibilitatea 
mărturisirei nu-și are locul stă, sai nu are decât o însemnătate f6rte slabă 
şi nulă 1). Dreptul dar echitabil-cere, nu îndcelnica ocrotire resultând din 
principiul nedivisibilităţii mărturisirei, ci înlăturarea tutulor piedicilor in 
materie de probaţiune. ” 

Demolombe se inarmeză în fine cu un text de lege, care consfin- 
țesce, dice el, formal principiul nedivisibilității maărturisirei complexe. Art. 
1924 codul Napoleon, care nu are un equivalent în codul nostru, e—așa 
crede Demolombe-—irte lămurit în acest înțeles: | 

«Lorsque le dopot 6tant au-dessus de 150 res n'est point prouvă par 6crit, celui qui est attaqu6 comme depositaire en est ceru sur sa declaration, soit pour le fait mâme du dâpât, soit pour la chose, qui en faisait Pobiât, soit pour le fait de sa restilution». 
Art. 1924 citat are de obiect de a regula împărțirea sarcinei de a dovedi în 'materie de deposil. Generalisând . principiul stabilit de acest articol, am şterge regula contrarie constinţită de art. 1315 codul Napo- leon (art. 1169 român), am rupe armonia legei, am pune un text isolat de lege mai presus de sistemul. legislativ întreg. Dar, chiar de am atribui argumentului tras din art. 1924 citat o putere precumpănitâre, ar urma de aici neapărat că, sub codul nostru, nu pâte să fie nici vorbă de nedi- visibiiitatea mărturisirei complexe, căci codul nostru, departe de a'şi însuși - norma decretată de art. 1924 codul Napoleon, hotărăsce din contră (art. 1597 codul civil) : «Depositul voluntar nu se pote iace de cât prin înscris». şi se reîntârce . ast-fel, părăsind urmele codului Napoleon, la principiul tradițional, consfințit de legea si quis vult codice, qui potior în pignore, care nu permite dovada cu martori a depositului: voluntar, | „Teoria dar pe care o combatem nu găsesce nici un fondament, nici în textele legei, nici în principiele dreptului. Doctrina. cea adevărată se resumă în acâstă formulă: <Mărturisirea complexă e divisibilă. Principiul nedivisibilităţii se aplică numai mărturisirei calificate». Principiul nedivi- sibilitaţii se aplică şi răspunsurilor coprinse într'un interogatorii, în acest inţeles că nu se pote divide fie-care răspuns luat isolat. Reamintim totuşi că interogatoriul e cu totul alt-fel organisat de legea nâstră de cât de cea franceză. In Franţa, interogatoriul are loc în secret, înaintea unui singur judecător, în lipsa adversaruluj, persâna interogată cunoscând de mai "nainte faptele asupra cărora are să îie interogat, fapte ce trebue săi se aducă la cunoscință cel puţin două-deci. şi patru de ore înainte; unde, din contră, sub codul nostru, interogatoriul are loc in audienţă publică, 

  

1) Zarombitre, Thdorie ct pratique des obligatious, V. art, 1356 -No. 16.
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partea fiind ţinută să răspundă din viă grai, fără note-scrise, judecă- 
torul şi părţile putând să adreseze ori-ce intrebare proprie a da pe îaţă 
adev&rul,: părţile putând să fie confruntate, și faptele asupra cărora va 
purta. interogatoriul necomunicându-se de mai nainte personei de interogat. 

Judecătorul dar român, în deosebire de cel francez, pâte să inter- 
-prete mărturisirea, nu numai cântărind termenii în care ea se îmbracă, 
dar și ţinând semă de emoţiunile ce'se observă la cel ce mărturisesce, 
emoţiunile cari trădai pote secretele sale, cursa ce el o întinde adver- . 

„ sarolui săi, minciuna ce'i trece prin gând. De altminteri, se recunbsce și 
în dreptul francez că principiul nedivisibilităţei şi mărturisirii nu exclude 
puteiea judecătorului de a interpreta o mărturisire îndoelnică, ambiguă, 
obscură, precum este de asemenea adevărat că regula ” nedivisibilităţii 
mărturisirei nu se aplică atunci când mărturisirea se invocă, nu ca 
făcând deplină credinţă, dar ca început de dovadă scrisă, 

Jurisprudenţa n6stră nu are în materie de mărturisire. judiciară un 
sistem îix și consecuent. Decisiunea casaţiunei române din 16 Decembre 
1882, dată în .secţiuni-unite, hotărăsce că, dacă o parte. cere reziliarea 
unui contract pretins de vindare, pe motiv. că nu sia plătit preţul, şi ad- 
versarul admite neplata prețului, dar adaogă că lucrul înstreinat îi s'a 
dat cu titlu de donaţiune și nu dă vîndare (mărturisire calilicată), măr- 
turisirea acâsta e divizibilă sai nedivizibilă după apreciarea faplelor co 
o încongidră. Acesta nu este exact. Însăși legea (art. 1206 codul civil) dă 
o. sancţiune principiului nedivizibilităţii mărturisirei judiciare; deci inter- 
pretarea, care atribue Jegei o sieră mai largă sai mai restrinsă de apli- 
care, e îără îndoială *supusă censurei Curţei de casaţiune. Marturisirea 

- dar nefiind obscură, în termenii ei,. şi înfățișarea psichică a celui ce măr- 
turisesce nefiind suspectă, judecătorul nu pâte prin apreciarea, sa să esca- 
moteze principiul nedivizibilităţii mărturisirei judiciare. | | 

Cestiunea dacă mărturisirea complexă este saii nu divizibilă sa 

casaţiune, secţiunea ], din 15 Maiii 1884, dice că dacă o parte cere rezi- 
liărea unui contract de vindare pentru neplată de preţ, şi cea-Paltă parte 
recunâsce vindarea, dar adaogă că a răspuns tot preţul, există o mărtu- 
risire complexă, căreia nu îi este aplicabil principiul nedivizibilității. 
Decisiunea casaţiunei române, secţiunea |, din 1 Martie 1888, admite âin 
contră, că mărturisirea, coprindând dous fapte conexe între dânsele, nu 
se pote divide, precum în cazul în care partea ar recunâsce îacerea 

„.. unor lucrări, achitate însă. O hotărâre dată în dilele trecute tot de sec- 
ţiunea 1 a Curţei de -casaţiune se pronunță în același sens. Deci teoria 
jurisprudenţei e contrarie teoriei mele. Părerea aruncată în cumpănă de 
o autoritate așa de înaltă preţuesce de sigur de o-mie de ori mai mult 
de cât părerea isolată a unui cugetător nebăgat în s6mă, ca mine. Esen- 

” ţialul totuşi este, nu soluţiunea ce se dă, ci motivarea ei, și trebue dar. 
să pălrudem în esenţa lucrurilor ca să ' ajungem o dată. acolo ca hotă- 
rârile n6stre să nu mai îie nisce clișeură ale .hotărârilor franceze. 

Mai relevăm următbrele două. hotărâri; pentru ca să complectăm 
repertoriul jurisprudenţei n6stre. La 8 Decembre 1835 sa hotărât că, 
dacă pâritul mărturisesce datoria, dar adaogă că ea s'a stins prin compen- 
Saţiune, mărturisirea e nedivizibilă (V. Bul. pe 1885, pag. 877—879). Sa. 

„.resolvit de “Curtea n6stră supremă în sens divers. Hotărârea Curţei de -
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“judecat însă, din:contră, la 27 Martie 1887, că mărturisirea, prin care" 
o persână recun6sce existenţa datoriei, dar adaogă că ea se găsesce com- 
pensată prin o aită creanţă, există o mărturisire primitâre de diviziune (V. 
Bul. pe 1887, pag. 208). Prima soluţiune e recomandată de Laurent!), 
în oposiţiune cu cea de a doua, căre e: în deobsce urmată în Francia, 
(Dreptul, 1889). d | RE Aa 

  

Care este calea de apucat în contra unei hotă- | 
râri pronunţând o condemnare sai absoluţiune pe temeiul 
unei mărturisiri, învoeli etc. făcută de un mandatar fără 
i “procură specială ? . Si 

Interesele n6stre merg bine dacă le căutăm singuri. Ochiul stăpâ- 
nului îngrașe calul. Afacerile nâstre sunt mai amenințate, dacă avem 
trebuinţă pentru căutarea lor de - ajutorul altuia. Mandatul e talpa lui 
Achilles a dreptului, partea cea mai vulnerabilă a legilor. o 

Ra Mandantul atârnă de mandatarul s&ii, când e vorba de procese, mai * 
„mult, de cât când e vorba de alte afaceri. Te poţi ocroti în contra manda- 
tarului tăi ad negolia, mărginindu-i: mandatul, determinând exact con- 

” diţiunile cumpărărei, închirierei ete. Dar cum. ai putea să mărginesci 
„puterea mandatarului t&ii ad lites, puterea legistului care_pregătesce ora- 
culele justiţiei, puterea doctorului care îace diagnosa juridică?  - 

Sunt, precum vom vedea, legislaţiuni, - cari -hotărăse că mandatul 
general ad liles, în deosibire de mandatul. general ad negotia, coprinde 
nu numai actele de administraţiune (actele de procedură), dar şi actele 
de disposițiune (mărturisiri, renunţări, învoeli, etc.). Lucrul se justifică 
ast-iel. Mandatarul lifium fiind supus la disciplina cea mai rigurâsă, 
consecința cere ca dânsul să se bucure de prerogative corespundătâre. 
Dar irâul moral se slăbesce, caracterele . devin rare, şi e pâte mai bine, 
să aplicăm în tâte casurile principiele comune. a e ” 

i Este un principii admis -de t6te legislaţiunile, un principii care 
derivă din dreptul clasic, anume că mandatul conceput în termeni gene- 
rali nu coprinde de cât actele de administraţiune (art. 1536 codul civil 
român; L. 63 Dig., de procurat.; L.. 86, Dig.,.de solul... - : 

Legea Îranceză a derogat la principiul acesta în favârea mandatului 
* 

  

1) Laurent, Principes de 'droit civil francais, AX, No. '195. fminentul 
autor recunâsce că în pură teorie mărturisirea: comulexă e primitâre de divisiune ; 
dar codul „Napoleon a imprumutat principiul nedivizibilităţii lu! Pothier și acâsta decide 
cestiunea în înţelesul. contrarii. (V. op, cit, No. 103 şi 14). -Dar aşa fiind, adaogă . Laurent, trebue să aplicăm principiul nedivisibilităţii şi compensațiunii. Se întâmpină 
la acâsta, observă acelaşi autor, că principiul nedivisibilităţe! nu e apiicabil de cât în ' cazul unde mărturisirea porlă asupra unul fapt sai punct de contestare unic. Dacă acesta este principiul, aşa incheie Laurent raţionamentul săi, orl-ce mărturisire com- plexă va fi divizibilă, „căci prin aceea chiar că ea e complexă, ea coprinde două fapte.” . Nu este, strigă Laurent în disperare de- causă, nic! un principiii cert în acestă materie, nici în doctrină, nici în jurisptudenţă. Câte hotărâri, atâtea principil. diferite (op. cit., No. 196 şi 197). 0 teorie, care duce la resultate aşa de absurde, e — cine se indoesce -de acâsta ? — contrarie principielor celor exacte de drept. N
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părţile împricinate. Avuatul, care e un iuncţionar public (oificier minis- 

ad liles, Ministerul avuaţilor. (avou6s) e obligatorii în Franţa .peniru 

teriel), e supus jurisdicţiunei disciplinare a tribunalului unde exercită și 
„are în schimb, în ceea-ce privesce representarea clientului s&i, o putere 

„ nemărginită iaţă cu tribunalul şi cu adversarul, In raportul dintre dânsul 
şi „clientul s&i 'e permisă ori-ce mărginire a mandatului; dar el e dominus 
lilis și legitimat faţă cu tribunalul şi cu adversarul-prin simpla sa decla-: 

„rare că e imputernicit și nu are trebuință de mandat. El pote să facă 
mărturisiri, renunţări, etc. şi nici tribunalul nici partea” adversă nu-i pot 
opune lipsa de mandat. El r&mâne fără îndoială r&spundător către clientul ” 
s6ii, dacă a făcut o mărturisire, renunțare, ete. îără mandat special: dar 
hotărârea londată pe mărturisirea, renunţarea avuatului nu se pâte anula 

tului (dâsaveu)” e declarată valabilă de judecatorii competenţi, hotărârea, 

-de cât pe calea procedurei en desaveau (art. 352 urm. proc. civilă îran- | 
„__Ceză, conform art. 263 urm. proc. civilă olandeză). Incumbă avuatului.- 

“să dovedâscă că i sa dat un mandat special. Dacă desaprobarea avua- -: 

care u dat loc la desaveu, rămâne anulată și ca neavezită : desaprobatul - 
se condamnă la daune-interese, se pedepsesce cu interdicţiunea, ete. (art... 
360 proc. civilă iranceză).. . A | | PI 

"Codul de - procedură civilă al cantonului Genevei coprinde disposi- 
țiuni anal6ge.. Art. 283 al procedurei. civile geneveze hotărăsce: «Va îi 

loc la revisuirea hotărârei pronunțată asupra ofertelor, mărturisirilor sati 
învoirilor date saii acceptate, fără misiune, de către avocaţii, procurorii - 
sai portăreii, la audienţă sati în actele de înmâvare (exploits) sau scrierile” 
procesului, dacă ofertele, mărturisirile saă învoirile vor îi desaprobate 
"(d6savou6s)>. Bellot, în expunerea: sa de -motive, lămuresce acestă dispo- 
siţiune în chipul următor; <begiuitorul, îmbrăcând cu un caracter public 
pe ofițerii judiciari, le-a acordat o credinţă deosebită. Ast-lel, ceea-ce 

„_portărelul inmân6ză, aceea-ce procuroril (avuatul) scrie, ceea-ce atocatul 
pledâză, este primil în justiţie ca emanând de la partea insă-și, fără ca. 

„.. denșiă să fie ţinuţi a înfățișa un mandat, afară de unele casură speciale. 
Dar-dacă se comite un abuz? Desaprobarea (le dâsaveu) aduce un remediii. 
Dasaprobareu (desavei) declarându-se valabilă, hătărârea se revisuesce, 
și ofiţerul judiciar, neatârnat de daunele-interese către părţile vătămate, - 
va, îi condemnat la oxamendă, și după gravitatea împrejurărilor, la censură, 
la suspensiune, la esclusiune din funcțiunile sale (art. 761 No. 4, 767 şi 
169 proc. 'geneveză)>. - e | e 
„“. Procurorul dar în cantonul Geneva (a.cărui funcţiune corespunde 

cu aceea a avuatului francez) are trebuinţă -de mandat în unele. casuri 
speciale. Puterea avuatului francez, din contră, e nemărginită faţă cu tri- 
bunalul şi cu adversarul clientului său, aceea ce 'nu e de aprobat. Adver- 
sarul nu pâte opune lipsa de mandat special, şi e dar “expus pericolului: 

„că -hotărârea ce o va obţine se va zădărnici.- pe calea procedurei en 
- desaveu. Insă-și hotărârea învestită cu lormula executorie devine ast-lel 

o garanţie ilusorie. , Mi , , 
-. » Legea germană şi cea italiană, ca să dea o garanţie mai eficace 

“mandantului, obligă pe toţi mandatarii ad lites să întăţişeze procura lor 
scrisă care se opresce la dosar ($ 76 procedura civilă germană și art. 

AL Degd Da i 24 

156 italian). Proiectul belgian cere și el, urmând tipului italian, de lu
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mandatarii ad lites o. procură scrisă (procuration authentique ou sous 
seing prive -enregistree). O procură sub semnătura privată ajunge, dar 
legea germană ($ 76) adaogă cu. drept cuvânt că, după cererea adver- 
sarului, procura trebue să fie legalizată de tribunal sai de notar. Mai 
semnalăm și o altă analogie importantă între legea germană şi cea ita- 

„liană. Art. 344'a! procedurei civile italiane sună ast-fel : «Per la rinunzia 
“agli atti del giuâizio, Paccettazione e la revoca della medisima, il procu- 
ratore deve essere munito di mandato speciale, salvoche la parte. sat- - 

„toseriva la comparsa». Legiuitorul german hotărăsce de asemenea ($ 79): 
„«<Mărginirea întinderei legale a rnandatului are faţă cu adversarul întru 
“atât efect juridic, întru cât ea e-privitâre Ja înlăturarea procesului prin 
"învoială, renunțare sait mărturisire». Lipsa unei procure se pâte pune 
înainte în ori-ce stare a procesului și tribunalul are datoria să verifice 
“din .oficiii, dacă procura după coprinsul şi forma ei e suficientă, Dacă a 

- intervenit o hotărâre, se pot întemeia pe. delectul sati lipsa procurei mij- 
„l6cele de recurs ordinare (argum. $ 518 No. 5 procedura civilă germană). 
„Dacă hotărârea a dobândit uutoritatea ! lucrului judecat, este deschisă: 
„Părţei neregulat representată calea acţiunei în nulitate,. care are analogie 
cu revizuirea geneveză ($. 542 No. 4, procedura civilă germană). 
„+ Nu pentru ca să îac o deșartă pradă de erudițiune am reamintit 
aceste legislaţiuni diverse, ci. pentru' că am credut că, reapropiându-le de 
disposiţiunile legei nâstre, vom fi în stare să p&trundem în esenţa ces- 

» tiunei- nostre, să ne reurcăm la genesa naturală a principielor materiei, 
să dăm un răspuns exact la întrebarea mai. sus formulată: «Care este 
“calea de apucat în contra unei hotărâri, pronunțând o condemnare sai 
absoluţiune pe temeiul unei mărturisiri, învoeli etc, făcută de un man- datar fără procură specială ?, | ” „Ja mandat conceput în termeni generali autorisă pe mandatar să 
facă -acte de administraţiune, nu însă şi acte de disposiţiune, căci pentru 
actele acestea dânsul are trebuinţă de un mandat special.. Acâstă regulă 
o vedem îormal consfinţită de art. 1536 al codului nostru civil. Princi- -piul acesta se aplică mandatului ad Lites întocmai ca mandatului ad „Negolia. Acesta resultă atât din tradiţiune cât şi din textele codului 

“nostru. Sia | - 
| “Dreptul roman nu face în acestă privinţă nici, o deosebire. Manda- tul general ad negotia coprinde numai acte de administraţiune, și mandatul 

general ad liles numai actele de procedură. Procuratorul litium pâte să . atace hotărârea dată cu apel, dar el nu pâte renunţa la un apel deja făcut. Dânsul nu pâte să inchee o transacțiune, fără mandat special, să facă o confessio în Jure, să deiere un jurământ (Legea 86 Dig., de solul; . Legea 13 Dig, de Daciis, 2, 14; Legea 6 $.4 Dig.,. de confess., 42, 3; Legea 17 $ 3, Legea 18 şi 19 Dig, de jurejur., 12, 2) 1), - 

  

1) Unil confundă din nenorocire mandatul universal cu mandatul general. Man- dalarul universal pâte să facă în cas de ausolută necesitate şi acte de” înstreinare ; mandatarul general nu. Modestin dice (Legea 63 Dig,, de procurat.): « Procurator toto- rau Donoruiu, cui res administrandae mandatae sunt, res domini negae obiles vel îmutobiles, eqiue servus sine speciali domini mandatu alienare potest : nisi fructus, aut alias res, quae facile corrumpi 'possunt», Sub presupunerea dar a nece- sitățel sau a folosului evident, procuratorul universal pote să pornâscă judecăţi (Legea



  

Î. 

MANDATAR AD LITES . 37] 

"Codul Calimach se alipesce de teoria romană şi hotărăsce ($ 1352): 
<Următârele trebi cer o specială împuternicire, adică: când în numele: 
altuia are a înstrăina lucrul cu plată, saii a- se încheia împrumutare în 

„bani, saii în alte lucruri, ori a se primi bani, sai alte lucruri în locul lor, 
sai a se porni judecăţi, ori a da saii a primi jurământ sai « se face 
învoiră». Pentru: aceste afaceri nu se cere. un mandat special, ci ajunge 
un mandat expres, adică un mandat arătând numai. soiul atacerei, aceea 
ce se vede din combinaţiunea $ 1352 citat cu $ următor.1353, care sună- 
ast-iel : «Insă spre curată primire sai lepădare.de moştenire, spre încheiare 
„de tovărășie, spre iacerea darurilor, pentru alegerea unui judecător com- 
promisoriă, și spre acea fără plată lăsare a niscai-va drepturi, cere tre- 
buinţa ca să aibă vechilul o scrisre de împuternicire, prin care să se . 
rostescă anume fiesce-care trebă». -Mandatul însă general şi nelimitat 
coprinde şi actele de disposiţiune menţionate “în aceste două paragraie, 

“dacă se arală întrinsul soiul (specia) atacerei restrictive (de exemplu - 
încheiarea de învoeli). Ac6stă. regulă 'o pronunţă $ 1354, care e ast-iel 
conceput :-<Și acele heingrădite generale împuterniciri, atunci numai vor 
îi îndestule în pomenitele întemplări- când anume se va rosti în scrisăre 
soiul trebe». SI - 

„Codul nostru civil în vigâre n'a pronunţat o anatemă în contra 
acestor principii tradiţionale, cari se regăsesc; și în codul Napoleon, ci 
s'a. grăbit să şi le însuşescă. Resultă, în adevăr, din art. 1536 combinat 
cu art. 1206 codul civil că mandatul conceput în termeni generali, fie 
el un mandat ad negolia, îis un mandat ad liles, au coprinde de cât 
„actele de administraţiune, mandatul trebuind să fie special când e vorba 
de .acte ce: trec peste administraţiunea ordinară. Observăm însă că legea 

„n6stră în vigâre (art. 1530), în deosebire de codul Calimach ($ 1351), 
-de legea îranceză (art. 19$8) şi cea italiană (art. 1741), nu 'se mulţu- 
mesce pentru actele trecând peste administraţiunea ordinară (constituire 
de ipoteci, contractare de împrumuturi, ivoeli etc.) cu un mandat expres, 
„adică cu un mandat arătând sotul atacerei, ci cere un mandat special, 
adică un mandat arătând anume afacerea în vederea căreia s'a dat, aceea 
ce este o retrogradare. " Mergi inainte ca racul, când îţi lipsesce perse- 
verența către acelaşi scop, când te închini qilnic la un alt idol, astă-di 
la s6rele îrancez, mâine. la cel italian, care însă te orbesce, în loc să te 
lumineze. Dar constatăm că de la 1865 încâce technica juridică a făcut un 
mare progres în ţară, căci în noul nostru cod de comercii din 1887 nu 
se regăsesc aceleaşi rătăciri. Mandatul comercial e mai întins de cât cel 

12, Dig, de pact.), să închee iransacţiuni (ibidem), să consimtă novaţiuni (Legea 20, 
“Dig, de-novat.), să facă plăţi (Legea 87, Dig., de solut.), să urmărescă plata crean- 
ţelor (Legea 58, Dig., de procurat.), să ia bani cu împrumutare (argum, Legea LI, $ 
ultim, Legea 12, Dig., de pign. act.!. Mandatarul general, din contră, însărcinat să 
administreze numal un soi de afaceri (de - exemplu t6te procesele mandatulu!) are 
puleri mal restriînse,.El nu este în drept să facă acte de înstreinare fără un mandat 
“special Mandatul special (de exemplu mandatul dat pentru căutarea unul proces deter- 
mina!) pote.să fie conceput şi el în termeni generali şi mandatarul are atunci trebuință 
de un noă mandat special ca să pâlă face mărturisiri, învoeli, etc. Nu ajunge ca man- E 
datul să coprindă puterea «de a face învoeli, elc.>, căci aceia ce se cere este, nu un 
mandat expres, dar un mandat special. Mandatul special indică anume afacerea în 
vederea căreia sa dat (art. 23, 52, 362 şi 1206, codul civil român). - - a
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trebue transcris şi publicat (art. 394). Faţă cu cei de al treilea mandatul 

. 

- ordinar, Mandatul dat prepusalui pote îi expres saii tacit. Mandatul expres 

tacit. al prepusului se socotesce general, şi coprinde tâte actele nece- : 
sare exerciţiului comerciului pentru care este dat. Patronul nu pote 
opune celor de al treilea: vre-o .restricţiune a: mandatului tacit, daca nu 
probâză că ei o cunosceaii în momentul contractărei obligaţiunei (art. 
.395). Prepusul „pâte intenta ori-ce. acţiune şi a fi chemat în judecată în 

„locul patronului pentru obligaţiunile contractate de dânsul : în exerciţiul : 
cu care a lost însărcinat (art. 400). E 

Revenim la cestiunea care ne ocupă. Din cele de mai sus se vede 
- lămurit că pers6na însărcinată cu căutarea . unui proces, 'care are un: 
«mandat conceput în termeni generali, păşesce peste mandatul săi, dacă 
face o renunțare, o învoială, o mărturisire etc., pentru care se cere un 

„mandat special. Partea vătămată, mandantul pâte să” desaprobe 1), adică 
să opună excepţiunea 'procuratorie (exceplio falsi procuratoris) în ori-ce 
stare a procesului, -Dacă sa dat o hotărâre pe basa: învoelei consimţite . 

“de falşul procurator, o hotărâre supusă “ oposiţiunei, apelului saii recur- „Sului, mandantul va întrebuința mlilâcele de recurs obișnuite şi va pro- 
„pune excepțiunea procuratorie în instanţa de aposițiune, apel saii recurs. latre casurile de revisuire enumărate în art, 288. şi 290 al procedurei 
n6stre civile, nu îigurdză din nenorocire şi casul prevădut de art. 283 proc. 
Civ. genevezs, care dispune că este loc la revisuirea hotărârei dată asupra „unor olerte, mărturisiri, ete. făcute de un avocat, care a depăşit madatul 

„lipsite de o garanţie împortantă. Reamintim art. 288 şi'289 proc. geneveză- | 

seu. Acesta este o lacună deplorabilă, care face că părţile la noi vor fi 

(nereproduse în legea n6stră) cari ocrotesc pe deplin interesele mandan- tului. Termenul de revizuire pentru  desaprobărea mandatarului este de două săptămâni de la: inmânarea hotărârei (art. 288. proc. geneveză). “Totuși, dacă o parte justifică că din causă de absență, de bâlă grea sai „de altă împrejurare de lorţă majoră, dânsa n'a putut să cunscă holă- rârea saii să recurgă în termenul fixat, cererea în revisuire pentru causă. “de -desaprobare (desaveu) va îi admisibilă, dacă, îndată după încetarea obstacolului sati: a cunoscinței dobândite despre hotărâre,- partea n'a lăsat să ir6că termenele fixate pentru opoziţiune, în aceleași cazuri, prin art. 139 şi 140 (art: 289. proc. geneveză),. . -- i 
Tribunalele,. în vederea acestor deiecte ale legei n6stre, sunt ţinute să vegheze.cu un zel îndoit. ca să nu se vatăme interesul mandanţilor . 

„_„1) In Francia s'a organisat.peniru acest sfirşit procedura ea dâsazeu, care e: streină legci nostre, Autorii francezi se întrebă dacă acțiunea ex desaveu e deschisă în contra avocatului în procesele în cart ministerul avuaţilor e obligatoriă, şi e răspund - negativ, arătând că e treba avuătului şi nu a advocatului :să câră de la client un mandat special. Arătarăm mal sus că în Geneva se admite revisuirea pentru depăşirea mandatului şi în contra avocatului. -Bellot osândesce practica contrarie franceză cu aceşti termeni: «Cette pratique, due â une idâe exageree de l'ind&pendance de Pavocat,.. - nous a toujours paru injuste et choquante,..» Autorii francezi se mal întrebă daca - acțiunea ex desaveu are loc în contra avocatului, care pledăză înaintea unul tribunal 
- . Ei . . 

. - . - : 
N 

comercial, adică d'inaintea unul tribunal unde nu există avuați, şi unil din el (Chauveau- " Carrâ) răspund afirmativ, argumentând că art. 352 urm. proc. civilă franceză a abrogat principiile tradiţionale, aşa că mandatul 'ad lites e în principii chiar 1 întins cât mandatul ad negotia, alţi! din contră r&s und neg principii chiar. mal întins de. Ai ativ-(B V asemenea cas se apiică principiile comune, p 1 Peg (Boitard), susţinend că în
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De aceea se. prescrie în art. 94 proc. civilă: «Baile se vor înfățișa sai 
„înşile, saii -prin avocaţi declaraţi la. audienţă ori având procuri legalisate, 

"- sai prin pers6nele sub puterea saii autoritatea cărora se află». De ce se 
cere o procură legalisată numai pentru. procese și nu şi. pentru 'autenti- . 
ficarea actelor -nesolemne? Pentru actele cari trebue să fie făcute ad 
'solemmilatem în formă autentică, legea pentru autentificarea şi legali-. | 
zarea actelor din - 27. Iunie: 1886 exige o procură autentică şi specială 
(art. 8), darea nu lămuresce ce fel de procură 'se-cere pentru autenti- 
jicarea: actelor nesolemne (compară art. 23 No. 1). O procură autentică 
“ar răspunde pâte mai bine scopului ce se are în vedere de cât o procură 

“sub semnătură privată sai o simplă procură _legalisată. Dar reamintiin 
„că actele n6stre autentice sunt mai tot așa de viţiose și dau loc maila 

3 

„Târilor de expedient un articol deosebit. (Dreplul, 1882). 

aceleași abuzuri ca actele sub "semnătură privată și acesta din cauză că 
actele n6stre âutentice se redactâză de părţi,. tribunalul întipărindu-le . 
numai pecetea autorităţei sale. Viţiositatea actelor de cari e vorba are. 
consecinţele cele mui vătămătâre, mai. cu sâmă în cas de mutaţiune 

„.. de. proprietăţi imobiliare. Legea ar trebui să pronunţe exclusiunea actelor 
sub semnătură privată pentru a opera mutaţiunea proprietăţilor imobiliare. 

Legea n6stră, o repetăm, nu -cun6sce nici procedura en desaveu 
a dreptului îrancez 1) nici revizuirea pentru cauză de desaprobare a avo- 
<atului. consfinţită de procedura geneveză. Mandantul e ast-iel expus sub 
imperiul legei nâstre la un mare pericol. Dacă mandatarul, care a pășit 
peste hotarele mandatului săi, lasă să trecă termenele de recurs fără să 
îacă „opoziţiune, apel saii recurs, este lucru judecat și mandantul nu mai 
„are nici un recurs în contra hotărârei. Mandatarul e de singur r&spundător 
de daune-interese, dar .acâstă garanţie va fi adesea iluzorie. Pericolul 
amenințând pe mandant, va îi și mai mare, când mandatarul va consimţi, 
iără mandat special, o transacţiune şi va cere ca dânsa să fie convertită 
în 0 hotărâre de expedient. ÎIntrăm însă aci în o nouă ordine de'idei, 
pe care nu trebue să o atingem numai în trâcăt.' Vom consacra hotă- 

  

Controversele în materie de jurământ 
decisoriu, Sistemul anglo-american comparat cu 

sistemul” roman. 

Teoria “dreptului: roman privitre la. jurământul decisoriii, teorie ale - 
cărei urme le găsim şi în legiuirile moderne, ne e îamiliară. Jurământul 

“6.0 transacțiune, deci opera exclusivă a părţilor prigonitâre, una -dele- . 
rindu-l iar cea-Paltă făcându-l în termenii chiar în cari a fost dat, jude- 
cătorul neavând într'acesta alt rol de cât acela de a verifica daca există - 
condițiunile “esenţiale cerute pentru validitatea. transacţiunei, acela de a. 

1) Ia ce termen trebue să se pornescă acţiunea en dăsaveau, daca a intervenit 
o hotărâre având puterea de lucru judecat? Art. 362 proc. civilă franceză răspunde la 
"acestă întrebare. Acţiunea trebue să se pornâscă în asemenea cas, sub pedepsă « de for- 
clusiune, în termen de opt dile de Ja data execuţiunel holărârel,
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servi drept expert technic părţilor, cari nu. stai sub privigherea sa, una făcând din contră pe cea-laltă judecător. e . : 
In Englitera şi în America, din „contră, părţile prigonitâre jură și fac arătări întocmai ca martorii, judecătorul le pune întrebări în tot sensul, dovada resultână din . cerceiarea ast-lel iăcută fiind lăsată la. apreciarea suverană a. juriului. Juriul, care are 'ast-iel o putere aşa' de mare, âr putea să abuseze de dânsa? Pericolul acesta nu există, leacul fiind aci alături cu răul. Judecătorul, în adever, care conduce desbaterile, se impune juriului prin superioritatea sa morală și: intelectuală, el nu împrumută din Digeste. de cât aceea ce e potrivit cu bunul simţ sănătos, nu cade în excesul de logică a unui Paulus sati Ulpian, vorbesce, din contră, o - limbă simplă, şi cuvântul săti e, în cele mai multe casuri, hotărâtor, un ver- dict abătut putându-se, de altă parte, casa după cererea părţei interesale. | Abglo-americanii' au deslegat, precum: vedem, cu ajutorul juriului, întrun “chip minunat “un mare. problem, acela al contopirei dreptului clasice cu obiceiul naţional. Germanii, 'cari lind la-acelaşi ţel, opun juriului englez scabinatul german, atribuind judecarea proceselor criminale celui dintii, iar aceea a proceselor corecţionale celui de al doilea, dar ei păşesc, urmând ast-iel, pe o cale rătăcită,. scabinii atârnâna de judecătorii profe- sionali 1) cari “i pârtă de nas; iar drepturile civile, cu cari se ocupă în: primul rând legea romană, fiind încredirițate exclusiv judecătorilor pro- fesionali. | ” Sa 

Su Tradiţiunea romană împerățesce ast-fel aprâpe lără rival în Germania, dreptul echitabil luând excepţional loc alături cu. dânsa, dar îmbrăcat cu livreua justiniană. : Procedura civilă germană consfinţesce în aparenţă ideia conformă cu echitatea, că jurământul e un simplu mijloc de dovedire. Tribunalul, dispune Ş 411 proc. civilă germană, pâte să respingă dela- “țiunea jurămentului asupra unui fapt, al cărui contrarii “l crede dovedit. Jurământul are totuşi, : de altă parte, după legea germană, un caracter transacţional, ca la Romani, jurământul deferit prin conclusiuni subsidiare trecând drept o transacțiune condiţională ($ 418), primirea sati referirea jurămentului neputându-se revoca ($ 423), dovedirea contractului având loc numai sub aceleași presupuneri sub cari se pâte ataca o "hotărâre, având putere de lucru judecat ($ 428), Telusul jurământului aducând cu "sine urmarea că contrariul faptului de jurat se consideră ca pe deplin dovedit ($ 429). | | Codul: Napoleon isbutesce şi mai puţin să împace principiele romane Cu raţiunea naturală, căci el se mărginesce a amalgama în acestă materie “teoria romană cu cea germană, uitând să lămurescă întru cât juramentul . este a se considera ca un mijloc de dovedire, întru cât ca o transacţiune, Art, 1357 -codul Napoleon (art. 1207 român) spune în adevăr că jură-. mântul decisoriă. este acela ce o parte deteră celei-lalte pentru a face să atârne de. aci judecata causei. Jacă teoria romană! Jurământul e o 
. 

N 
Ă : Ă | 

1) Ca să combată ideea propăşindă a juriuluy, juristi i 
IE 

Ş Juriştii reacţionari germani puseră 
înainte, ne spune Glaser (Sclimwurgerichiliche Erărteringen), ie scabinatulul (Sen fengericht). Mare însă este deosebirea între Jjurați şi seabini (Schoffen). Juraţii hotărăsc 
neatârnat de judecătorul profesional care le. pune numa! cestiunile la cari el aă să 
răspundă, în deosebire de scabint cari, judecând alături cu jud i i 

oii A 
ecători! fi înrăuriți de acoşii de pe urmă, cari "fac cu dânşii ce vor. pe esionalj i
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transacţiune, dânsul fiind opera părţilor: şi nu a judecătorului. Insă art. 
1359 codul Napoleon (art. 1209.român) hotărăsce, din contră, că jură- 
mântul nu pâte fi delerit de cât asupra unei fapte personale părţei căreia 
e deterit. Jurământul prin urmare nu e-o transacţiune, transâcţiunea având: 
de obiect drepturi îndoelnice şi jurământul nepulându-se da de cât asupra 

- unor Îapte. 
Care este criteriul -de urmat în mijlocul acestor contragiceri ? In 

care parte atârnă cumpăna ? Jutisprudenţa iranceză crede că teoria care 
trebue să precumptnâscă este aceea 'a.art.. 1859 codul: Napoleon (art: 
1209 român) care admite că jurământul e un simplu mijloc de dovedire. 
Judecătorul deci p6te să respingă delaţiunea jurământului ca neutilă, daca - 
găsesce că, contrariul e dovedit. Jurământul decisoriti deferit: prin_ conclu- 
siuni subsidiare este el a se considera ca o 'transacţiune condiţională ? 
Nu, răspunde jurisprudenţa iranceză, un asemenea jurământ are, din contra, 
caracterul unui jurământ supletoriii, pe care judecătorul, după suverana 
sa apreciare, pâte să-'l iîncuvințeze sati să-l respingă. 

Autorii francezi, criticând jurisprudenţa, întâmpină că redactorii codu- 
lui “Napoleon aii- păşit în acestă materie pe urmele, nu ale tradiţiunei 
germane, ci a lui Pothier. Art. 1360 (conform 1210 român) ne reamin- 
Lesce, dic ei, fără îndoială teoria lui Polhier. Art. 1360 citat hotărâsce 
în, adevăr: «Jurământul pâte fi dat în tot cursul procesului, cu tote că 

- nu esistă un „început de dovadă despre cererea saii excepțiunea asupra 
- căreia se propune jurarea.» Acesta este o repetire a ideei lui Pothier, - 
care dice: <On peut dâlârer le serment dâcisoire sur quelque espece de con- 
testation que ce soit et dans quelque espece d'instance civile que ce soit... 
Isvorul acestei esplicaţiuni "1 găsim în Digeste. „Zutor. pupilli omnibiis 
"probationibus aliis deficientibus jusjurandum de/erens paudiendus est, 

„-- guandoque enim pupillo denegabitur actio.“ (L. 35 Dig. de jurejurando, 
"12, 2). Art. 1859 No. 1 dice apoi că jurământul e deierit de o parte celei- 
Palte pentru a face să atârne de la dânsul hotărârea causâi; jurământul 
deci- nu e un simplu mijloc de dovedire, el hotărăsce causa, el eo 
transacţiune. 

Din aceste tâte, încheiă autorii, trebue să tragem conclusiunea urmă= 
t6re: Judecătorul nu e iîndrituit să respingă delaţiunea jurământului ca 
neutilă, misiunea sa nefiind alta de cât aceea de a constata dacă esistă 
condiţiunile esenţiale cerute pentru validitatea. transacţiunei: capacitatea 
părților, un obiect asupra căruia se pote transige, un fapt de la care 
atârnă hotărârea causei. Jurământul apoi se pâte cumula cu alte dovedi, 
“căci, dacă se pâte îace o transacţiune: condiţională, de ce să nu se pâtă 
deleri jurământul decisoriii prin -conclusiuni subsidiare ? 

Că trebue să recunâscem îri cestiunea n6stră părerei lui Polhier 
o autoritate hotărâtâre, îiă; dar Polhier se inspira în general nu numai 
de legile Romei, dar şi de obiceiul german, de echitatea naturală. Po- 
thier, călăusa codului Napoleon, coniundat'a el în materie de jurământ deci- 
soriti obiceiul german cu tipul roman, sai făcut'a el din amândouă o nouă 
formă juridică superi6ră ? Dovada vădită că dânsul n'a isbutit să înlăture 
contusiunea, este că, codul Napoleon călcând pe urmele lui na pune înainte 
două articole cari se lovesc în cap. Rezemaţi dar pe Polhîer, ne înlundăm - 
tot așa de bine, ca şi fără dânsul.: De. aici nesiguranța și perplexitatea
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autorilor. Judecătorul este el ţinut'să ordone prestarea jurământului, îndată ce o parte îl eieră ? Da, răspunde Laurent, jurământul fiind O lransac țiune. Jurământul însă se pote el deteri asupra unui punct de drepl? Nu, spune același autor, jurământul fiind o probă. Dar e clar că art, 1359 „codul Napoleon (contorm art. 1209 român), care dice că jurământul nu se pote da de cât asupra unei Japle, der6gă la tradiţiunea romană, care „consideră. jurământul ca o transacţiune şi permite prin urmare ca dânsul, "“să fie deterit asupră unui raport de drept (se dare non opporlere). Argu- mentele dar de mai sus ale autorilor.-sunt ca soldaţii. lui Cadmus: unul dărâmă pe cel-balt, . - | a a 5 Ori-cum ar îi, nu-stăm nici un minut pe gânduri ca să admitem că, îndoială fiind, avem să recurgem, cu să-ne orientăm în materie de obligaţiuni, nu la. obiceiul german, ci la Pothier, pentru codul Napoleon, la Basilicale. pentru codul român, “Or, citim în L. 26 în princip. Basil. de jurejurando, sive .voluntario, hoc est delalo, sive necessario, sive “-Judicali, 22, 5: <Jusjurandum: înstar novalionis est, et delegationis, "et judicii». Jurământul așa dar are o natură contractuală, Judecătorul deci intră la mijloc numai ca să'l autentitice, și nu are peniru acest sfirşit alta ds făcut de cât să verilice dacă există condiţiunile esenţiale pentru validitatea contractului : - capacitatea părţilor, un obiect licit, un iapt hotărâtor. Jurământul dat prin conclusini - subsidiar& e un contract condiţional; :el se. consideră „ca deferit. când cele-l'alte dovedi rămân zadarnice. - ae . o | „Dar dacă e aşa, urmeză 6re de aici că judecătorul, care nu are. în general în acestă materie de cât atribuţiunile mărginite de mai sus, trebue "Să rămână nepăsător şi când, sub -pretext de delaţiune de jurământ, se urzesce o uneltire dolâsă, că el nu pote să respingă o delaţiune de jură- mânt vexatorie, că el: trebue să constinţscă și o delaţiune de jurământ iraudul6să ? Jurământul e de, sigur o _transacţiune, dar înșiși Romanii, cari împing de altminteri rigorea principiilor până la extrem, oieră părţilor - şi judecătorilor un mijloc pentru a, preîntâmpina abusul delaţiunei jură- mântului, Iacă ce hotărăsee în adevăr în acestă privinţă L. 34 Basil. de Jure Jurando 22, 5: «Qui Jusjurandum, deferi, prior de calumnia jurat, si exigalur», (conform L,. 34, $ 4, Dig. de Jurejurando, 12, 2). Pers6na așa dâr, căreia e dalerit jurământul, pâte să câră ca udversarul să jure mai întâiă că e de bună credinţă (jusfurandum de calumnia). Dreptul modern ne hărăzesce el saii nu 0 ocrotire anal6gă? : „ i Un lucru e sigur, anume că jurământul de calumnia nu mai există. Acesta insă nu pote să facă ca să ne fie închis în acâstă materie ori-ce alt mijloe in contra relei credinţe. ' Jurământul fiind valabil deterit, jude- ” cătorul e, in general, ţinut să-l încuviinţeze. EI pote totuși, adaogă editorii lui Zaharie, să-l Yespingă, daca găsesce că delațiunea . jurământului a "avut loc prin spirit de vexaţiunea sai în scop de a specula scrupulele. unui cuget, sfiicios, arătând motivele pe cari se întemeiază el întru acesta. Malitiis non est îndulgenduim. Larombtăre. rupe și el o suliță pentru - aceslă părere 1). Vom: vedea îndată ce imputări .se adreseză acestei teorii şi le vom aprecia meritul, +: 
1) Aubry et Rau Droit civil ran PLS, YU, $75 | -t şi 3; 

„ Larombitre, Obligations, asupra art. 11Ș0F No. 7, ” 5 să pag. 192, text Și nota îi



    

CONTROVERSELE ÎN MATERIE DE JURĂMÂNT DECISORIU | „317 

| „ Laurent, desbinându-se de susţinătorii teoriei acum expuse, crede, 
din contră, câ. r&ul resultând din o delaţiune de jurământ, vexatorie, e 

“Îără leac. Judecătorul, întrâbă el, are el puterea a impiedica abusul împie- 
dicând usul? Ni se pare că ar trebui un text pentru a se da acest drept. 
judecătorului. În minut ce delaţiunea jurământrlui e un drept, trebue să-l. 
„admitem .cu t6te neajunsurile sale; facultatea ce se recunâsee judecă- 
torului ar avea și un mare pericol, acela de-a dărâma dreptul sub cuvânt 
de abus. Trebue să admitem jurământul în ori-ce ipotesă, de 6re-ce el e * 

"un drept şi un drept sfânt, acela al apărărei 1). Ia 
- Că nu putem să decidem în echitate, adică că 'dreptul tribunalului. 

de a respinge o delaţiune dol6să de jurământ trebue să se întemeeze pe 
“o anume lege, acesta o recunâscem bucuros. Abusul dreptului  delaţiuaei 
jurământului  zădărnicesce, diceţi, dreptul de apărare al celei-Valte părţi? 
Acâsta - este o -obiecţiune ce echitatea o face, dar echitatea trebue să 
amuţescă dinaintea legei.- Mărginirea unui drept pentru preîntâmpinarea 
zădărnicirei unui alt drept, nu pote să existe fără o lege expresă și 
"precisă, nefiindu-ne . ertat să statornicim în numele echităţei o excepţiune, 
-0 derogare la legea comună. Există o asemenea lege ? - 

| Jurământul decisoriii e un contract. Principiul: de urmat în materie" 
de drepturi reale este că nu se: pâte! pune o stavilă abusului dreptului 
de cât în casurile anume prevădute de lege, creptul real având un caracter 
exclusiv și absolut (arg. art. 480 codul civil:. Principiul acesta se aplică 

„el contractelor ? După părerea n6stră, contrariul trebue admis. Legea 
opresce in-adevăr, în general în materie de contracte, zădărnicirea unui 
drept prin abusiva” întrebuințare ă unui alt drept. Acesta reese 'lămurit.. 
din art. 970 codul civil, care hotărăsce: «Convenţiunile trebuesc executate 
cu bună creînță». Aplicarea art. 970 codul civil, este ea exclusă în materie 
de jurământ decisoriă 92)... a 

, - - DN - o 

1) Laurent, Droit civil francais, XX, No. 9261. A , 
2) Art. 970 codul civil se aplică şi ofertei de a contracta. Oferta de plată, în -- 

„adevăr (plata e un contract liberatoriii), observă Laurent, fie ea orl-cât de regulătă în 
„formă, se pste totuşi respinge de judecător, daca nu e executată cu bună credință. A 
abusa de un drept, ce ni-l dă legea, este a viola legea (Laurent, op. cit., XVIII, No. 

"158, Aşa este, nu însă pentru că echitatea ne duce la acestă soluțiune (un drept nu 
-se p6le restrînge în numele echităţe!), ci pentru că art. 970: codul civil, care hotărăsce 
-că convenţiunile au a se executa cu bună credință, se aplică şi oferter de a se con- 
trăcta. Art, 970 codul civil are în adevăr, o.sferă de aplicaţiune 'mult mal întinsă de 

„cât s'ar crede la prima vedere. Reamintim că dreptul de retențiune e, în parte, înte- 
- meiat pe ideia că convenţiunile trebuesc executate cu bună credință. Aşa, fiind, dreptul 

de retențiune în raporiurile comerciale are loc.nu numa! în cazurile anume. prevădute 
de lege (art. 1322, 1323, 1377, 1444 şi: 1669 codul civil), dar şi în -alte cazuri ana- 
l6ge, convenţiunile urmând a fi executate cu bună credință. (Vedi articolul meă Despre 
„dreptul de relențiune, publicat în Dreptul No. 52 din.1834).. lacă şi alte cazuri 
de aplicaţiune ale art. 970 citat. Judecătorul pâte, - rezemat pe. disposițiunea acestui 
articol, să modifice chiar o convenţiune, dacă literala e! executare e neposibilă şi 
adversarul nu are nici un interes să se opună la modificare, echitatea dominând . 

“în ilele nostre, și convenţiunile de drept strict fiind streine dreptuluă modern. 
Acesta . ne-o spune însuși Laurent (op. cit, XVI, No. 181).. Dar așa fiind, nu trebue- 
Gre să recundscem că nicI. jurământul nu e un contract de drept strict? Evident că 

"- ga. Echitatea se-pâte invoca chiar în contra une! stipulaţiuni exprese în casul următor: 
Contractele: de asigurare coprind clausa expresă ca, daca la termenul stipulat prima | 
nu se plătesce fa domiciliul agentului de asigurare, asiuratul pierde . dreptul săă. 
Or, după un obicei constant, agentul se presintă, din contră, pururea la domiciliul
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-Demolombe crede că da. Acela, cărui se dă jurământul, nu are, 
dice el, altă alternativă de cât să'l relere, să'l refuze, sau să'l presteze. Art, 

"18361 codul Napoleon (conform art. 1211 român) hotărăsce în adevăr că 
- «acela, cărui se dă jurământul, daca nu-l primesce saă nu'l reieră, cade 

» în pretențiunea sai în excepțiunea sa». Același autor recunâsce totuşi că 
dolul e o causă de nulitate a transacţiunei prin jurământ, dreptul comun 
aplicându-se jurământului, şi: rămânând a se cerceta numai întru cât 
legiuitorul a derogat:la legea comună în materie de jurământ decisoriă. 

Jurământul în adevăr, care e -o transacţiune, nu e la udâpostul 
acţiunei de dol. „Qui per fallaciai cohaeredis îgnorans universa, quae 
în vero erani, înstrumentum transaclionis sine Aquiliana stipulatione 
înlerposuit, non. tam paciscilur, quain decipilur“ (L. vu, $ 2, Dig, De iransact. II, 15). Jurămentul insă pătat de dol se pâte el ataca în nulitate 
pe cale principală ? Nu, jurământul constituind autoritatea lucrului judecat 
şi hotărârile neputându-se anula pe cale principală. - 

Hotărârea dată pe credinţa, jurământului se pste ea, dolul fiind dovedit, desputernici pe calea apelului sai a revisuirei ? Afirmativa e unanim admisă; revisuirea e deschisă, daca o parte a deferit jurământul 
celei-alte, amăgită fiind de acesta ds pe urmă, care “i-a îurat de exemplu creanţa. (art. 480 No..10 proc. civilă, contorm art. 290 No. 1 proc. civilă română). Deci jurământul o dată făcut și consfințit prin judecata, dolul nu se mai pote invoca de cât pe calea apelului saă a. revisuirei!), 

Quid însă în casul când însăși .delaţiunea jurământului, oferta de a contracta e dol6să ? Trebue îără îndoială să aplicăm ofertei aceleași principii, ea contractului pertect. Ori, convenţiunile trebuesc executate cu bună credință ; deci,. olerta fiind făcută cu rea credinţă, dânsa trebue respinsă ca nelegală și neadmisibilă. a Adăogăm că legea nâstră e mai. categorică în acestă privință de cât cea franceză. Procedura nâstră civilă (art. 290, No. 3), în deosebire „de cea franceză (art. 480), admite revisuirea şi în casul când -partea, care a jural sa descoperii că a comis un sperjur. Hotărârea se revi- „Zuesce in asemenea cas, fără deosebire dacă jurământul a fost delerit de judecători saii de o parte celei-l'alte. Reese în adevăr ain art. 290 No. 3 combinat cu art. 237-şi urm. procedura civilă că legea n6stră,. vorbind „de jurămentul judiciar, înţelege sub acestă denumire fără deosibire atât „Aurămentul dat de o parte celei-lalte cât şi jurământul supletorii: (con-. “form art. 284 No. 3 procedura geneveză şi $ 543 proc. civ. germană). ! N „Hotărârea întemeiată pe un jurământ ialș fiind ast-iel supusă revi- zuirei, e evident că judecătorul, care se îneredinţeză, înainte de hotărâre, că delaţiunea de jutământ de aprobat prin hotărâre e dol6să saii coprinde 11 Sine pericolul unui sperjur, e ţinut sal respingă ca să evite o judecată viţi6să. De cât indreptarea reului deja făcut, mai bine preîntâmpinarea „lui! Melius est întactai causam servare, quam post vulneratam cau- 
"asiguratului şi cere plata. Societatea de asi p6 inv Î | 

i : i . gurare nu pote deci să invâce în contra asiguratului stipulațiunea de ma! sus, contractele beu : zeredi (Lsuren ppicita XVI, No. 182, e ele trebuind execulate cu bună-eredioță 1) Aubry et Rau, Droit civil frangais, VII", $ 753, ba 193, li i 
) dau | i 175: + 193, litera b şi pag, 10 le ȘI nota 47; Demolombe, Cours de code Napoldon, Fox, No. G65--60ppas —ov7, 
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sam remedium quaerere. Revizuirea tinde a repara o erâre nevoluntară 
a judecătorului. Judecătorul fiind dator să îndrepte erdrea deja întemplată, 
e_cu atât mai mult îndatorat să o evite! 

- Un exemplu pentru lămurirea lucrului, Neputând să jur, fiind absent 
saii pios, aduc acâsta la cunoscinţa judecătorului, şi cer ca, dacă voii 
dovedi că adversarul. mei 'mi-a dat jurămentul. numai „ca: să mă necă- 
jescă, adică dacă voii demonstra că dânsul, sciind bine că eă n'am să: 
jur, m& speculâză, dacă voiă stabili că am tot cuvântul să.nu refer jură- 
mentul adversarului mei, pentru că, contrariul iaptului de jurat fiind 
dovedit, dânsul jurând sar sperjura, cer, o repet, ca, îăcând aceste dovedi, 
delaţiunea jurământului să fie respinsă, fiind făcută cu rea credinţă. 

„„Ce trebue să decidă judecătorul? Datoria sa este să dea o hotărâre 
"corectă, nevulnerabilă, neatacabilă. Or, după art. 290 No. 3 procedura 
civilă, o hotărâre dată pe credința unui jurăment îalș, e supusă 'revizuirei. 
Deci dacă dolul se descopere inainte de hotărâre, judecătorul, care e ţinut 
să evite o judecată viţi6să, e dator să respingă delaţiunea de jurământ 

„pătată de dol. O delaţiune dolosivă nu e o olertă de â contracta seri6să, 
ci un odios stratagem, un abus scandalos, o amăgire, . | 

A abusa de-un drept. ceni'i dă un contract, este a călca contractul, 
“convenţiunile trebuind" executate cu bună credinţă (art. 970 codul civil), 
Or, jurământul e o transacţiune; 'deci, oferta fiind: dolosivă, dânsa cade 
laţă cu art. 970 codul civil. Resultă precum vedem, din art. 970 combinat 
cu “art. 1211 codul,civil că acela, cărui se dă jurământul, pote să'l refere 
să'l reluze, să'l presteze, sai să opună. excepțiunea de dol. Art. 470 
citat, constinţesce anume în materie de contracte principiul de echitate 
malitiis non est îndulgendum. . aaa 

Soluţiunea acesta: trebue primită cu atât mai mult cu cât ea preîn- | 
tâmpină “multe neajunsuri. Partea e absentă, ea e în călătorie, ea, 
având scrupule de consciinţă, nu ar jura pentru nimic în lume. Adver=- - 

-sarul ei, sciind acesta, îi deferă iute jurământul. Demolombe recun6sce 
temeinicia argumentului tras din neajunsurile sistemului pe care '] apără 
el, dar adaogă că răul resultând de aici nu e' aşa. de mare, “partea 

_necăjită neavând de cât să jure şi să conchidă apoi în contra adversa- 
rului ei la plată de mari daune-interese. | 

Partea vexată nu are de cât să jure! Acestă pretinsă garanție, ce 
se oleră victimei, coprinde în sine o amară ironi6. A dice în adevăr 
absentului, care, ca să vină să facă jurământul, ar trebui să cheltuiască 
mai. mult de cât face val6rea procesului, a dice preotului, pe care can6- 
nele îl opresc să jure, că ei nu aii de cât să jure, este a ride de „denșii! 
Jurământul e o constrângere pentru: partea adversă, dar o constrângere - 
de acest îel nu putea îi exercitată, după vechiul Drept roman, în contra 
Vestalelor și în contra lui Flamen Dialis. - e 

Ori cum ar îi, hotărâtor în contra sistemului pe care '] combatem, 
este legea- (art. 970 codul civil), care 'l osândesce; de altmintsri, dacă legea 
ar. hotări contrariul, am. trebui să o aplicăm necondiţionat, puţin importă: 
relele urmăriri la cari duce ea. Nici un sistem, în adevăr, nu pâte să 
ajungă la o periecţiune neposibilă, care nu se găsesce nicăiri. Nici sistemul 
de mai aus, pe care noi il credem singur contorm cu legea, nu e absolut : 
neprihănit. Judecătorul, în adevăr, sub cuvânt de abus, ar putea să 

-
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oprescă şi întrebuinţarea leală, sinceră, nebănuită a dreptului delaţiunei 
jurământului. - ..- a : ÎN 

” Excesul de putere.al judecătorului e posibil; dar este acesta un 
cuvânt ca să-i răpim puterea de .apreciare ce "i-o dă legea? O lege 

- restrictivă nu oleră ea mai multe neajunsuri de cât puterea: suverană a 
judecătorului ? După legea justiniană, îndoială îiind, judecătorul trebue să 
se adreseze la împărat, cui soli concessum est, leges et condere el înter- 
“prelari (L. 12 cod. De leg. I, 14). După revoluţiunea cea mare, poporul - 
suveran luând locul împăratului, legea: îranceză din 24 August 1790 

“(titlul II, art. 12) recomandă judecătorilor să recurgă-la adunarea legiui- 
tore «toutes les fois quiils croiraient nâcessaire  d'interprâler» une loi». 
Codul Napoleon redă în fine judecătorilor atribuţiunea de a interpreta 

„legile (art. 4, conform art. 3 român), dar el menţine în același timp '16te 
„ Tegulele tradiţionale, - tindend a. restringe bunul “plac al judecătorului. 

Nu este, o repetăm, nici-o lege care să oprescă pe judecători să 
respingă o delaţiune de jurământ. făcută cu rea credinţă ; din contră, art. 
970 „codul civil le impune datoria să nu sulere execuțiunea dolosivă a 

_unui contract. Trebue să deplângem acesta, să deplorăm lipsa. unei legi 
restrictive de natură a preîntâmpina abusul de putere al judecătorilor? 
Nu o credem. Legile restrictive 'şi aii vârtul lor în ideia ciudată că legea 
trebue să deslege tâte cestiunile singură, ca un automat, judecătorul 
neavând întru acesta mai mult de făcut de 'cât omul care vâră o monedă 

„întun cântar automatic. Or, experienţa dovedesce că acâsta e o utopie. 
„Judecătorul putând să aplice legea prin analogie, acesta îi înlesnesce să 
născocsscă indoieli şi acolo unde nu sunt. Subltilitaţile dreptului se mişcă. 
adesea pe veriul "unui ac; de ce să jertiim echitatea în numele unei 
dialectice subtile, “abstracte, 'metafisice? | bă 

” După ce am discutat în cele de mai sus cestiunea dacă jurământul 
e o transacţiune saii un simplu mijloc de dovedire, ne rămâne acum să 
atingem i6rte pe scurt cele-lalte: controvese în materie de jurământ deci- 
soriii.- Aceea cele caracteriseză este că dânsele, ca tâte subtilitaţile 
impinse la extrem, sapă tot 'mai adâne abisul care desparte pe judecător 
de popor, ne obicinuese cu un îormalism sec, în contra "căruia bunul 
Simţ se r&scâlă, nasc un chaos, care destide -pe înșiși Gmenii speciali.: 

„Desvoltările următ6re vor dovedi acâsta. E 
” Jurământul se înfăţișeză pe de o parte ca un contract, pe de alta 

„ca un act de procedură obligatorii, căci el constitu lucru judecat vicem 
rei. Judicata obtinel. De aici urmeză mai întâiii că, jurându-se că obli- gaţiunea, litigi6să nu există, efectul este că obligaţiunea cade nu numai 
ca datorie civilă, dar şi:ca datorie nâturală ; aplicarea art. 1092 si 1653 
codul civil e prin urmare exclusă. O altă urmare este acesta că, „dacă hotărârea dată pe, credința. jurământului nu a îost revizuită în timp util, „efectul jurământului nu se mai pâte desputernici nici prin dovedirea sperjurului. Paradoxală teorie ! O parte îfăcend pe cea-laltă judecător, logica cere ca judecătorul ce ni "l-am ales să aibă cel puţin aceeaşi r&s- | pundere ca judecătorii în general. Ei bine ! dânsul nu are nici 0 răs- pundere civilă, în deosebire de judecătorii în general, cari răspund de dolul 19r pe calea acţiunei recursorie civilă (art: 305 proc. civilă), Precem la o altă săritură peste cap juridică. In lipsă de solidaritate
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„ „sait nedivisibilitate, jurământul deterit de creditor îolosesece numai dator- 
„Dicului căruia e delerit, fără ca cei-Palţi să-l pâtă invoca cu succes, Alt-lel 

în cas de solidaritate sai nedivisibilitate. Jurământul - delerit unuia din 
datornicii solidari tolosesce. şi celor-lalți. De ce? -Există o “analogie, se 

„dice, între transacţiunea prin: jurământ şi remiterea datoriei : ..creditorul = - : 
care reieră jurământul renunță eventual la creanţa sa pentru tot. Analogia 
acesta este ea un criterii sigur şi absolut? Nu avem de cât să com- 

-parăm art. 1218 cu art. 1142 codul civil, ca să vedem că nu. Art. 12183 
hotărăsce că «jurământul dat fidejusorului şi făcut profită debitorului prin- 
cipal» în contradicere cu art. 1142, care dispune că «remiterea acordată 
cauţiunei nu liberă pe debitorul principal». Trebue dar să alergăm la o 

1 

altă ficţiune ca să scăpăm din întundătură : jurământul e un I6l de plată, 
_. în locum solulionis cedi! ; deci, jurămentul făcut de fidejusor, în deose-. 

bire de remiterea acordată îidejusorului, profită debitorului” principal. 
„__ Mortea aceluia căruia s'a dat jurământul are ea acelaşi efect ca 

7 

: prestarea jurământului, ţine ea loc de jurământ? Evident că nu. L. 12.- 
procedura cod. De reb.. cred. IV; 1, vine în sprijinul părerai n6stre. Dele- 

"rind jurământul adversarului meii, declar printr'acesta că renunţ la cererea, 
Sail excegţiunea mea, dacă dânsul va jura, iar nu dacă va promite numai 
de ă”jura. Jurământul totuși, adaogă autorii, se consideră ca prestat, dacă 
adversarul meii mâre, îără să' presteze jurământul, impiedicat întru acesta, 

- prin urmarea mea dolosivă. Art. 1014 codul - civil, ne duce la acâstă 
soluțiune. - ..: “ | ” 

„_„.  „“ Teoria acesta, care: aplică jurământului, care e o ofertă de a con- - 
„tracta, o lege:(art. 1014 codul civil), care are în vedere nu o ofertă, ci, 
“un “contract pertect, dar condiţional, face ondre spiritului subtil al juris- 

_ prudenţei, dar ea. se polrivesce puţin cu “natura mixtă a jurământului, 
care ţine de contract şi de lucru judecat. O parte îace pe cea-laltă jude- 
cător! Li bine! nu există lucru judecat, dacă judecătorul se abţine de a 
judeca, cu tâte că dânsul a fost împiedecat întru acesta prin mijl6ce dolo- 

-- sive, Ori-cum ar îi, nu criticăm soluţiunea, ci constatăm numai că teoria 
- operâză în acestă materie cu principiele cele mai eterogene. - 

Trecem la '0 altă ordine de idei. Jurământul trebue făcut: în .ter- - 
menii chiai în cari a fost deterit. Dacă se ridică o contestaţiune asupra 
redacţiunei formulei jurământulai (termenii ind capțioşi sai urmând să. 
se iacă. o adăogire: care: stă într'o legătură nedivisibilă cu faptul asupra 
căruia pârtă jurământul), judecătorul o decide. Jurământul se consideră 

„el ea făcut în. termenii chiar ai delaţiunei. sale, când se răspunde «nu 
sciii>,. «<nu'mi aduc aminte» ? Trei păreri. Jurământul așa făcut se -consi- 

" deră de unii (Darombidre) ca prestat în conformitate cu legea,- do alţii 
”“ (Lauren!) ca retusat,.iar de alţii, ca prestat, dacă r&spunsul e sincer (cum 

să r&spund mai categoric când e vorba de exemplu de un vechiii conto- 
curent ?); ca reîusat, dacă răspunsul e evasiv (Aubry et Rau, Demolombe). . 
i lacă dar că fie-care sectă propovăduesce o altă evanghelie în sanc- . 
tuarul justiţiei !' Digestele, o recunâscem, sunt o geometrie sublimă. Aceea, - 

„însă cea păţit adevărata geometrie, care sa prelăcut în metatisică, năs-. 
„ cocindu-se a patra dimensiune, su .intemplat „Şi cu geometria juridică, 
care a degenerat in scolastică, născocindu-se ficțiuni nesănătose. Autorii, 
de sigur, ca să ascundă lucrul, ne. oleră, vechia talpă de cismă cu o reto- 

N
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rică superidră, cu un. rafinement deosebit, cu un sos picant. Avec une 
telle sauce ou mangerait son pere! . e j 

Ă De cât dacă scolastica nu e pericul6să în procesele cele mari, păr- 
„ile, cari figurgză în asemenea procese, putând să se adreseze Ja avocaţi 
„eminenţi, cară 'sciii să ocol6scă stâncele dreptului, dânsa e, din contră, un. 
blestem pentru procesele cele mici, pentru procesele . cari se judecă de 
judecătoriile comunale și de judecătorii de ocâle. Legea austriacă din 27 : 
Aprilie 1873, asupra procedurei în aiacerile cele mici, inlocuesce cu drept 
cuvânt delaţiunea jurământului prin, ascultarea părţilor sub prestare de - 

-.. jurământ, întoemai ca a martorilor. Ce se opune în contra acestui sis- 
tem ? Părţile, se dice, jurâna, arătările lor s'ar putea contradice ca acele 

- ale martorilor, contradicere care nu e posibilă în sistemul delaţiunei jură- 
“m6ntului, după care jurământul deferit sai referit se face pururea-de o 
Singură parte. Se pâte; credem însă că contradicerea acesta e un răă -: 
mult mai mic de cât chaosul subtilităţilor nedespărţite de teoria dela- 
țiunei jurământului, care priesce puţin afacerilor celor mici, dânsele recla- 
mând o tratare simplă. Ă ie 

Metoda romană e bună, râdele însă seci ale dreptului roman trebuese . - 
înlăturate. Să adunăm grâul în grânarul nostru; dar plevele să le ardem 

-cu -foc nestins. De cât un drept, ori-cât de sublim ar îi el, care nu se 
“potrivesce cu obiceiurile ţărei, mai bine un drept simplu şi elementar, 
care irezesce un resunet în sulletele tuturor! (Dreptil, 1890). 

AAA. 

Jurământ decisoriti., — Acceptarea lui prin procurator de partea căreia s'a 
deierit. — Transacţiune, — Jrevocabilitate. — Art. 1214 codul civil. — Cas, 
5. u. 18 Martie 1899). - Pa 

, „Jurământul decisorit „delerit de-o parte şi acceptat: de cea-baltă, 
fie Şi implicit prin procuratorul ei, constitue o transacţiune care nu se 
mai pote revoca de cât cu consimţimentul ambelor părţi. 

Curtea, deliberând, . . 
Asupra motivului 1 de casare, rămas în divergență : 
«<Erore grosieră de fapt şi indirectă violare a -disposiţiunilor art. 12141 coa, civil. , «Din chiar considerantele decisiuner Curţer se vede că jurământul fusese acceptat Şi că numai prestarea nu s'a putut face, fiind-că defendârea- era bolnavă şi nu putea "veni la Curte, nici nu-s'a dus judecătorul. spre a lua acasă jurământul, după cum dice jurnalul No. 2393 din 1896, care dar confirmă că nu mal era vorba de acceptare, ci de prestare; că jurământul era acceptat se mal constată şi din petiția dată de adversari, care dic că retrag jurământul „Pentru că noi voim a'l presta. Cână dar Curtea dice că jurământul nu fusese acceptat, cade într'o evidentă, gravă şi grosieră erdre de fapt şi implicit violeză disposiţiunile sus-citatului articol». ” Avend în vedere decisiunea supusă recursului, Gin care resultă că în anul 18172, Constantin şi Anica Manciu, intimaţi adi în recurs, ai chiemat în judecată pe recurenta Stanca Sima, ca să le recunâscă și să le dea şi lor în stăpânire jumătate din imobilul situat în strada Romană, pe care'l stăpânesce numa! recurenta, imobil ce ar fi fost proprietatea comună a părintelui lor Manciu Scarlat şi a surorel-sale Stanca Sima ; , Că, tribunalul. Ilfov, secția I, prin sentinţa sa cu No. 931 din 1872, respingând acțiunea intentată de Constantin şi Anica Manciu ca neprobată, denşii at făcut apel, şi înaintea Curter, după ce aii supus pe Stanca Sima la interogatorii, i-au deferit jură- ment decisorii la înfăţişarea de la:10 Septembre 1896, câna procuratorul intimatel a declarat că nu are nici o obiecțiune de făcut asupra jurământului, numai că inti- mata fiind bolnavă nu se va putea presenta înaintea Curţel spre a! presta;
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Că Stanca Sima fiind citată pentru: diua: de 28 Noembrie 1896 spre a presta 
“jurământul, procuratorul ei s'a presentat înaintea Curţii şi dovedind cu un certificat 
medical că Stanca Sima este bolnavă, a cerut a se delega un domn judecător, care 

_să se transporte la domiciliul ei spre a'! lua acel jurământ ;. a e 
Că apelanţii neopunându-se la acestă cerere şi Qeclarână că stărue în jurământul * 

ce aii deferit, Curtea a admis cererea, și a delegat pe un domn consilier, care împreuiiă, - 
cu grefierul să mârgă'la domiciliul Stanchei Sima şi să'l ia jurământul ce i s'a deferit; 
i Că la 27 Ianuarie 1997, proturatorul intimatel Stanca Sima a cerut, prin petiția 
înregistrată la No. 119, judecătorului delegat, să fixeze un termen pentru depunerea 
jurământului de către Stanca Sima, şi acesta a fixat diua de S Februarie; - 

„__Că în diua de '7 Februarie, apelanţil adreseză preşedintelui. Curţii o petițiune,, 
"înregistrată la No. 1193, prin care retrag jurământul ce ai deferit, întemeindu-şi acestă 
cerere pe motivul că stăruinţele puse de Stanca Sima să presteze jurământul îl face să | 
bănuiască că este dispusă să le tăpăduiască dreptul'lor. prin "prestarea. jurământului ; 

Că în diua de 8 Februarie consilierul delegat, ducându-se la domiciliul intimatei 
"Stanca Sima spre a'! lua jurământul, nu a.procedat la acâstă lucrare, pe motiv că 
apelanţii ai retras jurământul deferit şi că din partea intimatel nu a existat nicio 
acceptare a jurământului, şi a restituit Curţei dosarul 'afacerel; ! - a 

Că Curtea, prin încheierea cu No. 3:4 din 13 Martie 1897, admite cererea făcută 
de apelanţi de a li se admite martori spre dovedirea reclamaţiunel lor, de şi procura- 

- torul inlimatel s'a opus la acestă cerere pe motiv'că jurământul odată admis şi inti- 
roata fiind gata a'l presta, nu.se mat pote retrage; . 
E Că ascultându-se martorii, Curtea, prin decisinnea supusă ad! recursului a admis 

apelul şi prin urmare acţiunea intentată de Anica Manciu şi Constantin Manciu;, 
Avcna în vedere art. 1214 din codul civil; a _ - 
Considerând că după acest text de lege, jurământul deferit de una din părţi şi 

acceptat de cea-laltă parte, constitue o transacţiune care-nu se mal pote revoca de cât 
cu consimţimântul ambelor părţi; _. . Ai 

" - Considerând că, în speţă, procuratorul recurentei Stanca Sima, intimată în apel, 
şi căreia i se delerise jurământul decisoriii, a deciarat atât in instanţă la-audienţa de -- 
la 10 Septembra 18Y6, când s'a deferit jurământul, şi la audiența de la 28 Noembre 
acelaş an când a cerut să se deleze un domn consilier care să mârgă la domiciliul 
intimatel spre a" lua jurământul deferit, cât şi prin peltiţiunea ce a dat la 27 lanuarie - 
187 consilierulur: delegat, ca să fixeze un termen. când să se transporte la domiciliul 
recurente! spre-a'l lua jurământul, că nu se opun la acest jurământ şi că Stanca Sima 
este gata a'l presta; . . ÎN i , , A 

"Că din tâte aceste deelaraţiuni şi cereri, resultă în-mod cert că Stanca Sima 
acceptase jurământul ce i se delerise; | Bu , 

Că odată ce acceptase acest jurământ, el nu ma! putea fi retras, şi Curtea numa! 
prinir'o erdre grosieră de fapt a decis că Stanca Sima nu acceptase jurământul cei se 

| deterise, şi a violat art, 1214 din proc. civilă, admițând cererea apelanţilor de a'și 
retrage jurămâotul; _.. , 

Că, aşa fiind, motivul invocat este întemeiat. 
Pentrv aceste motive, caseză. 

, -Adnotaţiune. — Reese, după cum vedem, din hotărârea de mai sus 
a Curţei de casaţiune, că recurenta a acceptat, nu expres, dar înplicit, 

„prin procuratorul ei, jurământul decisoriu, ce i "l-a deterit intimatul, și 
„întrebarea este dar: 1) dacă jurământul se pâte accepta prin procurator ; 
și 2) dacă acceptarea. trebue. să fie expresă. Aa 

]. Jurămentul se pole accepta prin procurator ?. E 
Fără îndoială că da. Delaţiunea jurământului constitue, în adevăr, 

olerta unui contract de transacţiune, şi principiul este că ori-ce fapt juridic 
licit pâte să facă obiectul unui mandat, dacă îaptul juridic nu este excep- 
ţional de fire de a nu putea îi îndeptinit prin manaatar. 

Jurămânțul. nu se pâle, de sigur, presta prin procurator, având un 
caracter religios, intim, exclusiv personal, dar oferta contractului de tran- 
sacţiune sati jurământ e negreșit primitâre de a îi acceptată prin procu-
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rator, fiind vorba în-asemenea cas de un simplu consimţimânt, care se. 
pâte declara prin procurator, și nu de un act de tot personal. 

2. Acceptarea jurămentului trebue să fie expresă ? 
Laurent se rostesce în acestă privință ast-lel: . - 

- «Comment lacceptation: se Îait-elle ? Iapres les termes de lurt, 
1364 (1214 român), on pourrait ceroire qu'il faut une acceptation expresse, - 
car. la loi dit: <Lorsque ladversaire a declare qu'il est prât ă îaire le 

““ serment», Mais le mot declare doit tre entendu dans le sens de cousenlir. 

-sucumbe ? 

C'est un consentement que la loi. exige,. puisqu'il sagit de former un 
„contrat; or, en principe, le -consentement peut 6tre exprâs ou tacite 3 
et il n'y avuit aucune raison de deroger-ă cette râgle en ce qui concerne 
la transaction du serment...» 1), (Dreptul, 1899). -- 

po ae 

  

Jurământul litisdecisoriu (art. 1210 codul civil). 
Judecătorii aii ei dreptul să respingă delaţiunea jurământului. litis- 

decisoriă ca inutilă și frustratorie ?- | _ de i 
„_- Art. 1210 cod. civil, în care se găsesce principiul soluţiunii cestiunei 

nostre, are urmât6rea, coprindere :. <Acest jurământ pâte fi dat în tot 
«cursul procesului, cu fdle că nu există nică un început de dovadă 
«despre cererea saii. excepţiunea asupra căreia se propune jurarea». 

„Intrebarea este : judecătorii sunt ei ţinuţi legalmente de-a ordona 
să se presteze saii să se refere jurământul deferit. şi în casul când partea 
care a delerit jurămentul, are în contra ei tâte probele, cele mai decisive, 

„cele mai peremptorii, așa că, hic et nunc, judecătorii aii ferma încredin- 
„fare că cererea sai excepţiunea nu-este-de susţinut, și ea trebue să 

Totă lumea e de acord ă recunâsce că, în cas de delaţiune saii de 
reierire de “jurământ, judecătorul conservă atribuţiunile sale de juridicțiune 
contenţi6să pentru a aprecia: 10- dacă partea, carea deferit jurământul, 
are calitatea. de a face acâsta: 20 acelu căruia s'a deterit jurământ, are 
capacitatea de a'l primi; 30 ducă faptul asupra căruia s'a delerit jură- 

„mentul, este primitor de a fi curmat prin transacţiune, și 40 dacă faptul, 
„asupra căruia sa delerit jurământul, este sai. nu decisiv. | | Dilicultatea începe când judecătorul își permite de a respinge o 
__delaţiune ca inutilă, sai -vexatorie. Are el. acest drept? | N 

| Da, dic unii, căci însăși textele: legei dispun “că jurământul pote îi 
dat (art. 1210 cod civil). a | 

Acest argument nu e câtuşi de puţin concludent.' Legea atribue o 
facultate părțez, nu judecătorului (art. 1207, alin. 1). e a 

. Cele-Valte argumente în sprijinul tesei ce combatem nu ai o tărie mai mare. S'a susținut că delaţiunea jurământului litisdecisoriii este un mijloc de dovedire, că judecătorii ai dreptul de a respinge mijlâcele de dovedire propuse de părți, de exemplu interogatoriul, dovada cu martori, când Convicţiunea lor este deja pe deplin formată. Acâsta nu este exact. Delaţiunea jurământului litisdecisoriă este: mai mult o transacţiune, un 

  

1) Laurent, Principes de droit civil francais, XX, No. 263. -
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apel la consciinţa adversarului, o resursă extremă, când tâte aparențele 
se întâmplă a îi în contra nâstră, de cât o probă ordinară. ci 

D-nii Aubry et Rau şi Larombitre admit aceste principii; ei 
adaogă însă că judecătorul are, facultatea de a respinge delaţiunea de 
câte ori s'ar constata că ea s'a făcut prin spirit de vexaţiune, cu înda- 
torirea pentru judecători de a declara acesta în decisiunea ler. Dreptul 
roman, tocmai pentru a preîntâmpina aceste pericole, cerea de la părţi 

"un jurământ particular, juramentum de calummnin. Acest jurământ nu 
mai e admisibil în dreptul modern. De aceea trebue lăsată judecătorului 
latitudinea de a relusa o delaţiune făcută cu rea credință: malitiis non 
est iudulgenduim. | | 

Ori-cum fie, aceea ce este „Sigur şi necontestabil, este că judecă- 
torul nu are facultatea de'a respinge o delațiune numai ca inutilă. 

Cităm, pentru mai bună lămurire, un exemplu î6rte interesant ce 
ni oferă jurisprudența n6stră. . | - 

O parte contestă celei-Palte o calitate importantă în causă și acesta 
„de pe urmă, ca să stabilescă că are calitatea cei se contestă, deferă 
asupra acestui punct, părţei celei-Valte, jurământui litisdecisoriă, 

Tribunalul respinge delaţiunea jurământului pentru cuvântul că, chiar 
de ar îi dovedită calitatea, nu este însă dovedită cererea dedusă în 
instanță, așa că delaţiunea este inutilă și îrustratorie. 

„ Jurământul era regulat delerit: Părţile aveai calitatea, una de al 
deleri, cea-taltă de a'l primi. Faptul asupra căruia sa delerit jurământul 
era un Îupt relevant şi decisoriă, căci încidenlele, cu t6te că ai o legătură 

- Strinsă cu contestaţiunea principală, formeză totuși atâtea . contestaţiuni 
distincte și trebuesc hotărâte înaintea decisiunei definitive 1. Faptul era 
de natură a fi curmat prin transacţiune. Motivul de a respinge delaţiunea 
(ratio decidendi) era numai şi numai că delațiunea e inutilă şi Irustra- 
torie, fără a se declara măcar, precum cer d-nii Aubry et Rau, că dela- 
țiunea e vezatorie, 

Dar, se pote 6re dice că delaţiunea e inutilă saii vexatorie, când 
cestiunea nulităţei sai a vexaţiunei, în loc să îie definitiv curmată, nu 3 
de cât un problem resolvit, precum a îost în exemplul ce venim a expune ? 

Negativa e certă. 
Tribunalul a respins, precum am vădut, delaţiunea, pentru că, chiar 

de ar fi dovedilă calilatea, totuşi cererea dedusă în instanță nefiind 
dovedită, delaţiunea ar îi inutilă, | 

Ac6sta este o enormitute logică. - . 
Contestându-se calitatea, judecătorul trebue să statueze înainte de 

tote, sai că calitatea este dovedită, saii că nu e dovedită. Cestiunea 
„calităţei nu pote să rămâe nedecisă. Judecătorul e chemat să decidă în 
concreto, nici-odată în abslracto. O decisiune, dată, faţă cu o parte a 
căreia calitate rămâne nedecisă, ar îi o hotărâre dată pe cale de dispo- 
Sițiuni generale (art. 4, cod. civil) şi dar radicalmente nulă. & 
„Să presupunem însă că -tribunalul, prin sentința de care vorbim, n'a 
înțeles să lase cestiunea calităţei nedecisă, dicerea coprinsă. în sentinţa - 
sa, că se respinge cererea de a se deferi jurământul asupra incidentului, 

  

1) Laurent, XX, No. 254. 
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pentru că cererea principală nu e dovedită, nefiind de cât un motiv greșit 
al sentinţei sale. DR , PI 

Soluţiunea ar îi, în acest cas, absolut nemotivată. (Dreplul, 1881). 

  

Î 

Pacte nupţiale. 

Comunitate de bunuri. 

| Comunitatea de drepturi reale (aceea a drenturilor “personale, e 
cunoscută sub denumirea: de «corealitate» și «solidaritate» ), isvorăsce 
din diferite cause. Cause îortuite (art. 511,:649, c. e.) sai legea: (art. 
590 e. c., şi succesiunea ab intestato), sai un act de ultimă voinţă, sai 
în îine o " convenţiune pote da nascere unui asemenea raport juridic, 

După legea franceză, în lipsă de contract de căsătorie, are loc între 
soți comunitatea de bunuri în puterea legei (art. 1400 cod. Nap.). 

Din contra, după legea n6stră se stabilesce în asemnea cas regimul, 
dotal (art. 1223 cod. civ.). Codul Calimach în, acord în punctul acesta 
cu dreptul roman „(Y. Puchia, Pandecien, $ 413) îmbrăţișeză sistemul 
dotal. a , 

Acestă iradiţiune ne pâte singură explica 'scrupulul legiuitorului 
nostru de a nu „Copia în acestă materie prescripţiunile legei Îranceze, 
“Corecţiunea unui sistem existent presupune tot-d'a-una recursul la dreptul 
natural. Tocmai sistemul lrancez însă e mai conform ordinei naturale a 
lucrurilor, căci căsătoria fiind uniunea bărbatului și a femeii îndividuam 
vitae consulludinem continens, e natural să suecedeze o comunitate de 
bunuri unei asemenea uniuni perfecte. 

Legiuitorul nostru s'a separat astă: dată de modeiul francez, el a 
„preierat să păstreze sub raportul acesta starea anteridră a dreptului, | 

Legea n6stră a stabilit ca „consecinţă ipso jure a căsătoriei regimul 
dotal, care se aplică de câte ori părţile n'aă stipulat contrariul. 

Regimul comunităţii, din: contra, nu se sub-inţelege la no), € ci „pre- 
supune existența unui act constitutiv. , 

Semnificaţiunea sistemului dotal, e clar, nu pâte să îie aceea . de a 
se .considera. prin ficțiunea legei ca marcată cu caracterul dotal, tâtă 
averea ce'o posedă femeia în momentul celebraţiunei căsătoriei. sail ce 
i se dă de un al treilea sai de viitorul bărbat. 

__ Din contra, art, 1234* cod. civ., prin o mică variantă. ce a intro- 
dus-o, ne dice: 

«Este dotal tot ceea ce femeia îșă constitue. drept dolă». Prin 
urmare dotalitatea presupune un act constitutiv, 0. convenţiune - matri- 
"monială, - 

Pe de altă parte regimul dotal nu. este excepțional, voinţa de : a se 
supune acestui regim e presupusă. 

Daca n'ar Îi așa, regimul dotal nu sar putea numi regim legal; art. 
1223 cod. civ. îl declară însă formalmente atare.. 

Din cele cs preced resuită clar că disposiţiunea art, 1227 'cod. civ. 
este un lapsus legislativ. Remediul acestei contradiceri aparente este de 
a se da acestei prescripţiuni sensul restrictiv, că usociaţiunea conjugală
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„în privinţa averilor se guverneză <contorm regulelor prescrise în capul următor» : 1) în casul când părţile n'a făcut convenţiuni speziale (art. | „„ 1223 cit.) şi'2) când părţile, făcând un lucru de prisos, ati adoptat anume :* „. regimul dotal (art. 1227 e. civ.), -. | E Si 
Resultatele dobândite prin cercetările ce preced sunt: 1) -regimul „legal este cel dotal; 2) sub regimul dotal averea ce 'se aduce bărbatului - sai ce o dă 'bărbatul femeei în contractul de căsătorie nu-e dotală, dacă - - "nu se constilue anume drept dotă. _ | Pa 
Sistemul acesta este,. putem: qice, luat din. cod. Calimach care la . 

rindul să a adoptat regulele dreptului roman din epoca: lui Justinian, -- 
asupra acestui punet.. -. Ă _ 

„_„ Cuventul «sistem dotal, regim dotal> nu exprimă altă idee de.câi „că soţii după căsătorie rămân în privinţa averei în "aceeaşi situaţiune de. . 
- drepturi în care ai fost înaintea celebrărei căsătoriei, cu alte cuvinte:.. „Zestrea trebue. să fie conslituilă, în privinţa restului averei se aplică 

- principiul separaţiunei ubsolute de bunuri (art. 1288 e. civ.).. . 
„+ Plecând din punctul acesta de privire corect, remarcăm următârea” 
"distincţiune între regimul dotal şi regimul - comunităţii, adică că sub | 
acest de-pe urmă regim afară de declaraţiunea părţilor că se supun - 

- acestui regim, nu se cere alt act constiluliv, prîn care să se “arate ce * 
anume lucruri se pun în comun (acestă cestiune fiind a priori regulată 

„ de lege), pe când sub regimul dotal trebue neapărat să se arate în con- 
iractul de căsătorie ce anume lucruri se cornstituesc zestre. _ e 

„. Nu este oprit a se' constitui femeii zestre nici sub regimul com- 
munităţei. Evident! Orice regim s'ar adopta, 'rămâne .celor de al treilea“ 
sati chiar lemeei dreptul a'și constitui o dotă. SE 

„- Zestrea însă constituită sub un alt regim de cât acel dotal, nu este - 
„. supusă regulelor excepţionale (art. 1236, 1248, 1277, 1288 ce. civ.). Ber-. 
„ler a dis: «Regimul dotal este aşa numit din causa modului particular 

«Cu care zestrea să găsesce nu constituită, dar gaivernată după cons- . 
«liluirea e». Ă E e „o 

__.. Revenim la subiectul nostru. Intinderea convenţiunei, prin care se 
- adoptă regimul comunităţii, se va judeca după art. 1494—1498 e. civ, 

. „ După mârtea unuia din soţi e prudent ca soțul supravieţuitor să : 
- „sră a. se Îace un inventar a bunurilor comune -(art. 1456 cod. Nap.). 

“ Coniravenientul e isbit după legea lranceză de consecinţi (art. 1442 
cod. Nap.) cari nu se aplică la noi. e - Si 

Asociaţii conjugali, cari aă adoptat regimul comuniţăţii, sunt liberi 
a-şi reserva dreptul de a dispune între vii, fie-care după plac, de bunu- 7 
rile comune şi a-și înterdice numai dreptul de a dispune de aceste bunuri 
prin :testament;; ei sunt de asemenea: liberi a hotări în contractul lor de - 
cine și cum să se administreze comunitatea și a determina ce efect vor 
avea vis:ă-vis de societatea conjugală actele unuia. saii a celui-l'alt soț. - 
„Ce urmare se va; păzi insă în lipsă de asemenea stipulaţiuni? Și 

- anume cine in ăsemeneă ipotesă va administra comunitatea Și cari'vor | 
îi efectele actelor unui sai a celui-lalt soț laţă in față cu societatea - 
conjugală ? A . 

- In ensemblul. cod. civ, trebue să căutăm elementele pentru soluțiunea - 
acestei cestiuni, căci pe de. o parte ne lipsesce .ori-ce _tradiţiune, iar pe -
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de altă parte nu putem recurge la. prescripţiunile respective ale_legei 
îranceze, cari întenționalmente nu sait introdus in codul nostru civil. 

Tot, pe aceiaşi cale grea a analisei întregei legislaţiuni vom afla 
care va îi, adoptând „viitorii soţi regimul comunităţii, raportul societăţii 
conjugale vis-ă-vis de cei de al treilea, cari au devenit înaintea celebra- 
ţiunei căsătoriei creditori a unui sai. celui-lalt soț; vom afla mai departe 
cari sunt urmările disoluţiunei comunităţei și ne vom încredința mai apoi 
că în deosibire de legea iranceză (art. 1455—1466 cod. Nap.), după legea 

_„ n6stră femeea nu are facultatea de a continua comunitatea cu eredii 
- soțului predecedat de cât numai în casul când îacultatea acesta s'a reservat 

în contractul constatător al adoptaţiunei regimului comunităţii (arg. din 
art. 1526 cod. civ.). i ” n 
. Vom: examina în fine dacă în sistemul codului nostru la împărţirea 

„averei va servi de: normă numai art. 1530 cod. civ., saii daca din pre- 
"ceptele legei iranceze atingătâre de aceste cestiuni (art. 1468—1-195 cod. 
Nap.), sunt unele. aplicabile la noi.. Ă 

- | e * 

Veri-ce convenţiuni matrimoniale sunt libere între soți (art. 1224, e, c.). 
prin urmare și comunităţile convenționale. Nu ne putem îăli ca francezii, 
că posedăm comunitatea conjugală în aplicaţiunea ei sistematică şi în 
desvoltarea .ei regulară, complectă şi populară. Me 
„La noi, din. contra, precum ne atestă un uz constant, sistemul dotal 

se bucură de popularitate. o 
* Comentarul lui Troplong .al contractului de căsătorie e precedat 

de o.polemică elocuentă în contra regimului dotal, care e un sistem con- 
servator dar staționar, ostil progresului şi chiar intereselor bine înţelese 
ale soţiei. . | - , | 

Sar putea obiecta că sistemul comunităţei nu garantâză în deajuns 
conservarea bunurilor, şi că în comunitatea conjugală bărbatul are drepturi 
prea exorbitante, pe cari facultatea soţivi de a cere separaţiunea de patri- 
monii nu le-ar putea. ţine în eşec, mai ales intro societate care nu se 
distinge prin moravuri austere. . . aa Sa 

Poruncile Dummnedeesci, imaginate de geniul creştinismului, au putut 
să subjuge omenirea întregă, pentru că in faţa invisibilităţei raportului 
cu Creatorul, . 6menii ai trebuit să se refugieze în domeniul credințe). 

- Când sunt în cestiune raporturile 6menilor între dânșiă, variabile 
“în întinit şi palpabile până în extremele lor peripeții, o legislaţiune politică 
sai civilă universală e o. abstracţiune' monstru6să. Ex jure regula, non 
ex regula jus. O lege bună nu face de cât a consacra un drept consue- . 
ludinal preezislent. | Sa 

„Dreptul, care fără rădăcină în popor, isvorăsce dintr'o normă legis- 
lativă, e o usurpaţiune demoralisătâre. 

Regulele' de morală cer multă pietate, umanitate, libertate. justiţie, 
credință: virtuţi, cari, cum dice Seneca 1), extra publicas tabulas sunt, 
nu sunt scrise în nici o lege. e | 

" Regulele de morală variază însă după timp “şi localitate. Sistemul. 

1) Pasagiă citat de Ihering în Geist des râmischen Rechtes, partea 1, ş 32,
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nostru de astă-di după care judecătorul pâte veni în ajutorul bărbatului 
pentru a îndatora pe femee aşi îndeplini datoriile conjugale, ar discon- 
veni unui Civis Romanus, care era suveranul domestic şi nu suterea nică 
o ingerinţă în castelul săi autonom 2). . Ru a 

- Este moral sai imoral, drept saii nedrept, ceea-ce într'o epocă şi 
localitate dată se declară atare de sentimentul poporului 2). 

Acesta este veritabilul drept natural. Principii eterne, incomuta- | 
bile și invariabile de drept nu există, căci dacă ar îi o ratio insista în 
natura, quae jubel ea guae facienda sunt, prohibelque contraria, atunci 
necesarmente omenirea ur îi cugetat și simţit tot-d'a-una şi în t6te locu- 

“rile intr'un chip uniform. Istoria însă destășurând sub ochii noştri un 
tabloii de varietăţi infinite, ne dovedesce contrariul. 

_Dacă legiuitorul nostru, inspirându-se de observaţiunea abslracl-- 
Juridică a jurisconsultului îrancez 3): <La communaute est le seul regime 
raisonnable, logique, juridique»,.ar îi introdus şi la noi comunitatea legală, 
Sar „îi isbit, făcându-se omagii: unei abstracţiuni vane, un us constant și | 
necontestat. | 7 

"Mi pare că un studiii serios al trebuințelor particulare ale societăţii 
române, studiii în raport cu care n'aş putea să fiii de cât aderentul 
modest al altor bărbaţi capabili şi experienți, n'ar putea înlocui, în gra- 
dul de cultură în care ne aflăm, comentariile legilor îranceze, dar ar face 
ca ele mulatis mutandis să fie de adevărat folos pentru ţară. Numai ast- 
„el putem concilia dreptul care să nasce cu noi (cum dice Goethe), cu 
dreptul tradiţional. o , 

Organisarea unui stat după moda și după o doctrină abstractă,.care 
"e momentan ex Vogue, e cea mai mare calamitate. 

Creștinismul a ridicat demnitatea lamiliei şi a căsătoriei. Dar un; 
punct de vedere abstract ar. putea să ne facă să înterdicem chiar bene- 

"dicţiunea religi6să, observând de exemplu că lumea ar fi realisat un pro- 
gres mult mai mare dacă civilisațiunea gr6că din epoca lui Pericles, ar 
îi mers neîntrerupt înainte, şi dacă n'ar fi intervenit creştinismul cu tot 
cortegiul săi de osbscurantism, hipocrisie -și superstiţiuni. . ! 

Cu chipul acesta s'ar isbi însă sentimentul religios-al naţiunei, sar 
nesocoti o tradiţiune sacră şi sar despreţui logica obiceiului 2), 

Aşa dar la noi. pot avea loc, conlorm cu tradiţiunea „națională, 
numai comunităţi conjugale convenționale. - | | 

La Romani nu erati numai ici colo „emei de elită5), un popor de 
elită trebue să aibă luxu de iemei distinse si-virtudse. . - - „ 

| Ihering în opul săii Geist des romischen Rechtes, combătând vic- 
toriosamente părerea opusă, citeză între altele acestă remarcă a lui Cor- - 
neliii Nepos: <quem enim Romanorum pudet uxorem ducere în convivium, 
«aut cujus non .materfamilias primum locum tenet atque in celebritate. 

- «versatur 22 | | . - 

, -" 1) Zhering, loc. cit, NE , | : 
2) Instrucţiunea încet şi progresiv corige şi regulează curentul acesta de sentimente. 
3) Zroplong, Prelace, pag. CXXII. . - 

. 4) Chipul acesta de-a vedea singur ne pote, între altele, procura o justificare 
a limităre! drepturilor civile ale Israeliţilor, ” CN . 

5) Troplong, loc. cit. pag. XVIL ' -
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| A fost fără îndoială o epocă în care luxul a luat proporţiuni înspăi- 
" mântătâre. Legea Oppia n'a putut să resiste oposițiunei femeilor. Dar 
Dupin în Francia n'a combătut luxul, precum a făcut Cato la Romani, 
"viguros însă fără îruct? i - e 

“Fără să roșim,,putem dar dice că după legea n6stră, precum era 
şi la Romani!), comunitatea conjugală nu se deosibesce de societăţile 
ordinare. Numai o convențiune o pâte forma. . Se 

Bărbatul sub regimul comunităţei nu-are la noi dreptul exorbitant, 
ce'i acordă legea lranceză, de i vinde şi a ipoteca -imobilele comunităţii 
jără consimţimentul femeii, de a risipi chiar averea comună. - 

„Fl nu e sub legea nâstră ca la - Francezi pleno jure doiminus 
omnium conqucestuum. e IE 

Presumpţiunea art. 1517 cod. civ: că asociaţii 'şi-aii dat reciproe 
iacultatea de a administra unul pentru altul, nu se pote aplica la comu- 
nitatea coniugală, pentru că femeia trebue să -fie autorisală (art. 199,: 
și 1538 cod. civ.. .. . -.- i . 

„* Aşa dar bărbatul singur va îi administratorul comufităţii, dar el 
„Du va. Îi nici-odată mai mult de cât un mandatar (arg. art. 1517 şi 

1286 cod. civ.). -." Me - 
„+ Soeietatea conjugală nu încetâză prin renunciarea unei părți. Pres- 
cripțiunele art. 1502 și 1527 cod." civ. cedâză locul excepţiunei (art. 1223 

„_C0d. civ,): că convenţiunele matrimoniale nu suferă nică o schimbare 
„după celebrarea căsătoriei. De aceea nu are nici o. valre împărțela 
comunităţii saii a. societăţii de aquisiţiuni -ce -ar lace : soţii conslaule 
matrimonio.  : ?. a a 

„__... Șisoţia este în drept să facă acte de administrare privitâre la comuni- 
- „tate, în caz de opunere 'din partea. bărbatului, cu autorisarea tribunalului?). 

” u Acte de disposițiune, concernând comunitatea, nu pâte să facă nici 
: bărbatul fără snandat special. a Ă 

Codul Napoleon presupune, în lipsă de contract, voința părţilor şi 
determină pe larg obiectul contractului tacit de comatnilate. Comunitatea 
"egală după cod. Nap. diferă de o parte și are, de altă parte, 'analogii cu 
societăţile universale ale bunurilor presente şi cu acele de aquisiţiuni.. 
Causa acestei diferențe, care nu există la noi, este suveranitatea domes- 

- tică a bărbatului, consacrată de legea franceză și responsabilitatea comu-. nităței sub certe împrejurări, pentru 'datoriile contractate de soți înaintea 
„_celebrațiuneă căsăloriei..  - . a N 

„ După codul nostru civil numai comunităţile convenționale: ne pot preocupa. Obiectul acestor. convenţiuni .în lipsă de stipulațiuni contrarii, 
e a priori determinat de legislaţiunea, n6stră (art. 1287—1295: cod. civ.). 

Să presupunem că soţii se mărginesc. a declara în contractul de căsătorie că adoptă comunitatea fără altă stipulaţiune (art..1191 cod, civ.). Sensul acestor cuvinte îmbrăţișeză fără îndoială o societate uni- versală de bunuri. Făcându-se însă un simplu contract de societate uni-. versală, fără nici. o altă declaraţiune, atunci se înţelege că s'a format numai o societate universală de câștiguri (art. 1497 cod, div) 

- 

  

DI SI, Di 
2) Excepţiunea art. 1426 cod. Nap. n'a trecut în legea nâstră.. - : -
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" Aci e locul să trecem în revistă art. 1287—1293 cod. civ. 
La: Romani sistemul dotal era exclusiv de ori-ce comunitate de 

bunuri. Dreptul irancez din contră a împerechiat societatea de achisiţiuni 
cu regimul dotal pentru ca să esciteze pe soţie la o colaboraţiune zel6să 
şi să o intereseze la progresul căsătoriei (Zroplong, No. 1851). 

__ «În asemenea cas soţii nu pun nimic în comun de cât industria, 
«Nici capitalurile lor, nici imobilile lor nu intră în societate; activul socie- : 
<lăţii este, în momentul căsătoriei, în especiativă : nu va începe a se 
«arăta un activ real de cât când mautuala conlucrare a soţilor va realisa 

» «câte-va. valori ; aceste valori cad în societatea de achisiţiuni> (Zroplong, 
No: 1$01 AR 3 

45209 cod. civ. -suplinesce voinţa nedeclarată a părţilor, deter- 
minând obiectul socierăţii. conjugale de achisiţiuni, în caz când contractul 
de căsătorie n'ar îi dispus alt-fel. 

In asemenea cas se presupune că mobilele . existente la epoca căsă- 
toriei, sai cari ai cădut unuia dintre soţi mai în urmă, aparţin comuni- 
tății (art. 1289 cod. civ.).. 

Acestă presumpţiune este: juris tantum, Soţia revendicantă pâte, 
în lipsă de inventar, să dovedescă contrariul prin alte miilâce probatorii 
(prin martori cu restricţiunile prevădute de art. 1191 cod. civ. şi urm.). 

Când e vorba însă de interesele celor de al treilea, presumpţiunea 
art. cit. devine juris et de fure. În privinţa lor numai inventarul prevedut 
de art; 1289. p6te proba contrariul. 

In cât se atinge de imobile, cine afirmă într'un cas particular, că 
ele sunt achisiţiuni, trebue să dovedescă acâstă aserțiune. Presumpţiunea - 
art. 1402 cod. Nap. nu sa adoptat de legislaţiunea n6stră. | 

| In fine şi iîructele averei-paraternale formeză fondul comun al socie- - 
tății conjugale de achisiţiuni (art. 1290 cod. civ.), 

 Pasivul societăţii de achisiţiuni. 

Responsabilitatea comunităţii după cod. Nap. pentru datoriile con- 
. tractate de soţi - înaintea celebrațiuniă căsătorie, a silit pe legiuitorul 

-- francez 'să sistemiseze, cele opt - combinaţiuni mai îrecuente ale comuni- 
tăţilor convenţionale. (Clausa care esclude comunitatea mobiliarului în tot 
saii în-parte, clausa de ameublissement, clausa 'separaţiunei datoriilor,. 

- comunilaiea redusă la achisițiună: ete.) ” 
După legea n6stră din contră, ori-ce întindere ar avea comunitatea 

convenţională, nici-odată focietatea- conjugală ca atare nu va fi r&spun- 
„dă&tre pentru datoriile. ce ail, contractat, soții înaintea . celebrațiuniă 
căsătoriei. 

“ Art. 1288 "cod. civ. exprimând în alte: cuvinte acâstă idee dice : 
«Soții... păstreză. fie-care pe semu sa, daloriile sale actuale». | 

Litera (nu spiritul) art. 1498 cod. Nap. pare a declara că şi pentru 
datoriile viildre, activul societăţii de achisiţiuni este un nolli me lan- 

"gere,.un domeniii proibit. Interpreţii însă n'a întârdiat să facă să pre- 
valeze adevăratul înțeles a legei: că datoriile contractale în comun sai 
în înteresul societății de achisiţiuni formâză pasivul societăţii. Datoriile 
viitoare, de cari vorbesce art, 1288 cod. civ., se: releră la datoriile perso-
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hale ale. soţilor, angajamentele relative la averea, paraiernală și datoriile 
de cari sunt grevate donaţiunile şi -succesiunile ce le advin în cursul 
căsătoriei (Zroplong, No. 1890). o. 

Sunt datorii ale comunităţei acele ce sai contractat pentru trebuin- 
țele gospodăriei,. pentru întreţinerea şi crescerea copiilor. 
„Sunt în sarcina societăţii de aquisiţiuni şi -datoriile pentru lucrurile 

ce ai dobândit soţii: de exemplu ceea ce doresce societatea de aqui- 
siţiuoi pentru preţul unui imobil neplătit în tot sai în parte (Zroplong, 
No. 1890), - - ” | 
„.. După dreptul îrancez, soţul pâte în virtutea preeminenții ce-i con- 

feră cod. Nap. să piardă chiar şi să risipescă agquisițiunele. (Troplong, 
No. 1891). » | - 

* După codul nostru civil puterea soțului e. limitată, cum s'a arătat 
mai sus, numai la actele de admânistrațiune. 
„Aşadar datoriile personale ale soţului nu vor augmenta la noi 

nici-odată pasivul comunităţii. 
Datoriile femeei afecteză activul societăţii de aqguisițţiuni, când ele 

sai contractat cu autorizaţiunea saă cu procuraţiunea expresă sai tacită 
a soțului, sai când aceste de pe urmă permit soţiei sale să exercite un 
comerciă îolositor societăţii de aquisiţiuni. 

In cas de concurs între creditorii personali ai soţilor . şi creditorii 
comunităţei, aceştia de pe urmă ati precădere. | 

Societatea de aquisiţiuni, care se pâte stipula şi sub regimul dotal 
„ (art. 1287 cod. civ.), este precum s'a demonstrat, regula sub-înțelesă a adopțiunei regimului comunității, (art. 1496 și 1497 comb. cu art. 

1297 și urm.). Societaţile universale, în cas de îndoială, îmbrățișeză 
numai câștigurile. Quod minimum est sequimur. 

_.. Soţia are în Francia privilegiul de a renunța la comunitate după disoluțiunea acesteia. Cât dureză comunitatea, soţul (în Francia) e stăpân, 
el. pâte chiar. risipi fructele industriei soţiei sale. Sic vos non vobis. In schimb s'a dat soție (cod. Nap.) după disoluţiunea comunităţii un pri- 
vilegiii exorbitant : facultatea de a renunţa la comunitate. 

_ Se scie, de exemplu, că'la societăţile de aquisiţiuni Jatoriile viildre 
iormeză pasivul comunităţii. Creditorii sunt în drept, dacă activul socie- . tăţii n'ar acoperi pasivul, să atace restul averei soţilor. Soţia (in Francia) pote însă să tragă un Șurup creditorilor, renunțând la comunitate după disoluţiunea aceștia, fie 'că disoluţiunea a avut loc în urma unei sepura- țiună de patrimonii judiciare sai din altă causă. | 

Sub. codul nostru civil, din contră, iemeia este egală bărbatului. Ea „p6tecu autorizaţiunea tribunalului să se amestece chiar in gestiunea averei comune. Mandatul tacit al soţului se referă numai la actele de admi- nistrațiune.. Ma , 
Acestă egalitate dinaintea legei continuă și după disoluţiunea comunităţii. E 
Legea, fiica, estimând cu drept cuvânt că ari. 1453 si urm, cod. Nap. nu sunt o zestre acceptabilă, a repudiat'o. 
Consuetudinea (coutume) de Paris în art. 240 şi 241 hotăresce că, dacă soţul supravieţuitor n'ar. fi făcut inventariă, comunitatea se con- tinuă după disoluţiunea comunităţii. . i E
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„Cod. Nap. şi legea n6stră a respins sistemul comunilății continuale. 
Legea Iranceză, r&sturnând sistemul acesta, a introdus însă un corectiv 
ignorat de legislaţiunea n6stră, corectiv consistând în facultatea ce sa 
acordat eredilor de a dovedi, când soţul supravieţuitor a negles să lacă 
-inventariii, consistenţa activului comunităţii par la conmune renommnte, 
şi in penalitatea pierderei usufrucluluă legal pentru soțul supravieţuitor 
care n'ar face inventariă. Corectivul acesta este indispensabil. Inventariul 
e un prezervativ. în contra, delapidărilor și a îraudelor, pe când, de altă 
parte, lipsa de inventariii face să se suspecteze conduita soțului supra- 
vieţuitor :(Zroplong, No. 12852). ie 

Corectivul acesta lipsește din nenorocire în legea nâstră. 
Trebue să deosebim inventariul după disoluțiunea comunităţii, de 

inventariul care se face cât durză societatea (art. 1289 cod. civ.). 
Sub regimul dotal se presumă că soțul a făcut tote aquisiţiunile * 

-(presumtio Muciana), sub regimul comunităţii presumpțiunea se întârce 
în favârea societății conjugale. 

Separaţiunea de patrimonie, 

Separaţiunea judiciară se pâte dobândi sub tâte regimele. 
Separaţiunile de bunuri în adevăratul înțeles al acestor cuvinte sar 

putea aplica numai la regimul comunităţii. Bunurile ce ai îost până acum 
-comune se separă din causa deconiiturei bărbatului. 

Cuvântul zestre în art. 1256 cod, civ. are un sens larg. El îmbrăţi- 
-Ș6ză atât zestrea inalienabilă constituită sub regimul dotal, cât şi.zestrea 
in accepțiunea cea mai largă a cuvântului, adică tot ce aduce (dos derivă 
de la dare) lemeia pentru susţinerea sarcinilor. căsătoriei, 
«O temee, dice Troplong, care căsătorindu-se, sub regimul- comu- 

«nilăţii, aduce valori mobiliare în bilete, bani, creanţe, mobile meublants, 
«işi constitue o zestre, de și aceste lucruri îac parte din comunitate». 
-(No. 1313), | , 

„ Sub regimul dotal, restituţiunea zestrei în cursul căsătoriei din causa 
pericolului de a se pierde, nu este propriii dis o separaţiune de pairi- 
monii, ci o sequestraţiune a zestrei spre a. împiedeca disipaţiunea ei. 

Soţia trebue să fie vigilentă. . o 
Când se arată cele d'intâi indicii de rea administraţiune, vâro închoante 

male substantia ui, ea se va grăbi a cere aplicarea acestei măsuri, Ase- 
-menea indicii sunt de ex6mplu când soţul cheltuesce mai mult de cât 
veniturile, când cauţionâză persâne de al treilea, când cheltuelile sale 
n'aii măsură, nici oportunitate, când plătesce datoriile sale personale cu 

"-capitalurile soţiei. In privinţa imobilelor e de ajuns ca fructele să fie 
compromise, căci atunci e casul de a se dice că soţul e împar oneribus 
matrimonii ferendis. | - | 

Și îndustria soţiei (dacă chiar nu posedă de loc altă avere), stă . 
:sub egida art. 1256 cit. Un bărbat risipitor pâte să deturne productul 

„__muncei soţiei de la adavărata menire care este de a satistace trebuin- 
ţele familiei. | i , 

Se mai pâte pronunța separaţiunea de patrimonie, abstracţiune 
făcând de pericolul zestrei, când restul avere; actuale sau eventuale a
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soției e în pericol de a se pierde din causa conduitei soțului (art. 1258 
„cod. civ.). Articolul acesta se află sub rubrica: «Despre condiţiunea: averei 
dolale în cursul căsătoriei». | i 

„_ Separaţiunea de bunuri în casul :când dota e în pericol de ase 
pierde, se incadreză i6rte bine cu subiectul: <condiţiunea avere: dotale în 
«cursul. căsătoriei». E 

. „În ce raport stă însă separaţiunea de patrimonia cu «condiţiunea 
aterel dotală în cursul căsătoriei», când acestă măsură (separaşiunea 
de bunuri) se bas6ză pe pericolul în care se află drepturile soţiei relative 
la lucrurile, ce paă cădat în comunitate (droit et reprises de la fenune, 
art. 1443 cod. Nap.)? ” | | 

Cuvintele nejuridice întrebuințate de art. nostru 1256: «Şi desor- 
«dinea daraverilor bărbatului este ajunsă în așa grad în cât este îndoios 
că averea sa ar putea îi îndestulă pentru veri-ce acțiune ce femeia ar 
«putea să aibă la, timpul cuvenit, în contra averei. bărbatului», Expre- 

'siunea acâsta amphibologică semnifică că și “pericolul restului averei 
soţiei, afară de zestre, pote provoca aplicaţiunea art. 1256 cit. 

_Soţia are, de exemplu, un capital propriii pe care insă îl imobi- 
liseză. - 

Dobânda" acestui capital imobilisat aparţiie comunităţii (art. 1190 
“cod. civ). Daca desordinea în daraverile bărbatului ar pune în pericol de 
a se risipi. capitalul acesta, care ca atare nu face parte din comunitate, soţia 
va putea solicita separaţiunea ds patrimoniă. | MR 

Frasa mai sus reprodusă a art. 1256 se referă, o repet, la' restul 
averei soţiei afară de zestre. ! a N 

” Sub-regimul dotal însă de .care art. 1256 cit. are aerul de a tracta, 
numai zeslrea e în posesiunea bărbatului, în privința restului averei 
se aplică cea mai absolută separațiune de bunuri (art. 1283 şi, 1285 cod. civ.). . .- - e a 

Restul. averei alară de dotă este îpso jure separat sub regimul dotal. 
Art. 1256 presintă prin urmare sub raportul acesta. o tontradiclio 

în adjecto. i e , | | 
| Legiuitorul: nostru cu ocasiunea împămentenirei art. 1445 cod. Nap. „ar Îi putut să ţie sâmă de. observaţiuneu întemeiată a, d-lui Marcade.. „Că redacţiunea acelui art. e puţin precisă. . Ea = Sub-divisându-se singura causă pentru care se'pâle cere separa- “țiunea de bunuri, s'a enunciat fără nici o utilitate două cause. Causa însă este numai derangementul afacerilor soţului, iar pericolul zestrei sati „a celor-l-alte drepturi actuale sai eventuale ale soţiei este efectul.» 
o “Cheia art. 1256, este desordinea afacerilor bărbatului. Ac6stă desor-. dine la rândul ei pâte să aibă două cause: inconduita soţului sati o forță majoră, . *. a e - a Susţinem că și o desordine provenită dintr'o forță najoră pote îi „ ocasiunea aplicărei art. 1256 cit. Prescripţiunea, exilul, contiscaţiunile nu „pot atinge la noi clasele cele lubori6se- și să. r&stârne averile cele mai: bine stabilite. Dar şi la noi o criză îinanciară pote perielita averea băr- . batului şi desordinea - daraverilor sale, deși causată printr'o calamitate: publică, va. da loc cu t6ie astea la aplicarea art. 1256 cit. Desordinea în alaceri trebue să se îi arătat după căsătorie. 

N
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Soţia care se mărită cu un bărbat insolvabil sibi impulare debet. 
„Tot ast-lel -vom judeca şi în casul când soţul în momentul căsătoriei a 
lost. cu desăvârşire lipsit de proprietăţi capabile de a garanta drepturile 
soţiei, căci legea presupune nu lipsă de bunuri, ci rea administraţiune,. 

- im- sens invers înconduita bărbatului nu dă loc la separaţiune de patri- 
monie, daca bunurile soţului sunt suficiente pentru a garanta drepturile 
lemeei: În asemenea cas numai urmărirea silită asupra bunurilor bărba= 
tului pâte provoca o altă apreciare a soluţiunei, căci ori-cât de colosală 

“ar îi averea “bărbatului, urmărirea silită pote să lipsescă momentan pe 
„soţie de lucrurile cele mai necesare pentru trebuințele gospodăriei DB . 

-  -Olerind'soţul disipator o garanţie suficientă, lucrurile vor r&mâne 
în- statu-quo. !.. i N . 

Daca însă bărbatul nu va avea resurse actuale şi nu va fi în stare 
hic ei nunc să procure soţiei îndestularea trebuinţilor în raport cu posi- 
țiunea ei socială, cauţiunea nu va opri separaţiunea de bunuri. 
- Soţul risipitor nu va putea întâmpina, că cheltuelile exagerate ale 
soţiei ai provocat desordinea afacerilor. sale. De ce ai tolerat, i se pâte 
obiecta, luxul şi vanităţile scumpei tale soţi! Slăbiciunea sa "l-a tăcut 
„nedemn, cum se exprimă atât de elegant Boileua, de a purta sceptrul 
autorităţei domestice, Se pâte însă da în asemenea cas soţiei devenită 

„stăpâna bunurilor sale, dacă cere trebuinţa, un consilii judiciar 2). 
„> = Am arătat mai sus că numai desordinea daraverilor soţului, causată 
prin culpa acestui” de pe urmă sai prin forța majoră, și numai desor- 

„dinea întemplată după căsătorie, legitimâză 'separaţiunea de patrimonie, 
„Causa interdicţiunei judiciare este fati înfelicitas (imbecilitate, demenţă, 
iurie). Interdicţiunea judiciară a bărbatului chiar când tutela interdisului 
nu e încredințată soţiei, nu se pâte susţine & priori că aduce cu sine 
o desordine a daraverilor bărbatului. Administraţiunea tutorului. pote să 
iie excelentă şi să înlăture ori-ce inquietudini 2). In aceleaşi condițiuni se 

„află averea bărbatului şi în cas de. înterdicțiune legală, care e conse- 
- cinţa certor pedepse 4). „a o a - 

| Nici faptul că soţia a sucombat odată într'o instanţă de separa- 
țiune de patrimonie, nici părăsirea din partea lenieei a domiciliului con- 
jigal, nu sunt excepţiuni peremptorii în contra cererei de separare de 
patrimonie. . Aa , Ea 

Dreptul 'de a cere aplicaţiunea m&surei 'prescrisă de art. 1257 cit. 
e în general un drept alipit de persâna soţiei. Cu t6te astea, în cas de 
deconiitură a bărbatului, creditorii soţiei pot, abstracţiune îăcâna de cali- 
tatea ei de comună: în bunuri, să exercite, până în concurenţa preten- 

“ţiunilor lor, t6te drepturile cari compet datornicei lor (art. 1446 codul 
Napoleon)... . e - | a a 

„..Nici la Romani. îemeea nu putea să fie silită a lua zestrea ei. - 
înapoi Qin mâinile bărbatului. | 

7 , 

-- ..1) Acesta este însă o cestiune da fapt. , . Da 
„. Judecătorul întrun cas particular pole, apreciând lucrurile, se găsescă că urmă- 

ricea silită nu dovedesce desordinea afacerilor (Aorlin, Rp. S6par. de biens). 
2) Marcade, asupra art, 1443 r. - a. . 
3) Demolombe VIII, 614. IE 
4) Aubry et Rau, €dil. 1V, $ 516, text şi nota 17.
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„_ <N'ar trebui dar, dice Zroplong (No. 1392), decât ca ei (creditorii). 
să pătrundă înlăunirul menajului, să -scruteze secretele, să se întrepuie 
între bărbat şi femee pentru a turbura - raporturile lor, pentru a ,acusa 
pe capul de familie și u aduce discordie acolo unde trebue să domnâscă 
unirea voinţelor». o - 

Creditorii şi moștenitorii soţiei pot însă continua o instanță înce- 
pută, căci: actionis semel înclusa judicio, salvae permanent. Să 

Art, 1258 cod. civ. pronunţă nulitatea separaţiunei de patrimonie 
între bărbat și femee, îicută de bună. voie, căci ea ar putea atinge 
imutalitatea convenţiunelor matrimoniale. 

Novella lui Justinian, 140, aprobă din contra separaţiunile volun- 
tare. Codul Calimach a adoptat principiile acestei noveli (arg. Ş 1614, 
codul Calimach). a 

Nulitatea art. 1258 cit. e absolută. Convenţiunile contravenienților . 
sunt nule 'nu numai în privința celor de al treilea, dar şi privinţa păr- 
ților paciscente. Soţia cocontrahentă, de exemplu, se -pâte prevala de 
acestă nulitate. ă - a - , Dacă contractul făcut în disprețul art. 1258 cit. s'a executat, dacă 
s'a eiectuat o plată, se pot cere înapoi numai valorile ce se găsese încă 
în mâinile soţiei sai cari “i-ar fi adus vre-un: folos, - 

Acestă nulitate isbesce atât restituțiunea prematură a zestrei, cât și impărtela anticipată și de bună voie a comunităţii. 
- «Bărbatul nu este datornicul zestrei de cât sub acestă condiţiune : «după ce căsătoria va fi desființată. Plata făcută mai înainte nu produce, <liberațiune»> (Zroplong, No. 1843). Inalienabilitatea dotei ar fi o glumă legislativă daca sar permite să se restitua zestrea în cursul căsătorei: Derdilurae uzori. | | 

Nestituţiunea prematură a zestrei e însă valabilă, daca e făcută ex necessaria causa (art. 1250 ccd. civ.). 
Revenind la nulitatea din cestiune, trebue să facem o” distincţiune între restituţiunea pripită a zestrei şi împărţela voluntară a comunităţii. Chitanţa ce ar fi dat sub ast-fel de condițiuni soția dotală, nu are pro Joro nici o valâre.. - 
Femsia comună în bunuri, din contră, care ar fi subscris o asa- menea chitanță, pâte susține că chitanţa nu e seri6să, 

| Alegaţiunea ei cată să îie concludentă. In aprecierea acestei ces- tiuni de fapt, se va avea în vedere în iie-care cas concret, că bărbatul este obligat să presteze deligenţa unui bun părinte de familie (arg. art. 1540, cod. civ.). - - e : Execuţiuaeu separaţiunei de bunuri trebue să se lacă în curs deo lună de la pronunţarea hotărârei (art. 1262 cod. civ.). Dacă execuţiunea s'a făcut” mai târdiu, creditorii pot escipa de nuli- tatea prescrisă de art. 1262 cod, civ. Soții -se pot prevala de acestă excepţiune numai daca n'aă cooperat la execuțiunea tardivă. Art, precedent. 1259 cod. Civ. exige publicitatea 'cea mai întinsă atât a cererei de separaţiune de patrimonie, cât și a hotărârei ce ar interveni. - | „___ Rațiunea acestei disposiţiuni este ca cei de al treilea. să nu fie Înconjuraţi de piedici. e
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- Hotărârea care a pronunţat separarea patrimonielor are efect retro- 
activ, dice art. 1263 cod. civ., fără însă ca acesta să se întinză la 
aclele de administrațiune ale bărbatului, făcule în urma cerere şi nad 
înainte de holărâre. o 

Aici — gualis snutatio rerum! — îl surprindem pe legiuitorul nostru 
în flagrant delict de conîusiurie ! a 

Ce sens are în sistemul legei n6stre excepţiunea privilgre la actele - 
de administrațiune ale bărbatului, de cari vorbesce art. 1263 cit. ? 

In cât se atinge de dota inalienabilă, bărbatul are numai admânis- 
trațiunea averei dotale în timpul căsătoriei (art. 1242 cod. civ.). Puterea 
bărbatului concernând bunurile comune când sa adoptat regimul comu- : 
nităţii, este de asemenea, după legea nâstră, precum s'a demonstrat, aceea 
a unui mandatar. - - . , 

Așa dar, retroactivitatea prevăqută de art. 1263 cit. nu se pote referi 
”- în sistemul legislaţiunei. n6stre la actele de disposițiune ale bărbatului, 

pentru cuvântul simplu că la noi nici sub regimul dotal, nici sub acel 
al comunităţii, bărbatul nu are voie în privinţa zestrei imobiliare a soţiei 
sau a bunurilor comune, să execute acte de disposiţiune. 

Să ne amintim că după legea franceză bărbatul sub regimul comu- 
nităţii pote să dea nepedepsit în vint averea comună: el e pleno jure 
-dominus omnium conquaestuum. Plecâna din acest punct de. vedere, 
art. 1445 în, corespundător cu art. nostru 1263 cit., a pus o stavilă - 
puterei de satrap a bărbatului şi i-a permis să facă numai acte de admi- 
nistraţiune de la data cererei autorisate de separare de patrimonie. | 

Legiuitorul nostru în momentele sale pierdute, respingând premisa, a 
adoptat cu tâte astea conclusiunea. Acesta e blestemul precipitărilor, rele - 
in tote irebile, dar desastrâse în materie de legislaţiune. 

Ce interpretare se pâte da disposiţiunei antitetrice a art. 1263 cit.? 
"Vom dice că art. 1263 cit. a pus în antitesă actele de administra- 

țiune și acele de disposiţiune ale bărbatului numai în privinţa dotei 
mobiliare, care e alienabilă 1) şi la cari singură, prin urmare, legea a 
putut să gândâscă, când -a stabilit acea anltitesă. 

„_ Admitem că sub codul noi civil (art. 1242) bărbatul e mai mult 
de cât un simplu administrator al dotei. El are însă numai certe atribu- 
țiuni ale dreptului de proprierate, de exemplu de a revendica bunurile 

„dotale, de a se:bucura' de veniturile dotei, de a dispune de dota mobi- - 
liară, etc. Ei a 

Art. 1268 cit. a avut tocmai în vedere de a reduce puterea bărba- 
tului în “intervalul de la cererea până la pronunțarea separaţiunei de patri-. . 
monie, și în cât se atinge de dota mobiliară la acte de administrațiune. 

Art. 1263 cit. nu se adreseză însă câtuși de puţin la soţii comuni . 
- în bunuri, In sistemul codului nostru civil, bărbatul sub acest regim e numai. 

un simplu administrator: al bunurilor comune. | n 
- Art. 1263 cit. având de scop tocmai de a interdice dreptul de dis-. 

posiţiune sedio tempore e prin urmare strein. comunităţii convenţionale 
„de bunuri, în care, după legea n6stră, bărbatul nici inaintea cererei de. 
sepărațiune de patrimonie nu este dominus congucestuum. 

1) Hlarcade, asupra art, 1554 cod. Nap.
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Acestă cerere a soţiei comună în bunuri, în înţelesul legei n6stre, 
equival6ză cu o revocare de mandat. RI 

„Admisibilitatea revocaţiunei e însă supusă condiţiunei prevEdută de 
art. 1256 cod. civ. Interesul puterei maritale introduce un element noi 
în “cercul acestui raport juridic. Mandatul soţului sub regimui comunităţii 
e un mandat sui generis. De aceea bărbatul va continua de a administra 
averea comună până la pronunțarea hotărârei de separare de bunuri. 

Dacă am referit, interpretând -art. 1263 cit. '0 „disposiţiune a legii 
iranceze, scrisă principalmente în -vederea regimului comunităţii, ţinând 
s6mă de schimbarea ce a sulerit. la noi sistemul irancez, numai la o 
nuanţă a regimului de dotalitate, mergând înainte, fatalitatea incoherenții 
legislaţiunei n6stre ne.va sili să- ştergem iscripţiunea - sub care se află 
art. următor 1265: «Despre condiţiunea avere; dolale în cursul căsă- 
toriei> și, să-i substituim acâstă rubrică adevărată : «Disoluţiunea : comu- 
nităţii şi consecinţele ei». | NI 

Prediul dotal e în cursul căsătoriei inalienabil. După art. 1255 cod. 
civ., iemeia pâte în curs de 10 ani după separarea  matrimonielor să 
atace înstreinarea imobilului dotal consimțită de dânsa saii de către 
amândoi soţii. - e i | Prin urmare imobilul dotal rămâne și după separaţiunea'. patrimo- 
nielor nedisponibil și inalienabil. Facultatea de-a instreina imobilul pre- - vădută de art. 1265 cit. e în Trelaţiune numai cu disoluțiunea comunităţii convenţionale. . | A 

Art.. 1242 cod. civ. enumeră o serie de drepturi concernând bunu- rile dotale pe cari: bărbatul singur. le pote exercita. Numai bărbatul - - Singur are capacitatea de a înstreina mobilele dotale i). : 
„Dreptul acesta exelusiv al soțului în privinţa dotei mobiliare nu supravieţuesce separaţiunei de patrimonie.. Aplicarea acestei măsuri. face epocă în viaţa conjugală. | a a a 
După acest evenement soţia înceteză de a fi incapabilă în raport : cu mobilele dotale. Ea pete dispune de averea sa mobilă“ și chiar a o înstreina. Clausa de întrebuințare. (d'emploi) prevădută „în contractul de : căsătorie e însă obligatorie și pentru soţia separată de bunuri. . Legea face să succedeze hotărârei care a pronunţat “ separarea de "patrimonie, o micşorare a incapacității femeei măritate,. ... Ac6sta e cea dintâi impresiune ce o căpătăm . citind art. 1265 cod. civ. Bărbatul perde, de exemplu, în profitul soţiei sale drepturile asupra averei dotale prevădute în art, 1242 cod. civ. Din acest momen! ea incepe a administra și imobilele dotale, a cărora înslreinare: însă nu se pote face nici sub. auspiciile autorisaţiunei: maritale. Şi în privința bunurilor „Dersonale ale femeei art. 1265 cit. a-schimbat condiţiunile de capacitate, „__„ La francezi femeia are sub regimul dotal și sub” regimul .comuni- tăţii cu clausa de separaţiune de bunuri, libera administraţiure a bunu- . rilor sale parafernale saă personale (art. 1538 şi: 1576 cod. Nap.). Sub regimul comunităţii legale, din contră, bărbatul are la francezi adminis- trațiunea tutulor. bunurilor personale.ale femeei (art. 1428 cod. Nap.). . Art. 1449 cod. Nap, corespundător cu art.-nostru 1265 cit., a avut 

ÎL ———————————— 
. 

1) Marcade, asupra art. 1554 cod. Nap. şi Aubry et Rau, $ 355 nota 9.



2
 

  

PACTE NUPȚIALE |. | 899 

în vedere numai aceste bunuri personale ale soției comună în bunuri şi 
hotărăsce în privința lor că femeia care a câștigat separaţiunea de patri- 
monie dobendesce libera adiinistraţiune a avulului săi. Art. 1563 
cod. Nap. ordonă aplicarea acestei dispoziţiuni şi sub regimul dotal. 

Se vor petrece lucrurile și la noi sub raportul acesta & la Francia ? 
Va avea și sub legea n6stră bărbatul administraţiunea bunurilor perso- 
nale ale.jemeei, care 'sa supus 'în contractul de căsătorie regimului 
comunităţii ? o 2 Da | 

- Fructele averei dotale și ale acelei paraternale cad în comunitate, 
“dice art: 1290. cod. civ. Prin urmare se pote conchide, că şi aceste 
bunuri întră în mâna bărbatului, care e singur administratorul comunității. 

„Să nu uităm însă că sub codul nostru civil bărbatul admnistreză chiar 
bunurile comune numai în virtutea” mandatului ce se presupune că i a 
dat soţia- (art. 1517 cod. civ.)1). Aşa” dar: lemeia, care a stipulat regimul 
comunităţii: încredinţâză bunurile sale bărbatului, intocmai aşa cum ar.. 
încredința, acestui de pe urmă, sub. regimul dotal, bunurile sale para-.. 

-iernale (art. 1286 cod. civ.), de unde ar resulta că ea ca mandatară în 
tot cursul căsătoriei are administraţiunea bunurilor sale. ce ati intrat în 
comunitate şi din acâstă causă separaţiunea judiciară de patrimonie, sub 
acest regim, nu este în înțelesul legei n6stre alt-ceva de cât o revocare 
de mandat. , a | 

Cu t6te. astea, şi neimpiedecat de preseripţiunea art. 1517 cod. civ, 
după care se presumă că asociaţii 'şi-aii dat reciproce facultatea: de a 
administra unul pentru altul, soţul este singu* administratorul bunurilor 
comune. Întradevăr, ar fi contradictorii a se opri de o parte pe lemeia 
măritată de a înstreina imobilele sale paraiernale și a o opri de a se - 
judeca; îără autorisaţiunea bărbatului (art. 1285 cod. civ.), iar de altă . 

„parte a se recunâsce că tot femeia măritată, când este comună în bunuri, - 
„are un mandat tacit a administra odată'cu bunurile comune implicit şi 
“înteresele bărbatului. Dar dacă iemeia măritată e incapabilă a administra 
averea sa proprie, cum să îie capabilă a administra interese streine, cum . 
să fie capabilă a lua-în. mână și direcţiunea afacerilor soţului sii? Dar 
apoi după disposiţiunea art. 1224 cod, civ. bărbatul este capul asocia- 
țiuniă conjugale. Aşa dar societatea conjugală se deosebesce de societăţile | 
ordinare în sensul acesta, că nu se pâte presume că soţii 'și-aii dat 
reciproc iacultatea de'a administra unul pentru altul. Femeia pâle revoca 
procuraţiunea ce a dat'o bărbatului concernând bunurile sale paraternale; 
dar in cât se-alinge de bunurile conuine. art. 1245 cod. civ. este un 
obstacol ia revocarea mandatului. Legislaţiunea n6stră coprinde prin. 
urmare virtualmente regula că barbatul singur e.administratorul: comu-" 

- nităţii, Sub regimul dotal legea nu presumă că îemeia a dat imputerni- . 
“cire. bărbatului a administra bunurile sale parafernale (art. 1286 cod. civ,), 
„sub regimul comunităţii din. contra am vădut că decurge din sistemul : 

legei n6stre presumţiunea juridică, că femeia a încredinţat bărbatului, ca 
unui representant legal, administraţiunea bunurilor sale personale (compar. - 

"$ 1238 cod. austriac). Bărbatul are în astă privință drepturile şi îndato- 
ririle unui mandatar. ae | ia 

1) Disposiţiunea art, 1428 cod, Nap. lipsesce în legislaţiunea n6stră. 

|
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Nimic: mai mult. Cu t6te astea dreptul acesta al bărbatului nu e 
basat pe un mandat propriii dis, ci pe o regulă de drept, consacrată 
implicit de legislaţiunea n6stră, regulă care la rendul ei are de punct de 
“plecare suposiţiunea unui mandat tacit. Intradevăr, titlul juridic pe care 
se Îundeză dreptul de administrațiune al bărbatului nu pâte îi un mandat 
propriii dis, căci. «dacă femeia ar fi dat bărbatului mandatul de a încheia 
«acte juridice, fără specificarea obiectelor saii limitarea sumelor asupra. 
«cărora vor purta acele acte juridice, autorisaţiunea tacită, resultând din 
«acceptarea mandatului din partea bărbatuiui, mar fi eficace în lipsa de 
«specialitate suficientă». (A4ubry et Bau, $ 472, pag. 154%). 

Contractul de căsătorie pote însă deroga la acstă'regulă de drept, 
că bărbatul singur sub regimul comunităţii e administratorul bunurilor 
“personale ale soţiei, cu alte cuvinte. iemeia își pote reserva în contractul 
de căsătorie dreptul de administrâţiune, concernând bunurile sale personale. 

Acesta e sensul. art. 206 cod. civ., care dice: <Ori-ce autorisaţiune 
«generală, chiar când este stipulată prin contractul de căsătorie, nu este 
«valabilă de cât pentru administraţiunea bunurilor cari sunt paraiernale». 

Neexactitatea limbagiului acestui articol sare însă la ochi. Cuvintele 
acestui articol separate de sensul care resultă din ensemblul legislaţiunei, 
ne îac să credem că femeia are administraţiunea bunurilor sale para: 
ernale. numai dacă 'și-a reservat anunie dreptul acesta-în contractul de 
căsătorie. “ 

Ce fel!. Nu citim din contră în art. 1285 cod. civ. că femeia are 
administraţiunea şi folosința averei sale paraiernale, un drept al cărui 
exerciţiu fără nici o contradicere nu este subordonat autorisaţiunii măritale? 

--Nu! Înţelesul art. 206 cit. este din contra, cum s'a arătat mai sus, 
că iemeia, care s'a supus regimului. comunității, are administraţiunea 
bunurilor sale personale, numai dacă Şi-a reservat dreptul acesta în con- 
tractul de căsătorie 1). . | | „Cele ce preced ai avut de seopa dovedi — o demonstraţiune care 
cred că a reușit — că separaţiunea judiciară de patrimonie înlătură unele 
din limitele “capacităţii iemeei măritate şi anume că din momentul acesta iemeea măritată dobândesce adininistrațiunea . averii dotale şi a bunu- 

. Tilor sale personale şi a părţii din bunurile comune cari ati cădut în lotul 
ei: Rămâne să exuminăm dacă art. 1265 cod. civ.a lărgit şi sub raportul 
dreptului de disposițiune, cercul capacilăţei iemeei maăritate. E 

După legea franceză bărbatul ca administrator a] comunităţei pâle să vindă, să instreineze, să hipoteceze -bunurile comune fără concursul 
femeei, prin urmare și lucrurile mișcăldre ce ati intrat în comunitate (art. 1421 cod. Nap.). Dup6 separaţiunea judiciară de patrimonie din contră femeia singură are dreptul a înstreina averea sa mobilă, fie acestă 
avere dotală, fie partea din bunurile comune, care la împărţelă a cădut în lotul ei. Alt-iel stai însă lucrurile sub legea n6stră. Bărbatul de și Singur administrator al bunurilor comune, nu p6te dispune de acâstă avere fără concursul femeei. Așa dar în ce privesce dreptul de disposiţiune. 

. N - 

  

1) In explicaţiunea cod. civ. a D-lui C. Eraclide nu văă menţionată acestă sin- gularitate a textului art. 206 cit. Autorul a preferat probabi : - â schimbărilor diletante ale legel n6stre, e pro abilnaente ;să Wscă de-asupr
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asupra bunurilor comune, condiţiunile capacităţii femeei măritate rămân 
după sepuraţiunea: judiciară de patrimonie aceleaşi ca şi înaintea, acestui 

" eveniment. Singura deosebire este că femeia separată judiciarmente de 
bunuri p6te înstreina averea sa mobilă, care îăcea înainte parte din comu- 
nitate, precum și zestrea 'ei mobiliară fără aulorisațiune mmarilală, 

„Acestă deosebire se referă însă numai la regimul comunităţii, căci 
în cât privesce bunurile mișcăldre parafernale temeia le pâte înstrăina 
fără autorisaţiunea bărbatului, abstracţiune făcând „de: separaţiunea judi- 
ciară de bunuri (art. 1285 cod. civ, Aubry et Rau, $ 541 text şi nota 10). . 

Adevărul că femeia separată judiciarmente de bunuri 'pâte înstreina” 
„averea sa mobilă fără autorisaţiunea bărbatului, pare însă a îi în contra- 

„_ dicere cu un alt fapt tot atât de necontestabil, Îaptul consacrat de art, 
199. cod. civ., după care se impune lemeei măritate sub tgle regimele 

„ ascultarea bărbatului sai autorisaţiunea maritală pentru tâte actele vieţei 
civile. Contragicerea e patentă. Dar doctrina care scie să fabrice din: 
cuvinte un sistem (vorba lui Mephistopheles în Faust) se grăbesce a ne 
da acestă. soluţiune sistematică (fără îndoială, singura formulă magică, 
care pâte să facă să dispară contradicerea legei!): . ae 
„- Femeia separată judiciarmente de bunuri pâte fără autorisaţiunea 

bărbatului dispune de averea sa mobilă, numai din causa de adminis- 
trațiune (Demolombe, IV, 155). - -. | | 

Causa dogmatismului interpretaţiunei este că legiuitorul erige erorile 
sale in dogme. Din nenorocire nici doctrina nu e infalibilă. Zot capita, 
tot sensus. 'Translormaţi doctrina -cea mai petrilicată în realitatea lucru=" 

- rilor, în legi şi .legislaţiunea va îi încă imperiectă. 
- O lege bună se, mărgineşce a stabili numai regulele fundamentale 
de drept. O lege care ar. vroi să se ocupe de a stabili t6te consecințele 
posibile ale principiilor -iundamentale” de drept, sar perde în o mulţime 
de amănunte cari. ar complica şi ar compromite legislaţiunea. Numai 
minţile cele mai exercitate sar putea orienta în labirintul unui asemenea 
pâle-mâle legislativ. Cei mai mulţi însă ar risca de a perde firul eonductor 
şi conlusiunea cea mai deplorabilă ar caracterisa aplicoţiunea legilor. : 
| Am putea dice, că se cere un.lucru imposibil de la legiuitor. Bunul 

“simţ ride de multe ori de soluțiunile meșşteşugite ale legiştilor cu dresură 
înaltă juridică. o De | i , 

Englezii ” sciii bine că pretinsa geometrie legislativă e un.cuvânt - 
deşert și sunt mândrii de instituţiunile lor. Juraţii nepărtinitori şi fără 
parli pris: doctrinar, judecă contestaţiunile civile. Verdictul lor îmbră- 
țişeză atât cestiunile de fapt cât şi acele de drept. Procesul se presintă - 
dinaintea juriului pregătit prealabilmente sub direcţiunea unor magistrați 
versaţi în sciinţa dreptului. . 

„Un judecător, legist consomat, care conduce desbaterile, arată cu o 
superioritate iresistibilă în ce chip ar trebui să se resolve cestiunea de 
drept. Judecătorul acesta se va gândi de dece ori înainte de a recomanda 
o soluţiune conformă sistemului, dar contrarie evidenţei saii sentimentului 

„de. equitate sommun fus, suma fil înjuria 1). 
x . - . 

| - '1) Pe continent legidnele de Papiniani moderni cari es în tot anul din univer- 
sităţile Occidentuluj, crează însă o situațiune nouă în care învățătura, experiența şi 
iutegritatea magistraţilor este o realitate care de-o-cam-dată nu lasă nimic de dorit, 

7 
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Apucând din noi firul explicaţiunii art, 1265 cod. civ., repet, că 
femeia ' separată judiciarmente de bunuri, nu pote dispune de averea sa 
mobilă de 'cât din causa de administraţiune. , 

Nu este un simplu drept de administraţiune, ca acela de exemplu 
„care decurge dintr'un mandat, căci femeia administreză averea sa proprie. 
Nu este nici un drept de-disposiţiune limitat, căci art. 199 cod. civ. ca 
un înger protector o pune sub protecţiunea bărbatului disipitor. 

__* Aşa de exemplu, femeia pole să facă, plătind imediat equivalentul, 
't6te speciile” de -aquisiţiuni mobiliare şi imobiliare. ! 

„__ Dar ea nu pâte să îacă aquisiţiuni pe credit. Aquisiţiunea, mai ales 
"de imobile, este un act de disposiţiune, pe care femeia are voie să-l strâr- 
ş6scă numai din causă de administraţiune, adică când scopul principal 
al acestui. act juridic este, nu aquisiţiunea, ci plasarea capilalurilor dis- 

-. Donibile (Demolombe, IV, 154 şi 157). p - 
Ea nu e îndrituită nici să înstreineze imobilele Sale, nici să le dea 

”. în-antichresă, nici să le greveze cu sarcini reale, de exemplu ipoteci sai 
servituţi. Soţia separată judiciarmente de bunuri nu pâte mai apoi, Îără 
autorisaţiune maritală, să contracteze datorii de cât în limitele unei înțe- 

„lepte. administraţiuni. Imprumutul - unei sume de bani prea considerabile, 
„ încheierea unui contract de cumpărare pentru alt scop de cât pentru 
“plasarea banilor disponibili excedeză “limitele administraţiunei. De -aci 
resultă că ea.nu este capabilă nici -de a accepta o succesiune saii a dis- 
pune între vii de averea sa mobilă, fără autorisare maritală. Ei îi este oprit 

* de asemenea să transigă, fără autorisaţiune, asupra averei - nemișcătore 
saii să curme vre-o contestaţiune prin compromis. Ea" are în fine tre- 
buiaţă -de autorisaţiunea bărbatului pentru a se înlăţișa în judecată. 

In virtutea dreptului 'săii de. liberă administraţiune, femeia p6te insă 
să vendă mobilele sale corporale și să dispue de ele cu titlu oneros, să 
cedeze creanţele şi alte drepturi mobiliare 1), să transigă asupra. contes- 
taţiunilor relative la .averea mobilă și să facă împărțela unei succesiuni 
mobiliare, căci o asemenea împărțâlă fiind declarativă de drepturi nu se 
pote taxa de act de disposiţiune ('Troplong, No. 1421). - 
„Ea pâte fără autorisaţiune consimţi la tote obligaţiunile relative la 
intreţinerea și reparaţiunea bunurilor sale, Și datoriile contractate în aceste 
limite afecteză chiar imobilele sale.  * : aa 

_____Ea nu are în fine trebuință de autorisaţiunea maritală pentru urmă- 
„Tirea Şi mcasarea capitalurilor şi pâte da chitanță valabilă de primirea 
tor. In privinţa locaţiunei imobilelor, ea nu e mărginită la termenul de cinci ani (Demolombe, IV, 154). 

Am făcut înadins până acum numai o simplă catagrafie a actelor ce femeia pâte să săvorșescă în temeiul.art. 1265 .cod. civ., fără autori- _saţiunea bărbatului, şi de altă parte al acelor acte în- privința cărora : Ş 
subsistă incapacitatea femegi şi după separaţiunea de bunuri, , Pot afirma, crad, îâră grijă, că disposiţiunea art. 1265 cit. nu este. o ralio scripla. | î AER 

  

1) Un mandatar nu are aceste drepturi, V. Harcadi asupra art, 1988, VIII 
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Explicaţiunea acestui articol prin -forţa lucrurilor e prea grotâscă. 
Tacă cuvintele cabalistice ale acestei explicaţiuni: Femeia are dreptul de 
a dispune de averea sa mobilă dis causa de administrațiune,; ea pote 
înstreiua averea sa mobilă lără autorisaţiunea bărbatului, dar obligaţiu- 
nile subscrise de densa fără concursul bărbatului, obligaţiuni, cari nu tind 
în definitiv de -cât la înstreînarea averei nobile, nu sunt valabile. - 

- O comparaţie. superiicială a art. 1265 cu art. 199 cod. civ. ne-ar 
putea conduce. să afirmăm că art. 1205 cit. în cât privesce dreptul de 
disposiţiune asupra averei mobile a. femeei separată de bunuri, a stabilit 

__0 excepțiune de la regula enunțată în art. 199 cod. civ. şi că prin 
urmare ori-ce obligaţiune ar subscrie femeia separată de bunuri, pâte da 

„loc la execuţiune asupra averei mobile a acestei de pe urmă. Cu chipul 
acesta sar evita limbagiul eliptic şi meşteşugit : disposiţiunea din causă.- 
de administraţiune, şi capitalistul contractând cu femeia separată de bunuri, 
„mar mai risca să piardă. aurul săi. . 

Legea trebue să dică publicului întrun chip categoric saii că femeia : 
are dreptul de a dispune de averea sa mobilă în adevăratul înțeles al. 
acestui cuvânt, sati să qică publicului, precum a' îăcut legea romană, că 

femeia separată de bunuri dobândesce numai administraţiunea dotei sale. - 

_eualta tamen, ut eadem mulier nullam habeat licentiam eas res alie- 

'<nandi- vivente marito et matrimonio inter eos constituto, sed fruetibus 

<earum ad sustentationem tam sui quam mariti filiorumque, si quos habet, 
«abutatur». (L. 29. Cod. de jure dotium). 

O causă f6rte seri6să face imposibilă. acestă explicaţiune atât de 

_naturală a art. 1265 cit. Si . . 
Acâstă causă este, că autorisaţiunea maritală nu este decretată 

propler jragililatem sexus, în interesul esclusiu al femeei mărilate, . 

ci din contra, mai ales sub regimul dotal, în. vedere de a protegeînte- 

vesele colective şi matrimoniale ale familiei (arg. art. 207 cod. civ.). 
Este însă evident în înteresul familiei de a opri pe iemeia sepa- 

rată judiciarmente de bunuri a lua asupră-și obligaţiuni în înfinăt, risi- 

“pind 16te resursele și reducându-se pe sine şi pe copii de a îi lipsiţi de 

„cele trebuitâre. e | | A 

- Asa dar ar fi o antinomie manilestă între art. 199 şi art. 1265 

“cod. civ., dacă sar interpreta acest de pe urmă art. în sensul că iemeia 

separată de bunuri se pâte obliga în infinit în privinţa averei.sale mobile. 

Sa manilestat deci păreri pro şi contra. Unii sai basat pe consue- 

_1udinea de Paris. (coutăme), alţii, îmbrăţişând părerea opusă, - Săi pre- 

” valat ds explicaţiunea ce ai dat autorii vechi (Ferritres, Brodeau, Lebrun) 

„acelei .coutâme ('Troplong, No. 1413—1415). | | . 

In fine Curtea de casaţiune din Francia a pronunțat cuvântul decisiv : 

«Facultatea acordată femei -separate, de a dispune de mobilierul săi și 

<a'| aliena, trebue să fie restrinsă la actele ce aă de causă adminis- 

" «trațiunea bunurilor sale» (Troplong,. No. 1417). | 

“Am explicat deja cari .acte de disposiţiune se pot considera săvâr- 

site din causă de administraţiune. Acsâstă regulă generală statornicită de 

“: Curtea de casaţiune din Francia, pare a opri și înstreinarea averei mo- 

bile, dacă nu e consimţită din causă de administraţiune, 

“ Este însă : imposibil pentru cei de al treilea de a veritica causele 

zi:
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înstreinărei. Alienaţiunile atingătore de averea mobilă, consimţite de femeia 

separată de bunuri, vor-îi prin urmare valabile indistinctemente, dacă de 

alimintrelea disipaţiunile femeei nu-sunt de notorietate publică. 

Asa dar femeia pote să fnslreineze aterea sa mobilă, putem dice, 

fără nici o restricţiune ; cu t6te astea obligațiunile sale nu se pol exe- 

cuta asupra acestei averi mobile, de cât: numai când sunt consimţite din 

causă de administraţiune. . 

Intr'adevăr, dreptul. de a se 'obliga nu este o consecinţă inevitabilă 

a drepiului de a dispune, căci pericolul aclual trezesce tot-d'a-una mai 

mult vigilenţa omului, de cât un pericol viitor, și înstreînarea nemt- 

surată presintă un pericol actual, pe când din contra subscrierea de 

obligaţiuni îără reflexiune, presintă un pericol viitor şi depărtat (Roditre. 

-et Pont, t. ]l, No. 882). | E 

” Femeia separată de bunuri nu pâte compromile asupra averei sale 

“mobile 1), căci compromisul e o judecată şi lemeia in nici un cas nu st 

pâte judeca îără autorisaţiunea bărbatului. 

De altă parte însă ea pâle lransige asupra averei sale mobile, căcă 

transacţiunea nu este de cât un mod. de înstreinare. (Vedi supra). 

Ne rămâne în fine să arătăm raţiunea pentru care temeia separată 

de bunuri nu pâte dispune, îără autorisaţiunea bărbatului, cu fitlu gra- 

tuil, de averea sa mobilă. Causa este că o înstreinare gratuită nu este 

făcută din causa de administraţiune şi că în asemenea cas cei deal 

treilea sciti causa alienaţiunei2). - _ Si ” 

Precum scim, femeia, separată de bunuri pote să facă cu capitalurile 

sale disponibile, plătind însă imediat -'equivalentul, ori-ce fel de aquisi- 

țiuni mobiliare şi imobiliare. Dacă însă în contractul de căsătorie sa 

înserat-o clausă de întrebuințare, capitaluriie 'trebue să se întrebuințeze 

numai de cât ast-fel cum sa hotărât în contractul de căsătorie (Zro- 

plong, No. 1428). Debitorii banilor dotali nu vor îi liberaţi, dacă nu vor 
-cere mai intâiii, înainte: de.a plăti, proba ântrebuințărei preserisă de 
contraclul de căsălorie 3) (Troplong, No. 1429). a 

Acum în îine, credem că am aflat t6te secretele art. 1265 cod. civ- 
și ne-am îamiliarisat tant bien que mal cu rasa: <Disposiţiune din causă 
de administraţiune», ” - 

Art. 1265 cod. civ. în care culminsză t6te dificultăţile materiei, - 
mai ascunde cu t6le_ astea incă un secret. . 

" Jacă ce destăinuire mai face art. 1265 cit., acelora cari ai intrat 
în confidenţa lui: «Femeia separată de bunuri ăre în t6tă.puterea cutân- 
«tului, libera administraţiune a bunurilor sale, numai sub regimul comu- 
«nităţii ; sub regimul dolăl din contră, femeia “separată de bunuri nu 
<pote -dispune, nici cu autorisaţiunea bărbatului, de porțiunea venilu- 
«rilor necesare pentru a subveni la trebuințele menagiului», căci inalie- 

_Î) De imobile nu vorbim, căci în privinţa lor femeia separată de bunuri are 
pur şi simplu numa! drepturi de administraţiune (art, 1255). 

„__2) Se înțelege de la sine că darurile modice, de 'exemplu, acele ce se dai obicl- 
nuit slugilor, nu intră în acâstă categorie. : 

3) Afară de casul acesta, întrebuința Pemploi) nu priv cot de 

al treilea. | - > țarea (Lemp o) nu privesce pe ce 

+2 
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abilitatea dotei alecteză atât fondul dotal cât şi veniturile (Zroplong, 
No. 1441). o ” 

___ Ne-am încredinţat: prin urmare şi cu acestă ocasiune, că îără cuvânt 
şi îllotis manibus s'a aşezat art. 1265 cit. fără nici o reservă sub rubrica :- 
«Despre condiţiunea averei dotale în cursul căsătoriei». 

Femeia este datâre, sub t6te regimele, să contribue după puterea 
mijlâcelor sale şi ale bărbatului, la sarcinele casei şi la crescerea copiilor 
comuni (art. 1266 cod.-civ.), cu deosebire că sub regimul: comunităţii, 
feimeia cu autorisaţiunea bărbatului, pâte dispune după plac şi fără nică 
o restricţiune de veniturile averei. sale. In cas de contestaţiune vor decide 
tribunalele care este partea contributivă a fie-cărui soţ. | 

Art. 1266 cod. civ. prescrie că şi după separaţiunea de bunuri, soţii 
" 4rebue să contribuiască la sarcinele menajului în proporţiune cu mijlâcele- 

lor respective. Menajul cată însă să aibă un stăpân şi o direcţiune unitară. 
Bărbatul, ca cap al asociaţiunei coniugale, are disposiţiunea pen- 

siunei soţiei sale (Zroplong, No. 1435 şi 2291). Cu alte cuvinte, femeia 

trebue să plătescă în mâinele bărbatului suma cu care ea e datâre să 

contribuiască la sarcinele casei şi la crescereă copiilor comuni, De aici 

resultă mai apoi că neguţătorii, de la cari sar îi luat pe credit obiecte - 

pentru trebuinţele menajului, nai în regulă generală, acţiune în contra 

femeii, căci acâsta de pe urmă a lăcut în temeiul unui mandat tacit 1), 

comande pe 'sîma bărbatului, care este șelul. menajului. Se pote însă 

“ întâmpla ca femeia să întmpine aceste sarcine în lot numai cu al stă, 

dacă bărbatului nu i-a mai rămas nimic (art. 1266 cit. in fine); în ase- 

menea cas, dacă acâstă stare de lucruri e de notorietate publică saii 

dacă o hotărâre ar fi acordat femeii. separată de bunuri, disposiţiunea 

părței sale contributive, cei de al treilea ai acţiune în contra femeii 

pentru datoriile menajului. a Sa 

In cât privesce aceste datorii ce sunt în regulă generală în sarcina 

bărbatului, temeia n'are acţiune în repetiţiune in contra bărbatului, care, 

prin coincidenţa fericită de. împrejurări, s'ar urca pote pe urmă de la 

mizeria în care se află acum, la opulenţă și abundență, căci în ase- 

menea cus femeia îndeplinesce un oficii pios către bărbatul său (Zro- 

plong, No. 1456). _: E . da 

__“ Obligaţiunea femeii de a da în mâinele bărbatului 2) partea ei 

contributivă, cum s'a arătat mai sus, nu îndrituesce însă pe bărbat. de a 

reţine pentru siguranţa execuţiunei obligaţiunii din cestiune, - administra- 

ţiunea a tot sai parte din bunurile soţiei sale, saii a cere vre-o garanție. 

(Aubry et. Rau, loc. cit... . - - 

"Am vă&dut că art. 1265 cod, civ. permite soţiei separată de bunuri, .. 

şi care e căsălorilă sub regimul comunilăței, a înstreina imobilele 

sale cu autorisaţiunea bărbatului şi art, 1267 dispune că: «bărbatul nu este 

«răspungător pentru întrebuințarea ce ar putea, face femeia cu preţul 

«imobilului săă înstreinat prin aulorisațiunea  justiție...... Dacă insă 

«vinderea imobilului s'a făcut cu consimțimânlul săă, ori numal în 

  

1) Pentru achitarea datoriilor contractate de femee în temeiul acestui mandat 

tacit se pot urmări veniturile zestrei saă a bunurilor comune. (arcade, asupra “art 

1420 cod. Nap:, Zroplong, No, 741). E — 

2) Bărbatul are, cum dice d. Demolombe, les cordons de la bourse,
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. «presența sa, el „este răspunqător de neîntrebuințarea | prețului, dar nu 
«răspunde nici-odată de utilitatea întrebuințări lui». | 

Articolul acesta regulând responsabilitatea bărbatului pentru nein- 
trebuinţarea preţului, este neapărat să scim ce iel de neintrebuinţare 
a preţului are legea în vedere. a , " 

- Soții s'au căsătorit, de exemplu, sub regimul dolal şi sa stipulat 
în contractul de căsătorie facultatea de a.înstreina imobilul dotal (1252 
"cod. civ.) adăogându-se și condiţiunea de întrebuinţarea preţului. . 

Intervine apoi o hotărâre prin care se pronunţă separaţiunea de 
patrimonie între soţi. Soţia ast-iel separată de bunuri înstrein6ză, conform - 
“contractului de căsătorie, imobilul. săă dotal. In acestă situaţiune se 
nasce întrebarea, dacă bărbatul şi. cei de al treilea sunt saii nu r&spun- 
dători de întrebuințarea preţului determinat în contractul de căsătorie? 

"_ Soluţiunea acestei cestiuni se-găsesce în art. 1267 cit. eare dice 
că bărbatul este responsabil, dacă vindarea s'a făcut cu consimțimânlul 
sei, oră numai în presența sa. Rațiunea acestei disposiţiuni este au!o- 
rilatea maritală care subsistă şi după separaţiunea de bunuri. Bărbatul 
e polentior, lucru care face să se presume că el fără interes nu va auto- 
risa pe iemeea separată judiciarmente de bunuri. să instreineze imobilele 
sale; cu alte cuvinte bărbatul e în prepus că a profitat de preţul imobilului, 

De asemenea. şi achisitorii acestor imobile vor trebui să câră mai 
întâi 'să li se dovedâscă că s'a îăcut intrebuințarea prevădută în con- 
tractul de căsătorie, inainte de a plăti preţul, sub pedâpsă de a nulise 
ţine în semă plata. _ - | IE 

__ . Regula stabilită-de art. 1267 cit. ss aplică şi la bunurile parafer- 
„nale (1285- cod. civ.) precum şi, sub regimul comunităţii, la cele perso- 

__nale ale iemeei separată de bunuri (Troplong, No. 1459 şi 1460). - 
- Dacă vindarea acestor imobile s'a făcut cu autorisaţiunea sa, bărbatul 

„e r&spundător de întrebuințarea preţului stipulată în contractul de căsă- 
torie. In acestă de pe urmă hipotesă însă cei de al treilea achisitori nu 
sunt ţinuţi de clausa de întrebuințare a preţului imobilelor înstreinate, 
paraiernale sai personale ale. femeei. separată. de bunuri (Zroplong, 
No. 1462), .. - ie ÎI 

„- Din contră, 'dacă înstreinarea s'â făcut cu autorisaţiunea justiţiei, 
bărbatul nu e răspundător, <alară numai, dacă a luat parte la contract, | 

„Sai dacă este probat că preţul a iost primit de dânsul, sai Sa între-'. 
» buinţat în folosul săă» (art. 1267 "cod. civ.), căci, dacă el, după cea 

rejuzat autorisaţiunea, concură cu i6te astea la contract, se presupune 
că a voit printr'un. statagem viclean să se facă neresponsabil -și să proiite 
iără nici o grije de preţul imobilelor înstreinate. îi Na 
„Ideea că bărbătul ar putea uşor abusa de superioritatea şi pree- 

minența sa, pericol in prada 'căruia cată a nu se lăsa femeea “măritată, 
- "se întrevede și în art. 1269 cod. civ. Se presupune că este infectată de. 
raudă reinoirea de arendare sai de' închiriare a bunurilor femeei, făcută; 
de bărbat inaintea expirărei contractului cu mai mult de doui ani, pentru: 
bunurile rurale şi.cu mai mult de un an pentru case...  _-.: Ie 

De altă parte s'a hotărât, tot în interesul femesi, că închirierile și 
„arendările concedate de bărbat pe: termen de 5 ani să fie obligatorii 
pentru femeea separată judiciarmente de bunuri. Intr'adevăr, dacă legea - 

„  
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ar îi considerat pe bărbat ca un simplu 'usuliructuar, arendările şi închi- 
rierile bunurilor iemeei, concedate de dânsul, ar îi trebuit să înceteze: 

" odată cu pronunţurea separaţiunei de patrimonie. Dar în asemenea cas, 
contractele concernând aceste bunuri ar fi fost adevărate pacte aleatorii 

şi în presența acestei incertitudini sar fi plătit preţuri de locaţiune: 
- derisorii. - | | a i î - 

Separaţiunea judiciară p6te înceta -prin. consimțimântul părților. 
Voința soţilor este legea. suverană. Aşa dar, pentru restabilirea regimului 

„creat prin contractul de căsătorie, nu se cere o hotărâre judecălorescă. 
“ Legea ordonă însă pentru legitimarea acestei restabiliri, îndeplinirea îor- 

melor -prescrise de procedura civilă (art. 1270 cod. civ. şi art. 028 urm. 
proc. civ.). Si Sa 

” «In acest. cas, dice'art, 1270 cod. civ., tole sunt puse în starea 
de may 'nainle, ca şi cum n'ar fi. îost separaţiune, fără însă a se atinge 

întru nimic efectele actelor lăcute de femee. în urmarea art. 1265, 1266 
i 1967». i | | | | 

A „Sensul acestei disposiţiuni este că achisiţiunile lăcute medio tempore - . 
intră în comunitate fără prejudiciul drepturilor celor de al treilea. Dar. 
nu numai aclele făcute de femee în temeiul art. 1265 cod. civ. (art. 

1270 cit.) sunt apărate de atingere; ori-ce drept dobenâit și ori-ce libe- - 

rațiune întâmplată în urmarea separaţiunei judiciare de patrimonie sunt” 

fapte împlinite şi inalterabile, pe cari nu le pote altera restabilirea ulte- 

ridră a regimului creât prin contractul de căsătorie. De exemplu cauţiunea 

“ce a- dat'o bărbatul pentru zestre este irevocabilmente despovărată în 

“urmărirea restituţiunei. zestrei în mâinele soţiei separată judiciarmente 

de bunuri: (Zroplong, No. 1437). , | 

“De asemenea se întârce irevocabilmente la constituent zestrea cons- 

tituită cu clausă de reîntârcere (dos receptitia). .<Stipulatio de dote .red- 

- «d&nda ab extranes interposita facto divortio statim commititur, nec reîn- 

“«tegralo matrimonio actio stipulatori quaesita intercidit». L. 63 Dig. 

XXII, 3). Si a aa i 
Restabilirea regimului creat prin .contractul de căsătorie se îace . 

tale quale (art. 1270 cod. civ. in îine). Ori-ce clausă derogatorie e nulă, 

dar inserţiunea unei asemenea condițiuni derogatorii nu anul6ză pentru . 

"tot restabilirea regimului matrimonial (4ubrgy et Rau, Ş 516). 

| Atât în privinţa separaţiunei judiciare. Ea este o causă de disolu- 

iune a comunităţii. Comunitatea se. mai disolvă prin mortea, unuia din 

- “soţi sati prin: despărţenie sai în fine, în cus de absenţă a unuia dintre . 

soți, prin punerea în posesiune definitivă în bunurilor absentului. 
„+ Care e posiţiunea soțului present în cas de declaraţiune de absenţă, 

“când e vorba de punere în posesiune protisorie pa averea ce absentele 
“avea în diua pornirei sale sai a primirei celor din urmă sciinţe de la 
densul? . a “ | a 

Legiuitorul nostru a sărit. peste art. 124 cod. Nap. care reguleză 

“ “acestă situaţiune particulară : <Soţul comun în bunuri, dice acest art, 
" «dacă optză. pentru continuaţiunea comunităţii, vă putea impedica pune- 

«rea în posesiune provisorie, și exerciţiul provisoriu a tutulor drepturilor 
«subordonate condiţiunei morţii absentului și va putea lua și păstra cu 

“«precădere administraţiunea bunurilor absentului», Mas
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Absența acestei disposiţiuni în codul nostru ne. silesce să afirmăm, 
că în asemenea ipotesă soțul present după legea n6stră nu pâte să 
opteze pentru continuaţiunea comunităţii. : Prin urmare putem dice că la 

noi comunitatea se diso!vă, în casde absenţă, chiar prin punerea în pose- 
siune provisorie. în bunurile absentelui. Diierenţa este numai că în stadiul 
acesta al administraţiunei bunurilor absentului, soţul present, spre a'și * 
putea exercita drepturile, trebue să dea cauţiune pentru lucrurile suscep- 
tibile de restituţiune (arg. Qin art. 109 cod. civ.). 

- Lichidaţiunea. comunităţii se va face după composiţiunea societății 
conjugale la epoca pornirei absentelui sai a primirei celor de pe urmă 
sciințe de la dânsul. Dl a 

- Soţul present va face să valoreze drepturile sale asupra putrimo- 
niului absentelui, prin cerere îndreptată în contra moștenitorilor presum- 
„tivi, în cas când aceștia de pe urmă aii fost puși în posesiune, - 

In cas de absenţă a bărbatului, femeia nu este dispensată de tre- 
buința autorisaţiunei maritale pentru a sta în judecată sai a contracta 
(art. 204 coa. civ.). 3 . 

Va putea însă femeia care cu t6te acestea va încheia un contract 
fără autorisaţiunea justiţiei, să remonstreze în contra actului, propuind 
nulitatea: pentru lipsă de autorisaţiune ? ia E 

-D. Demolombe susţine cu drept cuvânt negativa. - A 
«Incertitudinea între viaţa şi mârtea absentelui, dice el, întinde 

«asupra tutulor situaţiunilor influenţa sa, şi face să domnâscă pretutin- 
«deni maxima: Onus probandi încumbit ei qui dicit; aşa dar femeia 
<reclamantă în nulitate pentru lipsă de autorisaţiune, susține că bărbatul 
«săi a răi! în momentul obligaţiunei ce a contractat: prin urmare ea 
«trebue să-și dovedescă afirmarea». ” 

Impărţela comunităţii. - 

„În cas de. lichidaţiune a comunităţii, se aplică regula, că activul 
social răspunde pentru datoriile societăţii, și că datoriile personale rămân 
în sarcina bunurilor personale ale soţilor. 

„_„Pasivul comunităţii este sub codul nostru acelaşi în cursul căsă- 
toriei ca și după disoluţiunea. comunităţii. In acestă privinţă este o dile- 
renţă profundă între legea n6stră și cea franceză. , 
„După legea Franciei se pâte, pentru datoriile personale ale soţului, 

(în privinţa îemeii numai în casul când mobiliarul ce Pa pus în comun, 
nu e constatat prin inventarii sai stat autentic), pune în urmărire atât - 
bunurile comune cât şi cele personale ale soţiei saii ale soţului datornic. 
Ce e mai mult, chiar şi mobiliarul personal neinventariat al bărbatului 
este susceptibil de urmărire pentru datoriile personale ale femeti (Aubry 
et Rau, Ş 522). | : ! 

, Regula art. 1498 cod. Nap. (art. 1288 cod. nostru) că «soţii păstreză 
fie-care pe s&ma sa datoriile actuale şi viitore», se aplică numai în cât 
privesce raporturile şoților între dânşii. i e - 

„Sub codul nostru putem să îacem și noi acestă distineţiune, adică 
să dicem că art, 1288 cod. civ, având de scop a regula raporturile soţilor 
între dânşii, nu aduce nici o atingere” creditorilor respectivi ai soţilor. 

e
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O singură conclusiune, la care ajunge interpretaţiunea franceză, ne 
e înlerdisă şi anume că în privința acestor creditori datoriile personale 
ale soţilor sunt pe sema comunități: de achisițiuni. 

Justilicaţiunea acestei conclusiuni, pusă înainte de interpreţii legei' - 
îranceze, se găsesce în: principiul consacrat de cod. Nap.: că bunurile 
comune formeză în cursul: căsătoriei o parle integrantă a patrimo- 
niului bărbatului, care e dominus conqucestuum 1), principii înlăturat 
de legiuitorul nostru. -.  -. . Na 

De aceia am dis mai sus, vorbind despre pasivul comunităţii în: 
cursul căsătoriei, că datoriile personale ale soților nu vor augmenta 
la noi nic-odată pasivul comunitățiă. . e 

Contractul de căsătorie, un act autentic,. ne face să vedem că sa 
adoptat regimul comunităţii. Sub acest regii, după legea n6stră, bărbatul 
nu e stăpânul suveran al achisiţiunilor. . 

EI stăpânesce bunurile comune cu titlu de ynandat şi creditorii 
personali ai soţilor nu sa pot prevala pentru a putea urmări bunurile 
comune în profitul unor datorii streine comunităţii, de principiul: En 
fait de meubles possession vaut titre (Marcadă, asupra art. 2279 codul 
Nap., No. Il). - | E 

Cu t6te -astea, cred că creditorii personali ai soţilor nu vor îi 
desarmaţi. Ei vor .putea provoca împărfelu sai licitațiunea 2) mobilelor 
comunităţii -(arg. din art. 494 pr. civ.). Este dar adevărat a se dice că 
art, 1288 cod. civ: nu aduce nici la noi vre-o atingere creditorilor. 

Impărțla.se “face după regulele și cu. urmările stabilite pentru 
împărțirea succesiunilor (art. 1291 -cod. civ.).. 

Împărţirea frucielor dotale, cari precum am vădut, şi ele cad în 

comunitate (art. 1290 cod. civ.), nu se face după regula statornicită la 

art. 1280 cod. civ., căci bărbatul, stipulând o societate de achisiţiuni, s'a 

supus consecinţelor acestui regim. El a pus Îructele dotei în societate; 

el a renunţat la dreptul săă de stăpân al ructelor . dotale (Z'roplong, 

No. 1867). Nu proprietarul seminţei, ci proprietarul pămentului. este sta- 

pânul fructelor. Non jure seminis, sed juire soli. percipiunlur (scilicet 

îructus). L. 27 “și 28 Dig de usutr. Si 

“ Condiţiunea atât a bunurilor dotale, cât şi al acelor parafernale, nu 

“este schimbată prin stipulaţiunea accesorie, sub regimul dolal, a unei 

societăţi de achisiţiuni. O asemenea stipulaţiune nu aduce cu dânsa nici 
o derogare la principiile constitutive ale regimului dotal (Aubry et Rau, 
$ 341 bis). Comunitatea conjugală nu'constitue o pers6nă morală distinctă. 

__ Femeia va putea prin urmare în temeiul art. 1756 cod. civ. dobândi, până 
la concurența sumei dotei alienabile, o inscripţiune ipolecară asupra unui 
saii mai "multor imobile ale societății de achisițiuni, de și debitorul 

"zestrei este 'soţul care a primit'o, iar nu comunitatea. 

A De altă parte, femeia e obligată a vărsa în mâinile. bărbatului, ca 

__cap al societăţii conjugale, fructele și veniturile averei paraiernale care 

se vor economisi (art. 1290 cod. civ.)... Ea conservă însă adminis'ra- 

_ țiunea şi folosinţa. bunurilor sale paralernale (4ubry et Bau, loc. cit.). 

  

1) Aubry et Rau, $ 322, text şi nota 24. 
2) Compar, Carră, quest. 2071 bis, notal. -
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Stipulaţiunea unei societăţi de achisiţiuni, în. afară. de regimul 

“ dotal, adică sub .regimul comunităţii, din contră, schimbă cu desăvârşire 

condiţiunea averei personale ă soţiei. In, asemenea cas bărbatul, ca cap 

al. asociaţiunei conjugale, devine admânislralorul patrimoniului personal 

al femeei (A4ubry et Rau, $ 522 text şi nota 33). : 
Se pâte deduce din art. 206 şi 1265 cod. civ. că şi sub codul nostru 

patrimoniul personal al fameei, se administreză sub regimul comunităţii 

de către barbat. Intr'adever, am demonstrat. cu ocasiunea. interpretării 

art. 1265 cod. civ., încercând atunci într'un chip incidental explicaţiunea 

art. 206 cod. civ., că acest de pe urmă articol din greșală, in loc să gică 

că autorisaţiunea generală nu este valabilă de cât pentru administraţiunea 

bunurilor personale, a. is că autorisaţiunea generală nu este: valabilă. 
de cât pentru autorisaţiunea bunurilor cari sunt parafernale, cu şi când 
sub regimul dotal, unde singur pâte să fie vorba de avere parafernală, 
femeia ar avea trebuinţă-de autorisaţiunea maritală pentru-administra- 
țiunea acestei averi, contrariul resultând clar -și indubitabil din art. 1285 
“codul civil! ! i a E 

Aşa dar, art. 206 cit. este scris numai pentru regimul comunității 
și ne 'dă între altele să înţelegem că iemeia sub acest regim: de regulă 
n'are administraţiunea bunurilor sale personale afară dacă ar fi obținut 
întru acâsta, autorisaţiunea maritală sati dacă sar fi: stipulat contrariul 

- în contractul de căsătorie, de unde resultă pe calea consecinţei că admi- 

în regulă generală sub mâna bărbatului. a 
- i * 

nistraţiunea bunurilor personale ale îemeei este sub regimul comunității - 

Revenim la împărțela comunității. Şi aici -legiuitorul nostru a 
găsit cu cale să împroviseze.. Expresiunile improprii coprinse în art. 
1292 cod. civ., şi insuficiența _disposiţiunei acestui art. semnalsză din 

 nelericire şi astă dată humorul improvisator al legiuitorului nostru. 
Ce vrea să ne dică-de exemplu legiuitorul” când ne pune înainte, 

că «împărțela nu se .va îace de cât după -resliluțiunea dotei» ? Ce are 
a face zestrea, o avere cu totul distinctă, cu împărțirea activuluă comu- 
“nilăţii ? Cine nu “scie că numai fructele dolei cad în comunitate (art. 
1290 cod. civ.)? Dee DE 

În privința îructelor averei. dotale am arătat mai sus în ce chip 
se face divisiunea.  . o: 
„_ Legea.lranceză-dice că se prelevâză mai întâi, les apporis diiment 

Justifies (art.:.1498 cod. Nap.), iar art. cit. 1292 al cod. nostru dispune, 
alterând. sensul acestei regule, că amândoi. soţii. vor lua mai întâi din 
fondul comun sumele ce-și daloresc reciproc. Cum ! Să îi înţeles legiui- 
torul, că datoriile reciproce ale soţilor, cari: nu: stai. pote, în nici un 
raport cu societatea de achisiţiune, să vie să complice îără nici o.utili- 
tate operaţiunile împărțelei ? > a i 
Ă Acesta ar îi atât de absurd, în cât lesne pâte vedea ori-cine că 
în punctul acesta sensul este în Oposiţiune cu textul legei! - 

Expresiunile improprii, de cari s'a servit legea, ai întunecat sensul 
regulei, care Îără îndoială este acesta: Soții vor lua mai întâi din fondul 
comun bunurile ce s9 vor constata prin inventariii (art. 1289. cod. civ.) 

_— 
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| că le-a pus ie-care în comun. Impărțela se mărginesce la achisiţiunile 
„făcute de soţi in .cursul căsătoriei împreună sati separat, provenind atât 
din industria comună, cât şi din economiile făcute asupra îructelor şi 
veniturilor averei dotale şi ale celei paralernale. - .. o | 

| Art. următor hotărăsce : «In cas când amendoi soţii vor avea, pentru. - 
drepturi ale lor personale, a prelua valori din fondul comun, femeia sait 
moştenitorii sci: vor trece înaintea bărbatului» (art. 1293 cod. civ.). | 

Acâstă disposiţiune 'este un galicism, care: turbură cu desăvârşire 
sistemul legei nâsire.  . . - -: o 

lată în ce ordine de idei se găsesce acâstă disposiţiune în cod. 
Nap. Disoluţiunea comunităţei este la lrancezi epoca în care încetâză 

"privilegiile odi6se ale bărbatului, care în cursul căsătoriei este, precum- 
- stim, domânus congquaestuum.. sm e 
IE In ce chip, ne întrebăm, a căutat legea iranceză să echilibreze. 
balanţa ? Ea a făcut să se nască de odată din faptul disoluţiunei comu- 
nităţii privilegiă pentru femei? Ea are atunci dreptul a preleva ses 
droils et rcprises. Cu acestă ocasiune, d. Troplong încă odată accen- 
tuiază excelența regimului comunității legale, care în certe circumstanţe . 
dă femeii privilegii ce -contrăbalanseză dreptul suveran al bărbatului asu- 
pra "bunurilor "comune. Intradevăr, ce echilibru admirabil ! Femeia se 

inzestreză cu privilegii, cari seamănă — risum teneatis amici ? — cu supe- 

- rioritatea jidanului lui Alexanâri. Bărbatul sub regimul comunităţii con- 

jugale îranceze. într'o clipâlă: de ochi pâte să risipescă totul și iemeia 

şi pote exercita privilegiile sale în vânt! PI 
Am dis că împărțţela se mărginesce la achisiţiunile făcute în cursul 

„căsătoriei, provenite din industria comună saii din economii. . 

". Acesta însă nu este încă întrega masă supusă la împărţelă ; trebue 

să mai adăogăm către acestă masă tot'.ce soţii datorese comunităţii, 

_“ (Aubry et:Rau, $ 519), precum şi îructele naturale şi civile ale bunurilor 

„comunităţii, percepute. după disoluţiunea comunităţii de. către soţul: care 

a rămas în. posesiunea acestor: bunuri. Din acest ensemblu de bunuri: 

să scade, precum s'a-arătat, tot ce fie-care soţ are dreptul de a preleva. 

- Soții ai 'dreptul de a .prelua şi alte lucruri afară de bunurile inventoriate. 

Așa de exemplu s'a vândut-un imobil aparţinând unuia din soţi și 

“preţul acestui imobil s'a pus în comunitate. In asemenea cas, soțul a îost 

“proprietar al imobilului înstrăinat, are dreptul: a, prelua la lichidaţiune. 

prețul imobilului. E Ra Si 
lacă în -fine un 'exemplu de datorie a soţilor către comunitate. Soții 

-comuni în bunuri aii dotat împreună una din fiicele lor. Se presupune - 

că He-care soţ a dotat: pentru jumătate. Dota însă s'a plătit cu efecte 
“- d'ale comunităţii. In asemenea cas soţii sunt, fie-care pentru partea sa, 
“debitorii comunităţii. “ a aa ” i 

__ “Comunitatea. se împărţesce, o repetăm, după regulele și cu urmările 

stabilite pentru. împărţirea succesiunilor, . - Ea | a 

„7 “Disposiţiunile art 790—793' cod. civ. privitâre la. rescisiunea împăr- . . 

_ţelei 'sunt aplicabile şi la împărţirea, comunităţii. Art. 736 cod. civ., este... 

însă aplicabil . în acestă de pe urmă situaţiune. Soţul suprâvieţuitor sait 

eredii soţului - predecedat nu vor putea cere vendarea mobilelor pentru 

“plata datoriilor suecesiunei (A4ubry et Rau, $ 519, text și nota 32).  :
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Legea nu acordă creditorilor comunităţii beneficiul separaţiunei bunu- 

rilor dependente de comunitate, de patrimoniul personal al soţilor. In con- 

cursul între creditorii personali ai soţilor şi creditorii comunităţii, aceștia 

de pe urmă, n'aii nici o prelerență asupra: celor dintâi (Aubry et Rau, 

$ 520, text şi nota 29). a e a 

Acum că am terminat acestă scriere, care — nimeni.n'o scie mai 

bine de cât mine — lasă prea mult de dorit, nu mă pot opri, înainte de a 

lepăda condeiul, de a îace o revistă "retrospectivă, 7 

Am arătat cum se lormeză, ce raposturi juridice produce, şi cum 

înceteză după legea nostră comunitatea conjugală. -Legea n6stră sub 

raportul acesta este ca chaosul dinaintea creaţiunei. Legiuitorul prin tăcerea 

sa inexplicabilă a fatalisat regimul comunităţii. Am întreprins construc- 

ţiunea acestui regim din ensemblul legislaţiunei, o întreprindere mai presus 

“de puterile mele.. A trebuit să 'mi daii s6mă mai întâi de regulele prin- 

- cipale cari guvernă în Franţa acestă materie. . | 

- Idealisarea comunităţii conjugale făcută de interpreţii legii iranceze, 

m'a lăsat să întrevăd -t6te chimerele ilosofiei speculative. Nu se pâte 

îodrepta sârtă ţării prin abstracţiuni; o analisă seri6să a trebuinţelor 

ţării trebue să precedeze operei de reorganisare. Legile se. cere să fie 

expresiunea obiceiului pământului. A ne îachina la can6ne străine, abdicând 

particularităţile caracterului naţional, este îetişismul cel mai execrabil! 

" Legislaţiunea nâstră a declarat regimul dotal de regim legal, ţinând 

-- s&mă de tradiţiunea istorică. : i 
Comunitatea conjugală a legei franceze stă sub dominaţiunea mai 

multor principii exorbitante, contrarii dreptului comun.” ! 
| Nimic nu era mai uşor, de cât de-a dovedi că aceste regule excep- 
ţionale, de exemplu aceeu că bărbatul e, cât dureză comunitatea, dominus 
omnium conqunestuum, nu sunt aplicabile. sub codul nostru. 

Bărbatul e însă şi după legea n6stră cap al asociaţiunii conjugale. 
El administrâză singur sub regimul comunităţii: atât bunurile comune cât 
şi cele personale ale soţiei... <<. | | E 
„EA are numai drepturile şi îndatoririle unui împuternicit ; el nu este 

seigheur et maitre al comunităţii. Ac6stă înnoire a legei n6stre a pro- 
vocat mai malte dificultăţi. Am îost. siliţi să recurgem, saluo meliori, la 

“o subtilitate, susținând că bărbatul administreză bunurile comune şi cele 
personale ale soției, în temeiul unei regule de drepl care resultă implicit 
din legislaţiuinea n6stră, regulă care repausă pe suposiţiunea unui mandat. 

„Dacă: am fi admis, că bărbatul adminnistrâză bunurilor comune în 
temeiul unui mandat propriii dis, ar îi îost cu neputinţă să explicăm 
de ce, în cas de separaţiune de patrimonii, revozarea mandatului, adică 
cererea pentru separaţiunea patrimonielor, nu iace să înceteze mandatul. 
Din lege resultă că bărbatul continuză administraţiunea bunurilor comune 
şi în urma cererei (art. 1263 cit.) - 
„_„De asemenea nu se pâte susţine, că bărbatul are un mandat tacit 

şi general. din partea soției sale de a administra bunurile comune și bunu- 
rile personale ale acestei de pe urmă, căci femeia p6te împuternici pe 
cine-va numai cu autorisaţiunea maritală, care trebue să fie specială. 

Aşa dar era neapărat să vedem şi să ne încredințăm, că nu un 
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mandat tacit, ci.o lege tacită, -dacă mă pot exprima aşa, învestesce pe 
bărbat cu dreptul de a administra bunurile comune şi patrimoniul per- 
sonal al soţiei sale, e Lc 

Acesta este sensul 'evident al legei n6stre, care'n'a .pulut să înio- 
sescă pe bărbat, sub regimul comunităţii, la rolul unui factor sai înten- 
dent al soţiei sale! . Aaaa 

“Drepturile: bărbatului, ca administrator al bunurilor comune, sunt 
mai puţin limitate de cât acele ale unui simplu mandatar. 

Mandatul tacit, presumat în privinţa contractului de societate (art. 
1517. cod. civ.), nu coprinde dreptul de a pleda. Asoeiatul are exerci- 
ţiul acţiunilor mobiliare, însă cu restricțiune (Compar. Marcadă, asupra 
art. 1988 cod. Nap. No. 916). Urmărirea imobiliară, acţiunile în reven- 
dicare îi sunt interdise, . - 

O datio în solutum întrece de asemenea limitele. puterei de admi- 
nistraţiune a asociatului. Alienaţiunea mobilelor corporale sai incorpo- 
rale, dacă acâsta nare loc pentru plata datoriilor mandantului, este un - 

- act de disposiţiune, care nu e permis mandatarului. 

lacă cât e de limitată puterea asociatului ordinar! Aceste precau- 

țiuni semnal6ză multă neîncredere !. Ore aşa să fie şi la comunităţile * 

conjugale ? | - ” 

” Ore şi acestă uniune, îndividuam vilae consueludinem conlinens, 

să fie înconjurată de prepusurile şi neîncrederea legiuitorului? Capul” 

asociaţiunei conjugale, al acestei uniuni sacre, să [ie nevoit a solicita 

învoirea soţiei sale de a pleda causele comunităţii ! Ce fel! bărbatul să 

nu aibă vos a înstreina mobilele: corporale ale comunităţii pentru a con- . 

verti în bani produetivi -lucruri pote netrebnice menagiului ! Asemenea . 

principii de drept'n'ar fi nici: cum conlorme naturei lucrurilor. Natura ne 

arată pretutindeni pe bărbat superior lemeei. e 

Dug5 codul Calimach, bărbatul se consideră sub t6te raporturile ca - 

representant legal al femeei. Legea nouă a abrogat tacitumente, în puactul 

acesta, disposiţiunile, anteridre ; $ 1660, - cod.. Galimach, se deosibesce de 

art. 1986 cod. noii civil tocmai prin aceea,că acâstă de pe urmă legenu 

” admite juridica presumțţie că s'a încredințat bărbatului cârmuirea esopricei, - 

'Aprotundând însă sensul art. 19257 şi 1266 cod. civ., vom vedea că 

bărbatul, ca administrator al comunităţii, are chiar sub legea nouă, mai 

multe drepturi de. cât un asociat ordinar. - 

Art. 1266 cod. civ. ne arată deja că bărbatul singur e represen- 

tantul menagiului conjugal; cât durâză comunitatea. , 

Art. 1957 cod. civ. dice că numai femeia p6te cere separaţiunea 

patrimonielor. Ce îel ! Femsia retusând capriciosamente consimţimântul 

s5i de a: se face un act de disposiţiune concernând bunurile comune, și - 

bărbatul, ast-îel paralisat în întreprinderile sale de a [ace să -prospereze 

asociaţiunea conjugală, să nu aibă dreptul de a'și separa bunurile de. 

acele ale soției sale. recalcitrante ! Disposiţiunea.- art. 1257 cit. are un 

sens. în sistemul cod. Nap., care consideră pt bărbat, cât dureză comu- 

nitatea, de seigneur et maîlre al bunurilor comune, îi - 

"Dar la noi nu este aşa; nici o folă a legislaţiunei n6stre nu auto- 

risă pe bărbat să risipâscă achisiţiunile provenite din industria comună. 

Dar, dacă nu ne e permis să inducem din art.. 1257 cit. că băr-
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batul e -si .sub legea n6stră dominus omniuin conquestuuin, ac6stă 

lege ne împinge, de altă parte, irasistibilmente la conclusiunea că băr- 

batul, ca administrator al comunităţii conjugale, are şi .în sistemul legei 

nostre anaă -mnulle prerogative de cât un mandatar ordinar. 'Trebue săi, 

-acordăm, cât dureză .comunitătea, în privinţa bunurilor: mobile, cel puţin 

dreptul ce'l acordă legea femeii după separaţiunea de patrimonie, adică 

dreptul de' disposiţiune din causă de administraţiune. _Nici dreptul de a 

pleda causele comunităţii nu i-l putem relusa, căci în timpul indivisiunii 

.meputându-se deosebi bunurile femeei de acelea ale bărbatului şi allându-ne 

dinaintea alternativei sait de a acorda bărbatului drepturi ce n'are un 

mandatar ordinar, sai de a” pune şi în privința bunurilor sale perso- 

- nale, amalgamate .în ensemblul comunităţii cu acele. ale femeei, sub con- 

trolul acestei de pe urmă, trebue să ne ferim, 'mi pare, cu precădere de 

acestă de pe urmă soluţiune exorbitantă!. | e 
"Mi fac însă reservele mele în privința impulării, ce ar vrea să'mi 

"facă cine-va, că împărtăşesc părerea: acelora. cari pretind, că legile ai 
puiere de a moralisa societăţile sai 'că legile pot genera pielatea, atec- 
“țiunea conjugală și alte virtuţi. Aceste .calităţi, cum dice Seneca, sunt 
extra publicas tabulas. Ceea-ce afirm cu. convingere este numai, că 0 
lega vea, adică aceea care nu e coniormă naturei lucrurilor, saii care nu 

-e expresiunea voinţei luminate a poporului, demoralis6ză societatea și 
aruncă coniusiunea în tâte spiritele! e 

Societatea conjugală neavând o individualitate a parte, distinelă de 
personalitatea soţilor, bărbatul. va putea, -lăsând. însă neatinse efectele 
împărțelei, să ipoteceze partea sa indivisă din imobilele comune (4ubry 
et: Rau, $ 377).. Şi femeia va putea să iacă acesta cu autorisațiunea 
bărbatului sai a justiţiei. e e 
“Ari, 1521 cod. civ, acordă creditorilor unei datorii sociale o acţiune 

directă şi principală în contra îie-cărui asociat personalmente.: Așa dar 
soţia comună în bunuri, răspunde şi cu patrimoniul săi personal pentru 
datoriile comunităţii. Ea n'are Gupă legea n6stră - dreptul de a repudia 

- comunitatea după mârtea soţului. Privilegiul acesta, consacrat de cod. 
Nap. în detrimentul creditorilor, a dispărut sub nivelarea salutarie a siste- 
mului opus adoptât de legiuitorul nostrul E 

“Şi în sistemul legei n6stre comunitatea conjugală se: deosibesce de 
şocietăţile ordinare şi de cele-lalte comunităţi de bunuri. Ă 

Societatea conjugală nu este o comunitate ordinară sait. coproprie- 
tate, Art. 728 cod. civ. nu este aplicabil la comunităţile conjugale. M6r- 

„tea unuiă din soţi e o causă de disoluţiune â comunităţii; din contră 
situaţiunea anteridră rămâne aceiași, adică indivisiunea _continuează în 
cas, de mârte, a” unuia 'din coproprietari. a. 

Bărbatul este administratorul comunităţii conjugale, pe când, de altă 
parte, coproprietarii n'aii un mandat tacit de administraţiune. Deosebirea 
între asociaţiunea conjugală şi socielăţile ordinare am relevat'o odinidră. 
"Mi pare însă că art. 1506 şi 1507 cod, civ. sunt aplicabile la comuni- 
tăţile conjugale. . E | 

După mârtea bărbatului, soția suprazieţuil6re ar putea să nu resiste 
ispilei de a sustrage ceva din bunurile comune -în îrauda mostenitorilor 

* saii.a creditorilor. De aceea legea îranceză obligă pe femee să facă ime- - 

e
r
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diat inventariă, sub pedepsă, in casul contrarii, de a'se putea dovedi 
continența comunităţii par la commune renomimnee.. şi mai departe sub 

„pedepsa pierderei usuiructului legal. Acestă . preseripţiune - rigur6să, dar 
înţeleptă, lipsesce în codul nostru. 

Unele din disposiţiunile legii n6stre privitore la separaţiunea de patri- 
monie, se referă nurnai la regimul comunităţii și nu se încadrăză nică de cum 

-eu rubrica sub” care s'aii inserat ârticolele concernând acestă materie, 
adică rubrica «Despre condiţiunea averei dotale în timpul căsătoriei». 

Am vădut în fine că art. 1291——1293 cod. civ. nu-resumă sistemul 
intreg al divisiunei comunităţii conjugale. 

Legislaţiunea n6stră în cea mai mare parle este o imitaţiune- comodă 
şi nereflectată a legilor streine. 

Legea îranceză e produsul geniului şi al istoriei iranceze. 
In loe să ne silim mai întâi să facem şcoli şi să căutăm să rea- 

„lisăm, prin -minunele înveţăturei, în decenii, un progres care în Occident 
abia după. multe secole sa putut consolida, noi am preferat să negligem 
deo cam-dată instrucţiunea publică. și să ne împodobim cu o legislaţiune 
de împrumut! -. - 

S'a făcut, de odată şi fără transiţiune,. apel. la tâte tribunalele din 
țară să îacă eeperimenta, în anima vilă! . ” 

“Magistraţii noştri, ce e drept, aii învățat în scurt timp de minune 
legea streină. Avem un început de jurisprudenţă, dar până a se stabili 
acestă jurisprudenţă, încă atât de insuficientă, câte drepturi s'aii sacrificat, 
câte interese sui văl&mat. Generaţiunea presentă Sa supusatâtor vexa- 
ţiuni în profitul generaţiunilor viilâre. 

Legea lrânceză, în loc de aii expresiunea obiceiului pămîntului 
românesc, isbesce din contră cu dispreţ, în unele disposiţiuni, “tradiţiunile 
istorice. Numai legile organice sunt adevărat salutare. - 

Dacă însă ne putem gloritica de o jurisprudență re-care, trebue de altă 
parte să mărturisim că n'avem şi nu putem avea o doctrină independentă. 

In cât privesce disposiţiunile legei Iranceze,: traduse din cuvânt în 
"cuvânt, nu putem .rivalisa cu doctrina streină, pentru -cuventul simplu că 

„ universităţile n6stre nu pot disputa rangul universităţilor - Occidentului. 

-De altă parte, inovaţiunile legiuitorului nostru sunt,—să pronunţăm . 

cuvântul —, în mare parte casuislice. Sa inovat fară sistem. Este un 

quodlibet de disposiţiuni noui,: cari nu isvorăse dintr'un ensemblu de 
regule fixe şi stabile. 

Sub ast-fel de condițiuni cine pote interpreta într? un a chip doctrinar 
și coherent novelele legiuitorului român! 

Revisuirea, legilor trebue să fie obiectul solicitudinei şi al preocu- 
| “ paţiunilor jurisconsulţilor noștri. Atât se pote face de-o- -cam-dată ex 
- proprio. Marle. | 

Regimul dotal (art. 1219 cod. civ,). 

Sumar : Zestrea: miscătăre este ea alienabilă ? Care datorii ale femeci măritate 
Ă “sub regimul dotal se'pot executa asupra bunurilor dotale ? Dotalitatea nu - 

presupune o stipulaţiune expresă. 

„= Zestrea mișcătore era în Dreptul roman proprietatea bărbatului: 
-.. Acesta de pe urmă era domînus dotis, măcar că dreptul săi de -
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- proprietate se găsea supus, prin derogare la dreptul comun, îndoitei limite 

de a produce efecte juridice numai în cursul căsătoriei și de a exercita 

numai ad onera matrimonii ferenda. (Puchta, Pandecten, $ 417). 

-  Distineţiunea între dominium câvile a bărbatului și dominium nalu- 

vale sati dormiens a îemeei, era un subteriugiii inutil, la care aă alergat 

vechii interpreţi ai dreptului roman. Tot aşa de nejuridică era și cali- 

ficarea proprietăţii bărbatului de proprietate procuratorie. (Puch'a, Ş 
416, nota g). | | e ae 

- Femeia era; din contră, sub codul Caragea, -în părţile României 
guvernate de acest codice, în cursul căsătoriei, proprietara zestrei şi băr- 
batul numai usufructuarul bunurilor .dotale, (partea III, câp. 16, art. 9 
şi 10). Numai zestrea mișcătâre preţuilă vendilionis causa, era proprie- 

" tatea bărbatului (cod Caragea, loc. cit. art. 28). - 
Disposiţiunele codului Calimach sunt în punctul acesta identice cu 

acele ale cod. Caragea ($ 1637 cod. Calim.).. o [ 
Sistemul dreptului irancez se p6te resuma ast-lei: - 

-]. Femeia e proprietara zestrei mişcăl6re precum şi a celei nemiş- 
călore, de unde resultă că bărbatul nu pâte renunța la drepturile lemeei 
asupra bunurilor dotale 1), că mai apoi pericolul pierderei saii al deterio- - 
rărei zestrei privesce pe lemee după principiul res peril domino, că 
creanţa dotală nu: se compânseză cu datoriile bărbatului și că în fine 
creditorii bărbatului nu pot urmări nici nemișcătârele, nici mișcătârele 
dotale, corporale sai necorporale; | 

2. Bărbatul are, cu tâte acestea, în cursul căsătoriei, dreptul exclusiv 
în calitate «de administrator, de a dispune de zestrea mișcătâre (proprie- 

tate procuratorie). Să 7 
= 8. In privinţa femeei, măritată sub regimul dotal, zestrea mișcătore 

e isbilă de înalienabililate, ast-tel în cât trebue să'i rămâie ne atins dreptul 
de a reclama, după desființarea căsătoriei sati după separaţiunea de bunuri, 
restituțiunea integrală a zestrei. Ea nu pâte renunța nici la acâstă reşti- 
tuţiune, nici la ipoteca legală menilă a o asigura, căci: un interes supe- 
rior, interesul familiei, cere ca zestrea să rămâie liberă de ori-ce sarcină. 
„Codicele actual (art; 1249) distinge, sub raportul acesta, zestrea 

mișcăt6re estimată vendilionis causa, de acea nepreţuită suii estimată 
numai țazationis causa. a „. 
NE Cea .întâiă e proprietatea bărbatului. EL are dreptul exclusiv de a 

dispune de dânsa (art. 1249 cit.). Bărbatul are de asemenea dreptul 
exclusiv de a dispune de lucrurile iungibile ce sar fi constituit zestre, 
căci bărbatul având după lege usulructul zestrei, e sciut că lucrurile 
care se consumă prin us, nu sunt primitâre de usuiruct, 

«Numai bărbatul, dice art. 1242 cod. civ., are administraţiunea 
«averei dotale în timpul căsătoriei». - 

-  <El singur are dreptul de a urmări pe debitorii şi pe deţingtorii 
<averii dotale, de a lua îructele şi dobândele, şi de a primi capitalurile». 

Femeia n'are prin urmare nică exercițiul acțiunilor. dotale. 
Zestrea mișcătre însă nepreţuită sai estimată numai faaalionis 

  

1) De exemplu la o succesiune ce ar.adreni,i y : islituit și . FĂ . în cas-când s'ar fi corislituit şi 
bunurile viitâre zestre, , Bed , si ? 

Iu
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Causa, e proprietateă iemeei (art. 1249 cit.). Bărbatul nu pâte, după! „legea n6stră, dispune de acâstă zestre; femeia dispune de dânsa, şi actele de disposiţiune sunt numai supuse la autorisarea bărbatului, 
Ce e mai mult, acâstă zestre mișcătore se pbte înstreina, chiar şi 

în contra voinţei bărbatului, cu permisiunea justiţiei (art. 1249 cit.). Băr- 
batul -conservă însă în acest de pe urmă cas, folosința lucrului înstreinat 
(arg. art. 1251 cod. civ.). | 

Intr'un cuvânt: zestrea mişcătâre este, după codicele actual, aliena- 
bilă; cine e proprietarul zestrei mișcătâre, după distincţiunea art. 1245 și 
1246 cod. civ., acela are dreptul exclusiv de a dispune de dânsa. 

"Mi pare că art. 1249 cit. derâgă şi la regula art.1242 cod. civ, 
după care exerciţiul acţiunilor dotale compete exclusiv bărbatului. Acestă, : 
regulă iace loc excepţiunei că, în privința zestrei mișcătore, care e pro- 
prietatea iemeei, exerciţiul acţiunelor dotale se cuvine acestei de pe urmă. 
Am în vedere. bine înțelegându-se numai acţiunile dotale care constituese 
acte de disposiţiune, al cărora exerciţii nu apârţine în t6tă latitudinea 

“ mandatului 1). a - 
„_. Femeia însă. nu are, cu tâte acestea, adininislrațiunea acestei 

averi: dotale, art. 1242 cod. civ., disposiţiune care constitue singura dis= 
tincţiune între acestă avere dotală şi bunurile paralernale (art. 1285 
cod. civ.). - : 
„- Dar cu tâle că, după distinețiunea de mai sus, înstreinarea zestrei 
mișcătâre nu e interdisă femeei măritate sub regimul dotal, obligațizinile 
subscrise de dânsa în. cursul căsătoriei?), nu se pot executa asupra 
bunurilor dotale. | | 

Este o mare deosebire între dreptul de-a înstreina şi dreptul de a 
se obliga: cel din urmă nu decurge necesarmente din cel dintâi. 

” Obligaţiunele însă -isvoritâre din delicte sati guasi-delicle săverşite 
de iemee,:se pot executa in cursul căsătoriei asupra nudei proprietăţi, 
şi după încetarea iolosinţii bărbatului, asupra plinei proprietăţi a. aces- 
tor bunuri... a - i , E 

Acâstă excepţiune e iundată pe un interes superior de ordine publică. 
„_(Aubry et Rau, V, $ 498, nota 32). - | Ii 

„N Obligaţiunele cari isvorăse mnemiîzlocit din lege (de exemplu contri- 
buţiunile fonciare),.se execută egalmente, asupra averei dotale. 

Execuţiunea asupra bunurilor dotali e admisibilă şi în privinţa dato- 
riilor contractate de femeie cu autorisarea justiţiei (art. 1250, 1252, 1253 
cod. civ.). | , E e 

In cas când sar îi constituit zestre și bunurile “viitore şi sar 
întâmpla să se deschidă o succesiune în îavârea fenieci, e evident că, 
«datoriile, cari apasă acestă succesiune, se pot executa asupra bunurilor, 

- din cari se compune succesiunea, măcar că aceste bunuri constituese o' 
avere de zestre. “ m | 

- Zestrea trebue să fie. și sub regimul dotal anume constituită. 
_- Tacă ideia predomnitâre a sistemului dotal: căsătoria prin ea . 

însăşi nu afectâză câtuși: de puţin condiţiunea bunurilor apartenente 

1) Marcads, art. 1988, V. No, 916. 
2) Datoriile anferidre căsătoriei, existând un titlu cu dată certă, se pot execută 

- asupra bunurilor dotall. (arg. art. 1253, No. 3). e , - 

- 
AL. Dezre. Sa 27
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“soţilor. Soții rămân separați de bainură, dacă n'a intervenit o constitu- 

țiune dotală. 
lacă detiniţiunea zestrei: 
«Dota este aceea ce se aduce bărbatului, din partea sai în numele 

«femeei, spre a'l ajuta să susțină sarcinele căsătoriei». (Art. 1233 cod. civ.). 

„Art. următor, 1234 cod. civ. stabilesce o presumţiune de dotalitate: 

«Este dotal tot ceea-ce îemeea 'își constitue drept dotă. Este ase- 
«menea dotal, în lipsă de declarare contrarie, tot ceea-ce se dă femeei în 
«contractul său de căsătorie, sai de un al treilea saii de viitorul ei bărbat», 

Să presupune că bunurile ce se daii femeei în contraciul de căsă- 
torie sunt date în îavârea căsătoriei şi în vederea sarcinilor căsătoriei. 

Acestă presumpţiune încetâză însă în casul când însuşi bărbatul 
Sar întâmpla să îacă o donaţiune femei în contractul: de căsătorie. 

Intradevăr, art. 1234 cod. civ. definind zestrea dice:' Dota este 
averea ce se aduce bărbatului. 

-Art..1934 cod. civ., ce e drept, 'atribue caracterul de dotalitate. la 
ori-ce avere s'ar da iemeci în contractul de căsătorie, de un al treilea 
saii de ziitorul ei bărbat. 

Sare la ochi contradicerea între art. 1233 şi 1234 cod. civ. cit. 
Dar în cas de îndoială, legea se interpretă în contra dotalităţii. 

“(Compar. motivele ce le dă Aubry et Rau, V, $ 553, nota 11, în spri- 
jinul aceleaşi soluţiuni). 

Nu se cerea se declara expres dotalitatea. Oualiacatimqne sujjicere 
verba censemus. Legea nu prescrie întrebuințarea de termeni sacramentali. 
Cutare saii cutare bun este a se privi ca dotal, dacă enunciaţiunile con- 
tractului nu lasă în astă privinţă nici o îndoială. | 

Clausele contractului trebue să se interprete, sub raportul acesta, 
restrictivmente. Dotalitatea nu se presupune. 

Vorbele art. 1934. cod. civ.: <Este dotal tot ceea-ce femeia i ÎŞI CON- 
slitue drept dotă, nu exclude âdmiterea.unei constituţiuni împlicile. 

Ast-iel putein qice că ai „întipărirea dotalităţii bunurile,. în privința 
cărora contractul de căsătorie s'ar exprima, fără altă explicare, că jemeia 
le dă bărbatului, saii dacă s'ar explica în contractul de căsătorie că femeia 
conieră bărbatului administraţiunea sati folosința acestor bunuri, sai în 

„ine că acele bunuri sunt menite a satisface trebuinţele căsătoriei. 
Legea n6stră cere însă pentru a se stabili doialitatea numal 0 sin- 

gură condiţiune.: constituţiunea dotală. 
| Legiuitorul nostru a substituit sistemul dotal sistemului comunităţii 
legale -a dreptului irancez, modificaţiune care. singură e în stare a ne 
desluşi de ce se mai cere de legile franceze o a doua condiţiune, adică 
declaraţiunea expresă în contractul de căsătorie că se “adoptă regimul 
dotal (art. 1392 cod. Nap.). 

Susţinem că legiuitorul nostru a adoptat sistemul dotal, Argumentele 
decisive in sprijinul acestei alirmări sunt cele următâre:  . 

| 1, Art. 1227 cod. civ. care e exlemporisat de legiuitorul nostru, 
ori-ce influenţă, în marginele posibilului, am concede acestei disposiţiuni, 
nu resolvă cestiunea sistemului. Dacă dar, cu tâtă prescripţiunea art. 1227 
cit., S'ar întempla a nu se declara în contractul de căsătorie că se adoptă 
regimul dotal şi, cu tote acestea, s'ar constitui o zestre conlorm art. 1233. 

N 
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şi 1234 cod. civ. se nasce întrebarea, dacă acestă zestre va îi supusă 
„sai nu regulelor excepţionale ale art.:1236, 1248, 1277, 1288,-cod. civ., 

cu alte cuvinte dacă acestă zestre va îi o zestre dolală, cum:se exprimă 
Marcade. .. | a | | | SS | 

Art. 1392 cod. Nap.: consacră negativa. Dar o atare disposiţiune 
lipsesce în codicele nostru. - i. 

„- 2. Sistemul dotal a fost consfințit de dreptul vechii român ($ 1622 
cod. Calim., partea III, cap. 16, art. 9 cod. Caragea). Chiar de am admite 
că în presenţa art. 1227 cod. civ. econtrabalansat prin art. 1223 cod. civ. 
este incertitudine în privința intenţiunei legiuitorului, e palpabil că, neexistând 
sub raportul acesta o incompabilitate absolută între principiile dreptului 
vechiii şi regulele consacrate de codicele actual, trebue să conchidem 
necesarmente că principiile dreptului vechiii ai supravieţuit promulgării 
“codului actual (art. 1912 cod. civ.). N 

"3. Ori-ce regim matrimonial ca alare presupune regule speciale 
stabilite de lege. ” 

Separaţiunea de bunuri ar trebui să îie organisată legislativmente, 
pentru ca să se p6tă: numi regim matrimonial. Legiuitorul nostru însă, 
departe de a organisa un sistem matrimonial de separaţiune de bunuri, 
tratâză din contra de separaţiunea de bunuri în raport cu regimul dota. 
A'se presupune.ca normă legislativă separaţiunea de bunuri, în cas când 
nu Sar fi adoptat vre un regim matrimonial, este a se susţine că în 
dreptul nostru.actual nu există nici un regim matrimonial legal. Din art. 
1932 cod. civ. resultă însă clar şi indubitabil că şi codicele nostru a 

” stabilit un regim legal. Art. 1223 cod. civ. statueză de asemenea că legea, 
guvernâză asociaţiunea conjugală, daca părţile n'ait făcut convenţiuni spe- 
ciale. Sar putea dice că tâte .regimele matrimoniale sunt regime legale, 

“în sensul acesta că şi convenţiunile tac lege între părţi. Sub regim legal, 
însă, în sens fechnic, se înţelege un regim care isvorăsce imediat din lege. 

4. Resuită în fine din economia legii că separaţiunea de bunuri, 
în materie de căsătorie, este şi după legea n6stră o stare de lucruri 
excepțională. Art. 684. cod. civ. care reguleză dreptul de moștenire a 
soţiei, ne arală că separaţiunea de bunuri în materie de căsătorie este în 

“ ochii legiuitorului nostru o excepțiune odi6să. .. . 
„__u, Soţia moștenesce în concurență cu rudele de sânge!, + 

& Legea prin urmare, departe de a stabili separaţiunea intereselor, a 
.conterit din contra soţului supravieţuitor o parte din averea soţului încetat | 
din viaţă. . ! , Sa 

Presumţiunea Muciana, de asemenea, deneagă iemeei măritate, până 
Ja proba contrarie, ori-ce avut separat (cod. Caragea, part. III, cap. 16, 
art. 45. Compar. Troplong, Contra de mariage.No. 3016 şi 3017). -.. 

“Nu mai rămâne deci nici o indoială că regimul matrimonial legal - 
este. în sistemul legii n6stre regimul dota). - 

Cu toate acestea vedem că în Dreplul No. 79 se recomandă solu- - ţiunea opusă, tota: lege 220% perspecta. | a 

Administraţiunea bunurilor dotale e sub regimul dotal un atribut 
exclusiv. al bărbatului (art. 1242 cod. civ.). Art. 1249 cod. civ. a stabilit 
o excepţiune la. acâstă regulă. j N 

Sub regimul comunităţii: de asemenea am vădut că bărbatul singur
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are administraţiunea bunurilor comune. Daca sar fi stipulat în cotractul 
de căsătorie ca să r&mâie separate bunurile respective ale soților, în ase- 
menea cas: trebue să recunâscem femeii dreptul de a administra liber 
bunurile şi de a se iolosi de veniturile sale 1). (Dreptul, 1872, 1873, 1874). 

  

Acte dotale. — Formă autentică şi solemnă. — Trecerea actului într'un registru 
special la tribanalul domiciliului bărbatului. — Art..708 şi 713 proc. civ, 

Acte dotale. — Procură; — Dacă se cerea îi autentică. — Art. 23, 52 gi 1788 cod, 
- civil. — Art. 7 şi 8 legea autentiticărei actelor din 1886. 

Acte dolale.—Lipsă de autenticitate.—Validitate ca act de sub-semnătura privată.— 
„Art. 20- legea autentiticărei actelor. — (Cas. 1, 23 Febr, 1900), 

"1. După art. 1228 cod. civ., comb. cu art. 708 și: 713 procedura 
„civilă, toemâla căsătorescă, trebuind să se îacă prin tribunal, caută să fie 

ş Y 

special, la tribunalul domiciliului bărbatului. | 
2. Procura, trebue să îie autentică nu numai când. legea cere o 

asemenea procură pentru un anume îel de act (art. 23, 52, 1788 cod. 
civil), ci în general, de câte ori e vorba de un act care nu se pâte face 

făcută în formă autentică şi solemnă şi să fie trecută întrun registru: 

"de cât în formă autentică, de exemplu tocmâla căsătorescă. 
„Nu ajunge, în as6menea cas, o procură legalizată numai de un agent 

polițienesc faţă cu art. 7 al legei pentru autentificarea actelor din 1 Sep- 
tembrie 1886, care menţine competenţa comisarilor şi poliţailor de a. 
legaliza acte, numai în cât se -atinge de procurele pentru a sta în judecata 

“(V.şi art. 8). . Ma 5 . 
„3. Ori-cum şi eu t6tă nulitatea pentru lipsă de autenticitate a toc- 

melei căsătoresci, totuși actul nul ca act autentic pâte valora ca act sub 
semnătură privată legalisat, saii ca act cu dată: certă, sati ca început de 
dovadă scrisă (art. 20 din legea pentru autentificarea actelor). 

„Curtea; deliberând, De - 
Asupra primului moliv de casare: ” - - 
<Greşilă interpretare a art, 1228 codul civil, şi art: 710 procedura civilă. Curtea 

cere o procură autentică, şi specială, acolo unde legea nu cere de cât o procură spe 
„ cială, ceea-ce în specie a fost», 

„_„ Considerând că după art. 1228 coâul civil, combinat cu 708 şi 713 procedura 
civilă, contractul matrimonial, fiind un act solemn, trebue făcut în formă autentică; 

Considerând că autenucitatea consistă în constatarea voințel părţilor contrac- 
tante, făcută de către tribunalul care instrumenteză ; 

„Considerând că, în specie, Curtea de fond. constată în fapt, .că actul dotal inter- 
„venit între părţile litigante, nu a primit autenticitatea legală, întru cât recurenta Cleo- 
patra Rădulescu, costisilârea dotel, a fost representată la autentificarea: actului dota! 
printr'un mandar cu procură legalizată de poliţie, iar nu autentică ; e 

„__ “Considerând -că, în asemenea împrejurări, cu drept cuvânt a hotărât Curtea de 
fond, că actul dotal nu pote fi privit ca un tillu legal constitutiv 'de dotă, ci numal, 

"faţă cu dispoziţiunile art: 1172 cod. civ., ca un act de creanţă chirografară, dove- 
ditor că soţul căpitan Cantineanu, intimat aQI în recurs, a primit suma reclamată de 

  

„_...._1) Gu tâte acestea se presupune şi în acest cas, daca femeia nu se opune, că 
ca a încredințat bărbatului să cârmuirea bunurilor sale. Intradevăr sistemul dotal 
este, exceptându-se zestrea constituită, un sistem de separațiune de bunuri. Bărbatul 

„are însă sub codul nostru un mandat tacit de a administra bunurile soţie! sale (Art. 1286 comb. cu art. 1533 cod. civ. Compar. Troplong, loc. cit. No. 3709). Bărbatul-e 
procuratorul născut al soției sale, ($ 106 cod. Calim), - : . 
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3300 galbeni, a cărei restituire ca creanță dotală, soţii fiind divorțaţi, face obiectul'pro- cesului de față; . - — . 
Că ast-fel fiind, mijlocul de casare în cestiune devine neîntemeiat. Asupra motivului al Il-lea de casare: i | «Rea interpretare şi aplicare a art. 7 din legea autentificărei actelor». : : Considerând că legea autentificăret actelor prin art. 7 al. a, excludând din com- petența poliţailor, procurele care trebuesc a fi autentificate, cum este în specie, tocmat în spiritul acestul text de lege, Curtea de fond constalând că mandatarul recurentei n'a avut o procură autentică, ci numa! legalizată de poliţie, a decis că nu era valabilă pentru ca pe baza e! să se fi putut autentifica actul dotal ; şi dec), Curtea de fond "procedând ast-lel, n'a violat întru nimic disposiţiunile citatului text de lege ; - ” Că, ast-fel fiind, şi acest motiv este întemeiat, 
Pentru aceste motive, respinge. 

Adnolaţiune. — Tocmelile căsătoresci, hotăresce art. 1228. codul 
civ., se îace prin tribunal 1), (după art. 1394 codul Napoleon, «par acte 
devant notaire>), mai înainte de celebrarea căsătoriei, după iormele sta- 
bilite în codicele de procedură civilă, sub pedepsă de nulilate. | 

Ce dar legiuesce. în acâstă privinţă procedura civilă ? Art. 708 şi 
următorii, din procedura civilă răspund la acestă întrebare: 'Tocmelile 
căsătorescă se vor trece din cuvânt în cuvânt întrun registru “special 
ce se va ţine la greța fie-căruă tribunal de judeţ 2). | 

Nu se cere de cât acestă trecere în registru ? Ajunge încolo un act . 
sub semnătură privată ? Nu regse, din contră, din art. -1228 “cod. civ., 
că toemela căsătorâscă trebue să se facă prin tribunal, adică în formă. 
autentică ? Care dar sunt solemnităţile prescrise de lege (art. 1171 cod.: 
civ.) pentru actul autentice de care e vorba? - De 

Nicăeri in art.. 708 şi urm. din procedura civilă nu ni se arată 
cari sunt: iormele de legalizare sai de autentificare statornicite de lege 
pentru îoile de zestre, și credem dar că articolii de mai sus, cari -ati 
luat ideea trecerei în registru a tocmelilor căsătoresci din Regulamentul 
organic, aii înţeles să constinţescă mutatis mutlandis sistemul Regu- 
lamentului organic. . 

Vom reproduce aşa dar, pentru mai bună lămurire, art. 335—3937 
“din Regulamentul organic al Valachiei (pag. 255), articole cari, după părerea 
tuturor, ai înriurit ticluirea art. 708 din procedura nâstră civilă, articole 
cari ai făcut prin urmare, până la legea n6stră asupra autentilicărei 
ăctelor din 1886, trup cu procedura n6stră civilă. - 

“Art, 335: i Ei | 
«Ori-ce î6ie de. zestre se va trece din cuvânt în cuvânt în condica. 

cea rinduită pentru acest stirşit, sub osândă pentru neurmare a nu'se 
ține [dia în semă ; i6ia de zestre .se va întări de marele logofet după 

"ce se va trece.în condică». a | RI 
„Art, 836: . a a . N 

«Deci: după orânduelile articolelor de mai sus, părţile se vor adresa 
. la logofătul cel mare, sati la judecătoria judeţului, etc. - aa 

«La aceste intâmplări judecătoriile judeţelor sunt îndatorate. a lua 

» 

- 1) Vom vedea îndată ce 'orânduesce în acâstă privință legea pentru' autentifi- 
carea actelor şi legea judecătoriilor de pace. : - n 

. 2) Legea n6stră a organizat ast-fel înțelepţesce „pentru tocmelile căsătorescl o 
publicitate, care nu există în dreptul francez, -
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cuviinci6sele sciințe şi a se asemena pentru trecerea în condică şi înlă- 

rirea acestor fel de acturi, după cuprinderea art. 832, 833, 331 şi 935. 
Art, 337: a ” 
«Judecătoriile judeţelor vor îi îndatorate a trimite în trei dile către 

logoieţia cea mare, copie adeverilă de ori-ce î6ie de zestre ori contract, 

de zălogirile ce se vor îi făcut în condicile cancelariei lor ca să se trecă 

şi în condicile Logoieţiei cei mari. „Asemenea va urma și Logoleţia cea 

mare către judecătorii pentru t6te acturile de: zălogire ori de zestre a 
nemișcătârelor lucruri ce se află în județele acelor judecătorii» 1). 

Dovadă că procedura n6stră civilă a menţinut mutatis mulandis 
articolele de mai sus ale Regulamentului organic, avem, între altele, şi legea 
n6stră din 12 Octombre 1859, care înlătură intrarea la mijloc a Logo- 
feţiei celei 'mari și dă secțiune? a treia a tribunalului de Ilfov, compe- 
tența de a legalisa [oile de zestre ale locuitorilor din districtul Ilfov. 

Care dar e înțelesul cuvântului legalisure cuprins în articolele de 
mai sus ale Regulamentului organic și în legea din 12 Octombre 1839? 
E vorba aici de o simplă adeverire a iscăliturilor părților, precum sar 
părea la întâia vedere, sai de o solemnitate, adică de o autentificare 
prescrisă sub pedepsă de. nulitate? 

De la deslegarea -acestei întrebări atârnă şi soluţiunea unei alte între- 
bări. Ajunge o: simplă legalisare a iscăliturilor ? Părţile pot să fie atunci 
representate la încheierea tocmelilor căsătoresci de împuterniciţi cu simple 
procure legalisate de poliție. Orinduesce legea, din contră, autentificarea 
actului sub pedepsă de nulitate ? Procura trebue să fie atunci de aseme- 
nea autentică. a _ 

Ei bine, art. 336 cit. din Regulamentul organic, trimete-la art. 351, 
etc; iar acest articol hotărăsce limpede şi lămurit .că părțile vor îscăli 
în josul foieă unde va adeveri marele logofăt, care întărind în urmă 
Joia de zestre, o va da în mâna celor în drepl. 

Va să. dică, î6ia de zestre iscălită de părţi se trece, întâiă și întâiă, 
„în condică, minuta din. condică se citesce apoi părţilor, care declară că 

este adevărata lor voinţă 2), părţile iscălese pe urmă în josul î6ieizunde - 
adeveresce marele logofăt, care, întăresce după acâsta f6ia de zestre 
și dă acestă copie a actului autentic (la grosse) în mâna celor în drept. 

Formele de mai sus sunt ele prescrise numai pentru dovedire sai 
ad solemnilalem ? Avem a lace de rândul acesta fără îndoială cu iorme 
solemne. In adevăr, atât art. 1228 cod. civ., cât și articolul 333 din . 
Reguiamentul organic, prescriii formele de mai sus, sub pedepsă pentru 
neurmare a nu se ţine în.semă [dia de zestre 3). - 

  

1) V. şi Regulamentul Moldovei, anexa lit. 7, (Codul Pastia, -pag. 60 şi urm.) 
„_2) Compară Codul Pastia, pag. 1035, $ 3 in fine: <... cetindut actul at spre 

întărire, partea să'şi adeverâscă iscălitura . şi buna voință». Compară, de asemenea, 
Reg, org. al Moldovel, lit. 7, art. X, în fine: <... întâi că iscălitura adevărată, şi al 
doilea că ulcătuirea arm6ză, după buna, primire amtuduror părţilor». 

3) După art. 813, combinat cu art. 1168 din codul civil, nu încape nic! o îndoială 
că donaţiunea, ca şi foia de zestre, trebue să fie făcută în formă autentică sub pedepsă 
de nulitate. Care însă, erai, înaintea legi autentificării actelor, solemnitățile stabilite 
de lege (art, 1171 cod. civil), pentru actul autentic al donaţiunei? Am putea dice că 
donaţiunea era cârmuită de aceleaşi forme că f6ia de zestre, care cuprinde şi ea adesea - 
donaţiuni. Ce folos? J urisprudența n6stră recurge la alte texte ale vechilor nstre legiuiri. 
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B vădit lucru prin urmare, că legea cere sub pedâpsă de nulitate: 
iorma autentică pentru tocmelile căsătoresci, și întrebarea dar este, ce 
urmare caută a se păzi pentru autentiticarea actelor după legea nâstră 
din 1 Septembre 1886, care a regulat în îine cu deamănuntul acestă 
materie şi a pus un capăt chaosului de mai 'nainte. 

, Sistemul acestei legi se pâte resuma în două cuvinte: ast-lel: Când 
părţile vor să autentilice un act al lor pentru car6 Jegea cere iorma 
autentică sub pedepsă de nulitate, ele trebue să se înlăţișeze dinaintea 
îuncţionarului. competent !) și să alăture în dublu exemplar actul ce vor 
să autenltilice (art. 8). | 

Mai departe. Funcţionarul de care e vorba se încredințâză de iden- - 
titatea părţilor, le citesce actul în auzul lor, le întrebă dacă cele cuprinse 
în act sunt cu învoirea lor şi dacă unul din cele două exemplare este 
sub-scris de dânsele, şi pune pe părţi să subscrie cel de al doilea exemplar 

“în presența sa (art. 10). e | , 
Ce trebue să stabilescă după acâsta iuncţionarul-notar? Funcţio- 

narul ia act de deciaraţiunea părţilor şi constată tâte acestea întrun 
proces-verbal pe care "1 transcrie din josul actului pe amândouă exem- 

plarele şi] subscrie atât el cât și grefierul (art, 10). Sa 
Ce se iace în fine cu aceste exemplare ? Formalităţile autentiticărei 

fiind îndeplinite, unul din cele dou& exemplare ale actului (la grosse) se 

Regulamentul organic al Moldovel, anexa lit. 7, dice o hotărâre, cere o adeverire jude- 

cătorescă a donaţiunei numa! față de cei de al treilea. Codul Caragea, adaogă alte 

hotărâri, înţelege că donațiunea, ca vindarea, trebue să fie făcută prin act scris şi tre- 

cută, atăt: cuprinderea e! cât şi adeverirea, din cuvânt în cuvânt, într'un registru special * 

(V. şi codul Caragea, ediţia Brăiloiu, p. 322),- lăsând a dice că, după alte hotărâri, 

este valabilă, sub regimul codului Caragea, chiar donaţiunea făcută, prin un act semnat 

prin punere de deget (V. C. Christescu, Codicele civil adnotat cu jurisprudența 

română, |, asupra art, 815, No. l—t'bis). Aşa fiind, Cas. secţ. |, No. 91 din 2 Martie 

1837, (Bulet, pag. 179 urm.), găsesce că pentru autentificarea unul act de donaţiune 

nu se cere îndeplinirea unor anume formalități, aşa că este -îndestulător ca: procesul- 

verbal ae autentificare încheiat de tribunal, să constate că părțile s'a presintat în 

persână şi aîi declarat voința lor. laalta. Curte hotărăsce bine înțeles lucrul ast-fel 

faţă cu o donaţiune făcută înainte de legea năstră din 1886 pentru autentificarea 

actelor. D. Dim. Alexandresco, («Dreptul civil român», IV, pag. 110, text şi nota 3), 

citâză totuşi, spre mirarea n6stră, hotărârea de mal sus, în înţelesul că dânsa ar fi 

interpretat .ast-fel legea asupra autentificărel actelor din 1886! Aşa se face val! că 

autorul nostru nu ne arată nicăeri carl erai, înaintea legei din 1886, formele pentru 

autentificarea donaţiunilor. EI bine, d-l Dim. Alexandresco (op. eit., IV, p. 108, text şi 

nota 2), cu tâte că lasă lucrul acesta incurcat, numesce totuşi stranie şi falşă hotă- 

 zârea Curţei nâstre de casaţiune din 21 Octombre 1880, care a judecat că donațiunea 

nu este un act solemn, dar, intrebăm, nu este 6re şi mai monstruos a se dice (şi d-l 

Dim. Alexandrescu o dice implici), că donaţiunea trecea la nof, înaintea lege! din 1886 . 

asupra autentificărei actelor, drept un act solemn, cu i6te că nu exista atunci încă 

nicI o lege regulătâre a solemnităților actelor? Lucus a non lucendo ! Cas,, 's. 1 din 25 

Noembre (Bulet., p. 936 urm.), a hotărât prin urmare, cu drept cuvânt, că donaţiunea 

numără printre actele solemne, dar a înţeles de sigur, judecând lucrul ast-fel, că înainte | 

de 1986, formalităţile stabilite de lege pentru actele cele solemne, de exemplu, tocme-" 

lile căsătoresci, ete, erai cele prevădute de Regulamentul Valahiei, pag. 254—255, 

1) Funcţionarul acesta e, după legea autentificărel actelor din 1886 (art. 8), sati 

un judecător al tribunalului, sai un judecător de ocol, ete. După art. 06 al legel pentru 

judecătoriile de pace din 189, judecătorii. de pace aii competenţa să autentifice foile 

dotale până la valârea de 3000 lei. Noul cod de procedură civilă 'consfințesce încă, . 

odată acâstă regulă (art. 718). Bis repetita placent. Toemelile căsătoresci nu se mal fac 

“ prin urraare, numai prin tribunal cum hotărâse art: 1228 cod, civ,
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dă în mâna. părţilor; iar cel-Palt exemplar (la minute) se păsireză la 
dosarul tribunalului 1) şi se trece în substanță într'un repertoriii alia- 
betic, spre a se putea găsi dosarul la trebuință (art. 12). : 

Care'i sancţiunea ? Constatarea identităţei părţilor, a citirei actului 
în auzul lor, a declaraţiunei părţilor. că actul este făcut cu învoirea lor 
'şi subscris de.dânsele, a iscălirei unui-exemplar în chiar presenţa jude- 
cătorului, tole acestea suni cerute sub pedepsă de nulitate (art. 18)2). 

Trecem acum la întrebarea cu care se ocupă hotărârea de mai sus 
a Curţei de casaţie, adică la întrebarea de a se sci dacă se cere o pro- 

„+ cură autentică și specială, când e vorba de un act pentru care legea cere 
sub pedepsă de nulitate iorma autentică şi solemnă, precum de exemplu 
în cazul unei tocmeli căsătoresci. - - 

„Art. 8 al legei pentru autentificarea actelor din 1. Septembre 1886 
se rostesce în acestă privință ast-fel: «Dacă părţile se presintă prin pro- 
curatori, aceștia trebue să aibă procură autentică și specială, dacă 
legea cere asemenea procură pentru acel fel de acte». 

Faţă cu acest text, s'ar putea crede, că e nevoe de o procură au- . 
„tentică și specială, numai dacă legea cere asemenea procură pentru acel 
fel de acte (art. 23, 52, 1788 c. civ.), și că dar ar ajunge încolo o procură 
sub semnătură privată, cu tote că ar fi vorba de un act care nu se pâte. 
face de cât în forma autentică. E 

Am dovedit însă, din contră, în Dreplul No. 22 din 1888 că, atât 
după dreptul comun, cât și. după art. S cit. al legei asupră autenltificărei 
actelor, procura trebue să îie în -regulă generală autentică, atunci când 

„actul însuși nu pâte să fie îăcut de cât în formă autentică 3). 
Adăogăm in -îine că, după 'art. 20 al legei pentru autentilicarea 

actelor, actul nul ca act autentic, pentru vre-un viți saii lipsă de formă, 
pole valora ca act sub semnătură privală. legalisat, sai ca aci cu 
dată certă, sai ca început de dovadă scrisă, dacă însuşesce condițiu- 
nile cerute pentru aceste acte. 

In zadar sar întâmpina că acesta nu pâte să fie adevărat în cazul 

  

, 1) Formalitatea acâata asigură perevocabilitatea tocmelei şi mal ales a dona- 
- fiunel şi a tocmelei căsătoresci. Acesta şi este, după unii, causa care a înduplecat pe 

legiuitor să prescrie sub pedâpsă de nulitate forma autentică pentru donaţiuni şi con- 
tractele de căsătorie, care de alt-fel s'ar putea lesne antidatu sa desfiinţa în dauna 
„celor de al treilea. De aceea și hotărăsce art. 931 Codul Napoleon: «Tous actes portant 
donation entre vils seront passes devant nolaire, dans la forme ordinaire des contrats, 
ct îl en restera minute, sous peine de nullit6>: Orl-cum, legea s'a căl&uzit de o altă 
consideraţiune pentru a face din actul căsătoresc un act solemn. ]n adevăr, trecerea 
în zepistru (art. 708 pr. civ.) preîntâmpină destul ae bine antidatarea, etc:, .şi dar ar 
fi de prisos a se mal cere şi autenticitatea pentru acest.cuvânt. Cuvântul de a fial 
solemnitățel donaţiunel, etc. nu pote să fie prin urmare, cum am dovedit'o altă dală 
(V. Dreptul No. „U din 1889, pag. 46), de cât dea face pe părţi să nu se grăbâscă, 
de a deştepta privigherea lor,* de a le îndupleca să se gândâscă serios la urmările 

* actului, V. Laurent, «Droit civil frangais», XXI, No. 43, in fine. - ! 
, 2) Reamintim totuși că înart. [1 al lezel franceze privitre la organizarea nota- 

riatulul din 25 ventose anul II, constatarea identităţei părţilor nu e 'prescrisă -sub 
pedepsă de politate IV. Sirey-Gilberi, <Les codes annotâs>, III, pag. 717, asupra art. it, No. 5). - - Pe 

2 i 3) D. Dim. Alexandresco vorbeşte în «Dreptul civil român», IV, pag. 120, nota 3, de articului me din Dreptul No. 22 din 1888, dar d-sa alunecă asupra art. 8 din: legea asupra autentificărei actelor, aşa că nu putem să scim cum'îl înțelege. | 
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când legea cere forma autentică sub pedâpsă de nulitate și că dar hotă- 
rârea de mai sus a Curţei de casaţie, judecând contrariul, ar îi nesocotit 
principiele regulătâre a solemnităţei actelor. 

Adevărul este, din contră, că teoria hotărârei de mai sus e primită 
de toţi autorii. <Le principe que le contrat de mariage est inexistant, 
dice de exemplu Laurent, ne doit pas tre 'entendu en ce sens que lacte 
contenant des conventions. matrimoniales est 6galement inexistant» Do 

De aceea s'a şi judecat, atât: de Curțile n6stre 2), cât şi de jurispru- 
denţa îranceză că, cu t6tă nulitatea toemelei căsătoresci ca atare, acâstă 

„tocmâlă face totuşi dovadă, cu titlu de act autentic, despre primirea 
zestrei, despre numărarea banilor, saii sur Papport lait par la îemme. 
(Dreptul, 1900). - - 

Regimul matrimonial legal. 

Am susţinut în Dreptul No. 1 din 1874 (sunt 25 de ani de atunci.!) 
că regimul. dotal e regimul nostru matrimonial legal, iar d-l Dim. Alexan- | 

- dresco, specialist în materie de drept civil, desvoltă, din contră, în Dreptul 
No. 66 din 1899, că regimul separaţiunei bunurilor e regimul nostru legal 3). 

Că regimul dotal trece la noi drept regim matrimonial legal. acesta 
reese, credem noi, până la evidenţă din art. 1223 al codului nostru civil 
care hotărăsce limpede şi lămurit: . - | 

<« Legea guvern6ză asociaţinnea conjugală, în privința. averilor, con- 
iorm regulelor precise în capitolul următor (capitolul II : «Despre regimul 
dotal»), dacă părţile n'aii îăcut convenţiuni speciâle>. - | 

"D. Dim. Alexandresco însă nu pomenesce'măcar art. 1223 citat, care : 
deslegă ezpres cestiunea n6stră, caută nod în papură, uită adevărul. că - 
însuși regimul dotal pâte să fie de fapt regimul separaţiunii, şi se agaţă 
de art. 1285, cod. civ., pentru ca să născocâscă că regimul separaţiunei 
bunurilor, deosebit de regimul dotal, e regimul nostru matrimonial egal. 

Nu ne rămâne dar de cât să cercetăm dacă art. 1288 cit., spriji- 
“ mesce, în adevăr,. teoriea sa. Ce dar hotărăsce art. 1283 cit.? Acest 
articol, care presupune fără nici o îndoială existența regimuluă dotal, 
glăsuesce ast-iel :: <T6tă averea ijemeei, care nu este dotală, este para- 
iernală sati avere ezlra-dolală». | Aa 
, Ei bine, nu. vede D. Alexandresco: că tocmai art. 1283 cit. care. 
e aşezat în secţiunea IV de sub capitolul II, întitulat : «Despre regimul: 

1) Laurent, op. cit., XXI, No. 63. : : a 
2) V. Cas. s. I, No. 192.din 1887. (Bulet,, p. 454). Inalta Curte dice că dia 

dotală constitue în asemenea cas o simplă creanţă chirografară. , , . 
PN 3) D. Dim. Alexandresco vorbesce şi de rendul acesta, ca tot-d'a-una, de articolele 
mele numai în trecăt şi de haut en bas, adică fără să mă învrednicescă de a'mi ana- 
lisa punct cu punct. argumentele. De ce vă feriți, stimabile amice, de o polemică verde, 
vie, originală ? Impărtăşiţi” pote părerea companiei de admiraţiune mutuală, care crede 
că un polemist e un insultător public? Vol începe mal curând sati mal târdii, o pole- 
mică- ma! lungă cu d-v. ca să se lămurească mal bine deosebirea esenţială, care . 

„desparte metoda mea de a d-v. Nu mă bucur, o ştii din nenorocire fârte bine,.de | 
„nicio popularitate, dar consciința datorie! mă silesce să continuă încă lupta o bucată de 

timp. Frangi non flexi! * „- a
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„dotal» îace îerieliță, prat şi cenuşă doctrina sa glăsuitâre că separaţiunea 

bunurilor e regimul nostru matrimonial legal? . 
In adevăr, aceea-ce caracteriseză regimul dotal, regim care a prins, 

înşişi d-sa ne-o spune, rădăcini adânci în legile n6stre anteridre, este 

tocmai principiul că zestrea trebue să fie anume constituită. adică că, în 
lipsă de î6e de zestre, averea soţilor rămâne de fapt separată 1). 

Averea soţilor însă, băgaţi de s6mă, rămâne în asemenea cas de fapl . 
şi nu în puterea legei deosebită, și acâsta tot din punctul de vedere al 
regimului dolal şi cu urmarea că partea contributivă a îemeei la sarcinele 
căsătoriei e regulată de art. 1284 cod. civ., care orânduesce: 

«Dacă t6tă averea femeei este paralfernală, și dacă, în contractul de 
căsătorie, nu este convenţiune care să determine partea contributivă a 
femeei la sarcinele căsătoriei, iemeia va contribui cu a treia parte. din 
veniturile sale». 

„De unde a luat'o dar- d-l Alexandresco că regimul nostru matrimo- 
nial legal e regimul separaţiunei bunurilor, un regim care nu e nicăeri 
amintit în legea n6stră ca regim deosebit de regimul. dotal, pe când, din 

* contră, legiuitorul nostru se ocupă anume şi cu deamănuntul de regimul 
dotal în 'art.. 1223 şi art. 1233—1295 cod. civ.? - SI " 

Hotărârea Curţei n6stre de casaţie s. | din 24 Ianuarie 1889 (Bulet. 
pag. 39) nu e de loc aşa de bâcănă, cum presupune d-sa, căci ea judecă, 
şi cu drept cuvânt, că zestrea trebue să fie anume constituită, cu alte 
cuvinte expres saii tăcut stipulată în convenţiunea matrimonială, aceea-ce 
nu se tăgăduesce de nimeni?). a o 

Dacă -totuşi redactorul acestei hotărâri a săverşit un lapsus calaini 
„şi a adăogat că «regimul dotal nu se presupune», în contradicere cu art. 

1223 cod. civ., care dispune ritos contrariul, acesta este de sigur un hop 
întro parte şi nu ideea Curţii. - 

Nici vorbă, regimul dotal se presupune, căci așa hotărăsce anume şi! 
irte limpede art. 1223 cod civ,, pe când, din contră, regimul separaţiunei 
bunurilor, considerat ca un regim deosebit: de regimul dotal, trebue să . 
fie anume stipulat, cum se rostesce categoric art. 1536 cod. Napoleon. 

- Intrun cuvânt, regimul dotal, cum observă î6rte bine Laurent, pâte 
să îie de fagi regimul separaţiunei 3), iar d-l Alexandresco,. stimabilul 
nostru conirate, propovăduesce că legea n6stră privesce ca regim matri- 
monial. lega? regimul separaţiunei bunurilor deosebit de regimul dotal, şi 
acâsta este archi-lals. (Dreptul, 1899). | 

NO NON O NN 

1) Arndts, Pandecten, $ 394. i 
2) In adevăr art. 1239 cod. civ. hotărăsce categoric: «dota este aceea ce se aduce: 

bărbatului,..». De aceea am şi dis în Dreptul No. 1 din 1874: «lată ideea precum- 
pănitore a sistemului dotal : căsătoria prin ea însăşI nu regul6ză averea soţilor. Soțil 
rămân, Gin contră, de fapt separați de bunuri, dacă n'a intervenit o constituţiune do- 
tală>.: Va să dică, regimul dotal se presupune (art. 1223 cod. civ.), în acest înțeles că. 
averea femeel este a se considera ca doială, daca ea dice în contractul de căsătorie 
că aduce bărbatului o „avere, cu tote că nu adaopă anume că constitue acâstă avere 
drept zestre, dar însăși zestrea nu se presupune, în acest înțeles că trebue să existe un 
contract de căsătorie, în care să se arate că se aduce o avere bărbatului, aşa că, în" 
în lipsă de un asemensa contract, averea soților rămâne de fapt separată. 3) Laurent, Droit civil francais, t. XXIII, No. 582. 
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Schimbul unui imobil dotal. pe alt imobil 
(art. 1254 codul civil). — Transcrierea, nu e o condiţiune. 
de validitate: a schimbului. — Recurs în iinterâsul legei în 
contra, actelor judecătoresci pătate de exces de putere sau 

- necompetenţă.. 

- Zestrea nu pâte îi constituită nici _ adăogită în timpul căstitoriei 
(art. 1236). Soţii deci nu se pot învoi ca un nemișcător care, după îbia 

"lor zestrală era paraiernal, să fie dotal; acesta ar îi o schimbare a con- 
tractului de căsătorie în timpul: căsătoriei, jucru care e oprit (art. 1929 
codul civil). - 

Nimic nu e mai lămurit. D-na X se învoesce totuși, mult timp după” 
celebrarea căsătoriei, cu soţul ei, să schimbe nisce case dotale din Bucu- 
resci pe o moşie paraternală din ţinutul Ialomiţa, crede că casul intră 
în termenii art. 1954 codul civil, şi cere de la tribunal să păşescă la 
îndeplinirea iormalităţilor legale. 

lată o cerere în tâte privirile neîntemeiată. D-na x plănuesce, tâte 
semnele înconjurătâre o trădai, să ocolâscă oprirea art. 1236 codul civil.. 
Cine, în adevăr, e partea copermutantă, partea cu care se învoesce ea? 
Soţul ei? Nu. Dânsul deţine dâr casele dotale de schimbat în calitatea 

- sa de administrator al averei zestrale în timpul căsătoriei (art. 1242 codul 
civil), el autorisă schimbul, el nu e parte -cotocmitâre. 

Deci e vădit lucrul că art. 1254 codul civil nu are ca căuta în 
schimbul pus. înainte de d-na X, schimb care ascunde în îapt o prefacere! 
a contractului de. căsătorie în timpul căsătoriei, aceea ce'e oprit. Soții 
nu sunt, în adevăr, volnici să dea articolului 1229 codul civil, ritmul 
art. 1254 codul civil, pe care legiuitorul Va instrunat pe alt ton. 

Tribunalul nu ghicesce,; din nenorocire, simulaţiunea ce se urzesce, 
numesce experţi pentru a: constata valorea imobilelor şi utilitatea schim- 
bului, şi, asupra raportului acestor experţi, încuviinţeză schimbul conform 
cu art. 1254 codul civil, recunoscând că imobilul primit în schimb e egal, 
cu cel puţin patru cincimi, cu imobilul dotal ce se schimbă. 

| Când se schimbă unul contra. altuia, două imobile situate fie-care 
“ în alt resort deosebit, transcrierea schimbului trebue să se facă şi întrun 

resort şi într'altul. Or, perechia n6stră conjugală transcrie schimbul numai | 
la tribunalul de Iitov și uită să "1 transcrie şi la-tribunalul de Ialomiţa. - 

Căci numai aşa d-na X pâte să înduplice pe Stan să "i cumpere 
casele din Bucuresci, înfăţișându-le ca desdotalisate în puterea schimbului, 

“şi pe Bran să “i -cumpere moşia din ţinutul: Ialomiţa, făcend'o să tr6că : 

"de avere paraternală, schimbul nefiind transcris. 

D-na X, escamotându'şi ast-fel zestrea, își aduce aminte că: legea 
nu îngădue una ca acâsta, lasă casul de consciință la o parte, pune morala 

„legei mai presus de morala filosofică, și cere, iăcând proces lui San, 
-să se revâce înstreinarea caselor dotale din Bucuresci, schimbul de mai. . 
sus nefiind transcris şi deci nul și terţiul- -dobenditor fiind dator să cer- 
ceteze de s'a făcut transcrierea. 

2 Curtea din Bucuresci, judecând afacerea. în apel, respinge sistemul 
d-nei X. Dânsa însă face recurs în casaţiune, și Curtea supremă în deo-
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sebire de instanţa 'de fond, dă câștig de causă principiului neinstreina- 
bilităţei imobilului dota). Decisiunea Curţei de casațiune secţiunea I, din 
21 Noembre 1889 (Bul. pag. 982 urm.) coprinde, în adevăr: 

«Considerând că art. 1230 din codul civil. şi art. 716 din procedura 
civilă, supune maodilicările aduse Ja convenţiunile matrimoniale la aceleași 

„iormalităţi. ca şi însăși” convenţiunile matrimoniale; că dacă aceste 
articole vorbese de modificările aduse la convenţiunile matrimonale inainte 
de celebrarea căsătoriei, este că dota neputend îi, în virtutea art 
-1236 codul civil, nici constituită nici adăogită în timpul căsătoriei, în 
regulă generală asemenea modificări nu pot avea loc de cât înaintea cele- 
brărei căsătoriei; dar de aci nu urmâză că dacă modificările sar aduce 
în timpul căsătoriei, în casul când legea le încuviinţeză, precum este şi casul 
prevădut de art. 1254, că aceste modificări sunt scutite de iormalităţile 
cerute de sus citatele articole 1230 şi 716; căci un imobil nepulând 
avea caracterul unui  îmobil dotal de cât atuncă când convențiunea, 

„Brin care el se constitue ca dotal, se află trecută în registrul prevădul 
- de ari. 708 din procedura civilă, urmeză neaperat pentru ca imobilul: 
pus în locul celui dotal să devină dotal, ca să jie ireculă acestă modi- 

“ficare în sus-disul registru al tribunalului și dar să se îndeplinescă 
disposiţiunile citatelor art. 1230 şi 716; _ 

„„„«Considerând că art. 1254 din codul civil, ca excepţiune. la princi- 
„piul inalienabilităţei imobilului dotal pus de art. 1248, permite schimbul - 

cu un alt imobil cu condiţiunile arătate în acest articol, şi în acest cas 
declară imobilul primit în schimb ca dotal; că dar, numai sub condiţiunea 
ca un alt imobil să. devină dotal, înstreinarea imobilului primitiv dotal 

„pote să fie valabilă ; că prin urmare. cade în sarcina celui ce a cum- 
perat un îmobil, care nu devenea: alienabil de cât sub condițiunea 
înlocuireă sale cu un alt imobil care să devină dotal, să observe dacă 
sai îndeplinit formalilăţile ce legea cere pentru ca acest îmobil să 
devină dotal, dacă s'a trecut în registrul tribunalului acel imobil ca 

- fiind imobil dotal, cică din momentul ce acestă formalitate va fost 
îndeplinită, îmobilul 'pus în loc wa obținut caraclerul unui îmobil 
dolal, şi dar. condiţiunea sub care numai se putea vinde imobilul pri- 
mitiv dotal-nefiind îndeplinită, acea vindare nu-e valabilă; .. -. 

«Considerând, de asemenea, că art. 1248 codul civil, declarând că 
nici bărbatul, nici femeea, nici amândoi împreună, nu: pot înstreina imo- 
bilui dotal, și acest drept nefiindu-le recunoscut de cât în casuri excepţio- 
nale și în anume condițiuni; că art. 1255 codul civil, recunoscând iemeei 

- dreptul de â rovoca ori-ce înstreinare făcută în afară de acele casuri, 
este învederat că bici ngligenţa nici chiar reaua credință a iemeei, nu - 
pot iace valabilă instreinarea imobilului dotal, făcută in afară de casurile - și condiţinnile cerute de lege; A 

Caseză ete.» 1). a : 
| Avem a. face aici cu o soluţiune teoretică şi de principii, şi nu cu 
O judecată de fapt şi de specie, căci în tot cursul procesului nu sa 

1) Curtea de trimitere adoptâna teoria Curţer de casaţiune, şi făcându-se din'noi roua Sa tras clopotul încă odată în acâstă afacere (V. Dreptul No. 1, din 3 lanua- rie . o , 
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accentuat de nimeni că schimbul din litigii e resultatul unei simulaţiuni 
uneltită între soți, şi nicăeri nu se pomenesce în hotărârea de mai sus că 
soţii ar îi ascuns sub mantia art. 1254 codul civil o schimbare a contrae- 
tului de căsătorie în timpul căsătoriei, ocolind oprirea art. 1236 codul civil. 

„„_„ Teoria hotărârei de mai sus se resumă în următârele puncte: 1) 
Schimbul unui imobil dotal pe alt imobil (art. 1254 cod. civ.) e supus la 
aceleași iormalităţi. ca și însăşi convenţiuhbile matrimoniale (arg. art. 
1229 codul civil şi 716 procedura civilă); 2) Un imobil nu pâte avea, 
caracterul unui imobil. dotal de cât prin. transcriere (arg. art. 708 codul 
civil) ; 3) Imobilul deci primit în schimb în casul' prevădut de art. 1254 
codul civil nu devine dotal de cât prin transcriere ; 4) Terţiul dobânditor 
nu are un titlu valabil de cât sub condiţiunea înlocuirei imobilului dotal 
prin alt. imobil care să devină dotal, înlocuire care nu se pâte opera de - 
cât: prin transcriere. : | 

Căutăm un principii şi găsim numai vorbe. O brumă de conside-! 
"rante ne împiedică vederea. Doctrina jurisprudenţei, vădută de aprope, 
șade pe patru pilastre înțepate de vermi, e stârnită fără temeiii, se spul- - 
beră la lumina discuţiunei. Ce se susţine în adevăr? Schimbul unui imobil 
dotal pe alt imobil (art. 1254 codul civil), e supus, se dice, la aceleaşi 

“Yormalităţi ca şi: însă-şi convenţiunile matrimoniale. Art.: 1229 codul civil . 
(ei. art. 716 procedura civilă) adică, care" aşeză regula acesta pentru: 
schimbările contractului de căsătorie înainte de celebrarea căsătoriei, se 

“aplică prin analogie şi schimbului făcut în timpul căsătoriei, schimbului 
unui imobil dotal pe alt imobil. o i 

Analogia însă, ce se pune aci înainte, e o nălucire, de care trebue - 
să ne ferim. Inainte de celebrarea căsătoriei, părţile sunt volnice să 
constitue o. zestre saii nu, să facă şi să deslacă toemelile lor. cu -paza: 
formalităţilor prescrise pentru validitatea convenţiunilor matrimoniale, 
Zestrea însă odaţă constituită, imobilul dotal nu se mai pâte înstreina 
în timpul căsătoriei de cât în casurile excepționale prevedute de lege. 

Printre excepţiunile aduse de lege: principiului neinstreinabilităței, | 
figureză şi schimbul unui imobil dotal pe alt - imobil (art. 1254 codul 

- civil), schimb care se pâte încheia numai cu autorizarea justiţiei şi cu 
„iormele prescrise de art. 1254 codul civil. Când „legea aşterne ast-iel: 

pentru schimbul unui imobil dotal pe alt: imobil condițiuni de validitate 
deosebite, cum să gicem, fără să ne punem în resboiu „cu evidenţa, că 

„Schimbul e supus la :acelea-şi iormalităţi ca și insă-și convenţiunile | 
matrimoniale ? a a i A 

Să închidem însă un ochiii:și să admitem pentru un minut că 
schimbul unui imobil dotal pe alt imobil trebue să fie încongiurat de ace- 
Jeași solemnităţi ca şi însăși convenţiunile matrimoniale. Ei bine, con- 
venţiunile matrimoniale, de şi netranscrise,. sunt „valabile între” părţi Și 

“imobilul primit în schimb devine dotal (art. 1254 codul civil), cu tâte că 
“schimbul nu s'a transcris. -- i 

Că transcrierea nu e o.condiţiune de validitate a „contractului de 
căsătorie nu se pote tăgădui. Contractul de căsătorie, în adevăr, are ana-, 

“ logie cu donaţiunea. -Or, iemeia. măritată nu pâte să invoce lipsa de tran- 
scriere :a donaţiuriei. Aceea ce se vede. lămurit din art. 820 codul civil, -. 
care hotărăsce: i i
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«Minorii, înterdișii, femeile măritate, în lipsă de acceplaţiunea sau 

de transcripțiunea donaţiunei, nu pot cere .obieclele dăruite; ai însă, 

de se cuvine, recurs în contra tutorilor sai bărbaţilor». 

Contractul de căsătorie e de sigur nul, dacă nu se îndeplinesc îor- 

mele stabilite în codicele de procedură civilă (art. 1228. codul civil), nul 
însă numai faţă cu cei de al treilea, dacă se omite transcrierea (art. 708 
procedura civilă), nul şi. neexistent 'iaţă cu t6tă lumea, dacă se uită lega- 
lisarea (art. 715 procedura civilă combinat cu art. 62 No. 10 codul civil). 

Legiuitorul modern menţine ast-îel tradițiunea. Regulamentul organic 
rânduesce în înleresul şi pentru -ocrotirea celor de al treilea trecerea 
foaei. de zestre într'o conhdică anume întocmită pentru acest sfirșit. Arti- 
colele 708 și cele următâre din procedura n6stră civilă nu derâgă la art. 
-723 procedura civilă, care 'hotărăsce că până la transcripţiune drepturile 
rezultând din actele netranscrise nu se pot opune celor de al treilea, 
cari ai drepturi asupra imobilului. . - - “ 

Că ast-iel este, reese şi din art. 713 procedura civilă, care presu- 
pune că transcrierea contractului de căsătorie pâte avea loc după împre- 
jurări şi după celebrarea căsătoriei. Or, contractul de căsătorie se ace, 
după 'art, 1228 codul civil, nai înainte de celebrarea căsătoriei ; deci 
e clar că. transcrierea nu e o condiţiune de validitate a contractului de 
căsătorie. „ 

Că apoi schimbul unui imobil dotal pe alt imobil, de şi netranscris, - 
e valabil şi producător de efecte juridice, reese până la evidenţă din art. 
1254 codul civil, care enumără mai întăiii condiţiunile de validitate ale 
schimbului (val6rea de cel puţin patru cincimi, utilitatea schimbului, 

„prețuirea oficială, autorisarea tribunalului, întrebuințarea adaosului în bani), 
și adaogă: «In acest cas, imobilul primit în schimb za fi dolal». - 

Transcrierea deci nu: e o conâiţiune a schimbului, căci art. J25+ 
'citat nu vorbesce de dânsa. O formalitate de. păzit sub pedâpsă de nuli- 
tate nu se pâte crea prin analogie. Schimbul e supus transcrierai în vir- 
tutea art. 722 procedura civilă; or, după art. 723 procedura civilă numai 
cei de al treilea se pot prevala de lipsa de transcriere. Hotărârea, pe 
care o criticăm, admite. totuși că terţiul dobânâitor trebue să cerceteze 
de sa îăcut transcrierea, ea scâte din pământ.o excepțiune, pe care 
legea nu o cunâsce, ea învaţă implicit că formalilățile de îndeplini! în 
numele încapabililor sunt în general în sarcina celor de ul treilea. 

-Or, nică unui jurisconsult nu i-a trecut vre-odată prin : minte să 
caute în art. 1254 combinat cu art. 1248 codul civil răspunsul la între- 
barea cine e însărcinat să iacă transcrierea . în numele incapabililor, în 
numele jemeilor. măritate, a minorilor, interdişilor, Tâtă lumea recunbsce, 

„din contră, că art. 820 codul civil, care coprinde în sine ideia că tran- 
scrierea în numele incapabililor incumbă representanţilor acestor de pe 
urmă, aplică o regulă de drept comun: Transcrierea in adevăr e un act 
de administraţiune ; ea e deci în sarcina bărbatului, a tutorului, căci 
averea incapabililor se administreză de reprezentanţii lor, averea dotală 
de părbat (art. 1242 codul civil), averea pupilară de tutor. (art. 390 codul 
civil), . a ÎN ae ! 

O donaţiune. făcută unui incapabil nu se transcrie să presupunem, 
şi, în consecinţă, drepturile incapăbilului pier; pâte el să se prevaleze de
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incapacitatea sa pentru a susţine că lipsa de transcriere nu pâte să îi fie 
opusă ? Codul, observă Laurent, decide cestiunea negativ. După termenii 
art. 942 (820 român), minorii, interdişii nu pot îi restituiţi în contra lipsei 
de transcriere a donaţiunei. Acâsta se înţelege: interesul celor de al 
treilea e un interes general care are precăderea înaintea, interesului înca- 
pabililor. Principiul acesta se aplică şi actelor cu titlu oneros. Transcrierea 
în adevăr e un act de administraţiune. Or, e de principiii că incapabilii 
nu sunt restituabili în contra actelor de -administraţiune a representan- 
ților lor, Art. '942 (820 român) e deci aplicarea unui principiii general 
de drept 1). 

Art. 820 codul civil, de şi pare a fi croit pe trupul donaţiunei; 
cuprinde ast-lel, o -regulă de drept comun, statuând că femeia măritată nu 
se p6te prevala de lipsa de transcriere, aceea ce e în potrivire cu art. 
725 procedura civilă, după care, până la transcripţiune, drepturile resul- 
tând din actele netranscrise nu se pot opune celor de-al treilea, cari 
ai drepturi asupra imobilului. 

In ceea ce privesce în deosebi transcrierea schimbului imobilului 
dotal pe alt imobil, Laurent se exprimă ast-iel: «Schimburile sunt supuse 
transcrierej, căci schimbul e un contract translativ de proprietate. Ast-iel 
când, în timpul căsătoriei, unul din soţii comuni primesce un imobil în 
schimb în contra unui propriii, el 'trebue să transcrie actul pentru a 
deveni proprietar față cu cei de al ireilea (art. 1407). Legea îngădue 
chiar schimbul îemeei dotale sub condiţiunile ce ea așsză (art. 1559); 

„se înţelege de la sine că actul e supus transcripţiunii» 2). , 
Creditul public trebue în adevăr să îie el pururea jertfit, sub regimul 

dotal, interesului soţilor ? Evident, că nu. Femeia dotală, de exemplu, nu 
se pâte prevala de necupacitatea ei de a contracta îaţă cu cei de al 
treilea, dacă a omis de a declara ofițerului stărei civile că există o [6ie 
dotală (art. 62, No. 10 codul civil, și art, 19 e. comercial). Prescripţiunea 
apoi curge după art. 1877 și:1878 codul.civil și în contra femeilor mări- 
tate. Interesul celor de al treilea e aşa, dar un interes general, care 
are pasul înaintea interesului incapabililor. o 

In Franţa și în Belgia, incapabili, cari pierd dreptul lor din causa 
“Tipsei de transcriere, tutorii sati bărbaţii fiind. nesolvabili, se întorc îri 
contra notarilor. Notarii sunt răspundători pentru omisiunea formalităţilor 
cerute de lege pentru regularitatea actelor autentice (art. 68 leg. ventose . 
an. XIL; ci. art. 19 al legei n6stre asupra actelor autentice) ; sunt ci răs- : 
„punqători şi pentru lipsa de transcriere ? Marlon, în deosebire de Lau- 
vent, răspunde că da şi invâcă în sprijinul părerei sale o hotărâre a 
Curţei sale din Paris din 13 Iunie 1854, care coprinde: 

« Considerând că datoria „notarului nu constă numai în a îndeplini 
formaălităţile prescrise de lege pentru regularitatea actelor ce primesce; 
că el trebue încă să vegheze la îndeplinirea condițiunilor-neapărate pentru  - 
a conserva drepturile părţilor, şi că obligaţiunea sa e cn atât mai rigu- . 
r6să, cu cât nepriceperea iormelor şi neexperienţa .aiacerilor pot avea, 

"pentru clienţii ce se încredinţeză luminilor lor, cele mai jignitâre urmări)». : 

  

1) Laurent, Principes de droit civil francais, t, XXIX No. 155. 
"2) Laurent, Principes de droit civil francais, t, XXIX, No. 66, 

3) Marton, Des privileges et hypothegques, |, No. 61.
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__ Incheiem deci şi dicem că schimbul unui imobil dotal pe alt:imobil 
(ar. 19254 codul -civil) nu e supus la aceleaşi formalităţi, ca şi însăşi 
convenţiunile matrimoniale; că. admițându-se chiar contrariul, neîndoios 
rămâne totuşi că iemeea dotală nu pâte invoca lipsa de transcriere (arg. 
art. 723 procedura civilă, combinat cu art; 820 codul civil); că imobilul 
primit în schimb devine dotal prin îndeplinirea formalităţilor aşternute 
în art. 1254 codul civil, care nu- pomenesce transcrierea, că legea nu 
însărcin6ză pe csi de al treilea să facă transcrierea în numele incapabi- 
lilor; că nu e treba interpretului să născocescă o nulitate, statornicind 
o condiţiune, pe care' legea nu o prescrie. i 

Inainte-de a lepăda condeiul din mână, ne înt6rcem iarăși la actele 
de notariat, cari aii dat loc în dilele acestea la o întrebare î6rte ciudată. 
Actele privitore la îndeplinirea formalităţilor prescrise de lege pentru 
validitatea actelor autentice, sunt ele supuse direct 'recursului' în casa- 
ţiune în virtutea art. 36 al legei Curţei de casaţiune, care hotărăsce: 
«Asemenea, Curtea, de casaţiune pronunţă asupra cererilor contra actelor 
judecălorescă de _ori-că instanţă, cari ar coprinde un exces de putere 
“sai ar îi iăcute fără competință» ? i 

lată cum se exprimă în acâstă privire d-l Emile Chenon: «Sunt 
supuse recursului în casaţiune hotărârile în ultimul resort şi definitive. 
Prin excepţiune actele judecătoresci pot îi obiectul unui recurs în înte- 
resul legei 1), de exemplu măsurile de regulament interior luate de magis- 
traţi, abusurile de putere ale Ministerului “public, faptele de. arestare - 
nelegală, reiusul de a libera copie după un act, o ordonanță nelegală a 
unui președinte de Curte. cu juraţi (o ordonanţă de achitare, -când ver- 
dictul e condamnător), motivele chiar a unei hotărâri, etc.» 2 

Concepţiunea romană, concepţiunea naturalistă a dreptului, a 
pătruns, citaţiunile de mai sus o dovedesc adânc, în moravurile îranceze: 
forma rămâne, cuprinsul se schimbă. Obiectul de reservă al legistului 

„ irancez, iată stânca puternică de care se isbese t6te resoluţiunile răstur- 
năt6re. Nu trebue să ne abatem de la formele drâptului, căci ele singure 
ne feresc de soluţiuni pripite. Principiis obsta, sero medicina paratur. 

(Dreptul, 1891). . rana 

E.xcedentul veniturilor imobilului dotal peste | 
trebuinţele casnice, se pote el urmări în mânile femeei 
măritate, pentru datorii contractate de dânsa înainte de 

îi separaţiunea, de patrimonie ? | 
„___ Femeia nu are nici astă-qi încă drepturi egale cu bărbatul, de şi 
timpul nostru ţine în onre să alerge după idealul egalităţei și al îrăţiei. | 
Capacitatea ei e mărginită. propter îmbecililatem sezus.. Imobilul dotal 
e neinstreinabil guia facile ad persuasionem înducetur mulier. 

4 . 

  

ţ Pui Ri . - . ” 1) Curtea n6stră supremă, secţiunea I, prin hotărârea e! din 16 Ma! 'anul! curent, 
a anulat un act privitor la autentificarea unul testament,: după cererea testatârer, cu t6tă lipsa de recurs în interesul lege din partea "Ministerului justiţiel “ (art, 41 legea Curţel de casaţiune), - ! ” 2) Emile Chânon, Originss, conditions el effels de la cassations, pag. S9%-
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Nu există, din punctul de vedere îisiologie şi biologie, “nici o deo- 
sebire exenţială între bărbat şi lemeie 1), Supunerea dar.a lemeei, care 
continuă și în timput nostru propăşit, nu se pâte explica de cât prin 
cause istorice. Da | 

Femeia, îiind fisicesce mai slabă de cât: bărbatul (dar putându-l 
egala prin exerciţii, dovadă femeile-acrobate), şi tâte ființele mai slabe 
robindu-se în timpurile primitive, iemeia e la. început sclavă, dar ea se 
urcă pe scara socială potrivit cu propăşirea culturei. 

Seclavă la sălbatici, deja la începutul culturei ea are o condițiune 
socială mult mai bună. Moravurile rămân de sigur şi după prima înte- 
meiare a statului quasi-sălbatice. Este, observă Guizot, în viaţa sălbati- 
cilor Americei, în relaţiunile şi simţimintele ce ei pârtă în mijlocul pădu- 
relor, ceva ce reamintesce până la un punct 6re-care moravurile vechilor 
garmani 2), . . i „o | a 

Moravurile vechilor germani totuşi se deosibese esenţial de mora- 
vurile sălbatice. Femeia e sub tutelă la vechii romani, şi quasi sub tutelă 
la vechii germani. Gaius dice în acâstă privință: Apud peregrinos non 
similiter ut apud. nos în tulela sunt feminae; sed tamen plerumque 
quasi în tutela sunt : ui ecce lex Bilhanoriun, si quid mulier con- 
trahat, maritum. auclorem esse îubet aut filium ejus puberem. (Gaius, 

1, $ 193). — E | Ie 
Emanciparea îemee! merge de acum înainte pas la 'pas cu cres- 

cerea culturei: Cultura totuși luând o direcţiune falşă, domnind adică 
artele şi literatura îrumsă, însoţite de crescerea luxului şi de stricarea 
moravurilor (artes molliunt mores), şi nedându-se supremaţia, *ca în 
dilele nâstre, sciinţei exacte, industriei, meseriilor, emanciparea iemesi, 
în loc să fie un semn al progresului, nu e de cât un simptom al decă- 
decăderei statului şi a dreptului.. 

Dreptul roman mai noii dă de odată femeilor corupte, crescute 
pentru salon, lux, dolce farniente, drepturi egale: cu bărbaţii. Concubi- 
natul primesce ast-lel o premie și îemeia onestă e jertiită. Reacţiunea 
nu putea să nu vie, drepturile fără moravuri bune, nefiind de cât nisce 
ficțiuni nesănătâse. O lacrimă tremurând în ochiul unei iemei caste şi 
nenorocite, are o putere mult mai mare asupra spiretelor, de cât o teorie 
abstractă de egalitate și de îrăţie. e | 

Numai o fată cu o zestre mare mai.are acum. perspectiva să se 
mărite. Acâsta se vede din comedia lui Plautius «Trinumus» şi anume 
din aceste cuvinte ale lui Lesbonius: Nolo ego mihi te tam prospicere, 
qui meam egestaten leves, sed ut înops înfamis ne sim : ne 1mihi 

“hanc famam differunt, me germanem meam sororem în concubinatu 
tibi sic «sine dole» -dedisse magis,. quam în matrimonium. Zestrea - 

jucând dar un rol mare, densa trebue conservată neatinsă lemeei măritate. 
Deja instinctul de conservare, care e aşa de puternic, dictâză femeei 

-măritate să nu consimtă la înstreinarea zestrei sale, instreinare care i-ar 
pecetlui peirea. Când: insă e vorba de a se obliga zestrea prin datorii ce 
se 'contractâză şi cari se vor executa târdiii, pericolul ce o ameninţă e 

  

DV. LD. Biichuer, Die Stelluug des Menschen. în der Natur, 1869. 
2) V. Guizot; Histoire moderne, 2-e legon du cours de 1828, i 

Id
 

e
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cauza răului, aci trebue pusă secura. i , Ă | 

Legea Julia dar reprima abusul, -statuând că. femeia pâte să înstrei- 
neze bunul săii dotal, dar nu pâle să cauţioneze pe. bărbatul să nici 
asupra parafernelor nici asupra zestrei sale. Senatus-consultul Velleian 
vine apoi şi mai adaogă o nouă ocrotire pentru îemei, oprindu-le să cau- 
ţioneze peniru ori-cine ar îi. - Da a 

Sistemul acesta de ocrotire e mai puţin eficace. de cât sistemul 
vechiului drept. german, Codul. Napoleon “dar se reîntâree la ultimul 
sistem, pronunţă necapacitatea femeei măritate de a :sta în judecată sai 
de u ace vre un act juridic în numele săi personal şi pentru propriele 

mai depărtat şi: ea nu mai pote rezista seducţiunilor bărbatului. Aci este 

“ sale aiaceri, fără autorisarea bărbatului, şi proclamă: neinstreinabilitatea . 
nu numai a zestrei nemișcătore, ci (acesta este părerea domnitâre) și a 
celei mișcătore. | - a 

Regăsim „acelaş sistem în codul nostru civil, care pășesce în general 
pe urmele codului Napoleon, cu t6te. că-i putem atribui şi de astă dată 
o basă istorică, autorisarea maritală fiind sancţionată de $$ 1006 şi 1022 
codul Calimah şi de art. 2, cap. VIII, partea III, codul Caragea. Tot 
coniorm cu tradiţiunea țărei, deosebită de cea iranceză, codul Alexandru 
I6n 1 hotărăsce că îemeia măritată pote să înstreineze zestrea mobiliară 
"cu autorisarea bărbatului, sai la cas de retus din “partea . acestuia, cu 
permisiunea justiţiei (art. 12419 codul civil). Ast-fel dar, stăpână cum este 
pe zestrea ei mobiliară şi senatus-consultul Velleian fiindrabrogat, dânsa 
pâte dispune absolut de zestrea mobiliară și de veniturile acesteea, chiar 
cauţionând pentru bărbatul ei. - a 

" Imobilul dotal, din contră, fiind 'neinstreinabil (art. 1948 codul civil), 
întrebarea este -— şi întrebarea acâstu este tocmai obiectul studiului 
nostri — dacă veniturile imobilului dotal sunt şi ele imobilisate ?-Resultă 

din art, 1243 codul civil că veniturile zestrei aparţin în cursul căsătoriei 
bărbatului cu titlul de usufruct. Usuiructul insă e o desmembrare a 
propietăţei, un. drept real. “Imobilul dară dotal fiind neiînstreinabil, conse-. 
cuența este că şi usuiructul e neinstreinabil, aceea ce se hotărăsee expres 
în legea 7 codice, de rebus alienis non alienandis IV, 51, unde se dice: 
Suncimus, sive lex alienationem înhibuerit, sive teslator hoc f eceril 
sive pactio contrahentium hoc. admiserit, non solum domini alienali- 
onem esse prohibendum, sed eliam usufruclus dationem penilus pro- 
hiberi. - a e DE 

Usuiructul bărbatului totuși nu se întinde mai departe de cât sar- 
cinile gospodăriei maritale, căci legea (art. 1233 codul civil) definesce dota: 
„averea ce se aduce bărbatului, din partea sai în numele femeei, spre" 
a-l ajula să susțină sarcinile căsălorieă»..Daci r&măşiţa peste sarcinele 

„Căsătoriei e proprietatea bărbatului, de care el pâte dispune cum vrea. 
„Acesta răspunde şi cerinţelor echităţei. Dacă veniturile imobilului dotal 
ar îi nestreinabile în mâna bărbatului în dolatitatea lor, nimeni nu i-ar - 
acorda credit la cas de nevoe, aceea ce ar. prăpădi lamilia.. 

Femeea însă ure vre și ea un drept asupra excedentului care rămâne disponibil după ce s'aă îndestulat tâte trebuințele căsătoriei ? Presupunem . că dânsa în cursul căsătoriei, dar înainte de separaţiunea de patrimonie, contraci6ză o datorie valabilă, cu autorisarea bărbatului ei. Datoria acesta 
- Î
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ajungând la scadenţă.--înaînte -de separațiunea de patrimonie, creditorul 
are el saii nu dreptul să urmărâscă execuţiunea silită asupra exceden- 
tului de-care e vorba pentru îndestularea creanţei sale ?: Evident că nu. 
Excedentul aparţine în cursul căsătoriei: şi înainte de separaţiunea de 
patrimonie exclusiv bărbatului, densul singur avend dreptul de a lua 
îructele și veniturile și de.a primi. capitalurile averei dotale (art. 1242 
codul civil). Excedentul îiind ast-iel averea bărbatului, urmeză că el nu 
pâte să fie amanetul creditorilor femeei. Ori-cine în adevăr este obligat 
personal, e ţinui după lege de a împlini îndatoririle sale cu t6te bunurile: 
sale mobile şi imobile, presente și viitâre (art. 1718 codul civil). . 

„Dar să fie 6re adevărat că iemeia nu are nici după separațiunea 
de palrimonie vre-un drept asupra r&măşiţei veniturilor imobilului dotal. 

“peste sarcinele căsătoriei ? Jurisprudenţa îranceză răspunde că nu, lemeia 
fiind adesea dusă în ispită de- bărbat şi neputendu-i resista, și regimul 

„„dotal fiind toemai întrodus pentru a îace ca femeia să regăsescă zestrea 

- sa liberă de tâte îndatoririle anteridre, în momentul separărei de patri- 

monie sai al destfiinţărei căsătoriei. Acesta este o erdre evidentă. Excep- 

ţiunile sunt de drept Strict şi 'nu. se pot admite de cât pe temeiul unor 

texte positive. Punctul de plecare al jurisprudenţei iranceze este inten-. 

" țiunea presupusă a codului Napoleon, care e, se dice, de a menţine regimul - 

“ dotal aşa cum el se găsia consacrat în vechiul drept îrancez prin .jurispru- 

denţa parlamentelor. Jurisprudenţa. franceză conchide de aci că, cu t6tă 

lipsa de texte de lege concepute. în acest sens, zestrea mobiliară e nein- 

streinabilă şi veniturile. imobilului dotal neurmăribile în mâna femeei 

pentru datorii contractate de dânsa înainte de separaţiunea de patrimonie.» . 

Vechiul drept, îrâncez nu ne privesce şi nu pâte să aibă pentru noi O 

mai mare autorilate de cât textele legei nostre, lăsând a qice -că însăși 

doctrina franceză tăgăduesce premisei de mai sus, de la care pornesce 

jurisprudenţa Îranceză, ori-ce temeinicie 1). Textele legei sunt clare. Datoria 

contractată de femeia măritată, chiar pentru și interesul altuia, e vala- 

bilă, destul numai să existe autorisarea bărbatului. S'ar reintroduce senatus- 

consultul Velleian,: care e abrogat, dacă sar admite că femeia trebue să 

găsscă 'zestrea sa liberă de tote îndatoririle anteri6re, în momentul sepa- 

rârei de. patrimonie sai al desființărei căsătoriei. . - o 

-- Pemeia de sigur nu răspunde de datoriile sale personale de cât cu 

bunurile sale, contorm cu art. 1718 codul civil, dar articolul acesta adaogă . 

"că ori-cine este obligat personal, obligă bunurile şi veniturile sale pre- 

sente, şi viilore. Or, după separaţiunea de patrimonie, veniturile imobilului 

dotal aparţin femesi, incumbându-i ei de acum înainte să susțină sar- 

cinele gospodăriei (art. 1266 codul civil). Deci excedentul peste sarcinele 

_ căsătoriei face parte, după separaţiunea de patrimonie din averea femeei, 

“ Ea îl pote zisipi. E legal şi echitabil ca creditorii să-l potă urmări pentru 

datorii contractate de densa înainte de separaţiunea de patrimonie. Cât 

“pentru datoriile făcute de femee după separaţiune, t6tă lumea e de acord 

1) V. Aubry et Rau, V, 8 531 bis, text şi nota G. Editorii lu! Zaharie cad însă 

în contradicere, deducând din scopul regimului dotal, în lipsă de texte, că veniturile 

imobilului dotal nu se pot urmări în mâna femeel pentru datorii contractate de densa 

înainte de separaţiunea de patrimonie. Op. et loc. cit. $ 5338, nota 16, n 

pa , 

/
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că ele se pot executa asupra veniturilor ce rămân după acoperirea chel- 
tuelilor casnice.  . - - , e , 

“ Jurisprudenţa. n6stră pare a gravita către acestă soluţiune : | 
- «Considerând, dice hotărârea Curţei de casaţiune, secțiunea 1, cu 
No. 84, din 10 Martie 1879 (Bulet. Cas., p. 170), că după art. 1248 Şi 
1265 imobilul dotal e nealienabil; că dar am trebui să dicem că veni- 
turile averei dotale nefiind de asemenea declarate: nealienabile, acestea 
ar putea îi afectate la -plata datoriilor contractate de femee în cursul 
căsătoriei; că, admițând “acesta, veniturile. zestrei: s'ar înstreina. de la 
destinaţiunea lor, care este .de a ajuta și susţine sarcinele căsătoriei (art, 
1233 codul civil), ete.>. (Compară decisiunea casaţiunei române, secţiunea 
1, cu No. 99, din 11 Martie 1888, Buletin. Casaţ., pag. 199). O hotărâre 

„însă din lulie 1888 a Casaţiunei române, secţiunea I, consfinţesce de odată 
teoria opusă, statuând că veniturile zestrei. imobiliare sunt neurmăribile 
nu numai în mâna lemeei, dar nici în mâna moștenitorilor ei pentru | 
datorii contractate de dânsa înainte de separațiunea de patrimonie. Punctul 
de plecare evident al acestei soluţiuni este că femeia trebue să regăsscă 
zestrea sa liberă de tote îndatoririle anteridre, în momentul separațiunei | 
de patrimonie şi în momentul destacerei căsătoriei. Se pare dar că și 
pentru: noi vechiul drept îrancez, jurisprudenţa parlamentelor, trebue să 
aibă o putere mai mare da- cât textele legei n6stre. După desfacerea 
căsătoriei, ne mai putând să îie vorba de sarcini incumbând căsătoriei, și 
usuiructul imobilului dotal aparţinând bărbatului în cursul căsătoriei nunai 
din causa și în vederea sarcinelor căsătoriei, urmeză neapărat că dalo- 
rii.e contractate de iemee înainte de separaţiunea de patrimonie, trebue 
să îie urmăribile după. desfacerea căsătoriei în mâinele moștenitorilor, 
asupra totalităţei ructelor saă a veniturilor. imobilului dotal 1). (Dreptul, 
1889). Ă - - a A de a 

  

Pactum de quota, litis. — Nulitatea, de plin | 
drept a pactului de quota-litis nu mai are fiinţă astă-di.— 
Nulitate pentru cuvânt de dol. — Cestiune de fapt. — 
“Pactul unei jumătăţi, a unei atreia, sa a patra parte din 
quota litis e de fapt în cele mai multe. casuri râda do- 
lului. — Pedepsirea advocatului, a autorului dolului, pe 
cale disciplinară. — Seligovernmentul ca, pârghie pentru . - 

ridicarea prestigiului advocaturei. 
Tocmela prin care un advocat stipulâză de la clientul sâu jumătate; a treia saii a patra parte din valorea procesului, e adesea dol6să și deci „nulă. Advocatul are, de sigur, după legea civilă, drept la un onorar potrivit, 

dar nu e volnie. să stârcă prin dol un onorar din cale afară mare. Ba, în unele ţări, morala baroului e mult mai. rigurâsă de cât acâstă morală 

  

1) Rivitro, Jurisprudence de 2a Cour de cassation, No, 410, pag. 636; Mar- cade, asupra art. 155%, No, 4; Zroplong, IV, No. 3302 până la 3309; Daurent, XXIII, 0. 557, - . . . !
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civilă: advocatul, care îndrăsnesce să reclame un onorar cât de mic, e 
aspru dojenit, se trage de îndată în judecată disciplinară, e dat afară 
din corp *). i “ | : 

: In Franţa şi în Englitera, în adevăr, numai procuratoriă (avou6s, 
allornies), pot cere .un onorar anume hotărât-prin regulamente, iar advo- 

- cațiă saii oratorii se privesc ca nisce ființe mai înalte, cari nu trebue să 
se gândescă măcar la bani sai alte daraveri lumesci (lucrul dracului în 
casa popei!), avend menirea stintă să apere idealismul în contra materia- 
lismului, şi ţinuţi fiind prin urmare, să potrivescă îaptele lor cu vorbele 
lor, să pună demnitatea lor mai presus de mizeria vieţei. : 

Tot aşa la vechii Romani, în timpul 'procedurei clasice. Frocura- 
torul avea sarcina cea grea şi mecanică a proceselor, iar: aduocatul 

-(advocatus, patronus saii orator) venea în ajutorul impricinaţilor mai 
mult cu talentul şi prestigiul s&ă, şi nu era volnic să reclame bani pentru 

„munca sa 2), căci, făcând una ca acâsta, sar îi. coborât la trâpta unui 
neguţător, şi tot ce se ţine de negoț se privea atunci ca murdar. | 

| Ei bine, chipul acesta de a vedea nu mai are astă-qi nici cel mai 
mic cuvânt de a îi. Negoţul se consideră în dilele nâstre ca fiind tot asa 
de simandicos ca agricultura sai arta răsboiului. Nu mai există prin! 
„urmare, așa sar părea, nici un motiv ca să oprim pe advocati să negu- 
ţătorâscă, să na'i lăsăm să reclame drâpta răsplată a ostenelilor lor, săi 

- silim să riînjaseă la stele, să le cerem lucruri cu neputinţă. - 
_- Unul din bunii noştri advoecaţi a dis prin urmare, mai deună-di, 

apărând pe un coleg: dat în judecată pentru un pactum de quola lilis, 
că barourile din Franţa se jocă de-a Apostolii, de-a semi-zeii, şi că tri- 
bunalele îrănceze nu sai hotărât încă a le răpi musca ipocrisiei, pe când 
advocatul la noi (laudă Domnului!) e un om de afaceri, un muncitor a 

cărui muncă trebue să se plătâscă după principiile moderne de dreptate 
şi de economie politică. | i 

“ Prea bine. Bunul simţ vorbesce ast-iel. Imi rămâne totuşi o mare. 
îndoială. Adevărat să fie 6re, întrebăm, că economia politică modernă 
înlăturărca false, închipuite, plăsmuite, tâte idealurile vieței, şi nu cunâsce . 

de cât interesul material, spiritul de câștig, teșgh6oa ? Nici pesimistul cel - 

“mai, îndârjit nu pâte să răspundă da la întrebarea acesta. Nu ! Economia 

politică nu se pote așeza numai pe egoism, cum nu se pote întemeia 

căsătoria numai pe instinctul sexual 5). Cine ar lua masca sfințeniei, dacă 
mar exista în realitate chiar, ceva sfint pe lumea asta ? 

1) Un advocat francez, care ar reclama onorarul sii, s'ar şterge din tabloul. 
advocaţilor, pe cale disciplinară. V. Pandectes frangaises, V* Avocat, sect. VI, Hono- 

“ zaires, No, 1974. Pentru cuvinte de ondre, dice Gneist, advocatul englez nu e volnic 

să reclame un onorar. V. R. Gneist, Das englische Vernaltungsrecht, ediţ. II, Ş 122, 
- “pag, 1944, Sa E - ” - e 
- Fes „.9). Lex Cincia hotărăsce: Ne quis, ob causam orandam, donum munusve caperet, 
"2%, Gliick,. Pandecten, V, $ 369, pag. Ll5. V. şi Holtzendoriffs, Rechislezikon, V. Advo- 

” catur und Aunaltschaft. Advocatul putea să primescă un dar după isprăvirea proce- | 
_-- sului, dar nu putea să'l reclame: Quaedam, etsi honeste accipiantur, inhoneste tamen 

etuntur. - - , A . 
Pe 3) Y.-Roscher,: Grundlagen- der National-Oeconomie, 1888, edit. XIX, $ 11, 
p. 25, text şi nota 9, V. şi Adolph Wagner, Allgemeine oder theoretische Volks- 

-acirthschafislehre, ediţia 1, tom. ], $.133, p. 238, text și nota 28,
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Imprejurarea de sigur că advocatul sai oratorul cade sub asprimea 
disciplinară cea mai neîndurată, dacă, ori-cât i-ar arde alt-lel inima după 
bani :), nu-se arată măcar cu desăvârşire neinteresat fîaţă. cu lumea și 

cu clienţii săi, dovedesce cel puţin, că societatea, care năzuesce din 10te. 
„puterile la ceva mai înalt,. mai periect, mai măreț, și are nevoe prin 
urmare pentru existenţa ei chiar de un simbol al dumnedeirei, nu îngădue 
aleșilor poporului să dea pâlele peste cap, să se laude cu 'cinismul lor, 
să facă din mișelie virtute. | a - 

Advocaţii saii oratorii, în adevăr, cari. îndeplinesc un rol aşi de 
însemnat în societatea modernă, cari ai un glas precumpănitor în adu- 
nările obștești, cari dai cel mai mare contigent -pentru alcătuirea minis- 
terelor, cari se găsesc în capul tuturor partidelor politice, cari dai tonul 
de sus şi: mișcă masele de jos, cari pregătesc oraculele justiţiei, cari ţin 
sus stegul adevărului, dar alârgă une-ori şi la cârciocuri (non cognitionen 
judicis, sed . perturbationem requirunt 2), caută să 'îie neapărat supuși, . 
pentru binele societăţii, la disciplina cea mai neînduplecată. | 

Unde am ajunge Dumnedeule! dacă marii oratori, cari ati tâtă sârta 
„n6stră în mâinile lor, cari exercită asupra n6stră o. putere suggestivă așa 
de mare, cari ne propovăduesc religiunea cea nouă a dreptului şi a liber- 
tăţii, ar îi nisce lupi în piele de die, nisce 6meni de afaceri, nisce telali?. 
Stăpâniţi- lumea prin farmecul retoricei 3) v6stre; cum dar să nu cerem 

de la voi virtuțile cele mai înalte? Grija lumei şi amăgirea bogăției, încă 
cuvântul şi'l face neroditor.. . Sa | 

Nu cunscem încă şi.nu vom .afla pâte nici-odată o morală abso- 
lută. Regula «oneste vivere» e singura dogmă a moralei civile, şi acâstă 
dogmă nu are nimic de tainic, ea se mulţumesce cu categoria răului celui 
mai mic, ea însemnă că societatea nu pote trăi fără un' minimum de 
bună credinţă. Imperativul social: <Făţărnicesce-te!» (Scheine!) ajută, 
înlesnesce, mijlocesce desvoltarea morală 4). Intre mulţi făţarnici și farisei 
se arată atunci și câte un advocat sati orator în adevărata putere a 
“cuvântului, un vîr bonus dicendi peritus, un caracter neclintit. 

Așa a eşit din barourile îranceze un Berrger, pe care "1 admiră 
„ înşişi profesorii germani, plângând Germania că n'a avut nici-odată ast-lel 
„de oratori5). Așa ne arată Gneist că advocaţii engleji (counsels, barris- 

  

„_1) Tineri! advocaţi 'englej (afară de talentele strălucite)” precupetesc, ne spune Gneist, cu cele sfinte, căci fac curte, -în dosul culiselor, procuratorilor, (attornies, avouts), se întovărăşesc adică cu nisce 6meni de afaceri, ca să capete ast-fel o clien- telă. V. Gneist, Das englis”he Verinltungsrecht, eaiţ. ÎI, t. II, $ 122, p. 1944. 2) Advocatul saă “oratorul, care ţine la renumele săi, nu părăsesce nictr-odată calea cea dreptă, se întemeiază numa! pe argumente precise, nu întrebuințâză smecherii „(nihil ut opus sit simulatione et fallaciis, V. Cic,,: de oratore, II, cap. 16), . Şi 3) Retorica, s'a dis forte bine, are. efectul unul telescop, care .apropie de noi multe lucruri depărtate, Ce-ar fi legile, ce le-am împrumutat de la streins, fără obicsiurl. corespundătâre ? Caulă, așa dar, să facem: propăgandă pentru ideile morale, din carl. aă eşit acele legi, să entusiasmăm societatea peniru .dânsele, să creăm obiceiuri potri- . vite cu legile nostre. Cuvântarea caldă, „sinceră, stăruitâre a oratorilor, va contribui „mult la acesta. Si Pa o? ! - | 4) B. Jhering, Zivech îm Reci, 1, p: 579, e 5) ohler, Gesammelte Beitrage zum Civilprocess, pap. 578, mărturisesce, în adevăr : «Die Reden der grossen franzăsischen Gerichtsredner, wie d'Aguesseau Dupin, Berryer, bieten uns Muster ausserordentlicher rhetorischer Begabung und eines grossen
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ters, sergeants ol law) se deosibesc prin o mare onorabilitate în lucrările 
“lor, prin un simţ de ondre îdrte gingaș, prin un neclintit spirit de 'nea- 
ternare, care apără corpul lor şi însăşi magistratura de ori-ce atingere 

ce le-ar. putea veni de la samovolnicia partidelor .politice momentan 
domnitârel.. - - , - o | | 

Un apostol.al moralei religi6se, care potrivesce cu graiul săi cel 
înalt purtarea sa cea, îără de prihană, pote să tune şi să julgere în contra - 
fățarnicilor şi fariseilor, iar un simplu om de afaceri care, ea toţi muri- 
torii, are de sigur multe păcate de ispășit, ar îace mai bine să nu vadă 
tandăra în ochii altora, căci, dacă totul se. reduce la logica cea abstractă 
în serviciul interesului material, ce alta pote ieşi de aici de cât sofisticu 2), 
controversa cea turbată şi anarhia părerilor, care prăpăstuesce societăţile. 

Ori-cum însă şi ori-cât de bine-cuvântat, îndreptăţit, bine-făcător ar 

fi punctul de vedere de mai sus, credem totuși că idealurile bine înţelese 

ale dreptului, fără a pierde nimic din strălucirea lor, se pot mulţumi Și 

cu mai puţin, socotim în adevăr că t6tă viaţa nostră e ideală-reală, că 

ilosotul prin urmare nuw'şi ese din fire, asigurându-și hrana de t6te dilele 

(primum vivere, deinde philosophari), că advocatul nu stvârşesce o crimă, 

reclamându-şi dreptul săi, că banul nu este numai ochiul dracului, dar 

şi un nijloc puternic pentru propăşirea economică a, societăţii, 
„Nu avem prin urmare nici un cuvânt să cârtim, să protestăm, să 

țipăm în contra legilor, cari nu vor, să ştie de sistemul de mai sus și 

scobră morala socială cu o notă mai jos. Așa înlătură împăratul Claudius - 

legea Cincia şi hotărasce, în deosebire de acestă lege, că advocatul pâte 

-să reclame onorarul s&ii, destul numai să nu primescă mai mult de 10,000 

sesterţe pentru fie-care proces, sub pedâpsă, la din contră, de a îi urmărit 

după legea Julia repelundarum î). - Ia “ 

  

Eifers im Dienste gevwvaltiger rechtlicher Ideen. IHiitten vwir Jahrhunderte lang solche 

Redner- besessen, wie Frankreich, so wăren gewiss so unrichtige Entscheidungen wie 

die: Qass die unreelie Concurrenz nur die Moral, nicht das Recht beriihre, oder dass . 

der Schadensersatz sich auf den pecunitiren Schaden beschrânken miisse, in Deutschland 

- Tângst îiberwunden ; die Ideale im Recht wiirea lăngst schon anerkannt, und Fragen, 

wie iiber Klagbarkeit des Ehemakellohries wăren lingst schon în gleicher Veise gelost, 

wie sie in Frankreich un England gelâst sind>. e . Sa 

1) 2. Gueist, opul citat, II, pag. 1243, dice, în resumat: «Advocatura e dela - 

__secoțul al 15-lea încâce singura treptă de la care se pote ajunge la. magistratură. 

- După legile mat noul, nu pste să fie numit în magistratură de cât acela care a făcut 

- o practică 'de 15, 10, 7 sai 5 ani in adrocatură. Adrocaţii mişiună în parlament, şi 

a dec o înriurire socială covârşitâra. Intrebuinţeză et însă acâstă putere mare socială 

„ca să facă din magistratura neamovibilă unealta lor? Ferâscă D-deiă.! Există, din con- 

tră, o mare armonie, frăţie, unire, între avocaţi şi magistrați, Advocatul, şi după ce 

a intrat în magistratură, rămâne în corporațiunea advocaţilor. Petrecerea împreună a - 

advocaţilor şi 'a mazistraţilor în corporațiuniie  advocaţitor ([nus), prâuzurile comune 

“la termeaele. de judecată, călătoriile - circulare făcute “împreună, îl unesc într'un legă- 

mânt simpatic şi frăţesc. Neatârnarea advocaţilor dă ua razăm puternic întregului 

“sistem judecătoresc». i ae E di 

y) Carneades era acela care se distingea mai mult prin elocința sa cea sofis- 

__tică. Făcând într'o 'di lauda justiției cu o retorică fără semăn, publicul a bătut din 

palme cu un entusiasm ne mat pomenit, dar oratorul "şi-a sfirşit cuvântarea sa, dicând : 

didine voii vorbi în contra justiției cu aceiași vervă! (Cicerone ' vorbesce de Car- 

neades în scrierea sa De oratore, cartea a doua, cap. XXXVI). ” . Ne 

--3) Claudius a hotărât lucrut ast-fel, cu tâtă împotrivirea Senatului. Nero firesce 

a dat'un minut precădere părere! contrare a Senatului dar s'a resgândit în cele din:
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„Chipul. acesta de a vedea -ne interesâză pe-noi mai mult de cât 
ideia contrară, care a r&sbit în Franţa şi în Englitera, căci dintr'insul a 

- încolţit treptât=treptat o stare a dreptului, care s&mănă cu cea domni- 
-t6re şi astă-qi încă în Austria, Germania 1), România. De la secolul al 

treilea încoce, în adevăr, s'a: şters de fapt t6tă deosebirea între advocaţi 
și procuratori, cei dintâi singuri represintând de acum înainte părţile .. 
împricinate dinaintea tribunalelor 2), şi -având drept la anume faze pentru 
ostenelile lor 3). | 

Noi ne-am ţinut tocmai de acâstă tradiţiune. Dovadă: lipsa..la noi 
de procuratori (avou6s) deosebiți de advocaţi. Advocaţii noștri îndeplinese 
și serviciul procuratorilor, Acelaş lucru în Austria, Germania, etc. In aceste 
de pe urmă ţări saă hotărât deci, potrivit cu tradiţiunea de mai sus, 
prin anume legi, onorariele cuvenite advocaţilor (Gebiihren der Rechts- 
anwălte): în procesele civile, după valârea litigiului, iar în procesele 
penale, 12, 20 sati 40 de mărci, după deosebirea, instanţelor +). 

Regulamentul organic al Valachiei, în secţiunea VII (pentru advocaţi) 
pag. 575 (art. 14), hotărăsce de asemenea: N 

«Plata advocatului va fi de la cel ce Pa însărcinat să se judece în 
locul săi, după clasificațiunea următere : E 

<a) pentru pricini până la 10,000 lei câte 10 la sută; . «b) pricini de la 10,000 lei în.sus până la 50,000 lei câte 5 lei 
a sută; | E i 

<6) pricini de la 50,000 în sus până la 250,000, câte lei 3 Ia sută, 
şi apoi pricina ce ar coverşi prețul de 250,000 lei în sus, până .la ori-ce 

„Sumă, se mărginesce tot întracestă taxă, însă luarea taxei va îi întregă 
numai de la pricinile câştigate 5), iar. de la pricinile pierdute va îi pe jumătate». a a | o Textul acesta atinge par'că! pactul de quota litis. Intrăm prin urmare acum în însuși miezul cestiunei n6stre, «Regulamentul organic, die unii, defige el însuşi onorariele advocaţilor şi acesta: prin un pactum de quola litis». Advocatul, hotărăsce Regulainentul organic, are drept la 100, _59/o 80%]0. Volnice sunt prin urmare părțile, dacă găsesc cu cale, să toc- 

  

urmă şi a orânduit: cut litigatores pro patrocinio_ certam justamque. mercedem darent>. Edictul lu Claudius sa întărit apoi de Traian. Codul Justinian menţine acâstă stare a dreptului. Însuși maximul, peste care nu se pâte trece, rămâne sub corpus juris acelaş ca după edictul lu! Claudius. In adevăr, maximul Ge centum aureos (100 de galbeni) de care se vorbesce în L, 1, $ 12,- Dig. 50, 15, etoțt una cu 10.000 de sestertie. V. Glit, Pandecten, tom. V. $ 369, pag. 116—117, text şi nota 32, PR Ă 1) Die Rechtsanwaltsordung din 1 Iulie 1818, hotărăsce ($ 8) că fie-care tribunal are un număr mărginit de advocaţi singuri autorisaţi să represinte acolo pe impricinaţi, 
tribunal îl învoesce acâsta ($ 27). In adevăr, de la secolul al treilea încâce, numărul advocaţilor era pentru fie-care tribunal anume hotărât, advocaţi admiși trecându-se în matricula tribunalutul. respectiv, _ - a „_„: 2) In Franţa, din contră <lavoeat ne reprsente pas son client», Laurent, Droit civil frangais, t. XXVII, No. 335 in fine... - „- : " a: 3) Holtzendor]fs, Pechislezilon, V* Advocatur und Anwaltschafli. pn - 4) Regulamentul german (Gebiihren-orânung fiir Rechisiinwalte) din 7 Iulie 1879: $ 9 urm. şi 63 urm. şi Regulamentul. austriac (Advocaten-Ordnung) din 6 Iulie 1868 Advoc 5) „Pegulanientul eceman nu pisosibesce între pricinile câştigate şi cele pierdute, altul, în adevăr, în deosebire de un tela], s abstracţiune făcând de isbânda afacerel, o? 9 Plătesce pentru căutarea procesului,
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mâscă și 50% sai 800J. Ordinea: publică, așa cum 0 înţelege Regula- 
- mentul organic, nu se. împotrivesce la acesta i). E 

Nu împărtăşim părerea acesta şi socotinţa n6stră este din contră 
că prescripţiunea de- mai sus â Regulamentului organic nu se ocupă nici 
de aprâpe nici de departe cu pactul de quota litis. In adevăr, regula- 
mentul german (Gebiihrenordnung fir Rechtsanwălte) din 7 Iulie 1879, ca 
şi Regulamentul nostru organic, hotărăsce un onorar de advocat mai mare 
sau mai mic, după val6rea litigiului, dar dreptul german osândesce totuşi 
liră milă pactele de quota litis. - . | - ! 

Așa a condamnat consiliul de disciplină (Ehrengerichtshot) al advo- 
caţilor germani prin hotărârea din 29 Septembre 1890, pe un advocat la 
50 mărci amendă, pentru că a stipulat de la clientul să&ii drept onorar 
a patra parte din val6rea procesului (pactum de quola litis) şi desvoltă 
-că un asemenea pact înjosesce pe advocat la rolul unui tovarăș al părţii 
impricinate, aceia ce nu se potrivesce cu demnitatea și prestigiul corpului, 
puţin importă de s'a mai întrebuințat sati nu o anume uneltire viclenă 2). 

Printr'o altă hotărâre din 27 Iunie 1894, consiliul de disciplina 
german a condamnat pe un advocat la o dojenire şi o'globire de 500 
mărci, pentru că a tocmit de la o văduvă săracă, peste taxele legale și 
plata cheltuelilor, un onorar de 10%/, din val6rea procesului (pactum de 
-quola litis), pe motiv că onorarul de 10%], era în speță în afară de 
ori-ce proporțiune cu serviciul făcut 3). | 

Acestea. dise, să ne ocupăm acum mai de aprâpe cu pactul de quota 
litis. L. 5 Cod. de postui. I[,.6, hotărâsce'lămurit: «Praeterea nullum 
cum to litigatore, quem in propriam recipit fidem, contracţum ineat 
advocatus, nullum conferat pactionem t)», iar glosa-tâlmăcesce lucrul ast- 
îel :. <ergo emere vel alias contrahere' cum clientulo non potest, guia 
-omnia daret propter timorew lilis, sicut întirmus propter limorem mortis», 

Va să dică, 'advocatul, care sa îăcut stăpân pe voinţa impricina- 
tului (quem in propriam recipit tidem), speriându-l că va pierde judecata, 

-dacă nu va jertii o parte mare din valdrea procesului, nu.e volnie să : 

1) V. Gr. G. Păucescu, Profesiumnea de advocat și convențiunea de quota litis, 
în Dreptul, 1875, No 11, pag. 88. Pactul de quota litis, dice în cele din urmă acest 
autor, e nul, cu t6tă. disposiţiunea contrară a Regulamentului. organic. De ce? Pentru 

__-că, «ca să interpretăm legile -nâstre, trebue să ne servim, nu de tradiţiunea naţio- 
nală, ci de fradițiunea francezii». Nu avem de cât să citim art. 1912 codul civil, ca 
să ne încredințăm îndată de absoluta. netemeinicie a acestul chip- de a vedea, ! 
j 2) V. Die Entscheidungen des Ehrengerichtshofs fiir deutsche Rechisanălle, 
„herausgegeben von dem Schrififiihreramte des deutschen Anialisvereins, tom. V, 
1892, pag. 12—7, Adăogăm că după 8 93 Gebiihrenordnung fiir Rechisanvălte din 
1 Iulie 1879, advocatui pote să toemescă în scris un onorar mal mare de cât cel pre- 
"vădut în Regulament, cu acestă mărginire însă, că, dacă a stipulat un onorar peste 
me&sură de mare, tribunalul, cerând mai întâl avisul cousiliului de disciplină, îl pote . 
reduce la suma prevădulă în regulament. . - - - ! 

3) V. op. cit, Die Enstcheidungeu des Ehrengerishishofs fiir deutsche Recht. |. 
sanitălle, ete», tom. VII, 1896, pag. 120—126.- Consiliul de disciplină al advocaţilor 
"germani hotărăsce însă, de altă parte, că, când e vorba, nu de un proces pendent, 
"ci de o cumpărare de incheiat, advocatul nu săvârşesce o abatere. disciplinară, stipu- 
lând o aliquotă parte a valdrel. V. op. cit., tom. V, pag. 133 şi 140. 

4):Y. în acelaşi înţeles: L. 53 Dig. de pactis, II, 14. L. 1, $ 12. Dig. de extra- 
ordinaria cognilione, 50, 13, L. 7. Dig. mandati vel contra,-17, 1; L. 6, $ 2 Coa, de . 
postul. [1, 6; . e . ! | - , 
——— . . - -
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contracteze cu o pers6nă, pe care a hipnotizato ast-lel, lipsind”o de voința 

ei liberă, căci, -dacă i sar îngădui una ca acâsta, clientul 'i-ar promite 

tot de îrica pierderei procesului (quia omnia daret propter' timorem litis), 
Există prin urmare, după codul Justinian, o presumţiune şuris ef - 

de jure, că clientul. a prornis advocatului săi o quota îilis, nu de bună 
voe, ci de frâca pierderei procesului, adică că pactul de quota lilis sa 
încheiat malo more. Tocmela de quota litis este, într'un cuvânt, zulă de 
plin drept, tără deosebire de se. dovedesce sau nu de fapt existenţa unei 
vătămări sai a unei uneltiri viclene 1). . 

Ei bine, credem că legiuirea justiniană, hotărând lucrul ast-iel, 
merge prea departe, căci, dacă stipulaţiunea unui _onorar de 500 sai de 
250| cuprinde în sine, în cele mai multe casuri, o dovadă pipăilă că 
advocatul a tras pe sidră pe clientul sti, cu t6te că și o asemenea alcă- 
tuire pote să fie în unele casuri excepţionale nedol6să, toemirea, din 
contră, a unui onorar de 100%/, saii mai puţin nu tradă de loc existența 

„unui dol, dacă împrejurările nu dovedesc excepţional contrariul 2). . . 
Regula dreptului roman, care dice că tâte pactele de quota Iilis 

sunt nule de drept, cu exclusiunea a ori-ce dovadă contrarie, ar fi îndrep- 
tăţită numai ducă experiența ar învedera că t6te pactele de quota lilis 
fără nici o excepţiune se nasc din dol, pe când observaţiunea faptelor și 

“practica făcută de secule statornicesc, din contră, că unele pacte de quota 
litis-au un caracter neprihănit, nu coprind nimic de neertat, nu deștâptă 
censura. : . a] 

Ori-cum, sciut este că t6tă lumea avea, în trecut, «un cult fanatic 
pentru -dreptul roman, care trecea în 'ochii tuturor, nedeosebindu-se încă 
grâul din neghină, drept o rafio scripia. De aceea vedem că «Les Eta- 
blissements de Saint Louis», chap. 14, 'și-aii însușit regula de mai sus a 
compilaţiunei justiniane în întregul ej, îără cea mai mică schimbare. Codul 
Napoleon, din contră, se ieresce înţelepţesce a o reproduce?) şi lasă aşa - 
dar lucrul sub împărăţia principiilor generale de drept... 

„_Ohardon învaţă. prin urmare: «Le traite n'est pas nul de plein 
droit, et-s'il ne contient aucune injustice, il doit Gtre maintenu; mais si 

le, client 'en 6prouvait un grave prâjudice, les juges, pânâtres de Vesprit 

  

1) V. Gliick, Pandecte, V, $ 310, pag. 192, text şi nota 44. V. de asemenea 
„_ Chardon, Du dol et de la fraude; tom. III, No. 621, pag. 443, 

2) Regulamentul nostru organic hotărăsce fără excepțiune un onorar de 10%, . 
„pentru pricini până la 10.000 ler. Greşală! Ar fi de sizur Jefuită văduva săracă, dela. 

care advocatul ar lua 10%/, pentru o afacere de 500 ler simpla și siguri: dedusă în 
judecată.. (V. decisiunea disciplinară germană de mal sus). Ce să qicem? Boeril sunt 
cum 'se, vede singuri! împricinați, la care se gândesce Regulamentul! organic, şi pentru 
boeri clasificațiunea: Regulamentului organic are un bun cuvânt de a fi, 
__„„__3) In zadar s'ar opune că art. 1597 c. Nap. (art. 1309 român) consfinţesce implicit 
nulitatea pactului de quota litis. Părerea acesta ar fi de sigur stirnită fără temeiă. In 

- adevăr, art, 1597 cit, opresce pe advocaţi,: etc. să se facă cesionari de drepturi liti- 
ise, cari sunt de competința Curţei*de 'apel în-a cărei circumseripțiune' îşi exercită 
uncţiunile lor, Pactul de quota litis, din contră, nu'e o cesiune. sati o vindare, ci un 
mandat saii o locaţiune de servicie. în care se stipuleză - drept onorar o parte din 
Moti re pricinei. V. Aubry et Rau, Cours de droit civil francais, ediţiunea a patra, 
5 “1 »$ 5 5, pag. 323, text şi nota 12. V. apoi Laurent (op. cit., tom. XXIV, No. 

„ Aarcade însă (t, IV, art. 1597, No. Il)-şi Gr. G. Păucescu (Dreptul, 1815, No. îl) aplică în asemenea cas. greşit art, 1597 c. Nap. sai art..1309 român. î -. - . , _ . . . 
Dată
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de lancienne l€gislation, verraient dans ce prâjudice la preuve que lavo- 
cat, en abusant de son ascendant sur son. client, s'est rendu coupable 
dun veritable dol> (art. 1116)9). - ae 

Trecem acum la. dreptul nostru, codul nostru civil, de şi calcă pe 
urmele codului Napoleon, hotărăsce totuşi — laudă lui ! — că codicii Cali- 
mach și Caragea și ori-ce alte legi anteridre, ordonanţele domnesti şi . 
instrucţiunile: ministeriale din ambe Principatele-Unite, nu sunt abrogate, 
întru cât sunt coniorme regulelor prescrise în presentul codice, aceea ce 
însemnă Îără îndoială că, pentru o mai bună lămurire dă legei n6stre 
civile, ținuți suntem să recurgem la: tradiţiunea n6stră și nu la tradi- 
țiunea lranceză. .. , . - Se 

| Cum dar înţelege tradiţiunea n6stră pactul .de quota litis? Regula- | 
mentul organic al Valachiei, o spunem încă odată, nu face alta de cât 
a aşeza o tarilă pentru onorariele advocaţilor, mai mare sai mai mică 
după valdrea. pricinei. Ce este însă pactul de quota litis? Este pactul, 
prin care advocatul stipuleză de la clientul săă, peste tazele legale, drept... 
onorar o parte din ce va câştiga acesta de pe urmă pe calea judecăței2). 

Cade, prin urmare, sub bunul simţ că o lege regulătore numai a 
taxelor advocaţilor, tără vre-o altă disposiţiune, nu coprinde în sine nici 
oprirea, nici ertarea pactului de quota ditis. Nasce așa dar întrebarea: - 
Regulamentul organic tăcend, nu trebue să ne întârcem la codul Justinian, 
care declară nul pactul de quota litis, ca la o tradiţiune sigură a ţării 
Muntenesci? | Su - | 

Trebue să deosebim: E vorba de un principii al dreptului.roman, 
-„ care nu-sa aplicat, nu sa consultat nici-odată de strămoșii noștri? 

1) Chardon, op. et loc. cit. tom. Il, No. 621, pag. 413—444. Majoritatea auto- 
rilor însă, în deosebire de Charon, aplică, în asemenea cas, nu art. 1116 (906 român), 

“ci art. 1133 (958 român). V. Lurombitre, Theorie et practique des obligatious, t. 1, 
art. 1133,.No. 10 urm. Denmolombe, Cours de code Napolson, t. XXIV, No 378. Aubry 
ct. Rau, op. cit. t. IV, $ 345, pag. 323, nota 12, Laurent, opul citat, tom XXIV, No. 
V0. Inţeleg re aceşti de pe urmă autori, dând ast-lel precădere art. 1133 cit, că pac- . 
tul de quota litis e a priori olos, nelicii, contrar ordinei publice saii bunelor mora- 
vur1? Fără îndoială-că nu. Nici vorbă, în adevăr, de o clausă contrară ordine! publice 

-şi bunelor moravuri, când un advocat tocmesce de la-clientul săă drept onorar 1U%/, 
sai 50], întrun proces complicat şi supus la multe învăluiri de procedură. E vădit 
lucru că nici autori! de mal sus nu merg până a înfiera o asemenea stipulaţiune ano- 

". dină In adevăr, Laurent (op. et loc. cit) citâză drept exemple de quola litis: le tiers 
"ou la molid. Ahl dacă deosebim ast-fel o quota litis mică, moderată, âreptă, deo 

quota litis din cale afară mare, îndrăsn€ţă, nelicită, sare în ochi că e lăsat judecăto- 
"- sului să hotărască în fie-care cas particular de s'a trecut sai nu peste măsura cea 

cuviincidsă. O altă cestiune este aceea de a se sci dacă profesiunea de advocat este 
saii nu necompatibilă cu acea de comerciant ? Inalta Curte, prin hotărârea sa din 14 
Maiu 1897 (Dreptul, pe 1897, No. 41), decide că «un advocat înscris în tabloul de 

„ordine -al' unul baroii nu pote fi exclus pe temeiul unul regulament al consiliului de 
disciplină, care ar prevede o asemenea incompatibilitate, de dre-ce regula nientele con- 
trarii legei nu pot avea nici o tărie». Cum contrarii legei? Un lucru pâte să fie con- 
irar ordine! publice şi .bunelor moravuri, de şi nu'e oprit prin „o anume lege! Nu-e 

„treba legel să hotărască ce este şi ce nu este o abatere disciplinară! «Interesant ist, . 
- dice un scriitor, die eistimmige Meinung der Richter und Advokaten în llannaver, dass 
ein Advokat keine Bank oder Escomptegeschilte betreiben kânne; dies svurde als. 

_" unvereinbar 'mmit den Pflichten eines. Advokaten angeschen 1terden, (Malachonski: 
«das Gerichiswessen und'.aie Advokatur im Deutschland 896, pag. 70). - 

2) Qliicht,- Pandecten, tom. V, $ 310, pag. 120 şi nota 39, -: 

a.
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Dreptul roman nu e atunci în acâstă privință. pentru noi de cât un ideal 
abstract. Avem a îace din contră cu o regulă din corpus furis, care sa 
împămiîntenit în ţările române, a intrat în obiceiul pământului? Codul 
Justinian are atunci pentru noi putere de lege. Ce este însă obiceiul 
pămîntului ? Codul Calimach ($ 13) r&spunde : | 

"- «Obiceiul. pămintului este acela carele, în curgere de mulţi ani, 
deobşte păzindu-se, şi întru judecători cercându-se, s'a întărit și cu chipul 
acesta a dobândit putere legiuită». | , 
„Firesc iucru. Nu trăim într'o lume locuită cu 6meni din lună. O 

lege prin urmare, de care ne despart atâtea secule, și care a avut pururea 
la noi numai o existenţă abstractă, lunatecă, nepipăibilă, nu se pote dice 

„că este pentru. noi o lege reală, tangibilă, vie. Basilicalele 2), prin urmare, 
pot trece drept o tradiţiune nestrămutată a nemului românesc numai 
întru cât aii prins rădăcină la noi, ai lăsat urme practice în trecutul 
nostru, S'ait păzit neîntrerupt în curgere de mulţi ani. 

| Ce vedem însă? Nu cunoascem nici o hotărâre dată sub stăpânirea 
codului Caragea, care să îi adus la îndeplinire regula romană de mai sus, 
„Toţi advocaţii însă, ne spune regretatul Dem. 0. Popescu, obicinuese a 
contracta adesea pacte de quota litis 2). Și, cu tâte astea, vechia nâstră 

__ jurisprudenţă n'a avut nici-odată prilejul să înfiereze o tocmelă de acest 
“fel | Legea romană, care declară fără tărie pactul de quota litis, era prin 
urmare o literă mârtă pentru noi. De , 

In” Moldova, din contră, codul Calimach constinţesce anume tradiţiu- 
nea romană, hotărând ($ 1172): «<Atară de toemelile pomenite în locul 
cuviincios, sunt fără tărie următârele (3): Dacă un advocat se va locui, 
ca să îa o hotărâtă plată 3), dar Ş 1172 e. Calimach (cont, $ 879 austriac), 
care se rostesce ast-lel, n'a avut un traii lung, înlăturat fiind prin oficia 
Ministerului dreptăţei. din 3. Iulie 1847, care orenduesce ritos că cuechilul 
rămâne în dreplale a cere de la âncredințălorul sii aceea ce i se 
cuvine după legi saă alcătuire» +). . . 

E vădit lucru prin urmare, că oprirea pactului de quota lilis, aşa 
„cum a croito codul Justinian, adică în înţelesul că legea însă-şi numără 

Ga Driori 0 asemenea stipulaţiune printre causele neiertate, declarând'o 
îără tărie, e contrarie tradițiunei din țara jluntenescă, abrogată în Moldova, 
streină textelor codului nostru civil de astă-di, ba cu desăvârșire nepo- 
îrivită cu art. 960 cod; civ., care hotărăsce ritos : <dolul nu se presumă». 

  

32 1) Nulitatea pactului de quota lilis e consfințită şi de Basilicale,. Cartea XI tit. |, 
5 - - - 

2) Dem. C. Popescu, în Dreptul, pe 1892, No. 66, pag. 524. IN ! 3) Legiuirea Moldovei din 11 Iunie 1839 asupra aşezământulul vechililor are în 
vedere $ 1172" Calimach, când dice: <nu este ertat a se face alcătuire între încredin- 
(ilor „gi datre vechii, ca, puind vechilul cheltuelile, să ia jumătate din lucrul câştigat - rin judecată, pentru că acesta, .pe de o parte est ită y „> (V. codul 
Poti ea oBe p P ste oprită de leg”, ete.» (1 codu 

4) V. codul Pastia, pag. 778. Aceeaşi sârlă a avut şi partea carespundătâre din $ 819 austriac. Josef Krainz, neuitatul mei profesor, lămuresce lucrul ast-fel: «$ 879 No. 3 (oprirea tocmirei unul onorar pentru căutarea unul proces) e abrogat prin <Advo- .. „ catenordnung> din-6 Iulie 1868. Oprirea pactului de quota litis nu mal are prin urmare de acum înainte nici o ființă». V. Krainz, System des osterreichischen allgemeinen Frivatrechts, aus dessen Nacllass heransgegebeii von Pfaff, LI, $ 315, text şi notele 15“şi 16. Compară şi $ 1163 austr, corespundător cu $ 1551 Calimach.. * EN *
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Urmeză însă 6re de aici că, unde sub stăpânirea tradiţiunei romane, 
advocaţii trebuiaii să fie nisce omenă ideală, ei caută să nu mai fie astă-di 
de cât nisce dmenă de afaceri, că munca . inteleetuaiă, îndumnedeită 
altă dată, e materialisată astă-di, că cele sfinte s'aă târit în noroiii? 
Nu, de o sută da ori nu! Din contră, credul modern este că nu numai 
profesiunile liberale, dar 6menii în general trebue să sa gândâscă nu numai 

| la burta lor, dar şi la idealurile vieţei.: 
Insăşi masele pun de sigur astă-di, pâinea lor de tâte dilele fiind 

odată asigurată, mai mare preţ pe. cultura spiritului şi a inimei, de cât 
pe iosnicul interes material. Ba, [ngels dice că proletarii discută astă-di 
cestiuni de astronomie, etc., cu mai mare pricepere de cât mulți burghezi, 
că Strauss (Leben Jesu), Shelley, Byron, Bentham, numără printre ei 
cei mai mulți cititori!), şi am putea prin urmare să dicem că însăși 
munca corporală şi manuală sa spiritualisat în dilele nostre 2), 

- Lozinca seculului nostru, în adevăr, este că nici negufetorul, care 
cunbsce şi trebue să cunâscă.omnes. vias. pecuniae, nu se cade să lie 
numai şi numai un um de afaceri, că însuși un Shylloci; trebue să aibă 
simţul s&i deschis pentru idealurile lumei3), că mârșava, lăcomie trebue 
aspru urmarită *), că vechiul «laisser faire, laisser aller> nu mai prinde. 
„astă-di, că statul, legiuitorul, judecătorul, ţinuţi sînt să cunâscă tâte 
cărările, pe cari umblă irauda, şi să vie de hac celor nesăţioși și samo- 
volnici. . A „ „. 

Ei bine, dolul -se pâte lesne îurişa în daravera dintre advocat şi 
client. In contractele dintre un advocat și clientul fără mijoce,: dice neui- 
tatul mei amic Alex. Ozpilolin, tot-d'a-una advoeatul dicteză condiţiu- 
nile. Acelasi scriitor adaugă: «Pe lângă advozaţii a căror clientelă cresce 
sau scade după cum partidul politic din care lace parte este la putere 
Sai în oposiţiune, cutare advocat este mai mult căutat la cutare instanţă 

DY. Engels, Die Lage der arbeitendea Klassen în England, ediţiunea din 
m. 949 şi 909. . i 

189, PoE ia totuși caută în comentarul: lui Laurent (Droit civil francais, tom. 

XXVII, No. 233—336) un sprijin pentru părerea lor că advocatul nu mal trebue să fie 

astă-q1 de cât un om de afaceri. Co are a face însă ? Insuşi Laurent (op. cit. No, 

336), “zecunâsce <qu'ane foi nouvelle doit Glre prâchee non seulement ă ceux qui exer- 

-cent les professions liberales, mais ă toutes les classes de la soci6te», , 

" 3) V. Kohler, Schakespeare vor dem Forum der Jurisprudenz, 1883, pag. 95: 

  

_<Das Shyllock nicht nur abgewiesen, sondern bestrait wird, ist nothig, um den sieg zu 

krânen, mit dem die nene Rechisidee verklărend eintritt>, Kohler apără prin urmare 
idealul dreptului în contra litere legej, chiar Jhering, din contră, se închină la buchea 
legei şi când ea ar folosi unui mărşav cămătar ca Schylilock (V. Jhering, hampf 

i RD avem numal art. 392 cod. pen. (406 fr.) care hotărăsce: <Orl-care va - 
specula asupra trebuinţelor, slăbiciunilor, patimilor unul minor, ca să'l facă să subscrie, 
se va pedepsi, etc.>, dar legea n6stră penală tace şi prin urmare nu pedepsesce pe 
cămătarul care speculeză spiritul de risipă a persânelor majore, dar uşore la minte, 
simplicitatea, claselor - muncitâre, nevoia celor lipsiţi de mijlâce. In lipsă de sigur de 
o anume lege, faptul de-care e vorba, învață Reinwald, (das Wuchergeselz), nu. se 
pâte califica nici înşelăciune, nici concusiune, ete. Art. 493. cod. penal belgian hotă- 

răsce din contră ritos: «Qinconque aura Pabitarellement- fourni des valeurs, de quelque 
maniâre que ce soit, ă un taux excedent litErât Icgal, et en abusant des faiblesses _ 

ou des pussions de Pemprunteur, sera condamnâ,..». Condiţiunea «habituellment > nu 

se cere de legea germană din 1882, 

z
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judecătorescă, pentru că se crede-că aci ar avea 6re-care influenţă 

asupra judecătorilor 1). i Ie . 

"* Dolul firesce nu se presupune (art. 960 cod. civ.), dar băgaţi de 

s&mă că pactul de. quota lilis pârtă adesea pe frunte chiar semnul neiîn- 

doelnie al. fraudei, câci e sigur că jumătate din valdrea pricinei nu se 

cere şi nu se dă de cât, dacă este o taină la mijloc, dacă dracu se 

bagă în aiasmă, dacă se întunecă -orizontul dreptăţei, căci «le dâsir de 

s'enrichir par. toutes les voies bonnes ou mauvaises se r6pand dans tous 

les rangs de la sociâi6 et cette mauvaise passion ne recule devant rien> 2). 

Fără îndoială, faptul că advocatul mei m'a făcut să-i asigur o sumă 

- fabul6să, dacă va dobândi câștig de causă -în procesul meii, dovedesce 

fârte lămurit că slătuitorul mei juridic s'a -îolosit ast-iel cu șiritenie de 

greşâla, în care am cădut ei, credând că s6rta procesului mei atârnă de 

la o.plată -de telal cât se pâte de mare, în loc simi deschidă ochii şi 

să mă înveţe că judecâta se hotărăsce în afară de ori-ce suggestiune 'sail 

“înriurire interesată. Da sa E - | 

Nici vorbă, aşa dar, împrejurarea singură .că advocatul meii sa 

însărcinat să plătâscă din punga sa tte cheltuelile - procesului, nu in'ar 

îi înduplecat de loc, dacă nar îi:mijlocit un chanlage, o misificaţiune, o 

- coţeărie, săi” hărăzese nici una nici. alta, jumătate sai a iveia parte din 

ce voii câştiga pe calea procesului, căci o combră așa de. mare, un 

asemenea berechet, un aşa chilipir, ssm&nă mai mult cu o plată de telal:), 

de cât cu un onorar de advocat. o J e 

Este prin urmare mai presus de ori-ce îndoială că, dacă împreju- 
„rările causei nu stubilese excepţional contrariul, însăşi existenţa pactului, 
prin care un avocat se face tovarăș cu clientul său, tocmesce 30%; sai 

250|o din val6rea procesului, îşi însușesce ast-fel un magol, - dovedesce 

limpede şi lămurit că advocatul, ca să ajungă la ac6sta, a cântat clien- 
tului său: «Bani să dui, bani să dai, şi pe loc. dreptate ai», că adică: 
clientul a promis tot, de frica pierderei procesului. 

Ă Intrun cuvânt, pactul de quota litis nu mai: e astă-ci nul de plin 
drept, şi acâsta cu drept cuvânt, stipulaţiunea de 100|, sai mai puţin 
din val6rea procesului ns având nimic de ne ertat, dar pactul de mai 
sus e totuşi de fapt chiar; în cele mai multe cusuri, pătat de dolo, 

| - 1) AL. Capilolin,.în Dreptul, pe 1892, No. 10, pag 553 urm. Un Turcaret, care 
a luat ca advocat sume californiene de ia clienţii săi, s'a lăudat mat deunădi că n'a 
făcut nicl-odată toemelt de quota litis. Ce virtute! 42. Capitoliu, arată cu drept cuvânt 
că e tot aşa de dolssă stipulaţiunea de 50.000 let sai 25.000 le! din 100.000 le!, ca şi 
stipulaţiunea de 50%, sai 25%, din 100,000 ler. ă 

2) Laurent, op. cit, î, XV, No. 524. . . - o. . 
3) Telalul se tocmesce sub condițiunea isbutirei- afacerei (V. 1Vindsched, 

Pandecten UI, $ 4104 text şi nota 8), dar condiţiunea acesta, după natura lucrurilo e 
chiar, nu pote să fie certată de cât în daraverile ds schimb, în afacerile extrajudiciare 
ia tocmelele iscoditorilor de succesiuni, chercheurs de sucessions, V, Jevue pratique 
de droit francais, tom. XXIII, pag. 357 urm), pe când în materie de căsătorie, con- 
dițiunea de mal sus trece după natura lucrurilor chiar, ca fiind contrară ordinet publice 
şi bunelor moravuri. E prin urmare fără tărie tocmela, prin care cine-va locmesce un 
salarii, sub condițiunea succesului proectului de căsătorie. Cât pentru judecăţi, de 
altă parte, trebue să deosebim firesce de sta stipulat un onorar modest saii din cale 
afară mare, ştiut fiind că se cuvine advocatulul î ivi u afară mare; ati în tot casul ua onorat potrivit pentr
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bine-înţeles sub reserva probei contrare, atunci când se. tocmese. jumă- 
tale, a treia sait a patra parte din ce se va câştiga 'pe calea judecăţei,. 
căci o asemenea tocmelă are, după experienţa făcută de secule, un caracter 
necuviincios, necorect, neonest, 

Pactul de care e vorba, adăogăm,-odată anulat pentru 'cuvânt de 
doi dovedit în fapt, urmarea va îi că advocatul nu va mai putea reclama 
nimic în virtutea pactului desființat, dar nulitatea acesta nu-l va lipsi da 
loc de dreptul de a cere:să i se încuviinţeze pentru ostenelile sale o : 
plată potrivită după lege, dreptate şi echitate, căci stipulaţiunea unui 
onorar e subinţel6să când mandatul 'e încheiat, nu numai în interesul: 
mandantului, dar şi în acela a mandatarului 1), 

Unii, este adevărat, întâmpină că pactul unei jumătăţi, a uneia 
treia sali a patra părţi din guota lilis trebue să se înlăţişeze a priori 
chiar ca fiind contrar ordinei publice şi bunelor moravuri, fără deo- 
sebire de se dovedesce sai nu în îapt că este -resultatul unei uneltiri 
viclene, pentru că, de n'ar îi aşa, urmarea ar îi că un. tribunal ar 
înţelege lucrul într'un îel, un alt tribunal'în alt-fel, şi sar nasce ast-iel 
cea mai ridiculă arababură. Da IN 

Am putea să răspundem că, ori cât de ciudat, periculos, zăpăcitor 
Sar părea resultatul acesta, nu putem” totuși să. facem dintr'o cestiune. 
care după natura lucrurilor chiar, e o cestiune de fapt, o regulă apri- 
oristică, rigur6să,; neînduplecată de drept, şi că deci nu avem de cât să 
ne încredem în înalta înţelepciune a magistraturei care, de fapt chiar, 
va ajunge să se călăuzescă în cele din urmă şi în acestă privinţă de o 
regulă unitormă 2) | - a 

Avem însă încă şi o altă săgâtă la arcul “nostru. In adevăr, dacă 
e Sigur că unii autori susţin că pactul, prin care cine-va tocmesce o plată. 
sub condiţiunea succesului unui proiect de căsătorie, e in tâte.casurile 
şi necondiţionat nul, puţin importă că de fapt un asemenea pact nu are 

1) In dreptul roman, cu îdtă gratuitatea mandatului, advocaţi! puteai reclama 
un onorar de la clienţii lor pe calea unet-extraordinaria coguitio. Astă-di însă nu 
mal există acestă deosebire între ordinaria şi extraordinaria cognitio. Trebue prin 
urmare să aplicăm astă-Q! mandatului în asemenea cas regulele locațiunei de servicie. 
Va să dică, serviciul făcut de advocat trebue plătit, salariul apoi se pote reclama, cu 
t6tă revocarea mandatului, etc. (V. WVindschid, Pandecte II, $ 404). In adevăr, 
slipulaţiunea unul onoror pâte să fie tăcută, precum pote fi tăcut şi mandatul (art. 
1153 e. civ.) şi onorarul e şi trebue să fie deci sub-ințeles la no!, de Gre-ce advocaţii 
noştri fac şi pe procuratoril (avou6s) şi de Gre-ce legea nosiră, în deosebire de cea 
germană, nu prevede taxele advocaţilor (V. însă Regul, organic al Valahiel). | 

2) V.. Expunerea de motive a proectului (I) unui cod civil german (tom, ], $ 
- 106, p. 211—219), unde se dice: Dem richterlichen Ermessen . wird ein Spielraum 

. gewiihrt, wie ein solcher grossen Rechtsgebietenn bisher unbekannt ist. Fehlgrilfe sin 
nicht ausgeschlossen. Bei der Genissenhaflighkeit des detitschen Richterstandes darf 

_“îndessen unbedenklich darauf vertraut 1verden,. das die Vorschrift îm Ganzen und 
Grossen nur în dem Sinne augenendet 1vird în dem sie gegebeu îst>. Demangeat- 

- Bravard (Droit commercial, I, pag. 154 urm.) se rostesce în acelaş înțeles ast-fel : 
- On ne-pouvait raisonnablement exizer du l6gislateur qu'il dressât d'avance la nomen- 
clature de toutes les conventions, de toutes les combinaisons, qui pourraient se presenter” 
et seraient contraires ă-ordre pubiic ou ă la morale, ]/ appariient donc au pouvoir 
judiciaire de supplcer “ici & Pinsuffisance du legislateur, îl clait seul en position 
de le faire. Tipul anglo-american ne oferă pote şi în acâstă privință lecul cel mal - 

"potrivit. V. articolul meiă din Dreptul, 1886, No. 55.
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pote intrun cas Gat nimic de nemoral1), neindoios însă este că, după 

părevea lutulor, tocmelile regulătâre ale onorarilor advocaţilor nu ai în 

general un caracter nemoral. 
In: adevăr, tâtă lumea recunâsce că însăși meseria din care trăesce 

- advocatul aduce 'cu sine urmarea neapărată că irebue să i se plătescă 
un onorar pentru ostenelile sale 2), și deci se admite în deobște implicit 
că tocmelile privitre la onorariul de advocat nu aii în general nimic de 
contrar bunelor moravuri, dacă nu trec excepţional peste t6tă mtsura 

prescrisă de imperativele sociale, de drepta judecată, de morala civilă, 

"EX bine,-care să îie re acestă măsură? Nu trebue de sigur să 

răspundem la acâstă întrebue ex tripode, în îormă de oracul, din chiar 

senin. Cestiunea de a se şti, dacă onorarul stipulat este suii nu prea 

mare, atârnă negreşit de la împrejurările înconjurătâre, care pot varia 

fără sfîrşit. Odată va îi prea mult 100/0, altă dată va fi puţin 250/,. Tot 
“ problemul nostru, prin urmare, se reduce, după natura lucrurilor chiar, 

la o- simplă cestiune de îapt şi de apreciare5). a 

Inalta Curte, secţiunea I, prin decisiunea ei No. 220 din 20 Maii 

1897 (V. Dreptul, 1897, No. 45), hotărăsce prin urmare cu drept cuvâni, 

că aprecierea unei Curţei de apel, care constată în fapt că pactul de 

quola litis ce Pa încheiat advocatul cutare cu clienţii săi nu cuprinde 

"o causă neertată, ostenelile ce le-a pus el ani îndelungaţi în serviciul 

1) cll suffit, qice. Laurent dimpreună cu casaţiunea franceză, que le danger 
se montie et que. lo mal soit possible» (Laurent, op. cit. XVI, No. 150 in fine). Juris- 
consultul belgian aplică ast-fel fără nici un cuvânt clausel contrare bunelor moravuri, 
o aită măsură de cât clauselor contrare ordinet-publice. In adevăr, între elausele con- 
trare ordinei publice numără mal “cu s6mă şi înainte de t6te claasele înperlicătore 
a liberei concurențe comerciale, dar Laurent recunâsce ritos că totul atârnă în 
acâstă privință de la aprecidrea judecătorilor de: fapt - (Laurent, op.. cit. XVI, 
No. 142). Ei bine, Laureat învaţă tocmai <qu'on pourzait dimander la nullit€ du pacte 

- de quota litis par le motif qu'il est contraire ă Pordre public» (Laurent, XXIV, No, 
61). Dar apol adevărat să fie Gre că stipulaţiunea unul salarii sub condiţiunile succe- 
sului unul proiect de căsătorie trebue să fie supusă la o altă regulă? Baudray Lacan- 

„ tinerie (Precis de droit civil, 1895, t. II, No. 851), susţine .conirariul, Teoria opusă, 
împinsă la extrem, desvoltă -acest autor, duce la absurd, căci merge până acolo că 
declară nulă <Vobligation contractâe par le directeur d'une maison de toltrance pour 
“Vacquisition de vins de champagne destines i ctre consommâs dans Petablissement>! 
dop. cit., No. 851). Un autor, care ilustreză une-ori vorba .<Glissez n'arpuyez past» 

„. deosebesce (V.. Dreptul, 18Y7, No. 44), azi rebours de teoria de mal sus a iul Laurent, 
ordinea publică de bunele moravuri şi dice, că clausa contrară orâinel publice e pururea 
nulă, în deosebire de clausa contrară bunelor moravuri, care e o cestiune de fapt. 
Uită autorul nostru că, dacă este adevărat că morala e propășindă, nu este mal putin 
neîndoios că morala nu pote să fie de cât una şi aceiași: întrio anume epocă dată 
(V. Laurent, op. cit., No. 56). 7 IN 

_2) Laurent, op. cit, t, XXVII, No. 342. Reamintim, în adevăr, că advocații 
noştri, în deosebire de advocaţii francezi, ai şi daraverile procuratorilor (avouts) în mână. 

_3) Legea germană botărăsce lucrul ritos în acest înţeles, orânduind (V. $ 13, 
«Gebiihrenordnung liir Rechttanwilte): <Hat der Rechtsanwalt dureh den Vertragsab- 
schluss die Gronza der Adăssigung tiberchritten, so Kaun die durch den Vertrag 
festgesetzte Verguetung im Precesswege, nach 'cingeholtem Gutachten des Vorstandes 

„der Anwaleskammer, bis auf den in diesem Gesetze festgesetzlen Detrag herabgeselzt 
werden». Tot aşa, adăogăm, nu se pâte anula o tocmâlă, prin care un. medic stipu- 
Leză a Sora prea mare sub condiţiunea tămăduirel bolnavului (L. Cod. de prof, et 

e 1055), „dacă se constată în | i pri 
bunelor moravuri. V. Chardon, op. cit. ai No tagoPr e? mare Şi prin urmare conieer
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acestor de pe urmă fiind un echivalent drept al onorariului ce Ya stipulat, 
scapă de censura Curţei de casaţiune 1). - 

Trecem acum la o altă faţă a cestiunei n6stre. Inţelegem, dicend 
acesta, că pactele îndrăsneţe de quota lilis -constituesc încă şi o mare 
abatere disciplinară. Şi dar credem că barourile.nâstre caută să taie 
în acestă privinţă în carne vie, căci, cum ne spune Gr. GQ. Păucescu, 
«a luat 6re-care consistenţă, ideia că nimeni nu pâte fi mai puţin pro- 
prii a spune adevărul de cât un -advocat și că ţara merge râii pentru 
că a cădut pe mâna advrocaţilor>. . : a 

| Dacă insă este adevărat, adaogă acelaș autor, că este ceva în 
laptele advocaţilor, în deprinderile lor, care contribue a da lumei o idee - 
rea de meseria .lor>, este tot aşa de neindoios că «nici o profesiune nu 
este aşa de proprie pentru a întări caracterele, pentru a înălța demni- 
tatea unei pers6ne, "ca udvocatura; şi că deci caută să cercetăm «ce 
trebue să facă advocatul care vrea să merite acest nume», adică cum 
se p6le desvolta mai bine motorul îndividual ? E ” 

Ei bine, urmeză a dice Gr. G. Peucescu, iată ce trebue să facă, 
advocatul, care vrea să: se înalțe la rangul unui vir bonus dicendi peri- 
lus, el trebue să se închidă în cabinetul sti, să citâscă. acolo actele pro- 

„cesului, să consulte biblioteca sa, să 'creeze cu o intuiţiune genială o 
cuvântare artistică, să-și expue'ecuaţiunile sale dinaintea instanţelor jude- 
cătoresci, cu o uitare de sine desăvârşită, să se aculunde în îdeea cea 
mântuitre, care să-l muncâscă ca demonul lui Socrate. 

"«Cine, închee' Gr. G. P&ucescu, n'a vădut răsărind ca un s6re din 

lungi meditaţiuni, lumina vie a unei idei bine înţelese, cine n'a simţit in 

inima lui căldura dulce a unei convinţiuni protunde, cine. n'a vădut t6tă 

iiința sa cuprinsă de voluptate la contemplarea acelei idei, la căldura 

acelei convincţiuni,: unul ca acela e de plâns, ori-câţi bani ar câștiga; 

căci n'a gustat fructul cel mai frumos al' profesiunei saleb» 2). - 

-..7 Ce pâte-să fie mai irumos, mai măreț, mai mesianic! De la a 

x6stră voinţă — o avocaţi! — atârnă sârta vâstră, căci, ori-cât de ticălos 

„ax fi mijlocul social în care trăiţi, voi nu aveţi de cât să ve vrcaţi în 

“sfera cea senină a lumei perfecte, pe aripele idealurilor dreptului, hotărât 

lucru fiind-că,. urmând ast-iel, vă veţi întări caracterele -vâstre, veţi crea 

un curent social sănătos, veţi face «bună ţară, bună tocmelă», și «tout 

ira pour le mieux dans le meilleur des: mondes». Ă - 

"Ce sunt însă Dâmne! visurile n6stre, dacă nu răspund realităței? 

-Teubue să punem, vai! pururea -multă 'apă în vinul entusiasmului nostru. 

Că ideia de drept singură pote să nască caraclere ideale, fie, cu tâte că 

“ideea, care te pătrunde astă-di e, pote, o, idee suggerală, care va Îace 

pâte loc mâine ideei contrare, de asemenea suggerală, dar întrebăm, o 

  

1) V. şi Crâpon «Cour de cassation, Origine, Organisation, Attributions>, 

“tom. II, No 1029 şi N-rele 964 şi 1076. i _ 

_- 9) Gr. G. Păucescu, Dreptul, 1815, No. 10, pag. î8 urm. Micul articolaş al lu! 

Păucescu, puţin importă, de-l împărtăşesc! sai: nu vederile, te deşteptă, te pătrunde, 

te sapă adânc în consciința ta, şi prețuesce .prin urmare neasemă&nat mal. mult de cât 

comentarele compendi6se care, dacă facem abstracţiune de jurisprudenţa ce o reproduc 

fără critică şi polemică, nu cuprind de cât clişeuri streine, amestecate cu o autoro- 

megalomanie. ridiculă, 

AM Depr. i | | | Da | 29 .-
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societate stricată suieri-va ea re existenţa de caractere mari, neindu- 

“plecate, neclintite? 3 

-“ H. Spencer răspunde categoric că nu, qicând (în traducere franceză): 
«Une conduite ideale n'est pas possible ă Phomme ideal au milieu d'hom- 
mes constitues autrement. Chez des gens perlides on.se perdrait, en 
montrant une enticre sinedrit6 et une complete franchise. Il faut une 
certaine harmonie entre la conduite de chaque membre d'une sociâte et 
la conduite des autres. Un mode d'action enticrement diiirent des modes 
d'action predominants ne peut tre soutenu longtemps sans amener la 
mort ou de celui qui la adopte, ou de seş enfantst). 

'Frebue, prin urmare, dacă vrem să trecem odată de la visuri la 
realitate, să schimbăm, întâii și întâi, motorul nostru social, care 
astă-di ne strică, corupe, înjosesce caracterele, adică să ne însuşim prin 
o încordare uriașă a voinţei n6stre obiceiurile anglo-sazone, singure 
generatâre de caractere energice, drepte, consecuente, să căutăm în seligo- 
vernmentul englez, pârghia pentru ridicarea prestigiului advocaturei, să 
facem din serviciul public în tâte îuncţiunile seligovernmentului ocupa- 
țiunea n6siră de căpetenie. e | 

-- Da! da! e vădit lucru-că, numai asigurând prin o lege înţelptă 
„representarea proporţională a tuturor parlidelor politice în consiliul 
comunal şi judițean, în comisiunile de recensământ, în parlament ?), 
vom putea ajunge să întemeiem în cele din urmă şi la noi, ca în Engli- 

” tera, o tradiţiune liberală, să creăm-an obiceiii al pământului rodnic 
şi îdeal5), să scotem legile n6stre din însăşi consciinţa de drept a popo- 
rului, să dăm aureola cuvenită lor advocaţilor şi magistraţilor noștri, lără 
de cari s'ar prăbuşi dreptul -şi am cădea în anarchie. 

_O cestiune par'că neînsemnată (pactul de quota Litis) se legă, după 
cum vedem, cu ideile politice cele mai înalte, și nu trebue să ocolim de 
loc aceste idei, mărginindu-ne în orizontul strîmt al comentariilor seci 
de drept; căci dreptul nu pote să fie un mare principiti de ordine și 
libertate şi daraverile nâstre private nu pot să mârgă în adevăr bine, de 
cât întru cât starea n6stră socială e dreptă, potrivită, mulţumitâre. 
(Dreptul, 1897). | E E 

, 1) Herbert Spencer, (traducere franceză), <Les bases de la morale: evolution- 
niste», IV-e €dition, 1889, pag. 240. - . : - 

2) V. articolul mei în Dreptul No. 11 .din 1897, pag. 87. Unil cred că, prin 
efectul uncI asemenea representațiuni proporționale, s'ar întări fracţiunile şi s'ar face 
cu neputinţă. un guvern tare, Şliut însă este că de la Constituţiune încâce partidele 
nâstre politice, fie în oposiţiune, fie la guvern, se întăresc şi devin a-tot-puternice numal 
prin compromisele ce se fac între diferitele grupuri politice, şi deci e vădit lucru că 
trebue să desvoltăm spiritul impăciuitor, “din care se nasc asemenea compromise, căci, 
de nu, vom da pururea prilegiul grupurilor celor.ma! îndrăsnețe să'şI .însuşescă prin 
samavolnicie pulerea, înriurind alegerile şi scoțând din pămînt Camere de poruncâlă. 

a 3) „Vechiul nostru obiceiii al pămîntului, era, se vede, clădit pe nisip, căci de 
ar i avut o Ne caină (epEnă, nu sar fi putut de sigur lace tabula rasa, introducâa- 

e.
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Temerea, de evicţiune. 

„Cumpărătorul unui nemişcător scos în vindare silită, pâte sati nu să îie evins 
- pentru lipsa de plata preţului înstreinărilor de mai 'nainte$ (art. 565 

. procedura civilă). — In cas de pericol de turburare prin vre-o acţiune, . 
sati ipotecară sau de revendicaţiune, adjudecatarul pâte sai nu să sus- 
pende plata. preţului adjudecărei, până ce creditorul urmăritor va iace să 
înceteze turburarea sai va da cauţiune? (art. 1364 codul civil). . 

Il 

Cump&rătorul unui remişcător scos în vingare silită pote 
să nu fie evins pentru lipsă de plata preţului înstreinărilor de mai 

, nainte ? (art, 565 procedura civilă). 

Art. 565 procedura civilă hotărăsce: 
| « Adjudecaţiunea transmite adjudecatarului numai drepturile ce avea 

și urmăritul asupra: lucrului. vindut. - | - 
«Cu role astea, adjudecatarul. nu va putea fi lurburai în pro- 

prielalea sa prin nică o cerere de resoluțiunea vîndărel, fondată - pe 
lipsa de plata preţului înstreinărilor anleridre, afară numai dacă 
aceslă cerere nu se va fi notificat tribunalului când s'a făcut vîndarea 
înaintea adjudecațiunei. - 

ii «Dacă cererea. acesta va fi notificată înaintea adjudecaţiunei, ea 
se va judecu conform art. 525 și următorii». 

Der6gă acest articol, după cum. vedem, la art. 1770. codul civil. 
Unde, în adevăr, după art. 1770, cumpărătorul pote 'să îie evins pentru 
neplata preţului înstreinărilor de mai "nainte (resoluto jure dantis, resol- 
vitur jus accipientis), după art. 565,.din contră, adjudecatarul scapă de 
evicţiune, dacă nu s'a făcut cererea de resoluţiune înaintea adjudecațiunei. 

Cuvântul e simplu. Regula «resoluto jure dantis, resolvitur jus acei- 
pientis>, care e o bine-iacere pentru casurile obicinuite, arîi un blestem 
în casul unei vîndări silite. Cumpărătorul de bună voe, în adevtr, n'are 

"de cât să'şi. impute sieşi, dacă n'a cerut de la vindătorul săi să 'i dove- 
“dâscă că nu există pericol de evicţiune, iar cumpărătorul la un mezat 
silit are a face cu un vindător (datornicul urmărit), care se ascunde, 
încurcă iţele, stârnesce îel de îel de minciuni. - | 

- Cumpărătorul de bună voe apoi, evins fiind, are recursul contra 

vîndătorului săii, care va îi în cele mai multe casuri solvabil, pe când . 

cumpărătorul unui nemișcător scos în: vindare silită, în zadar sar întârce. 
în contra vîndătorului săi, în: contra datornicului urmărit, care va îi 

--. în cele mai multe casuri moflus,. și de la care ar putea lua cel mult 
- năravul cu care mare ce ace. NI 

"-Boilard adaogă:. «Co n'est -pas tout: Padjudicataire est oblig6 de 
payer immediatement le -prix - de Vadjudication, . qui sera .distribue entre 

"les -crâanciers; et si, plus tard, cet adijudicataire, 6tait evinc6 par suite 

de laction en resolution d'un precedent vendeur non paye, son recours 
contre le saisi insolvable serait illusoire. Il y avait done une grande utilit6 
â protăger Padjudicataire contre le droit de resolution des vendeurs 

_prâcâdenis non payesi). e e 

1). Boitard, Lecous de procedure civile, ediţiunea IS, !. II, asupra art. 117 
fe., p. 362. Adjudecatarul evins are în adevăr 0 acţiune în garanţie numa! în contra 
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„Art, 565. procedura, civilă constinţesce, așa fiind, o excepţiune neapt- 
rată în folosul adjudecatarului, neapărată în acest înțeles că, fără dânsa 
Sar dispreţui proprietăţile nemișcătore în dauna intereselor țărei, neapt- 
rată adică pentru, că numai așa vindările silite -se pot îndeplini în 
“condițiuni economice nemerite şi cu preţuri potrivite, pisica în sac, adică 
un lucru nesigur și aleatorii. fiind îără preţ. 

Mulțumită articolului 565 cit., sigur este, în adevăr, că temerea de 
” evicţiune pentru neplata preţului înstreinărilor de mai 'nainte nu mai 
p6te înriuri asupra preţului -nemișcătorului urmărit (art. 532 procedura 
civilă). Vîndătorul de mai "nainte face oposiţiune pentru neplata prețului 
înainte de adjudecare ? Va îi judecată oposiţiunea sa contorm art. 325 și 

„următoreie. Oposiţiunea odată definitiv respinsă, se va oferi pentru nemiș- 
cătorul urmărit_un preţ.bun şi cuviincios. o 

| Nu apucă, din contră, vinqătorul de mai 'nainte să facă o asemenea 
oposiţiune .înaînte de adjudecare? Pierde atunci dreptul stă faţă cu 
adjudecatarul, care nu mai pâte îi turburat în proprietatea sa prin nici 
o cerere de. resoluțiunea vindărei întemeiată pe lipsa de plată a prețului 
înstreinărilor de mai 'năinte (art. 565 procedura civilă). Dacă însă art. 
565 citat e ast-iel mumă pentru. adjudecatarul, nu este el dre. ciumă 
pentru vindătorul de mai 'nainte? i 

„„ “In Geneva. şi în Franţa, există o ocrotire și pentru vindătorul de 
„mai 'nainte, adică. pentru. creditorul privilegiat înscris, ocrotire care lip- 
sesce le noi. In adevăr, după art. 537 al procedurei geneveze <un exenl- 
plaire de placards sera remis aux creanciers înscrils», iar, după art. 692 
No. 1 procedura civilă în.:' «si, parmi les crâanciers inscrits, se irove le 
vendeur de Vimmeuble saisi, la sommalion î ce crancier s6ra faite, 
ă deiaut de domieile €lu par.lui, ă-son domicile râel». _ 

In zadar sar dice -că, cu tâtă lipsa unor asemenea disposiţiuni 
„ocrotitâre în legea 'n6stră, vindătorul de mai "nainte, rămâne totuși in 
deajuns ocrotit, lucrul fiindu-i adus la cunoscinţă prin publicarea atfiptelor 
în Monitorul oficial (art. 508 procedura civilă). Ce chiezășie este acesta? 
Puţini citesc: Monitorul oficial. Ce strică prin urmare vindătorul de mui 

„"mainte, care nu ştie pote carte sati nu are timp să citescă vestirile oficiale, 
că n'a făcut oposiţiune la o urmărire, de care nici idee 'nu avea? 
„- ” Ori-cum, bun sat r&ă, acesta, e sistemul. legei n6stre. De sigur, odată 

  

__ Gatornicului urmărit» care "I-a vindut nemișcătorul, deşi 'silit, Şi e deci r&spundător de: evictiune (V. Laurent, Droit civil francais, t. AXIV, No. 226). In colo, din contră, adjudecatarul evins n'are un recurs: nici în contra: creditorulul. urmăritor,. cate nu e “vindătorul şi nu se pote deci trage la răspundere pentru evicţiune, supus fiind cel __multla daune-interese, dacă e urmărit lucrul în contra datornicului săă, deși ştia că „dânsul nu-mal e proprietar (Laurent, opul şi locul citat, No. 227), nici în contra cre- ditorilor, între cari s'a împărțit preţul, Z2e720£ (Procedure civile du canton de Genâre,. €dit. II, pag. 583), se rostesce în acâstă de pe urmă privinţă, ast-fel: «Mais l'ordre - est-il dcfinitivement clos, les creanciers colloqus ont-ils touch6 les deniers consign6s ? le recours de celui qui a neglig6 de produire ou-de contredire, ne saurait- plus âtre acuelli: on ne peut plus rechercher des crâanciers qui ont regu leur paiement, qui ont 

N
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ce actul.de adjudecare sa dat noului proprietar, imobilele sunt libere 
de ori-ce privilegie saii îpoleci, consimţite de datornicul urmărit sai - 

. autorii săi (art. 568 procedura civilă). După art. 569, de altă parte, credi- 
„torii înscriși, deși nedeșteptaţi prinvre-o încunosciințare deosebită, totuşi 
datori sunt să întăţișeze creanţele lor înainte de adjudecare, sub pedâpsa.- 
de a nu li se mai ţine în semă (art. 506 No: 3 procedura civilă), 

Privilegiul vingătorului de mai 'nainte pentru plata preţului sa 
“înscris (art. 1740 codul civil), presupunem, înaintea adjudecaţiunei şi s'a 
coprins ca sarcină în afiptele şi publicaţiunile îăcute (art. 506 No. 2 proce=: 
dura civilă 1). Uită vingătorul de a lace cererea de resoluţiune a vindărei 
înaintea adjudecaţiunei ?.E1 pierde atunci acţiunea în resoluţiune faţă cu 

| adjudecatarul, dar păstreză firesce, precăderea sa asupra preţului în tabloul 
e ordine. .. -. i 

II 

. In cas de pericol de turburare prin vre=o acţiune, saii 
ipotecară, sau de revendicaţiune?) adjudecatarul pote sai nu să sus- 

"_  pende plata, preţului adjudecărei până ce creditorul urmăritor va face 
"să, înceteze turburarea sau va da cauţiune ? (art. 1364 codul civil). 

Art. 1364 codul civil sună ast-fel: - o 
«Dacă cumpărătorul este turburat, saii are cuvânt a se teme că 

ar fi turburat prin vre-o acţiune, saii ipotecară,. saii de revendicaţiune, 
el pâte-suspinde plata preţului până ce vingătorul va face să înceteze: 
turubrarea sati va: da cauţiune, .alară numai dacă se va fi stipulat ca 
„plata să se facă chiar de, ar urma turburare>. 

_Cumpărătorul pâte suspinde plata preţului. Va să dică pâte să nu 
plătescă..Nu- e adică dator să consemneze preţul-la. Casa de depuneri și 
consemaţiune. «Toutetois, lămurese editorii lui Zahariae (4ubrgy et Bau) 

1) Daca, din "contră, privilegiul înscris nu s'a pomenit în afipte şi publicațiuni 
şi” ordonanța de adjudecare s'a dat noulut proprietar şi preţul s'a distribuit între cel-l'alți 
creditori, nemişcătorul urmărit rămâne atunci liber de orice privilegie sait ipoteci | 

„(art 5V8 procedura civilă). Am dovedit, în adevăr, în Dreptul, 1887 No. 57, că art, 1818 
-.. cod. civ,, care hotărăsce contrariul în' ceea-ze privesce vindările. voluntare, e abrogat 

prin art 508 procedura civilă pentru vinqările silite. Decis., cas. s, | din 28 Mai 1832 
(Bulet., p. 569) dice, este adevărat, că <prin art. 568 procedura civilă, legiuitorul a avut. 
în vedere o vindare la care au fost îndeplinite i6te formalităţile prevăqute de procedură, 

_ unde publicaţiuuile ai coprins sarcinele de ipotecă la care era afectat imobilul urmărit, 
iar nu ca în speţă, unde dreptul de ipotecă a fost omis de a fi trecut în listele de 
publicațiuni şi care omitere, după art. 1818 codul civil, face ca imobilul să rămâe în- 

- cărcat de acele sarcine>, dar acestă decisiune r&sturnătâre a textului articoluluI.568 
prozedura civilă, în numele spiritului presupus a! legel;e acum pusă sub analemă prin- 
decisiunea Inalter Curți dată în secţiunile-unite la 25 Ianuarie a. c, . a 

- 2) Reese din art. 565 procedura civilă (Cf, art. 717 fr.) că adjudecarea nu 
:.purgerză nemişcătorul urmărit de drepturile” de proprietate şi de servitute. (V. articolul 
mei din Dreptul 1887, No. 37, pag. 291 urm.) De aceea su şi hotărât că art. 1317 
codul civil se aplică şi vîodării silite,: (V. Chauvau-Carră, procedura civilă, î. IV, . 
quest, 2410, p. Y31 urm.) Un lucru e sigur şi netăgăduit în tot cazul, anume că art. 
1304_codul civil, care. îngădue cumpărătorului să suspende plata preţului, dacă are 
cuvânt a se teme-că va fi turburat prin o_acţiune ipofecară, e cu desăvârșire strein . 
vindărel. silite, ştiut fiind că adjudecarea purgează nemișcătorul: urmărit de orl-ce pri-. 

“ vilegil sai ipoteci (art. 568 procedura civilă). . a , 
2 4 . 2 

-. . - 2 : . ,
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le vendeur est, mâme dans ce cas, admis î exiger le paiement du prix 
en cilrant Ge. donner caution pour la restitution 1). _ 

| Art. 1364 cit. se aplică el şi vîndăreă silile? Care'i, întrebăm întâi 
şi întâi,-r&spunsul de dat la acâstă întrebare din punctul de vedere al 
legei îranceze ? Două cuvinte pentru lămurirea lucrului. După art. 734 

„ procedura. civilă îr., dacă adjudecatarul (le fol encherisseur) nu plătesce 
preţul, revinderea se orenduesce. după cererea părților interesate, nici 
odată din oficii. | a 

In. care termen părţile interesate volnice sunt să câră revinderea? 
Chauvau-Carră răspunde: «Persil pense que le d6lai est de treute 
annees comme pour toute vente volontaire. Aucune obiection s6rieuse 
ne peut tre soulevâe contre.cette opinion, qui, du reste, a 6ât6 consacrâe 
par la jurisprudence». In acelaș înţeles Dalloz și Bioche 2). 

După art. 738 îr., apoi nu se va proceda la o nouă licitațiune, cu 
t6tă revinderea, orânduită şi începută, dacă adjudecarul dovedesce că a 
îndeplinit condiţiunile adjudecaţiunei, ete., iar Ohaavau-Carre deduce de 
aci că tribunalul pote să acorde au îol encherisseur, după cererea ss, 
un sursis raisonnable 3). | a: 

Știut este, deosebit de acesta, că după legea îranceză, procedura de 
ordine nu se sfirşesce odată şi în acelaş timp cu procedura 'de adjude- 
care, ci are loc mai pe urmă, așa că creditorii, Bellot ne-o spune, «ont 
ă recommencer une sârie non moins longue de nouvelles îormalites et 
de nouveaux delais pour obtenir leur paiement». , 

„Adjudecatarul e astiel în tot lârgul stă, nu se grăbesce de loc să 
plătescă preţul adjudecărei, ca. să nu piarză dobândile, ba, dacă”e nesol- 

„ vabil, nu se face de îndată revinderea pe sâma sa, ci se amână «la 
poursuite en îolle enchâre jusqu'ă la clâtur6 de Pordre, puisque ce n'est 
qu'alors que Padjudicataire peut Gtre contraint au paiement +)». 
| Adjudecatarul întrun cuvânt, e copilul răstăţat al legii frânceze. cAu 

„ Surplus, învaţă prin urmare Chauvau- Carr, il laut tenir pour certain que 
Ladjudicataire peut s'abstenir de payer son prix, quand le danger d'eviction 
est suitisumment s6rieux et que-siil l'a paye, il n'est pas admis î, se plaindre 
de Yâviction, dont la cause €iait -connue d'apres le cahier des charges?). 

Trecem acum la textele -legei 'n6stre. După ârt. 552 procedura civilă, 
«dacă adjudecatarul este creditor, în rang ulil şi necontestat, creanţa sa 
se va depune drept bani». Va să dică, după sistemul legei nstre, tabloul 

| de ordine e terminat înainte de adjudecare, creanţele nu mai sunt pri- 
- mMit6re de contestare după acestă datăc), şi:totul e pregătit pentru 
îndestularea, nemijlocită a creditorilor. , E 

  

1) Aubry-et Rau, Droit civil francais, t. IV, $ 356, pag. 397, text, notele 11—12. Laurent, op: cit, XXIV, CEA 320 şi 308, !S Poe SOT lest 2) Chavau-Carre, V, guest, 2426, quinquies, pag. 1215. . ” 
- 3) Chavaa:-Carre, V, quest. 2430 ter, pag. 1233, : ” - 4) Belloţ, Procâdure civile du canton de Geniue, edit. a doua, pag, 568. 

5) Chautau-Carre, op. cit, t. V, 2, quest. 2409 în fine, pag. 994, - 6) Contestarea tabloului de ordine nu e admisibilă, după art. 575 şi 570 proce- dura civilă, de cât până la adjudecare. Reese prin urmare din 'art. 575 şi 576, com- binat cu art. 552, că adjudecarea se va amâna nu numa! în cele două casuri prevădute 
Se art. SL procedura i dar şi dacă tablou! de ordine nu este făcut şi termenul a ntesta expirat (art. 576, „5 7, i i 
De 1887, No 97 cae pirat SI , No. 5, genevez). Vedi articolul meă din Dreptul
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„De aceea şi hotărăsce „art. 551 procedura civilă: - 
«Adjudecatarul este obligat să depună la casa de consemaţiuni, jumă- 

tate preţul, două săptămână după adjudecare, şi cea-laltă jumătate, în . 
cele-Valle două săptămână următore, cel mai târdiii», 

Art. 553 adaogă: | i 
«Dacă la expirarea termenelor sus citate, adijudecatarul nu va aduce 

recepisa de depunerea preţului în Casa de consemaţiune, tribunalul, sai 
de la sine, sai după cererea uneia din părţile interesate, va pune 
lucrul din noii în licilațiune, în socolela adjudecalarului». Ă 

Unde, prin urmare, după legea iranceză, revinderea se pâte orândui 
numai după cererea părţilor interesate, care se pâte lace în termen de 

"80 de ani, legea n6stră hotărăsce, din contră, în termeni imperativi 1) 

1) Facultativă chiar de ar fi revinderea din oficiă, cum admite ultima jurispru- 
dența, încă, şi aşa înţel6să, legea nstră ar fi antipodul lege! franceze. Termenul de 4 
stptămâni odată trecut, nemişcătorul urmărit se pote .revinde de îndată din oficii. 
Adjudecatarul dec! nu pote opri revinderea din oficiii, sub cuvânt de evicţiune. În ase- . 

- menea cas, o spunem în trâcăt, piere proprietatea adjudecatarului şi deci proprietarul * 
este încă: datornicul urmărit (V. Cas,, s, [I, din 30 Octombre 1887, V. în acelaş înțeles 
Chauvau-Carră, V, quest. 2432 quinq: şi Colment-Dauge-Boitard, ed. 9, t. l,-pag. 
398). In zadar s'ar dice prin urmare că le fo! encherisseur fiind proprietar şi proprie- 

“tarul neputând să cumpere însuși lucrul săă, nu pote prin urmare să ' fie admis între 

concurenţi la noua. licitaţiune. Intempinarea acesta n'ar fi de loc întemeiată. In adevăr, - 

lăsând a dice că, după paragraful 62 al legei Prusiene din 1 Noembre 1883 (Geselz- 

betreflend die Zwangsvollstreckung in -das unbegvegliche Vermigen), şi datornicui 

urmărit e admis între concurenţi, (vedi însă în înțeles contrar art. 711 fr. şi art, 586 

genevez; comp. totuşi art. nostru coresp. 542 procedura civilă, unde s'a şters tocma' 

cuvintele hotărâtâre din legea geneveză în coprindere: «sera nulle toute enchere de la 

part du saisi>), dar neindoios este în tot casul că prin revindere, adjudecarea primitivă 

se desființâză (vea! Boitard supra). Dovadă că aşa este, avem între altele împrejurarea 

că dacă la noua licitaţiune se obține un preţ mal mare, diferința se dă creditorilor sati: 

datornicului urmărit, iar nu vechiului adjudecatar (fot enchsrisseur) care a încetat de 

a fi proprietar. Art. 356 procedura civilă hotărăsce, este adevărat, că, dacă la noua 

licitațiune nimeni nu va da un preț ma! moare peste vechiul adjudecatar, şi dacă acesta - 

va depune prețul adjudecărel sale, împreună cu cheltuelile ce a ocasionat noua adju- 

decare, el va fi menţinut în calitatea sa de adjudecatar, dar art, 556 citat nu dice cu 

un cuvânt măcar că ori-ce alt drept al vechiului agjudecatar e exclus. A deduce prin 

urmare din art, 556 citat a contrario că vechiul adjudecatar, chiar solvabil fiind, nu 

se pâte admite între concurenţi, ar fi a se nesocoti adevărul elementar, că argumentul 

a contrario e hotărâtor numai atunci când cu ajuloru-i ne întârcem la dreptul comun, 

iar dreptul comun hotărăsce fără îndoială în „casul nostru că sunt admişi între con- 

-- curenți toți acel cari ai capacitatea a dobânâi, nu sunt isbiți de o incapacitate deose- 

bilă (veqi art. 1308 codul civil) şi sunt solvabili (vedI art. 542 pr. civ,), In adevăr, 

legiuitorul nostru a înlăturat art. G12 genevez, glăsuitor că : «seront nulles toute enchâre 

et surenchâre de la part du fol enchârisseur>, şi a înțeles prin urmare să consfințescă 

contrariul, O nulitate, în adevăr, nu pâle să existe fără o anume lege.'In Franţa (vedi 

„art, 711 procedura franceză) prin urmare, unde, ca şi la no!, nu-există o asemenea 

disposiţiune -excepţională, le fol encherisseur irece drept pers6nă necapabilă. de a con- 

cura la licitaţiune numa! dacă e nesolvabil, voinic fiind să dovedescă dinaintea tribu- 

nelulul urmăritor că e solvabil. (Veqi Chavau-Carră, V, 2, quest. 2395, pag. 889). Dar 

apoi ştiut este că Creditul fonciar urban pâte să depună creanța sa drept preţ (vedi 

art. 71 legea Creditului fonciar) şi deci vădit lucru este că acest așezământ de credit 

“ nu'se pâte înlătura de la mezat sub cuvânt de nesolvabilitate. Cas,, «. II, din 29 Maiă 

a..€., a hotărât, dacă nu mă înşel, contrariul. Orl-cum, dacă.hotărârea Înalte! Curți, care 

„ sta dat abia erl, va combate tote argumentele mele de mai sus, mă voi mânări că am 

contribuit prin împotrivirea mea, cât de puţin, la o deslegare magistrală a problemului 

nostru, iar. de nu, voiă înregistra cu multă supunere o decepțiune mal mult în viaţa mea
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că, dacă adjudecatatrul nu depune preţul în termen de 4 seplămâni, 
tribunalul va pune chiar din oficii lucrul din noi în licitațiune, în 
socotela sa.. o o a De ce ?: Pentru că, după legea n6stră, tabloul “de ordine e tăcut 
înaintea adjudecațiunei, în interesul creditorilor cari trebuiaii plătiţi fără 
zăbavă, pe când, după legea Iranceză,. din contră, procedura de ordine 
începe abia după adjudecare, şi printr'acesta, cum dice Betlot, <Vincertitude 
des crâanciers et la libâration du debiteur sont-indetiniment prolonges» 1), 
„De aci iarăși deosebirea următâre: Legea îranceză necoprindend un 

termen preclusiv pentru depunerea preţului adjudecărei,. adjudecatarul 
pole suspenda plata, dacă 'se teme serios de evicțiune, iar art. nostru 
553 citat, statornicind din contră un asemenea termen, adjuidecatarul, 
care nu depune preţul în termenul de patru săptămâni, nu pote amâna revinderea, sub nici un cuvânt. o | 

. “Nu depune preţul înlăuntrul acestui termen ? Nemișcătorul urmărit 
- se revinde atunci numai de cât în socotâla sa. Nu trebue. amânată la Dâmne-aștâptă îndestularea creditorilor. Nu e deci volnic adjudecatarul - să depună preţul sub condiţiunea să nu se împartă între creditori până nu se va înlătura pericolul de evicţiune,. - . - - Consemnarea preţului, în adevăr, nu se pote face sub 0 asemenea veservă, căci art, 578 procedura civila hotărăsce,. din contră, ritos că, — după depunerea preţului, etc., judecătorul-comisar va încheia tabloul de „ ordine; va șterge inscripţiunile (art. 583 procedura civilă), şi za regula > efecluarea plăţilor... , ă n Nici vorbă, art. 1364 'codul civil e abrogat prin: art. 553 și 578 procedura civilă, căci, pe când, după cel dintâi, plata se pote suspenda. la” cas de evicţiune, după cele din urmă, din contră, preţul trebue depus în lăuntrul termenului de 4 săptămâni, sub pedepsă de a nu se mai putea primi măi în urmă, și! odată depus, trebue - de îndată împărţit între creditori.. : - FA aa 

Inalta Curte secţiunea I, prin hotărârea ci cu No. 125 din 24 Martie 1890. (Bulet. p. 329), hotărăsck prin urmare. cu drept cuvânt: «Considerând că, după art. 551. şi 553 din procedura civilă, adju- decatarul e obligat să depună la Casa de consemnaţiuni preţul adjude- caţiunei în interval de 4 săptămâni de la pronunţarea adjudecaţiunei definitive, iar în cas contrarii lucrul "se pune -din noi în licitaţiune, în socotela sa; că densul trebuia, nai mainile de a cumpără imobilul, să îa cunoscință de dreptul şi calitatea Dersonei. urmările, şi nu se- Putea împolrivi la depunerea prețului sub prelealul posibililăţel unei „. evicțiună». e E E . 
Art. 1304 codul civil așa dar, dice cu alte cuvinte Inalta Curte, nu... se aplică adjudecării asupra” exproprierii silite, pentru că, la vindările „silite; în deosebire . de vindările voluntare,: cumpărătorul. Gator este să depună preţul, cel mai târdiă, în interval de 4 s&ptămâni de la adjude-: Caţiune, iar, la din contră, lucrul caută să se scâlă din oficiii din noă în licitaţiune, în socolâla sa, -:. - > a e „Inalta Curte adaogă, este adevărat, «că în acest cas, singurul drept 

1). Belloţ, opul citat, pag.. 568. i 
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„ce'i acordă legiuitorul prin art. 1364 codul civil, aplicabil sub aces? punct 
de vedere şi la vindările silite, este ca 'să ia precauţiunea, obligând pe: 
persona care a pus în urmărire imobilul, de a da o cauțiune, ceea-ce 
în speţă, tribunalul constată în fapt că n'a lăcut», dar acest adaos reclamă 
o jămurire. . e Pe i 

Inţelesul e acesta. Art. 1364 coprinde două idei. Intâi că cumpără- 
torul îngrijit serios de, evicţiune pâte- să suspende plata preţului pâniă ce 
vindătorul 'va face. să înceteze turburarea, și al douilea că cumpărătorul 
pâte să oblige pe vindător de a da cauţiune. Este sai nu aplicabil art. 

„1864, din acest îndoit punct.de vedere, în materie de .vindare silită ?. . - 
Inalta Curte r&spunde : art. 1364 coâul civil e, cât pentru întâiul 

punct de vedere, cu desăvârşire strein “vindărilor silite, în acest înţeles 
că adiudecatarul nu se pâte impotrivi la. depunerea preţului sub cuvânt 
de evicţiune, art. 1364, care constințesce contrariul, fiind abrogat prin 
art. 533 procedura civilă, care prescrie imperativ revinderea, la cas de 
neplata preţului în termenul legal. . - pc i 

Cât pentru cel de-a! douilea punct de vedere, din contră, adică cât 
pentru dreptul cumpărătorului de a îndatora pe vindător de a da cau- 
țiune că va înapoia preţul, dacă nu va isbuti să înlăture turburarea, art. 
1364 citat, adaogă Inalta Curte, nebăgânăd de semă că: cade ast-iel în 
contradicerea cea mai mare,-e aplicabil de o. potrivă vindărei voluntare 

"si vindărei silite. 
După art. 1364 însă, cumpărătorul care are cuvânt a se teme de 

_evicțiune, are dreptul, de a nu plăti preţul vindărei, iar vindătorul drep- 
tul corelativ de a!'l sili să consemneze, dând cauţiune. Va să qică, după 

“articolul de mai sus, cumpărătorul pâte îndatora pe vindător să dea cau- 

_ țiune numai. și. numai dacă "i recun6scem dreptul de a nu plăti-saii con- 

semna preţul. o Bia | 

ki bine, Inalta Curte recunâsce, din contră, că adjudecatarul trebue | _ 
să'şi deschidă ochii, «mai înainte de a cumpăra imobilul, și-nu se pâte 
împotrivi: la depunerea preţului sub pretextul posibilităţii unei evicţiuni», 
dar, în contradicere cu acestă premisă, spune că adjudecatarul are totuși. 
dreptul de a obligă pe vinqător'să dea cauţiune, ceea-ce e vederat con- 

/. Din două una, în adevăr. Cumpărătorul ameninţat de evicţiune pâte. 
suspenda plata prețului ? Cauţiunea vindătorului are atunci un bun cuvânt - 

de.a fi. Cumpărătorul, din contră; e ţinut să consemneze preţul, cu tot 
pericolul de evicţiune ? Insăși legea îl silesce atunci să lacă plata, cu totă 
„evicţiunea de care se teme el, şi deci vădit lucru este că nu maie 
-nevoe de o cauţiune a vindătorului ca să'l constringă la acesta. 

, “ Dar'nu numai atât. Hotărârea de mai sus presupune că, la vinqă- 
rile silite, credilorul urmărilor e vîndătorul. In adevăr, Inalta Curte dice 

__ că adjudecatarul pote, pe temeiul art. 1364, să oblige. «pe persona care. - 
a pus în urmărire imobilul, de a da o cauţiune». Temeinică să fie dre. 

Fără îndoială că nu. «Est-ce que, dice Laurenl, le crâancier est 
'* vendeur ? Comment le serait-il alors qu'il .agit comme crâancier, c'est-ă- 

- dire en vertu“du droit de -gage que tout ercancier a sur les biens du
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debiteur, ou. en vertu de son droit hypothecaire?. Le proprittaire seul 
peut vendre, paree que lui seul peut transicrer la propriât6!). 

| «Et qui serait le vendeur, adaogă jurisconsultul belgian, sinon le 
sasi (datornicul urmărit), lequel est considere comme propristaire» ? Adju- 
decatarul, așa fiind, să oblige pe datornicul urmării, care e vinqătorul 
săi, de a da cauţiune? Cum! Nu pote dâr să câră de la un moiluz săl 
asigure în contra evicţiunei! . o IE 

Ia Vorbesce însă, credem noi, hotărârea de mai. sus numai în trecă! 
de presupusa obligaţiune a creditorului . urmăritor de a da cauţiune. Un 
asemenea lapsus calami, o asemenea vorbă aruncată în fuga condeiului, 
nu pâte să întunece teoria adevărată a Inaltei.Curţi, care este că art, 
1364 codul civil, nu se aplică vîndărilor -silite. (Dreptul, 1896). 

  

Vîndare de lucruri streine. 

„ Posiţiunea aceluia care cumpără un lucru & son domâno 6 îdrte 
critică, Dar sârtu lui ne lasă de tot: reci, când scim că el n'a ienorat 
buclucul. Volenti: non fit înjuria. . -. 

Tot așa de încurcată este şi situaţiunea vindătorului. care înstrei- 
n6ză de bună credinţă un lucru strain. Să presupunem de exemplu că 
vindătorul află din isvor sigur că lucrul. vîndut nu e'al lui. Vinqătorul 

„leal va avea în-asemenea cas naturalmente scrupule de consciință de a 
„mai primi preţul vindărei şi restituirea lucrului în mâinele _veritabilului 
„proprietar, va fi aceea ce va dori mai mult. E 

Cumpărătorul însă susţinând că vindarea e obligatâre între părţi, sar 
putea opune, dacă n'ar interveni legiuitorul,:acordând pretenţiunilor vin- 
dătorului, în tot sai parte, protecţiunea puternică a sancţiunei legislative. 

Aceea ce se întâmplă mai des este ca contrahenţii să afle  erdrea 
„lor prin insinuaţiunea acţiunei în revindicare pornită de către adevăratul 

- proprietar (evicţiune), | o | 
Vindătorul răspunde în asemenea cas de evicțiune (L. 11, $ 2, D. 

19, 1, art. 1387 cod. civ.). : . 
Quid însă în cas, când cei în drept n'aii făcut încă nici o demarșă, 

când adică perspectiva -evicţiunei este mai mult sai mai puţin depărtată. 
__ Adevăratul proprietar, fie că nu ştie, fie din altă causă, stă încă 

neactiv. . | -. „ - 
Cumpărătorul aşteptă în tot minutul o tulburare de drept şi relusă 

„Cu drept cuvânt de a plăti preţul vindărei (Windscheid, Pandec., II, $ 
_-389, nota 8). Vinqătorul, de altă parte, nu pâte, nici.să ia lucrul înapoi 

de la cumpărător, restituind-l - adevăratului. proprietar, nici să constringă 
„pe eocontrahentul săi să "i plătească preţul vindărei. . E Ă „_ . Amendoi. -contrâhenţii, vindătorul si cumpărătorul, trăesc ast-fel 
"într'o grijă perpetuă. | IE Sta 
Ce e de facut? ” | - - Dreptul roman autorisă pe cumnpărătorul de bună credinţă, numai. 

orudenă Laurent, op. cit XXIV, No. 227, Aubry et Rau, IV, $ 355 nota- 22 şi juris-
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în cas de rea credință din partea vindătorului, de a porni, eliain prius- 
quam evincatur, o actio utilis ex emto!), cerând daune interese. Gon- 
tractul de vîndare era de altmintrelea obligatorii pentru contrahenţi. 

Dreptul îrancez merge mai departe, Art..1599 îr. dispune : la 
vente de la chose d'autrui est mule. 

-Inovaţiunea. e din cele mai considerabile : Vindătorul însuși pâte 
invoca nulitatea vindărei 2). Cump&rătorul, “de altă „parte, pâte propune 
nulitatea vindărei, cu tâte-că n'ar îi în stare a stabili că vîndătorul a 

„alienat cu știință, un lucru strein. 
Codul nostru civil nu pronunţă nicăeri, într' un chip expres şi for- 

„mal, nulitatea vindărei unui lucru strein. 
Rămâne să examinăm daca acestă nulitate nu resultă virlualmenle 

„din art. 1294 cod. civ. 
Reproducem, pentru a înlesni inţelegerea, tâxtul art, 1294 cit.: 

- « Vindarea este o convenţiune. prin care o parte se obligă a trans- 
«mite proprielaleu 3) unui-lucru şi cea-laltă a plăti preţul acelui lucru». 

Care este cerința acestei legi ? Se mulţumesce ea cu. simpla obli- 
| gațiune din partea vinqătorului de a. transmite proprietatea, urmând ca E 

în cas de neexecuţiune să se aplice art. 1020 cod. civ., sai exige ea, 
din contră, ca o condițiune de validitate a .contractului de vindare, 
transmisiunea efectivă a proprietăţii lucrului vindut? - 

Textul legii e clar. Legiuitorui declară cu cuvinte î6rte Jămurite + 
Vindarea este o convenţiune prin care o parte se obligă a transmite 
proprietatea, etc. (art. 1294 cit.).. 

Acâstă disposiţiune legislativă nu este. din categoria legilor impera- . 
live sai prohibitive (leges cogenles), Este o simplă difiniţiune ce o dă legea. 

Pentru mai bună lămurire, 'mi permit a cita exemplul următor: 
Cine-va ia-un lucru în ocaţiune. Locaţiunea lucrurilor este, după - 

' definiţiunea cuprinsă în art. 1411 cod. civ., un contract prin care-una 
din părţile contractante se îndatoresce a asigura celei-balle folosința 
unui luere pentru un timp determinat, drept un. preţ determinat. | 

In: acestă ipotesă, ca şi în ipotesa precedentă, se pâte nasce între- 

barea dacă, în cas de „neexecuțiune- a obligaţiunei us frui licere, con- 

tractul este a se considera ca isbit de nulitate, sai dacă, din contră, 

contractul întrunind tâte condiţiunile de validitate, se pote cere numai 
şi numai resoluțiunea convenţiunei, pentru cuvântul că una din părți nu 

“si-a îndeplinit angajamentul săi? Diterenţa acestor situaţiuni presintă un 
| interes practic î6rte mare. 

În adevăr, când e vorba de o convenţiune. absoluta nulla, precum 
este. vindarea de lucruri streine în dreptul îrancez, e indiferent de-a se 
sci dacă contrahenţii şi-au îndeplinit obligaţiunea lor sai nu, și partea, 

în 2 privinţa căreia angajamentul nu Sa executat, nu se bucură nici cum 

  

1) D. 38, 31, Dig, 19,1. - 
2) Vindătorul se. pote "Drevala de dreptul acesta numar î în cas când cumpărătorul _ 

-. Par acţiona să tradee lucrul vîndut. Vindătorul : numal pste propune 'nulitatea după 
tradiţiune, căci queni de evictione tenet actio, eundem agentem repellit exceptio. 

3) Obligaţiunea vindătorulul era în dreptul roman numal zf ren actori. habere 
„biceat, OH etiam ut ejus faciat. (L. 30, 5 1, D. 19,1). Ma
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de beneficiul de a opta pentru execuţiunea obligaţiunei, cea-laltă parte 
“având şi ea dreptul a propune, la rândul s&ă, nulitatea convenţiunei. 

Când e vorba, din' contră, de un contract, de altmintrelea: valid, 
care însă se pote resolva (desființa) în cas când una din părţi nusși 
îndeplinesce angajamentul: săii, atunci este de mare interes de a se sci 
dacă contrahenţii 'şi-ai executat obligaţianile lor, căci numai contra- 
hentul care şi-a îndeplinit angajamentul sii are alegerea saă să silescă 
pe cea-lallă pentru a execula convențiunea, când este posibil, sai 
să “i ceră desfiinţarea, cu daune înlerese: (art. 1021 cod. civ,) 

Ideia resoluțiunei unei convenţiuni, în oposiţiune cu nulitatea 
actelor juridice guae contra jus fiunt,.o exprimă legiuitorul nostru cu 

„cuvântul «desființare» (art..1021-cod. civ.) î 
Revenim la întrebarea de mai sus: Contractul de locaţiune este 

nul, sati numai resolubil, când una din părţi nu-şi îndeplinesce obliga- 
țiunele sale principale?” -” : a 

Răspunsul se găsesce în art..1439, cod. civ.: Contractul. de loca- 
ţiune se desființeză (resolve) în asemenea casuri. Contractul de locaţiune 

„e prin urmare numai resolubil, când una din părţi nu-și îndeplinesce 
obligaţiunea sa. _. i Di 

Aceeaşi conclusiune -irebue so formulăm şi în privinţa contractului 
de vindare. Şi acest de pe urmă contract “este, numai 7esolubil, dacă. 
“una: din părţi nu'și îndeplinesce obligaţiunea sa. Acestă de.pe urmă pro- 
posiţiune care, în formula ei abstractă, n'a -îost şi nu pâte să fie obiectul 
nici unei contestaţiuni, este fără îndoială aplicabilă şi în privinţa obliga- 
țiunei viîndătorului de a transmile proprietatea obiectului vindut. Nici în 
acest de pe urmă cas nu pâte să-fie vorba de nulitate, existând o altă 
sancţiune: resoluțiunea vîndărei (art. 1020 cod. civ.) Ă 

” De aci decurg următârele consecinţi: - o [ 
„1. Vândătorul nu pâte cere nici-odată desființarea vîndărei pentru 

„Cuvântul că nu e în stare a transmite proprietalea lucrului vindut. In 
“adevăr, numai contrahentul care "și îndeplinesce obligațiunea sa pâle 

- invoca in folosul săi disposiţiunea art. 1020-cit. Vindatorul, pentru a şi - 
justifica cererea, ar trebui să execute mai întâi obligaţiunea sa, ceea-ce 
tocmai presupunem că.nu e în stare să facă. . ? SE Si 

2. Cumpărătorul e în drept să reluse în o aşa stare de: lucruri de 
a plăti preţul vinqărei (soluti retentio). In adevăr, neexecuţiunea din. partea 
unuia autorisă neexecuţiunea din -partea celui-lalt. MR 

3. Cumpărătorul. pâte, de asemenea, plătind prețul vîndărei, să 
Ceră sai execuţiunea contractului, daca e posibil. (vîndătorul pâte deveni 
in interval proprietar), saă desfiinţarea vindărei, cu: daune-interese. 

_.. In cas de rea credință -din partea vindătorului, care cu știință 
ar îi vindut lucrul -strein; se aplică art. 998 cod. 'civ., cumperătorul 
putGad cere în usemenea cas, odată cu inapoerea lucrului cumpărat, daune- interese de la vingător, fară a fi obligat: să achite mai întâi prețul -: vindărei, - e | . Sa 

N'avem nici. un motiv să ne Plângem că: nu.s'a adoptat în punctul.. 
acesta sisteinul dreptului francez. Un punct negru. tulbură întrun chip - iorte supărător armonia acestui din urmă sistem. .. - - IE Să presupunem de exemplu că adevăratul proprietar ratilică vingarea 

, 

n
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sai că vindătorul “devine ulteriormente proprietar. Intrebarea este daca 
aceste împrejurări sunt saii nu de natură, în sistemul , dreptului Îrancez, 
de a acoperi nulitatea vindărei ? - 

Atirmativa n'ar fi. exactă în teorie. 
Nulitatea art. 1559 în. este o ziulitate, absolută (Marcade asupra 

“ art..1599, No. II. 1Vindsclieid, Ungiltigheit der Rechisgeschiifle nach, 
dem code Napoleon, p. 94 nota 34). Contractele însă isbite de o nulitate 
absolută, nu sunt susceptibile a îi confirmate. În loc de confirmare în 

„sensul strict 'al cuvântului, pte interveni cel mult un contract noă între 
- părţi, identice dealtmintrelea cu contractul vechii, dar întrunind tâte con-: - 

diţiunile. de validitate (coniirmarea în sens larg !), «Acest de al doilea 
<act nu este sub denumirea împroprie de ratificaţiune, de cât cesiunea 
«lucrului nare > (Marcadă, art. 1559. No. VI). 

Cesiunea însă sai contractul noi, nu se pote forma fără voinţă, şi 
cu atât mai puţin în contra voinţei cumpărătorului. 

- Troplong, şi după dânsul o jurisprudenţă constantă pretinde, cu 
tâte astea, că. nulitatea vindărei se pote acoperi prin: confirmarea ade- 
văratului proprietar... şi în contra voinței cumpărălorului. «Cine ar” 
putea să se plângă? dice Troplong (Vente, No. 236). Cumpărătorul ? Dar 
causa tulburării a dispărut. El nu are de advesar posibil de cât pe vinda- 
torul săii, care e tocmai ţinut a "1 garanta 'si a 1] face să se iolosescă, . 
şi care de acum înainte are tâte miilâcele de a da maiîn-forle contrac- 
tului.  Reelamaţiunele cumpărătorului ar îi prin urmare îără obiect. El ar 
cere, fără grief, o nulitate care nu esle de ordine publică şi a căreia. 
causă a dispărut». - « 

. Zroplon g cade,-precum vedem, în er6rea de a crede că nulitatea 
art. 15 59 îr., este o nulitate relativă. 

D-nii Aubry. et Rau, cu 't6te că proieseză părerea opusă, găsese 
însă că €.î6rte natural că părerea, ce d-lor aii combătut, a prevalat, în : 
practică, reclamaţiunea ridicată de cumpărător, care nu mai'are nici o - 
evicţiune de: temut, hepresintându-se sub o lumină favorabilă. 

Ce val6re' mai are logica principielor dacă se concede o influenţă 
aşa de mare echităţii! - 

„Idealul unei legislaţiuni bune este de altă parte, ca principiele de 
“drept să. nu fie nici-odată în conilict cu cerinţele echităţii! 

Inconvenientele sempalate nu se pot produce — o constatăm cu 
plăcere — sub codul nostru.. Acele. controverse, în. mijlocul: cărora cu | 
anevoe te poţi orienta, sunt produsul unei disposiţiuni legislative, care. 
na trecut în codul .nostru.. 

"Vinqarea. de lucruri streine este, în sistemul codului nostru, nu.. 

nulă, ci numai resolubilă. ă | 

„Dar „când e vorba de acţiunea în resoluţiune; autorisală de art. 1020 - 

  

'1) Windscheid, op. cit, p. 175 în Are, susţine acestă părere de acoră cu Del- - 
vincourt, (II, p. 59, 62) şi cu „Codes: francais annotis“ (asupra art. 1338 No. 9). 
Tot în sensul „acesta Zahariae, II, $ 339 nota 5; Duranton, t. 13 No. 271 şi 281; 

Boileuz, t: IV, art. 1338 text şi nota 3; d-nil Aubry et Rau, ($ 337 nota 3) sunt de. 
altă părere, susținând. anume că şi nutilţie de. ordine publică se > pot acoperi "daca a 

încetat causa care le-a produs, | |
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cit., e ştiut. că defendorul pe, în tot cursul instanței, să conjure reso- 

luţiunea, &xecutând obligaţiunea (Demolombe,-25, No. 515). 

Vindătorul unui lucru strein, în contra.căruia sar Îi pornit acţiunea 

“în resoluțiune, va putea prin urmare să oprească resoluţiunea, dovedind 

că a devenit ulteriormente proprietar. 
Şi darea in solutum, adică când se dă, drept plată, un alt lucru 

de cât cel datorit, este un fel de vindare, urmând a se aplica în ase- 
menea cas regulele mai sus expuse), şi anume: - 

Datornicul de bună credinţă, care ar fi dat în solului, un lucru 
strein, nu pote să”l ceră înapoi de la creditori. In adevăr, resoluțiunea 
nu se pâte cere de cât- numai de către aceia din părţi care se pote 
plânge în contra celei-l'alte de neexecuţiunea contractului, | 

Creditorul singur are alegerea de a cere sait execuţiunea saii des- 
Hiinţarea- contractului, cu daune-interese (art. 1021 cod. civ.). 

Cu alte cuvinte, creditorul pote, după interesul săi să facă să se 
considere datornicul ca liberat de plată, cerând execuţiunea contractului 
iberatoriii (art. 1021 cod. civ.), sati, dacă găsesce cu cale, să c6ră eso- 
Iuțiunea contractului liberatoriii. Pronunţându-se resoluţiunea, e evident 
că va reînvia în asemenea cas obligaţiunea primitivă cu tote accesoriile 
lipite de densa (V. Aubry et Rau, IV, $ 324, text şi nota 16). 

Cu chipul acesta ne apropiem în punctul acesta iorte mult de 
sistemul “ dreptului roman 2). (Dreptul, 1875). i 

  

Evicţiunea, lucrurilor date cin solutum» 

Presupunem că cine-va, având o datorie de plătit, dă drept plată, 
"cu consimţimântul creditorului,. un alt lucru de cât cel datorit (aliuă 
pro alio). | Se | 

Intrebarea e dacă datornicul, urmând ast-fel, e, îpso jure, liberal, 
saii dacă, rămânând, ipso jure, obligat, are o excepţiurie de dol în contra 
creditorului care, cu tâte astea, s'ar -apuca să reclame lucrul datorit (V. 
Gajus, II, $ 168) - - a e 

| Unii susţin că plata constitue un. contract; alţii pretind că plata 
sai darea în solulum nu e de cât un simplu-fapl. . | 

  

1) Trebue să deosebim 'cu îngrijire ipotesa când în locul unui lucru cert și 
determinat, ce se datoresce, se dă un alt lucru în soluttum, de ipotesa când, obliga- 
țiunea “având de obiect un lucru medeterminat, în genere, se dă drept execuțiunie a 

: obligaţiuner, un lucru îș2 solut. În casul. întâl se formeză un contract noi. Cea de 
a doua ipotesă, din contră, ne presintă o simplă excecuțiune a unel obligaţiuni 

-deja existente. - Dai , 
2) In articolul publicat în Dreptul an. IV, p..163, s'a susținut din erdre că 

dreptul 'de repetiţiune al lucrului strein, dat în solutum, compete şi datornicului. 
Credem, din coniră, că argumentul a coutrario tras din art. 1095 cod. civ., decisiv în 
dreptul francez (Aubry et Rau, $ 316 nota 16), nu e însă nici cum concludent în 
sistemul lege! nâstre. in adevăr, pe calea acestul argument am ajunge în dreptul nostru 
la o consecință contrarie dreptului comum, ceea-ce nu este admisibil. Consecința, de 
care vorbim, ar fi ca contrariii dreptului roman, ar compete în asemenea cas acţiunea 
în resoluțiune aceluia, care singur nu 'şI-a îndeplinit obligaţiunea sa. Alt-fel în dreptul 
francez, Dreptul francez sub codul Nap. este: .că vindarea unul lucru strein şi prin 
urmare şi dațiunea în solutun a unui lucru strein, e absolut nulă,
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Un lucru 'mi pare sub legislaţiunea n6stră mai . presus de ori-ce 
înd6ială ; execuţiunea contractelor reale, plata făcută în temeiul ataror 
contracie, e un simplu fapt. 

Și incapabilul își pâte executa fără nici o formă, contractele sale 
-reale încheiate cu paza lormalităţilor prescrise de lege. 

De ce? 
| Rațiunea sare la ochi.'La contractele reale se transmite proprie- 

tatea saii drepturile reale prin singurul efect al consimţimentului părţilor 
(art. 971 cod. civ.).' Plata, tradiţiunea se presupune 'că s'a îăcut în 
momentul încheiărei contractului. 'Tradiţiune contractuală. Așa dar nu - 
mai e trebuință ca să se îndeplinescă iormalităţile prescrise de lege pen- 
tru înstr&ăinarea lucrurilor incapabililor în momentul când se opereză 
lradiţiunea reală. 

Acâstă tradiţiune, acestă plată, riu este de cât execuțiunea unei 
obligaţiuni deja existentă. Acestă plată nu îace să se nască o obliga- 
ţiune nouă, 

Soluţiunea însă nu va îi aceeași când, executându-se' un contract 
real, star: plăti-un alt lucru de cât cel datorit (Datio în solutum). 

Creditorul renunţă în asemenea cas la proprietatea lucrului, sai la 
dreptul real ce Va dobândit prin electul contractului real şi consimte a 
primi drept plată, proprietatea unui alt lucru sai un drept real. 

Aceste drepturi se transmit atunci în momentul plăţii. 
Intervine, prin urmare, între părţi un contract noii, contract pentru 

a căruia validitate, dacă părţile sunt incapabile, se cere observarea cer- 
” tor formalităţi. 

Să presupunem că datornicul a dat în plată + un lucru care nu'i 
aparţine, un lucru strein. 

Proprietarul, care nu e dispus să plătescă cu averea sa datorii 
" “streine, își reclamă lucrul usurpat înapoi, sai, cel puţin, e de așteptat că 

în curând va avea loc o asemenea revendicare. 
Creditorul, vădând că a primit de la datornicul să o plată sus- 

- pectă, se va întoree fără îndoială în contra acestui de pe urmă. 
Intrebarea e însă, dacă adesiunea sa de a primi un alt lucru în 

locul celui datorit nu i-a răpit garanţiile cari erai alipite de drepturile 
isvorâtâre din contractul primitiv, adică tocmâla subsequentă prin care 

sta substituit un alt lucru în locul lucrului datorit, îl înarmeză sai nu 
cu drepturi tot aşa de puternice. 

Unii susțin că creditorul conservă în asemenea cas acţiunea sa 
primitivă ; alţii îi, acordă numai o acţiune în evicţiune, și alţii în fine 
pretind că e lăsat la apreciarea creditorului de ași exercita acţiunea 
primitivă, sai de a porni o acţiune în evicţiune, cum îi va conveni 
mai bine. 

” Partisanii tesei, că creditorul conservă acțiunea primâtivă, argu- 
menteză ast-iel : 

- Creditorul a primit în schâimbul lucrului - datorit un alt lucru (reni 
pro re). 

A intervenit prin urmare între părţile contractante o tocmâlă nouă 

un contract de schimb. | 

Schimbul e însă nul, dacă sa dat în schimb. un lucru strein.
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/deoque Pedius ail, alienam re dantem  nullam contrahere per- 

mutationem (L. 153, D.19, 4). Creditorul are-in asemenea cas condiţiunea 

ob rem dati re mon secuta. (LL. 16, D. -XII, 4, comb. cu L.I,$ 4,0. 

XIX; 4). Creditorul păstreză deci acţiunea sa primitivă 2). 

. Aderenţii părsrei că creditorul nu are, în asemenea cas, de cât 

numai o acțiune în evicțiune, raţioneză ast-iel: - 

Creditorul cumpără lucrul 'ce i se_dă in solutum. Preţul vingărei 

este Jucrul datorit, care se înlocuesce prin lucrul dat în plată.. 

“ Vindarea unvi lucru strein e însă obligatorie pentru părţile contra- 

hente. Nu rămâne prin urmare creditorului de cât o acțiune în evicțiune 

în contra datornicului. e e . 
| Săi găsit în fine autori cari aă găsit cu cale să concilieze, textele 

contradicătâre ale dreptului roman, susținând că creâitorul are dreptul 

să al&pgă, după interesul săi, între acţiune utilis ea emplo și acţiunea 

primitivă saii că "i e permis a cumula acestă acţiune. 

| Să presupunem însă că creditorul nu e, cu tote astea, dispus să 

pornâscă vre-o acţiune. în contra, datornicului. Acesta de pe urmă însă, 

care a dat în- plată, de bună credinţă, un lucru strein, doresce să ia 

înapoi lucrul dat în plată, pentru ca să!l restituiască adevăratului pro- 
prietar, gâta, de altă parte, a desinteresa întralt chip pe creditor. 

Acâstă pretenţie a datornicului e întemeiată saii-nu? . 
Datornicul, după Zahariae, nu pste cere înapoi lucrul. strein dat - 

în plată, căci guem de evictiune tenet aclio eundem agenlei repellit 

excepiio. - Sa Si | a. 

_ Zahariae pare a privi contractul care “intervine între. creditor și : 

datornic, când cel dintâi primesce un alt lucru de cât cel datorit, de 

"contract de vindare-cumpărare. RE e e 

«Art. 1095 cod. civ. însă, care retusă excepţionalmente datornicului - 

«dreptul de repetiţiune, când lucrul a: fost: consumat de bună credinţă de 
«către. creditor, aplică acestă excepţiune la plata făcută” cu un lucru 
«strein, ca şi la plata făcută de către un incapabil și dă clar a înțelege 
«că in regulă dreptul de repetiţiune -compete -datornicului în cea dintâi 
“«ipotesă ca și. în cea de a doua» (Aubrg et Rau, V, $ 351, No. 48, 
Ş 316, No.16) o o Si 
„Argumentul acesta de text îmi pare a îi decisiv. Dreptul de repe- 

tițiune compete prin urmare şi. datorniculuă. SD , 
„-. + De aici decurge, îmi pare, pentru legislaţiunea n6stră regula următâre: 

| _Când.se plătesce un alt lucru în locul celui: datorit, se pâte dice 
cu aceeaşi rațiune, că datornicul e ipso jure. liberat, precum se pâte dice 
de asemenea că datornicul rămâne ipso jure obligat. (Comp., Gajus, loc. cit.).' 

Cu alte cuvinte, creditorul are dreptul, dacă datornicul i-a plătit 
cu un lucru strein, să. pornescă o acţiune saii săşi exercite acţiunea. sa 

ş 

primitivă. saii să cumuleze chiar aceste.două acţiuni... 
Datornicul de bună credinţă are de asemenea dreptul să ceră înapoi 

„ 1) Vingarea se deosebea în Qreptul roman de contractul de schimb, între 
altele, prin aceea că vindarea unul lucru strein era obligatorie pentru -părţile con- 
tractante, pe când din contră schimbul cu lucrul strein era isbit de o nulitate absolulă, 
După cod. Calimach, din contră, atât vindarea unul lucru strein, cât şi schimbul cu. 
„lucruri streine, erat" obligatorii pentru părţile! contrahente. 
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lucrul strein dat în plată. Creditorul pâte însă să'i respingă pretenţia 

optând pentru acţiunea în evicţiune, putând in asemenea cas să obiecteze 

debitorului: Quem de evictione tenet actio eundem agentem repellit exceptio. 

Datornicul la- rândul săi, pâte să combată obiecţiunea creditorului, 

dovedind că a îost: convenit între denşii, ca în cas când sar constata, 
că lucrul dat în plată e strein, datornicul să aibă dreptul de repetiţiune 

şi creditorul să'şi conserve acţiunea sa primitivă... . o 

Am mai tractat acestă cestiune în trâcât, precum. îşi vor aminti 

onorabilii lectori, în Dreptul No. 15 și 164). - : 

“ Conelusiunea mea a iost: o e | 

"Mi pare că rămâne.a se examina, în fie-care cas particular - dacă . 

părțile aă înţeles să încheie un contract de. schimb, sai un contract de 

Reflexiune făcută, *mi pare însă că trebue să înlăturăm- cu desăvâr- 

_şire. calificarea daţiunei în solulun de contract de schimb.. 

_ Cestiunea trebue'să îie din contra, ast-lel formulată : 

Plata sati daţiunea in solutum este un simplu fapt, adică execu- 

iunea unei obligaţii ? A - 

Plata sati daţiunea în solutum nu face, din contra, să se: nască o 

_“Politur autem obligatio praecipue solutione ejus quod debeator: 

unde quaeritur, si quis consentiente creditore aliud pro alio solverit, utrum, 

_ipso jure liberetur, quod nostris praeceptoribus placet, an ipso jure maneat 

obligalus, sed adversus .petentem exceptione .doli mali deiendi debeat, 

- quod diversae scholae auctoribus visum est (Gajus, loc. cit. III, $ 168). 

Creditorul pote, după interesul săi, să iacă să se considere datornicul 

ca liberal prin plată, măcar că a dat în plată un lucru strein, exercitând 

- în contra lui o acţiune în evicţiune2), sai să qică că datornicul a rămas 

obligat şi să'şi exereite acţiunea primitivă .-- | _ 

Legiuitorul nostru, statuând în. art. 1095 cit., că plata făcută de 

un non-dominus sai de un incapabil nu e valabilă, ma înţeles că plata, 

ca contract liberatoriii, e îsbită de o nulitate absolută £). . Si 

Legiuitorul a. înţeles că, în cas de evicţiune, plata se va considera 

. după cum va găsi creditorul de cuviinţă, sai ca un simplu fapt sai ca 

un contract de vîndare-cumptrare. a , 

„Se înţelege de la sine că acâstă caliticare dependentă de voința cre- 

ditorului, e indiferentă pentru cel de al tteilea revindicant. (Dreptul, 1874). 

  

1) V. articolul «< Succesiunile singulare»>,- pag. 192. - , E 

2) Plata echivalând, în asemenea cas, cu- un contract de vindere-cumpărare. 

3) Primindu-se plata în asemenea cas că un simplu fapt. . 

4) In Dreptul, No. 15, pag. 120, s'a dis din scăpare din vedere: «Inţeles-a el 

«(legiuitorul) ... Că contractul liberator . rămânând valabil, pentru părțile contrac- 

«tante, se pole exercita o condictio sine causa, dovedindu-se că contractul liberator 

«e fără causă (art. 965 c. c.), plata fiind făcută cu.un lucru strein>. E evident că o 

obligațiune fără causă nu pote rămâne valabilă pentru părţile contractante. 

Al. Degr6. | Ă Ma _ 30
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| ”- Vângarea, lucrului altuia. 

Viadarea lucrului altuia. — Dacă este valabilă, — Suspendarea plăței preţului.— 
Temere de evicţiune.— Dacă preţul trebue consemnat, — Art. 1294, 1021 și 
1364 codul civil. — (Cas. Î, 24 Aprilie 1900). 7 , Mi 

Vindarea lucrului altuia este. valabilă, în acest înţeles că vîndătorul, 
care nu “şi-a îndeplinit obligaţiunea de a strămuta cumpărătorului pro- 
„prietatea lucrului (art 1294 codul civil), nu pâte cere resoluţiunea vin- 
“dărei (arg. art. 1021 cod. civ.), dar cumpărătorul, care are cuvinte a se 
teme de 'evicţiune, nu este totuşi îndatorat. să plătescă preţul în mâna 
vîndătorului,: ci trebue să'l consemneze (art; 1864 codul civil). .-. .: 

- Curtea, deliberând.. : | 
Asupra motivului de.casare : EI - e 
„<Violarea art. 969, 1351 şi 1364 codul civil, prin aceea că onor. Curte a dis- 

- pensat pe cumpărători de obligaţiunile ce contractaseră față cu vindătorii, şi chiar de 
aceea de a-depune restul de plăţi, dând loc şi la o despăgubire fără cauză, - ” 

: «Majoritatea, în ncunire cu minoritatea, se erijeză în protectârea drepturilor unor 
„. pers6ne necunoscute şi consacră în favorea cumpărătorului dreptul de a viola sus disele 
„texte de lege şi de a deţine un imobil sati de a beneficia de parte din preţ pe nedrept». 

- “Având în vedere că se constată că Bertolan Solomon, cumpăiând imobilul din 
strada Archanghel. Teiu, a achitat parte din prețul acestul imobil, iar restul: s'a opus 
a'l achita, pentru motivul că acel imobil aparţinând la doul proprietari, recurentului de 
astă-qi şi soție sale Francisva, şi: achilând pe recurent cu mal mult de jumătate din .- 

„ valdrea convenită, acesta nu pâte pretinde şi partea din prețul care se cuvine soției 
:sale decedate şi al cărei moştenitor nu a probat că este ; | A _ 
i Având. în vedere că Curţea de apel din: Bucuresci, secţ. III, prin decisiunea * 
supusă recursului, primind de bune argumentele defendorului Bertolan Solomon, res- 

» pinge acţiunea recurentului care, dice Curtea, nu pâte pretinde. nic! înapoiarea imo- | 
ee care nu']. aparţine de cât pentru jumătate, nici parte din. preţul care secuvine - 
soțivi sale ;  : -- Pa Da Da . ” IE 

„_* Având în vedere că Curtea constată că Benedek Ianoş, vîndătorul, a recunoscut 
că imobilul vîndut lui Bertolan a fost cumpărat de dânsul şi soția sa Francisca; că 

„ Bertolan, deținând imobilul cu preţul de 3000 1ej, fără să se fi încheiat verl-un act de 
„ cumpărătâre, n'a dovedit cu nimic că a-plătit mal mult de 1300 lei din acel preţ, sumă 
recunoscută ca primită de vindător;. . - .. - i E 
„„__-.  Considerând-că, ast-fel fiind lucrurile, cumpărătorul nu pdte deține întregul imobil 
fără a răspunde obligaţiunei sale -de a achita preţul integral (art. 1361 coâul civil), şi 
lu nu pote profita de o parte a imobilului pe.care n'a plătit'o sai de o parte. 

"preţului ; - ” . - ÎN 
= Că temerea cumpărătorului de a fi evins de jumătatea locului cumpărat, nu'l 

dă drept a profita de suma. ce mat are de complectat la preţ, şi acestă sumă urma să 
fie depusă până la tranşarea cesliunel de a se şti cul se cuvine restul preţului pentru 
imobilul în litigii, conform cu art. 1364 codul civil; - . , . : 
Pa Că, în speță, prin judecata Curţel dându-se loc la o deposedare a recurentului 
fără cauză, saii la o_avantagiare a cumpărătorului de a beneficia pe nedrept de parte 
din preţ, decisiunea: Curţel e dată cu violarea regulelor de la vindăr), şi motivul de 
«casare invocat fiind întemeiat, urmâză a se aamite. . 2 - 

Pentru aceste motive, caseză, - o | 

Adnolaţiune. — Procesul cu care se ocupă hotărârea de. mai sus 
a Curţei de casaţie, se pote resuma în două cuvinte aşt-iel: Bertolan - Solomon, care a cumpărat un. nemișcător de la. Benedek lanoş, a plătit numai jumeiatea preţului, și a suspendat plata: rămăsitei. dicând că are cuvinte a se teme de evicțiune. PAA re mășij Sa 

In adevăr, însuși vîndătorul Benedek lanoș a recunoscut 'că nemiș- cătorul de care este vorba a fost cumpărat de densul (vîndătorul) şi de
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soția sa Francisca, acum încetată din viaţă, aşa că cea-taltă jumătate. 
a preţului se cuvine moștenitorului încă necunoscut al acestei de pe urmă. 

Benedek lanos, cu alte cuvinte, unul din coproprietarii în devălmăşie 
„ai nemișcătorului din litigii, Va vindut ca fiind al lui în întreg şi nu în 

> 

învoirea acesteia, a vindul decă lucrul altuia... -. . - 
Aşa fiind lucrurile, Curtea de apel din Bucuresci s. III, a judecat 

devălmăşie, a vindut prin urmare şi partea nedivisă a soției sale lără. 

"- cu drept cuvânt că Benedek Ianoş nu pâle reclama nici înapoierea nemiş- 
cătorului vindut, 'care nu'i aparţine de cât pentru jumătate, nici: parte 

_Gin preţul care se cuvine soţiei sale. * 
Inalta Curte însă, prin hotărârea de mai sus, a censurat chipul 

acesta de a vedea, şi a hotărât că, de şși este adevărat că vingătorul 
lucrului altuia nu. pâte cere desființarea vindărei pentru cuvântul că nu 

"este proprietarul lucrului 1), cumpărătorul lucrului totuşi este-ţinut să. 
„consemneze preţul. - . a | ' | 

_Vingarea lucrului altuia, va să dică, este valabilă în dreptul fiostru, 
în acest înţeles că vindătorul, care nu 'şi-a îndeplinit obligaţiunea- de a 

" “strămuta asupra cumpărătorului proprietatea lucrului (art. 1294 e. civ.), 
nu pâte cere' resoluţiunea: vîndărei (arg. art. 1021 cod. civ.), dar cumpă- 

-rătorul, care are cuvinte a se teme de evicţiune, este îndatorat să cos- 

Semneze pretul. N 
” Vindarea lucrului altuiu, o recun6scen, este la noi numai resolubilă 

în înţelesul articolului 1020 c. civ.?), și.deci faţă cuart. 1021 e. civ., vădit - 

1) In dreptul. francez chiar, cu tot art. 1599 codul Napoleon, care: lipsesce din 

" “codul nostru, părerea domnit6re găsesce că nulitatea vîndărel lucrului altuia e relativă 

fiină stabilită numat în interesul cumpărătorului, şi că dec! vindătorul nu o p6te invoca 

(Laurent, Droit civil frangais, XXIV, No. 115). Or cum, Aubry-et Rau şi alţi marl 

„autori socotesc, din contră, că vindarea lucrului altuia este meexistentă. După acestă 

de pe urmă părere însuşi vindătorul lucrului altuia pâte să pue- înainte neexistența 

contractului, are o condictio possessionis, etc. (V. Kohler, Gesammelte Abhandlugen 

"aus den gemeinen und franzăsichen Civilrecht, pag. 2217 şi “urm.), 

2) Vindătorul, după art, 1291 codul civil (1582 ir, se obligă a.strămuta pro- 

„prietatea lucrului; dacă vinde lucrul altuia, el nu pâte să îndeplinescă, -acestă obliga- - 

țiune: care ar trebui: să fie--urmarea? Lazrent (op. cit. XXIV, No. 102: r&spunde: 

C'est la resolution. de la vente, et non la nullit&; pour quuul y ait nullite, il faut un vice 

gui entânche. le contrat; or, dans espece, il n'y-a pas de vice; quoi qu'en dise Por- 

ialis, la chose n'est: pas vicite, car la chose d'autri peut faire Pobjet d'un contrat abso- 

lument 'analogue.ă celui du droit romain>. Ce pâte să fie mal clar? Vindarea lucrulul 

altuia e nulă numat şi numat fiind-că art. 1599 cod. Nap. pronunță expres nulitatea, 

“căci, de ar lipsi art. 1599 cit., vindarea lucrului altuia ar fi resolubilă şi nu nulă. Vo- - 

Jumul XXIV, al comentarului jurisconsultului belgian, unde este aşternulă acâstă teorie, 

pârtă data 1878. Eă am aşezat aceeași teorie în' articolul mei «Vindarea de lucruri 

sireine>, din Dreptul No. 21 din anul 1875 (V. supra pag. 458). D. Dim. Alexandresco,: 

care a înțeles până ma! deunădi lucrul tot ast-fel (V. Dreptul civil român, vol. III, 

pag. 503, nota 2), o întârce acum de o dată (V. Du mariage, €tude de l6gislation com- 

"pare, precâdâe d'une preface de D. Alexandresco, par Busdugan, pag. XXIV, nota 1) 

| „pa o-altă I6ie şi dice: «Nous croyons, apres mâre reflexion, que. la vente de la chose 

- Wautrui est anullable, tout comme dans le code frangais, et que art. 1599 a €l6 

tlimin& comme inutile». Dacă:iînsă pravilistul “nostru recundsce ast-fel că vindarea 

lucrului altuia szz e contrară ordinei publice (vinqarea lucrului altuia ar fi, nu anu- 

labilă, ci meexistentă, dacă ar fi vorba de o nulitate de ordine ppblică, V. Laurent, 

op. cit., XXIV, No. 115), este elementar lucru că sancţiunea neindeplinirel obligaţiunei 

de a strămuta asupra cumpărătorului. proprietatea lucrului, nu pâte să fie decât reso- - 

„Duțiunea 'vindărel, şi. nu nulitatea (v. Laurent, op. cit., XXIV, No. 102). Nici vorbă,
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lucru este că vingătorul. care nu 'şi îndeplinesce obligaţiunea sa, nu pâte 
"reclama resoluţiunea vindărei 1); dar -adevărat să fie 6re, întrebăm, că 
cumpărătorul trebue să consemneze preţul, cu i6te că are cuvinte. dea 
crede că va îi turburat? Di | E 

Ei bine, art.. 1364 c. civ. hotărăsce, din contră, limpede: și lămurit 
“că, dacă cumpărătorul are cuvânt a se tema de evicţiune, el pote sus- 
penda plata prețului, până ce vinqătorul va face să înceteze turburarea 
sai va da cauţiune, va să dică mu este obligat ca să consemneze. 
„>. Luurent se rostesce în acestă privinţă ast-lel: «L'acheteur peut sus- -- 
pendre le . payement du prix. 1/ suit de-lă quil ne doit pas consigner ; 
on la cependant soutenu; cette-ctrange prâtention a 6t6 rejetce, cela va 
sans dire2)>.. (Dreptul, 1900). e 5 

  

ep - - 

Despre dreptul de retenţiune. 

Printre principiele cari nu aveati la - început - pentru ele de cât 
utilitatea. și cari s'aii asimilat ps urmă dreptului raţional, nu 'ocupă cel 
de pe urmă rang dreptul de retenţiune. . 

| Acela care are un drept de a'cere înapgiarea “unui lueru stăpânit 
de altul, ar sevârşi-un dol, dacă el ar reluza să plătâscă mai întâi 
stăpânitorului, cheltuielele ce “i-a ocasionat lucrul stăpânit, căci refusul 
săii ar putea să fie vătămător acestui de pe urmă. Acesta este concep-. 
ţiunea sciințifică a dreptului de retenţiune3).. 

  

numai călcarea unei legi de ordine publică pote să aducă cu sine o nulitate virtuală "(wedi Aubry et' Rau, Droit civil francais, |, $ 37, pag. 120, text şi nota 9), şi vîn- darea lucrului altuia, după iînăşi mărturisirea d-lui Dum. Alexandresco,. nu are nimic de a face cu ordinea publică. o | - . n 
1) C'est la partie envers laquelle l'engagement n'a point ct6 ex6cută qui seule a le droit de demander la râsolution (Daurent, op. cit, XVII, No. 142). De aceea am şi dis în Dreptul No. 21 din 1875, pag. 167 (V. supra pag. 460). '<In adevăr, numai - - cel ce 'și îndeplinesce obligațiunea sa pote invoca în folosul săi art.:1020 cod, civ. Vinqătorul lucrului altuia, „aşa dar, ar lrebui să execute mal întâr obligațiunea sa, ceoa-ce. tocmal presupunem că nu e în stare să facă», In sistemul lege nostre, după! : cum vedem, nu încape nici o îndoială că vindătorul lucrului altuia nu pote cere reso- .. luţiunea vînqărei, pentru cuvântul că nu este în stare să slrămute asupra cumpărăto. |: rului proprietatea lucrului, pe când, din contră, după art. 1599 cod, Nap., care lipsesce din codul nostru, costiunea e controversață, D-l C. Nacu, <Comparaţiune “între codul civil român şi codul Napoleon», pag. 635, recunâsce cu drept cuvânt: că legea română ni & adiis că vîndarea lucruliă strein este nulă, 

Ă 2) Laurent, op. cil. XXIV, No. 326, Cas, “rom, secţ. II, din 15 Mat 1896, a hotărât, cu drept cuvânt, că art. 1364 cod. civ. nu se aplică vindărilor silite. V. şi arti- colul meă din Dreptul, No. 43 din 1896 (V. supra pag. 451). . 3) Dreptul. de retenţiune repausă pe tradiţiunea romană. In zadar se dice că nu trebue să ne întoarcem la teoria română, de re-ce dreptul roman repausă pe! clandestinitate, nu are nici „9 șrijă de dreptul terţilor, ignoreză însăşi ideia creditului (Laurent, XXIĂ, No, 285, in fine). Romanil cunosceati forte bine ideia şi însemnătatea creditului şi se scie că el intrebuințai sclavia ca o pârghie puternică pentru des- voltarea comerciului. Comerciul modern se întemeiază pe o sclavie mult mat de nesu- ferit de cât comerciul antic, Ce deosebire este între un milionar modern, care lratează pe lucrătorii să ca'o marfă proaslă, şi un plutocrat roman, care se folosea de sclavii săI? Romanit, cari eraă un popor-rege, ziceaă că un popor-rege caută să nu fie telalul universului (Nolo cuuden populau împeratorem esse universi ek portitorem), -
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„ Forma juridică, în care sa realisat acest drept de retenţiune al 
_stăpânitorului lucrului, are analogie în ocrotirea posesiunei, dar ea nu 
se confundă cu dânsa. Și comodatarul are un drept de retenţiune, şi el 
stăpânesce 'cu titlu precarii, aceea ce dovedesce că dreptul de retenţiune: 
nu &-un etect al dreptului de-posesiunel). | 
E Dreptul de retenţiune se arată, din contră, ca o consecuenţă natu- 
rală și necesară a excepțiunei de dol. O reclamare unilaterală a lucrului 

_e dol6să, emane ea de la proprietar saii de la un al treilea (de la cre- 
ditori, de exemplu, în cas de încetare. de plăţi). 

Importă să ne dăm semă înainte de tâte despre împrejurările, cari 
aii dat nascere acestui fenomen juridic, grupându-le după principiele cari - 

le sunt inherente, și cari s'aii introdus cu acâstă ocasiune pentru întâia 

6ră, în technica Jsgislaţiunei. | 

Dreptul de retenţiune decurgea, după legislaţiunea romană, din diie- 

-rite cause. Posesorul de bună credinţă, care era acţionat Ja restituire de . 

- “oătre proprietarul lucrului, putea să câră să i se plătescă mai întâi 

cheltuielele ce le-a făcut, şi el avea pentru acest sfirşit o exceplio doli 

generalis în contra reclamantului (L. 48, Dig. De reivind).. Un drept de 

-. vetenţiune analog competea lui șagisler mavis asupra lucrurilor scăpate 

de naufragiii al corăbiei (L. 2, Princip. Ad legem Rhodiam de jactis). 

 Posesorul avea de -usemenea un drept de retenţiune în contra recla-. : 

mantului pentru repararea vătămărei . ce îi-a ocasionat lucrul stăpânit. 

Când, de exemplu, o casă prin căderea sa aducea o daună vecinului, 

acesta era în drept să reţie materialurile cădute pe locul săi până la 

plata .desdaunărei (L. 6, L. 7, $ 2, şi L.9, principio, Dig. De damno 

înjecto). Un alt cas de aplicaţiune. a dreptului de retenţiune era acela 

când prin puterea -vântului sai a apei se arunca o corabie streină pe un 

“pământ arat-strein (L. 9, $ 3, Dig. De damno înfeclo). 

“ ” Acest: grup. de fenomene juridice presintă acestă particularitate că 

în el se ivesce dreptul de retenţiune ca un mijloc de asigurare al stăpâ- 

nitorului lucrului în raporturile extracontractuale. Excepţiunea doli gene- 

ralis nu_se alipea aci de un alt principii mai precis, și era vagă şi 

_ nedefinită în imesa 'sa generalitate). Dreptul de retenţiune era cârmuit 

în'acestă sferă de aplicaţiune de ideele următore: Trebuia să concure cu 

cererea proprietarului de a i se înapoia lucrul obligaţiunea proprietarului 

+ de a. plăii o desdaunare stăpânitorului lucrului, şi: apoi se mai cerea să 

_existe o conemitate între lucrul reclamat și pretenţiunea de desdaunare, 

în acest înţeles că valdrea ce a pierdut'o stăpânitorul din starea sa şi 

pe care el o reclama pe'cale de contra-cerere, trebuia să îi îost . între- 

  

“Englezii, din contra, pretind că poporul, care e'telalul universului, e printr'aceasta 

chiar împăratul universului. Tradiţiunea lucrulu', posesiunea, ială mijloacele de pu- - 

dlicitate ale romanilor. Codul comercial german (art. 313 şi 814), care admite dreptul ! 

- de retenţiune,-nu cere să se aducă la cunoscinţa terţiilor faptul -posesiunei martorilor, 

1) Saviguy, das Recht des Besitzes, Ş 30.6. o 

:-9) Ideia așa numitei, exceptio doli generalis e nepractică astă-qi în acâstă întin- 

dere.ce “1-0 recunoscuse dreptul roman, Acestă exceptio doli nu era peniru' romani 

de cât un 'mijloc de a face posibilă “judecătorului judecarea a orl-ce excepţiune, şi fără 

'ca ea să fi fost precisală în formulă, căci dolo facit, quicunque id quod quaqua excep- 

tione elidi potest, petit. (L. 2, Ş 5, Dig. 44, 4. IVindscheid, Pandocteu, ], Ş 47, text — 

şi nota 7).
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buințată în profitul lucrului stăpânit sait zădărnicită din causa lucrului 
stăpânit (debitum “cum re junctum). - IE o 

„* Dreptul roman cunosceu şi -alte.casuri de aplicaţiune a dreptului 
de retenţiune, cari se puteai readuce la principii mai precise. Bunul dotal 
al iemeei se putea reţine de bărbat, dar -numai pentru impense necesare, 
nu şi pentru impense utile-(L. un., $-5, cod. De rei uzorice aclione). 

Pentru același motiv de versio în rem era în drept și creditorul 
“amanetar să oprescă amanetul, de și contractul de amanet nu era va-: 
labil (L. 1, cod. Si aliena res pign. dat.). Procuratorii puteai să reție 
documentele private ale; clienţilor lor până la plata onorariului (L. 25 în 
iine, Dig. De procuratoribus). Un negotiorum gestor, . cure rescumpăra 
un amanet strein, pe care creditorul voia să'l vindă, ca să conserve 
debitorului, avea drept să reţie lucrul până la plata cheltuielilor ce el 

“le-a făcut, când debitorul "1 acţiona să înapoieze lucrul cu acţiunea neg0- 
tiorum gestorum directa (L. 1, princip. Dig. Quid mod. pign. vel. hyp. 
s0lv.). Un drept analog de retenţiune' avea în fine depositarul 1), como- . 
datarul (L. 15, $ 2, L. 59, Dig. _De furt.) şi tutorul (L. 1, $ 4, Dig. De 
contr.. et tulor acl.) 

-Dreptul de retenţiune decurge în aceste casuri nu numai din excep- 
“iunea doli generalis, care era o excepţiune șpecitică romană, ci încă 
din principiul că contractele trebue să se execute cu bună credinţă, care 
e un principii precis şi de o valbre “absolută. Condiţiunile la cari era 
supus dreptul de. retenţiune în acestă ordine de idei erai; 10 că pre- 
tenţiunea. posesorului trebuia să îsvorască din acelaşi contraci saă 
quasi-conlract ca  pretenţiunea de: restituire. a proprietarului, şi 2 ca 
cheltuelile să îi fost făcute asupra lucrului saii cu privire la lucrul 
reținut. | -. | 

„Dreptul de retenţiune erâ: recunoscut în -.legislaţiunea romană, 
abstracţiune făcând de ori-ce datorie coneză, numai într'un singur caz, 
anume în cazul unui contract de amanet valabil: constituit, credilorul. 

„amanetar având dreptul a reţine amanetul şi pentru pretenţiuni neco- 
„„nexe. Dreptul de retenţiune nu era în acestă ipotesă un- drept de sine 
slătător, ci o consecuenţă a dreptului de amanet. e 

-. Acestă teorie romană era până mai deunădi absolut streină vieței 
- n6stre juridice reale, SR a. - - „Tăgăduirea ' dreptului de retenţiune, care sia întipărit în $ 471 

codul austriac, nu .se lovea, se vede, în societatea nâstră cu obiceiuri | 
juridice contrarie, şi.codul Chalimah. proclamă acelaș principii ($ 615) 
fără să irezescă cu acâsta o critică sai contradicere din vre-o parte. Că însă acesta s'a operat fără pricepere, adică iără o prealabilă exa- „minare și. cântărire a doctrinei romane și a doctrinei contrarie a $ 471: 

„codul austriac, se învedereză prin aceea că nu Sa reprodus în $ 615 codul Calimach,. disposiţiunea înţeleptă din legea-tip (Ş 471 codul austriac), 
a 

- 1) Vei Arndis, Pandecten, $ 285, nota. 2, şi autoriy citați aci pro şi conira. Din principiul” superior că contractele . trebue să se 'execute cu bună credință decurge atât dreptul de retențiune cât şi excepțiunea 72032 adimpleti contractus. Acâstă excepţiune se deosebesce de dreptul de retenţiune prin aceea că ea tinde la respingerea 

la o condiţiune, 
limpurară- a acţiuner, de dre-ce dreptul de -retenţiune tinde a se supune condemnarea - 

.
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după care posesorul e în drept-să ceră sequestrul iudiciar pentru asigu- 

„rarea dreptului. săii lu impense, dacă. e pericol ca datornicul să îugă sai 
să 'şi risipescă: averea. o . N 

-.. - Codul Caragea vorbesce de dreptul la impense al bărbatului, care 

a zidit din temelie sati a creat un venit noă al zestrei (art. 31 dă la 
zestre), de dreptul la impense al depositarului. care a cheltuit ceva de 

trebuinţă spre paza saii hrana lucrului (art. 20 de la deposit), de dreptul 

la daune-interese al contrahenţilor pentru neexecuţiune în tot saii în parte 

sai pentru întârzierea execuţiunei tocmelei (art. 11 de la tocmeli în 

deobşte); dar el nu ponienesce măcar dreptul de retenţiune şi numai- în 

art. 20 de la zălogire, care hotărăsce că «zălogul nu se socotesce numai 

pentru datorie, ci şi pentru dobânda şi pentru cheltuelile ce se vor ace 

la el», găsim germenul nedesvoltat. al dreptului de retenţiune, căci acestă 

- lege dispune că zălogul se p6te reţine nu numai pentru datorie și pentru 

_ dobândă, aceea ce este o coâsecinţă a dreptului de amanet, dar și pentru 

cheltueli, aceea ce nu se pâle realisa de cât cu excepţiunea de dol 1). 

(Basil. L. 16, cartea 25, titlul 8). - o i 

, 

| „Acesta fiind, .cu privire la obiectul nostru, starea legislaţiunilor nostre 

anteridre, nu e de mirare că redactorii codului nostru civil -actual, pără- .. 

siră umbrele trecutului şi, se agăţară în acestă materie de noul ideal teo- 

“etic al ţărei, de codul Napoleon: - „ . . 

| Codul nostru, păşind pe urmele codului Napoleon, nu ne dă detini- 

ţiunea dreptului de retenţiune şi: se mărginesce numai a ne pune în 

vedere teoria dreptului de retenţiune, într'o serie de exemple, în art. 171, 

1322, 1323; 1377, 1444 şi 1619 codul civil. | 

__-D. Laurent şi mai mulți alţi autori pretind că dreptul de retenţiune 

e un drept excepțional, care trebue să fie restrins la casurile a nume 

“ hotărâte. de lege, căci legea nu .vorbesce nicăeri de dreptul de retenţiune  - 

în termeni generali, - și acest drept de retenţiune atinge cu un capăt 

precăderea între creditori, precădere care nu pote să existe fără o 

anume lege 2). - A a . e - 

Impregiurarea Că nu se găsesce în lege o îormulă generală nu ne 

“ împiedică câtuşi de puţin să admitem că art. 771, 1322, 1323, 1877, 1444, 

şi 1619 nu sunt de cât aplicaţiuni speciale ale unei regule generale sub- 

înţelese. Dreptul de a reiusa o prestaţiune. până ce se va ace o altă pres- 

taţiune, e numai o formă deosebită a eacepțiuneă de dol, şi excepțiunea 

“de dol tace parte din- dreptul comun. Precăderea între creditori e o pură 

mişcare raflexă a excepţiunei de- dol, o înriurire ce o exercită o faptă 

juridică peste siera ei de acţiune determinată de lege sai de intenţiunea . 

directă a îăptuitorului; DE A : 

“Dar urmeză re de aci Că dreptul de retenţiune se pote întinde la 
- = 

  

_ 1) Vedi L. un. cod. Etiam ob chirographariam pecuniant pignus teneri posse, 

8, 27: <At si în possessione fueris coustitus : nisi ea quoque pecunia tibi a debilore 

-- veddatur, vel olferatur quce sine pignore debetur, eam restituere propter exceptionem 

"goli mali 102 cogeris. Jure enim contentis debitores eam sola pecuniam, cujus- - 

nomine că piynora obligarunt, offerentes adiri non oportere, misi pro illa eliam 

satisfecerint, quant mutuam simpliciter acceperunt>. - , 

2) Laurent, Principes de Droit civil francais, ÎNIX, No. 284—285; Mourlon, 

Repetitious eerites, II, No. 1946, . i - 

7
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alte ipotese şi când aceste ipotese nu întrunesc condiţiunile pe cari repausă. 
principiul chiar constitutiv al dreptului, cum admite d-l Demolombe 19 

D. Demolombe crede că judecătorul are în acestă privire o putere 
discreţionară, care este. în general partea magistraţilor pentru tot ce pri-' 
vesce regularea măsurilor provisoriă şi conservatorii. - 

Acestă teorie confundă dreptul de retenţiune cu procedura măsurilor 
provisorii, aceea ce este:o erdre învederată. 

“Dreptul de retenţiune se reguleză nu printr'o simplă măsură pro- 
visorie sai conservatorie, ci printr'o hotărâre judiciară definitivă, care 
decide, întemeindu-se pe excepțiunea de dol învocală de stăpânitor, că, 
fiind vorba de două condemnări, o condemnare a reclamantului şi alta a 
păritului, amândouă aceste condemnări trebue să fie simultan executate, 
şi rămâne dar să ştim dacă excepţiunea de dol e supusă la aceleași 
condițiuni în raporturile exlra-contracluale la cari ea e supusă în rapor- 
turile contractuale. | i „ o 

Culpa lata se asemănă cu dolul în raporturile contractuale. Neîn- 
- deplinirea unei_obligaţiuni, ce a luato cine-va asupră-şi printr'un contract, 

e o culpa -lală que dolo acquiparalur. De aceea se pote opune excep- 
- iunea de dol eontrahentului care nu'şi îndeplinesce obligaţiunea sa şi care 
cere totuși de la cea-l'altă parte ca ea să'și execute angagiamentul săi. | 

Se pâte 6re dice că culpa lala se as6mănă cu dolul şi în rapor- 
“turile ex(ra-contractuale, când adică cine-va omite de a indeplini o datorie 
de consciinţă ? - _- 

Când pășim printre stâncele fără număr ce se întâlnesc în societatea 
omenescă, atunci avem firesce mare trebuinţă de ocrotirea justiţiei, 

„Lecul ar îi însă mult mai de nesuferit de cât răul ce vrem să în- 
lăturăm, daca sar asemăna şi în raporturile extra-contractuale culpa lata 
cu dolul. Proprietarul imobilului pote -i6rte bine să dică că el nu e dator 
să plătescă cu precădere cheltuielele făcute de stăpânitor, aceea ce arfi 
o mărginire de nesulerit a dreptului săi de propietate, şi, daca el e 
îndatorat către cel ce -stăpânesce” imobilul săi, acâsta s'a întâmplat fără 
ca el să o îi sciut, fără să o îi .vrut, f6rte adesea chiar în contra voinţei 
sale și dincolo .de resursele sale personale şi momenlan disponibile. Drep- 
tul de retențiune -ar da loc în, raporturile extra-contraetuale la abusurile 
cele mai strigătoare,. De aceea s'a hotărât în noua procedură civilă ger-" 
mană ($ 186, alin. 2) că, atunci când se face o contra-cerere, tribunalui 
are Îacultatea de a separa judecățile în tole casurile unde cererea şi 
„contra-cererea nu isvoresc din același raport de drept. Dacă însă, excep- 
tional, proprietarul nu presiniă destule chezăşii de. solvabilitate, tribu- 
nalul pote atunci să supue condemnarea la restituirea imobilului la plata _ 
prealabilă a sumelor conexe datorite stăpânitorului 2). . 

Omisiunea de a executa o datorie de conștiință nu constitue nici . 
dol nici culpa în raporturile extra-contractuale, dacă nu există o lege care 
să ordone indeplinirea faptului omis. . | „Principiul dar consfințit de art. 970 codul civil, care. dice că con- 
venţiunile trebuese executate cu bună credinţă, nu se aplică raporturilor 

  

s 1) Demolombe, IX, No. 682, 
2) Aubry ct Zau, III, pag. 118, $ 256 bis, text şi nota 18.
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-extra-contractuale. „Când. cererea şi contra-cererea nu resultă din acelaşi 

raport de drâpt, atunci se esecută mai întâiii condemnarea, care adiudică - 

cererea principală, şi pe urmă aceea, care adjudică contra-cererea. Recla- 

mantul principal, care execută mai întâi condemnarea. pronunţată în pro- 

fitul stii, calcă o datorie de consciință ? Nu există nici o lege care să 

prescrie că obligaţiunile resultând din raporturi extra-contractuale trebuese . 

executate cu bună credinţă, şi nu rămâne dar posesorului de cât să 

-ceră sequestrul judiciar în cas de insolvabilitate a proprietarului saii de 

pericol că el îşi va risipi averea. . . 

Să nu se obiecteze tradiţiunea romană. Dreptul de retenţiune decurgea 

la Romani din aşa numita exceplio doli: generalis, care era legată cu 

sistemul procedurei formulare asupra căruia a crescut iarba, Excepţiunea 

doli generalis era un mijloc care avea de scop a face posibilă judecă- . - 

torului judecarea a ori-ce excepțiune, şi fără ca să îi fost precizată în - 

formula Dolo facil, quicunque id quod quague exceplione elidi .polest, 

„petit (L. 2, $ 5, Dig. 44, 4). 
“ Acestă teorie romană, ca multe altele, n'a îost cruțată de dintele 

timpului. Dolul nu se presupune. A . 

Conclusiunea ce o tragem din aceste premise este: a 

1. Că art. 771 codul civi), care face să resulte dreptul'de retenţiune 

din un raport extra-contractual, coprinde o disposiţiune excepțională, 

care trebue să fie riguros restrinsă la casul special prevădut de lege ; şi 

| 2, Că art. 1322,.1323, 1377, 1444 şi 1619 codul civil, cari iac. să 

decurgă: dreptul de retenţiune din raporturi contractuale, sunt aplicări . 

speciale .ale unei regule de drept supâridre (art. 970 codul civil) şi nu se 

pot dar întinde şi la-alte casuri anal6ge, căci, dacă nu s'a stipulat expres 

_ sai tăcut în ce ordine să se execute într'un cus dat prestaţiunile 'stipu- 

late întrun contract sinalagmatic, este de principii că acela care cere 

execuţiunea obligaţiunei. părței copaciscente, îără să 'şi execute el singur 

obligaţiunea sa, păcătuesce în contra scopului contractului, așa că i se- 

pâte opune excepţiunea 20% adimpleti contraclus, care decurge din 

excepţiunea de dol!). 
“Dacă se pâte întrebuința în Franţa ca țap de asalt în contra acestei 

teorii ordonanța de Villers-Colterels din 1559, ordonanța de Afoulins 

din .1566, ordonanța din 1667 şi părerea lui Polhier, din cari resultă că 

dreptul de retenţiune, considerat în persâna terţiului posesor, nu repausă 

_pe motive rigurâse și absolute 2), “credem că se găsesce, din contră, la: 

“supus-la aceste două condițiuni : 

noi un reazăm şi o basă solidă în $ 615 codul Calimach, care oprea 

dreptul de retenţiune al terţiului posesor, şi nu întindea acestă proibiţiune - 

asupra dreptului de retenţiune care se alipesce de excepţiunea nox adim- 

pleli contractus 5). | Ă - 

Dreptul de 'retenţiune, care “resultă din  raporiuri contractuale, e 

  

1) WVindscheid, Pandecten, II, Ș 321, nota 2, şi $ 351 nota 6; Unger, System 

des cestor. allgemeinen Privatrechis, II, $ 123, in fine; Aubry et Rau, III, pag. 115, 

$ 256 bis, text şi nota 5; Larombitre, Pheorie et Pratique des obligations, II, art. - 

8, No 
- po 

2) Demolombe, op. et loc. cit. 

3) Unger, op. et loc. cit., $ 125, nota 17.
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1. Pretenţiunea posesorului trebue să isvorască din acelaşi contract 
„saii quasi-contract ca. pretenţiunea de restituire a proprietarului, și 

2. Cheltuelele reclamate prin contra-cerere de posesor să fie făcute 
asupra lucrului saii cu privire la lucrul reţinut. e a 
- Dreptul de retenţiune resultând din raporturi _contractuale se pâte 
întinde 'la alte casuri analge numai în lăuntrul acestor limite sciinţitice. 

Dreptul de retenţiune se aplică dar, peste casurile expres prevădute 
de lege: 1) comodatarului 1), care se bucură, ca depositarul, de dreptul 
de retenţiune până la plata cheltuelilor ce “i sunt datorite în virtutea 
art, 1574- şi 1575. codul civil (arg. art. 1730, No. 4 codul civil); 2) man- 
datarului şi “lui negotorium gestor (în cas de administrare utilă a afacerei 
patronului), cari sunt în drept a reţine lucrul reclamat de mandant sai 
de stăpânul aiacerei până la plata cheltuelilor ce ei ati făcut asupra 
lucrului saă cu privire la lucrul reținut. Mandatarul se bucură de un 
“drept de.retenţiune şi pentru recuperarea onorarielor 2) ce îi. se. cuvin. 

„(L. 25 în fine, -Dig. De procuratorisus); 3) fabricantului saii lucrătorului 
căruia: sa încredinţat materii brute ca să le prelucreze sai lucruri de 
reparat, cari ai un drept de retenţiune asupra obiectelor prelucrate saă 
reparate până la plata salarielor,. și în fine 4) bărbatului, care pâte 'să 
reţie bunul dotal al soţiei sale, dar numai pentru impense necesare; nu 
şi pentru impense -utile (UL. un., $ 5,:cod. De re uzorice acl.). * : 

Legea opresce, de altă parte, absolut dreptul de. retențiune în rapor- 
turile extra-contractuale, exceptându-se numai casul prevădut de art, 771 
codul civil, care acordă excepţional dreptul de retenţiune moștenitorului 

- donatar în contra comoștenitorilor săi, cu tâte:că între denșii nu există 
„nici un legământ convenţional sati quasi-convenţional. , 

Dreptul de retenţiune nu e. dar admisibil : 1) în casul prevădut de 
art, 494 codul civil; 2) în. ipotesa prevădută de art. 549 “şi 552 codul 
civil); 3) în casul condemnării terțiului aquisitor al unui imobil dotal 
la delăsarea imobilului în urmârea anulărei vinqării; 4) în casul condem- 

„Bării terţiului achisitor al unui imobil dotal la. delăsarea imobilului: în 
urmarea anulărei vindărei cerută și obţinută de sindicii falimentului 
vîndătorului, în temeiul art. 194 codul comercial; 5) în ipotesa condem- 
nării moștenitorului aparent saii a cesionarului săti la delăsarea moștenirii; 
6) in casul evicţiunii, aquisitorul neavând dreptul de retenţiune în contra 
revendicantului; 7) în casul condemnării adjudicatarului la delăsarea imo- 
bilului adjudicat în urmarea anulării adjudicării obţinută pe cale prin- 

“cipală pentru simulaţiune +). Da e 
————————————————— i _ . 

1) In acestă materie jocă un rol mare equitatea care s'a contopit cu dreptul 
comun (art, 970 codul civil), după care o reclamare unilaterală, care-se întemeiază pe un contracţ sinalagmatic, se consideră ca doldsă, iar nu equitatea naturală, care 'se conduce de împrejurările mal mult sai mal puţin favorabile ale casului concret, - Puțin importă dar că depositarul face un servicii, pe când din „contră comodatarul . primesce. un serviciu. | DR - 2) Contra, Zarombidre, op. et loc. cit., No. 40, şi Aubry et Pau, op.et loc. cit., text şi nota 10. Distingerile ce fac aceşti autori sunt arbitrare, căci ele se întemeiază - contra textului formal al art, 1134, alin. 3: francez (art. 970 român), care nu face nici o distingere de considerațiun! de equitate naturală. -: - îi : “ 3) Usufructuarul, facând us de facultatea ce '1 acordă legea,  lucreză ma! mul „în propriul săi interes de cât în interesul nudului proprietar. . 1) V. Zachariae, edit. Anschiiţz, IL, $ 184, text şi nota 7, .
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Dreptul de retenţiune are de resultat indirect o precădere între 
creditori; el împrumută dar unele din efectele juridice ale dreptului de 

- amanet. (quasi pignoris loco est, L. 13, $:8, De act. emti); el e indi-- 
visibil (în acest înţeles că -meșterul care a priinit mai multe măr-. 
iuri de prelucrat sai de repârat, pote, după ce a dat înapoi o parte 

“din aceste mărturi, fără să îi. primit preţul lucrului. sa: salariul cuvenit, 
să oprâscă restul măriurilor pentru totalitatea sumelor ce “i sunt, dato- 

"vite) şi oposabil 'relor dal treilea. . 
„Dar dreptul de retenţiune se deosibesce esenţial. de dreptul de : = 

amanet prin aceea că stăpânitorul, care se bucură de acest drept, nu - : 

“pâte urmări lucrul în ori-ce mână ar trece, ca un creditor privilegiat. 
El nu pâte de cât.:să exercite o. acţiune posesorie în contra usurpato-. 

-rului, când e vorba de imobile, şi, cînd e vorba de mobile, o acţiune în 
cas de rea credinţă, perdere sati îurt (art. 1909 codul civil). 

" Dreptul de retenţiune nu împiedică pe cei-Vaţi creditori să urmă- 

“râscă vîndarea silită a lucrului care e supus la acest drept. Stăpânitorul 

va. putea însă. relusa prestațiunea reclamată de la dânsul (restituirea 

“ lucrului) până ce: adjudicatarul, agyant-cause al autorului săi, nu va înde- 

- plini mai întâi prestaţiunea ce '] privesce pe el (plata cheltuelelor făcute 

-asupra lucrului saii cu privire la lucrul reţinut) :). (Dreptul, 1884). 

OO DI 

Despre efectele cesiunei.. 
(Mic studii comparativ). + 

Lucrurile incorporale nefiind susceptibile de tradițiune, iar succe- 

siunele singulare (trecerea de la o persână .la alta a unui drept singur 

iar nu a unei universalităţi) presupunând necesarmente eiectuarea tradi- 

ţiunei pentru a putea produce efecte juridice faţă de 'cei de al treilea, 

din aceste permise pare a resulta că creanțele nu sunt cesibile. 

De altă parte, nu e tot una către cine suntem obligaţi, adică cine 

  

1) Dacă sfiicissele mele încercări de a contribui la crearea jurisprudenţei specifice 

“xomâne nu sunt coronațe de succes, causa este, pe de o parle, insuficiența slabelor mele 

puteri, iar pe ealtă parte puternicul curent contrarii, care a răpit spiritele cele ma! bune 

şi le-a robit manierit streine, Jurisconsulţii noştri. eminenţi, cari strălucesc în parlament 

cu fărămiturile de experienţă ce le oferă practica lor avocăţescă, n'ar fi el re mult 

mal utili țării lor dacă S'ar .ocupa continatii cu amănuntele dreptului, în loc de a-şi * 

perde timpul cu lucrarea Penopolel a reformelor legislative r&ă înțelese ? Precum căutăm 

să asimilăm limbei nâstre elementele ce le împrumutăm din alte limbi, în loc să le 

înghițim întregi şi nemistuite, tot aşa ne incumbă să asimilăm dreptul strein împru-" 

mutat “dreptului tradiţional al ţărel. Consiliul de stat, care nu avea mal. mult de şese: 

săptămâni spre a termina proectul codului civil (v, A. Crețescu, Coment. codului civil, 

1, prefaţă, pag. 6), nu “putea.de cât să copieze mecanic codul Napoleon şi câte-va 

pelice abrupte din proectul codului italian, şi elera dar „silit să lase şcâler naţionale 

şi jurisprudenţei ţărel (art. 1912 codul: civil), sarcina de a contopi dreptul strein cu 

obiceiurile juridice naţionale. De aceea, subliniem aceste cuvinte de aur ce le-a scris 

ilustrul prim-preşedinte al Curţei n6stre. supreme, recomandându-le atenţiunii deosebite 

- a autorilor noştrii: Not suntem la începutul sciințey, trebue să analisăm mat mult 

de cât să sintetisăm, să cercetăn mal mult de căt -să couclidenm, să avem, mai 

 întâă comentarie și apoi tratate (Op. cit., pat. 1).
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anume e creditorul nostru. Schimbându-se creditorul, se schimbă prin- . 
tr'acâsta, și coprinsul prestaţiunei (Windscheid, Pandecten, Ş 329 nota 2-a). . 

Debitorul nu era ţinut după dreptul vechiii roman a îngădui o 
asemenea schimbare. a e | 
„Era prin urmare neapărat să.intervie un contract noii între creditor, 

datornic şi dobânditorul creanţei (Gajus, II, $ 38), contract prin care, 
stingându-se vechia obligaţiune, se născea o obligaţiune nouă (novaţiune). 

* Dobânâitorul creanţei nu avea, în lipsa unei asemenea novaţiuni, o 
"acţiune suo nomine; el trebuia să simuleze că e mandatarul creditorului: 
procurator “în rem 'suam. | a o ” | 

| " Dreptul roman a concedat însă în cele din urmă cumpărătorilor de 
creanţe o aclio utilis, autorisându-i să acţioneze pe datornic în numele 
lor propriii. . . NE . 

Principiul că obligaţiunea nu e cesibilă a rămas cu t6te astea în 
vig6re, căci s'a statuat-că obligaţiunea (jus) rămâne şi după cesiune în 
mânele creditorului, şi numai acțiunea competea dobenditorului (Wind- 

“ scheid, eodem, nota 7). . E e ! 
Acest divorţ stabilit între jus și aclio. a făcut să se nască o con- 

- troversă celebră; susținend unii că acestă utilis aclio, concedată cesio- 
narului, e o acţiune sfreină, pe care o exercită cumpărătorul creanţei în 
numele săi proprii, în disentiment cu alţii, care susțin, din contra, că 
cesionărul nu exercită o acţiune streină, adică âcţiunea care competea 
cedentului, ci o-acţiune proprie. Da 

Acestă distincţiune presintă-un interes practic îârte important. Dator- 
nicul n'ar putea opune cesionarului excepţiunile personale cedentului (ex 
Persona cedenlis), dacă sar admite că acţiunea cesionarului e o acţiune 
proprie. - - | a i 
_ Cumpărătorul unei creanţe. e procurator: în rem sua, -el are o 
clio -utilis, îără să p6lă dobândi vre-odată obligaţiunea (jus)! Acestă 
acţiune, pretind unii, e o acţiune streină, pe când, din contra, alţii o 
consideră ca o acţiune proprie a cesionarului! i | 

„. Deprinşi cu disposiţiunile unei legislaţiuni, care sacrifică în tot minutul. 
subtilităţile” juridice bunului simţ Și „echităţii, nu ne putem împăca cu 
soluţiuni singulare de felul acesta. | 
„Cu tte acestea, aprofundând mai bine lucrurile, vom constata,. în * 

__ “sistem şi în amă&nuhte, superioritatea dreptului roman. - 
Principiile dreptului modern, concernând materia din discuţiune, sunt, 

ce e drept,. mai clare şi mai “coniorme bunului simţ. - Ă 
_... Logica cere ca să se aplice maxima: In privința mobilelor e pro- 

prietar cine posedă En lait de meubles posesion vaut titre (art: 1909 
cod. civ.), şi în privinţa drepturilor (mobilelor incorporale) cari ar trebui 
să cadă, de asemenea, sub aplicaţiunea art. 972 cod. civ.1).-. . 

, <Creanţele nu se transmit însă de cât. păzindu-se certe formalități. 
«Simpla posesiune nu e de ajuns pentru a justifica proprietatea cesiona- 

. 1) Art.. 1391 cod, civ, statuând că şi obligațiunea trece -asupra cesionarului, fără să fie trebuinţă ca să mijlocâscă o novaţiune, a presupus necesarmente că şi creanțele sunt succeptibile de tradiţiune saă posesiune. Simpla posesiune a unei cre- anţe au porteur, justifică propiietatea cesionarulul față de cer de al treilea, -
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<rului îaţă în iaţă cu cei de al: treilea» ( Tioplong, De la prescription, 
II, No. 1065. Tot în sensul acesta Aubry et Rau, II, $ 188, text şi 

“nota 20). 
Era- fără îndoială indispensabil să se stabilscă acestă excepţiune 

“la regula: En fait de meubles posesion vaul titre. Nu e însă mai puţin 
adevărat, că s'a svirlit cu chipul acesta: peste gard logica rigurâsă. a 
principielor. o iei | 

Nam avea nmic. de dis, dacă -legea ar -îi lormulat 'expres acestă 
o excepțiune. Dreptul roman, tocmai în vederea acestei dificultăţi şi a altor 

_greutăţi de felul acesta, a stâtuat că obligaţiunea (jus) rămâne și. după * 
cesiune în mânele cedentului, având cesionarul numai un drept de acţiune, . 
Legiuitorul francez, în zelul săi reformator, a uitat, părăsind această 
subtilitate juridică, a umple lacuna prin disposiţiuni exprese. 

De aceea vedem autori eminenţi ca Roditre, Revue de -legislation,: 

1837, VI, p. 466 şi 467 cit. de d-nii Aubry et Rau, aplicând maxima: 
- En fail de meubles possesion vau! tilre. şi la mobilele incorporale. 

_Jurisprudenţa şi doctrina franceză, simțind însă necesitate impe- 

ri6să de a escepta mobilele incorporale de la acestă regulă, a aproiundat 

mai bine sensul legei şi a constatat imposibilitatea juridică de a întinde 

domeniul art. 1909 cod. civ. 1) şi asupra mobilelor incorporale. - 

Acestă, doctrină, este interpretul fidel al spiritului legislaţiunei îran- 

'ceze, în, privinţa materiei din discuţiune care se pote resuma în cuvintele : 

«În dreptul irancez nu s'a admis în privinţa mobilelor o acţiane 

«posesorie distinctă de acea a proprietăţii; singurul fapt al posesiunei 

«S'a privit ca un titlu:-nu se găsesce de ordinar alt titlu pentru lucrurile 

«mobiliare. Este de altă parte adesea imposibil de a constata indentitatea 

«lucrurilor mobiliare şi a le -urmări în circulațiunea lor din mână . în 

«mână. 'Trebue a se evita procedurile cari ar îi îără număr şi cari ar 

«esceda adesea valdrea obiectelor contestaţiunei» (Locr6, Leg. XVI, p.. 

586, No. 45). a a o 

Aceste raţiuni, în vederea cărora s'a stabilit maxima: En [ai de 

meubles possesion vaul titre, nu se aplică de cât Ia. obiectele, cari sunt 

-* de natura lor. transmisibile, pe calea tradiţiunei manuale (4ubry et Rau 

$ 183 nota 20 în principii). Aceste rațiuni sunt.regula superidră de 

„drept, din care a.isvorât legea ca o deducţiune şi consecinţă (Savigny, 

System, I, $ 34). | | 

“ Nu' este însă mai puţin adevărat, că este cam hasardat a se invoca 

vaţiunile legii pentru a se justitica aflirmarea existenţei unei derogaţiuni 

la dreptul comun. (Saviyny, opo et loco -cit.?). ae 

Este dar exăct a se dice, că distincţiunea subtilă între jus şi aclio, 

stabilită de dreptul roman, ori cât de insipidă pare a îi la prima vedere, - 

"este, cu tâte astea, un lucru î6rte preţios, de vreme ce ne arată chiar 

  

- 1) 88 482 şi 483 cod. Calim., de şi consfințese principiul dreptului german: 

Hand auiss Iand vahren, nu împinge însă lucrul la extrem ca art, 1909 cod. civ. * 

2) Ar fi mar'simplu a se dice că creanțele nu cad sub aplicaţiunea art. 1909 

cod. civ., pentru că nu sunt susceptibile de posesiune. Cesionarul e. însă prin semnifi- 

carca cesiune! saisi în privința celor de al treilea. Şi Windscheid (Pandecten p. 531 

nota 9) vorbesce de o Iubesilenahme a creanţel. -
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la prima vedere că principiele, sub al cărora imperiii se găsesc mobilele 
corporale; sunt străine mobilelor incorporale. - . -.- - - 

| Dreptul roman distinge şi în materie mobiliară posesiunea -de pro- 
_prietatea, şi nu consideră nici cum posesiunea ca un titlu de proprietate. : 
Detentorul lucrului mobiliar trebuia să succumbe, dacă se produce din 
partea revindicantului titluri de proprietate: mai puternice (Actio Pu- 
bliciana). - - Ne ea - 

IE - Creanţele nefiind, precum a presupus dreptul roman, susceptibile de . 
- “tradiţiune, era logic ca să nu li se aplice aceste principii. :. 

„. Interpretaţiunea nu are nimic de hasardat în presenţa acestei ralio. 
scripla :' Principiile, cari. guvernă lucrurile - mobiliare. corporale, nu se 
aplică la lucrurile mobiliare incorporale, pentru că -acestea de: pe: urmă - 
nu “sunt susceptibile de tradiţiune. De aceea nu trece nici-odată obliga- 

“țiunea (jus) asupra cesionarului, .care 'se bucură numai de un drept 
de acţiune, . i E 
„„.. “Codul nostru actual proclamă principiele opuse: . | i 

- Posesiunea e în materie mobiliară un titlu de proprietate (art. 1909 
Codul civ e a o 

-„ Cesionatrul dobândesce prin - efectul cesiunei : obligațiunea cu tote - 
accesoriile ei. a ÎN 
„ „ Cesionarul.are din.momentul semnilicărei cesiunei saisina possesorie 

“iaţă de cei de al treilea: (Compar. Nippel, Zeitschr. î. &str.' Rechtsgelehr- 
samkeit, 1831, II, p. 274, 275). Din aceste premise ar trebui să con- 
chidem “că şi creanţele .cad sub -aplicaţiunea principiului: En fail de. 
meubles possession vaut litre. (In privința mobilelor, e proprietar cine * 
posedă). TI ae a 

„„ „Lucrul însă nu e așa... 0. a Su 
„Cine-va pâte avea in privinţa celor de al treilea saisina unei creanţe - 

"numai prin 0 cesiune semnificată debitorului,  saii- acceptată de acesta 
de pe urmă. - DEE E i RE 

Suposiţiunea adevărului absolut. este o ilusiune, neexistând nici o. | 
regulă îără -excepţiune, adică nici o regulă: din care să se pâtă deduce . . 
în infinit t6te consecințele rigurose. o E 

- Romanii n'aii ignorat acâstă relativitate a ideilor. și a principiilor. . 
Legile romane. saii emancipat și ele de rigârea principiilor. conser- 
vându-le numai în aparenţă, în interesul continuității dreptului.: e 
-- Aşezându-se ast-lel principiile noui în cadrele celor. vechi, sa | 
dobândit acea unitormitate, care -e obiectul! admiraţiunei universale. 

, Romanii ai putut; adoptând acest mod de procedare, să întru- - 
nescă postulatele equităţii într'un sistena de regule Îix&, măcar. că nu e 
nimic mal vag și mai indefinibil de cât sentimentul de equitate, . 

Civilisaţiunea modernă, procedând în sens. invers, revoluționând: - .: 
tte_tradiţiunele, a dobândit câte-odată resultate admirabile, -sacriticând - 
însă, de altă parte, unitormitatea şi continuitatea: dreptului. Arbitrarul și - 

„ Coniesiunea sunt adesea iructele “acestor resturnări radicale : Du sublime 
au ridicule îl: 1y a qwun pas. e 

In materie de cesiune, mai mult de cât în 'ori-care alta, a trebuit să se facă o schimbare . din. viri în fund, statuându-se că nu numai acţiunea, dar chiar însăşi obligaţiunea _trece la cesionar, care începe a fi
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crâditor exclusiv în privința celor de al treilea numai prin acceptarea 
cesiunei. din partea debitorului, sai prin - “notificarea cesiuinei 1). 

„Novaţiunea subiectivă prin substituirea unui noii creditor presu- 
pune stingerea obligăţiunei anteridre ; la cesiune, din contră,. să sub- 

„> “stitue un creditor noii, conservându-se vechia obligaţiune. 

„+ în resoluţiune,. neputând cosionarul prețului unei vîndări făcută cu clausa 

Departe de a' vroi acum de odată a explica materia din tâte pune-. 
- tele de vedere; mă mărginesc a cerceta, cari „drepturi trec către cesionar 

şi cari excepţiuni îi sunt. oposabile. 
1. Cesionarul dobândesce erzanţa cu tâte “avantagele şi accesoriile, 

ce sunt alipite de dânsa: cauţiune, privilegii, ipoteci, dobândă. 
- Reliquatul dobândilor anteridre. cesiunei nu trece prin .efectul cesiunei. : 

“ asupra noului creditor; (IVândscheid, Pandeclen, $ 332, nota S, in îine). 
- Intrebarea e, dacă cesiunea coprinde şi acţiunele resolutoriă sai res- 

cisoriă cari. competeaii cedentului.  . 
“Acestă întrebâre este o cestiune de fapt, quceslio. Jacti et voluntalis 

(Zaharia, adnotat de Anschiilz, Il; p. 404, $ 359, nota:23).: . 
_D-nii Aubry et. Rau o consideră din contră, în certe priviri, “ca o 

cestiune de drept, quaeslio' juris, susținând că cesiunea, care are de: 

obiect.o creanță saă un drept determinal, “copriade acţiunea resolu- 

torie pentru neplata preţului vindărei * (Ș 359 'pis, text şi nota 46), şi nu 
coprinde acţiunele 'în nulitate saii: rescisiune, - precum nici t6te acţiunele 

"de rescumpărare (retroemendo), dacă n'a. intervenit o. cesiune > specială, 
să exercite acestă facultate (eodem, nota 49). 

- „Sa luăm un exemplu: A, căruia "i-am vindut un imobil "mi-a rămas 

7 

Pa 

y 

dator cu preţul vindărei. | 
-Am fost minor, când am consimţit vindârea şi aş putea prin urmare 

să cer, din punctul acesta de vedere,. anularea contractului. | 

Ai repugneză însă să recurg la o asemenea. măsură. vexatorie, şi. 

prefer a ceda lui B creanţa asupra preţului vindărei. -. - 

Intrebarea e, dacă acestă cesiune a preţului” vînqărei coprinde, în 

puterea chiar:a principiilor. &' priori, şi acţiunea. : în rescisiune din causa 

„minorităţii. 
D-nii Aubry et. Rau resolvă acestă "întrebare: prin .0 distincţiune, | 

caliticând!o de o cestiune de fapt, de câte ori e vorba de o cesiune gene- 

vală, coprindând tote. drepturile, ce le avea cedentul, „şi că, din. contră, 

„când e. vorba de o cesiune, care-are de obiect o creanță: "determinată 

- “(în casul de faţă preţul, vindărei), cestiunea de a se sci, dacă acestă 

„cesiune coprinde şi acţiunea în' rescisiune, ar fi o cestiune de drept, 

_ urmând a 'se decide & priori, că acţiunea în .rescisiune. nu compete, 

„cesionarului, dacă p'a intervenit o cesiune specială a „acţiunei în: res- 

cisiune. 
'Mi pare însă că acestă cestiune rămâne, din contră, în amândouă 

ipotesele o cestiune de fapt. 

  

1) După cod. Calim. (Ș. 1844) trebuia, de asemenea, să se facă cunoscut cesiunea 

daloriel. Cestiunea de a se sci dacă cesionarul trebuia să deniinţe debitorului cesiunea, 

saii dacă era suficientă cunoscinţa despre cesiunea dobândită de debitor în orl-ce chip, 

a dat loc la Roraani la controverse grave. - , 

= 
, a
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Evident, cesiunea tuturor drepturilor cari ar putea resulta dintr'un: 

contract bilateral, coprinde şi acţiunele în nulitate și rescisiune, adevărul 

acesta resultând din întențiunea comună a părţilor; dar nu e mai puţin 

- adevărat, că şi întrebarea de a se sci dacă, întrun cas particular, s'a 

cedat un drept determinat, sai tâte drepturile isvoritore dintr'un con- 

tract: sinalagmatic, este o cestiune fapt. 
“Intrebarea. mai apoi, dacă menţiunea unui drept determinat întrun 

„contract sinalagmatic, - implică” esclusiunea celor-balte drepturi isvorâtâre 

din acel contract, este de asemenea o cestiune de fapt. 
D-nii Aubry et Bau mai stabilesc o altă regulă de drept, după 

- mine neexactă. 
Ă D-lor decid & priori, că cesiunea creanței preţului vindărei coprinde 

şi” acţiunea resolutorie pentru neplata prețului vindărei (Ş '359 bis, text 
şi nota 46), acestă acţiune fiind: un mijloc de a se face să valoreze cre- 
anţa şi formând ast-fel un accesoriă al acestei de pe urmă. 

_ Cu totul din :contra. 
Creanţa asupra preţului vindărei, isvorâtâre din contractul de vin- . 

dere-cumpă&rare, repausi pe acest contract și presupune existența acestui 

contract ; acţiunea resolutorie, din contră, - aduce atingere chiar existenții 

acestui contract. Acţiunea resolutorie nu se poate. prin urmare privi ca 
un accesoriii al acelei creanţe. . . 

Suntem deci siliţi să cercetăm, ş şi- sub acest raport, „dacă s'a cedat . 
tâte” drepturile isvorâtâre din contractul de vindare, sait dacă menţiunea 
unui drept determinat implică exclusiunea, celor-Palte drepturi decurse din 

_acel contract. 
„. Cesionarul pote în îine opune debitorului. tâte excepţiunile cari se 

“ nase din condițiunea sa. personală, aiâră dacă-s'ar dovedi, că cesiunea 
sa făcut înadins pentru a se agrava posiţiunea. debitorului (1Vindscheid, 

-. op,-eit., Ş 332, text şi nota 183). Ast-lel se- suspendă: prescripţiunea, care 
“curgea în contra 'cedentului. major, în favârea cesionarului minor, - 

IN. Excepţiunile oposabile. cesionarului : 
_Creanţa rece la cesionar cu deiectele ei. . 
Intradevăr, nu există nici o îndoială că se pot opune. cesionarului 

tote ezcepțiunile reale“ de exemplu : excepiiunea lucrului judecat, a. în- 
voirei (pacti), a prescripţiunei, a 'lipsei de numărare a preţului (72072 24- 
meraiae pecuniae), a plăţei, a compensaţiuriei 1), a jurământului (ars 
jurandi), excepţiunea lipsei de causă. - 

Dacă însă debitorul cedat (cessas) a consimţit a subscrie bilete la 
ordin cu arătarea unei cause în aparenţă legitimă, în asemenea cas nu 

„se mai pâte discuta legitimitatea causei îaţă în faţă cu cesionarul de bună 
credinţă. «Proprietatea titlului se transieră prin <indosamânt întrun chip 
«irevocabil și absolut. Indosatarul unui bilet la ordin se deosibesce de un 
«cesionar ordinar prin aceea că. indosatarul devine creditor direct al sub- 
«scriitorului și n'are a se îngriji de excepţiunile ez persona cedentis, şi 
«prin aceea că indosatarul garantâză nu numai existenţa titlului, dar și 
DP auee sclivăla scadență» (Droi „Comercial, Pravară-Domangeat, III, 
p 5 

. 1) Singură excepţiunea compensa iunel nu se pote opune după acce tarea cesiu- 
nei (art, 1149 cod. civ.). P P ? P
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“Debitorul p6te combate creanţa şi cu excepţiunile trase din persâna 
cesionarului. Ast-iel își va relua prescripţiunea imediat cursul, în cas când 
cedentul era minor şi cesionarul e major. . , 

-  Eacepţiunile personale sunt, de asemenea, oposabile cesionarului, 
de exemplu excepţiunea de îraudă (ol). - Me 

Cine-va a stipulat de exemplu dobândi usurarii sub o legislaţiune 
care proibea cămătăria. Cămătarul cedând creanţa, se nasce întrebarea, 
dacă debitorul, măcar că a acceptat cesiunea, pote opune cesionarului * 

"“ excepţiunea doli. 
- Debitorul are fără îndoială dreptul acesta, căci singurul efect al 

notilicării, saii al acceptării cesiunei, este că cesionarul începe a îi cre- 

ditor față de cei de al treilea, ne echivalând acceptarea sai notificarea 

'cesiunei nici cum cu o renunțare la excepţiunile de cari dispunea cedentul. 

Acestă soluţiune e corectă, îără deosebire de cazul când însuși 

titlul indică viţiul creanţei, şi acela al unui viţiii ascuns. în cazul al doui- 

lea este însă adevărat.a se dice, că debitorul, cu tote că e în drept a 

opune cesionarului excepţiunea dol, nu-e mai puţin adevărat că el e 

ţinut a repara prejudiţiul causat cesionarului prin acceptarea pur şi simplu 

a cesiunei (V. înfra $ 1845 cod. Calim.). 
Acâstă regulă: se aplică la tote excepţiunile personale (Aubry et 

Rau, 1V, 8 359 bis, p. 440, text şi nota 54). o | 

Debitorul pâte să renunţe.la excepţiunile ce 'i compete. 

Este-o renunțare tacită din partea debitorului, când ia, în cunonscință 

de cauză, îndatorirea, personală faţă de cesionar;de al achita, precum 

se lămuresce așa 8 bine în $ 1845 cod. Calim. E 

Creditorului datornic rămâne dritul întâmpinărei asupra pretenţiei, 

“iar dacă el a mărturisit către acel cu bună credinţă primitor de cesiunea 

datoriei cum că este dreptă, atunci se îndatoresce să'l îndestuleze ca pe 

- însuși al săii creditor. 
| O asemenea renunțare este însă nulă, în cas când excepţiunea se 

fondeză pe dolul sai frauda cedentului, de exemplu renunţarea la excep- 

țiunea trasă din stipulaţiunea de dobândi usurarii -(art. 5 codul civil. 

Compar Aubra et Rau, loc. cit., text și nota 56). _ 

| Se înţelege de la sine că excepțiunile procesuale ex persona cedentis, 

de exemplu excepţiunea cauţiunei judicatum solvi, nu sunt oposabile 

cesioriarului. O acţiune reconvenţională ex persona cedentis, de asemenea, 

nu se pâte îndrepta în contra 'cesionarului “(Windscheid, op. cit, $ 

332 nota 1). IN o | o 

Nici excepţiunile moratarii ez persona cedenlis nu profită cesionarului. 

- Debitorul, acţionat de cesionar, 'pâte deieri cedentului, după părerea 

lui Gliich, jurămentul pentru constatarea existenţii unui fapt, dacă faptul 

'e exclusiv personal cedentului (Pandecten, XVI, $ 1019, pag. 422). 

Acestă soluţiune nu se pâte adopta pentru dreptul nostru. 

 Intrun cuvânt: A - IE 

Pe cesionar '1 privesc atât excepţiunile reale cât -și cele personale 

(Ezxcepliones juris el lacti). a , aa 

” Quod îpsis qui contrazerunt obstat, et successoribus eorui abs- 

tabil (L. 143, Dig. de div. reg. juris). - | | Aa 

“ Cadentul n'a putut transtera cesionarului mai multe drepturi de cât 

- A. Dezră: - . _ | - 81



482 . _. ALEXANDRU DEGRE 

acele ce le avea: Non debeo” melioris condilionis esse quam auclor a 
quo jus în me transil (L. 175,$ 1,:eodem). - A 

Până aici am vorbit de excepţiunile cari ai luat nascere înaîutea 

semnilicărei. sai -a aceptării cesiunei. i 
Excepţiunele ex persona cedentis, cari -ar lua 'nascere “după sem- 

nificarea saii aceptarea cesiunei, nu.se-pgt opune cesionarului sub nici 
un raport (JPindscheid, opo şi loc. cit., nota 7). Debitorul nu va putea 
de exemplu opune cesionarului excepţiunea compensaţiunei în temeiul 
unei creanţe ce a dobândit în. contra cedentului după aceptarea cesiunei, 
căci debitorul nu pâte invoca în contra cesionarului nici compensaţiunea . 
care ar îi avut loc în privinţa cedentului, înaintea acceptaţiunei -(art. 
1149 cod. civ. 2). (Dreptul, 1874). a ă 

  

Embatic: — Neplata canonului. — Desființarea . embaticului ipso-jure. — $ 1517 
- codul Calimach. — Dreptă aplicare a legei. — Respingare. — (Cas. 1], 20 
Martie, 1900). da DC - 

După Ş 1517 e. Calimach, -embaficul este desfiinţat ipso jure, când 
“nu se plătesce canonul în curgere.de doi-saii trei ani, lAră să fie ire: 
„buinţă de o punere în întârdiere prin judecată sai afară de judecată 

(arg. din $ 1761 e. Calimach).. a a 
„In adevăr, $ 1517 cit. întrebuinţând cuvintele <besmănarul se scâte 

„. din locul cu; besman prin judecată», înţelege a gice că, samavolnicia. 
-. fiind. oprită, . împotrivindu-se bssmănarul, proprietarul trebue să recurgă 

la justiţie. Sta 

"- Curtea deliberând, - - e i 
“Asupra motivulul de casare; - - - -, 

" «Interpretare greşită şi violarea art, 1517 cod Calimach şi rea aplicarea art. 15I$ 
din acelaşi cod. Din coprinsul acestor texte şi din-economia vechet legiuiri Calimach,, . 
nu resultă câtuşi de puţin “că neplata canonului de către besmăaar ar stinge de drept 
şi eo îpso dreptul de emfiteosă, cum susţine Curtea de apel, şi chiar în 'cas de neplată 
trebue ' ca besmănarul 'să fie pus în întârdiere şi stingerea dreptului să fie declarată 
prin judecată. . US . 

Or, Curtea de apel emițând o 'doctrină contrarie, interprelâză greșit art, 1517, pe - 
care "| viol6ză,.şi în acelaşi timp face.o rea aplicare art. 1518 în casul din specie». 

Ă Considerând că după $ 1761 codul Calimach, Qatornicul e de arept în întârdiere, , 
dacă n'a plătit datoria la termenul hotărât, fără să fie trebuință pentru acest sfirşit de 
o punere în întârdiere priri judecată sai afară de judecată; Aa , 

„_ Considerând - apol că față cu novella 7, cap. 3, $ UI, nu încape nicl o îndoială 
că şi embalicul e desființat pso jure,-când nu se plătesce canonul în curgare de 2 sai 
3 ani, fără să mai p6tă avea loc o 'purgatio morae;.. i , 

- Considerând că $ 1517. codul Calimach, care hotărăsce că besmănarul, se scâte 
din locul cu. besman prin judecată, când nu plătesce besmanul-în curgere de 2 sai: 
3 ani, nu derâgă câtuşi de. puţin la principiul desfiinţăril: de drept a embaticului; 

Considerând, în adevăr, că, cu tâtă încetarea ipso jure a embaticulul prin neplata. 
besmanului în termenul hotărât, vădit lucru este. totuşi că .proprietarul ţinut este să 
recurgă în asemenea cas la judecată, samavolnicia fiind oprită; . ” a 

1) Art. 1149 codul civil enuncie un. exemplu de acceptare tacită. Debitorul: 
care a acceptat cesiunea-nu poate fi relevat pentru cauză de eroare, Debitorul pote 
opune compensaţiunea, dacă şi-a făcut rezerve. Simpla semunificare nu împiedică pe 
debitor a opune compensaţiunea, Semnificareă împiedică numa! compensaţiunea viitore 
(Larombidre, art. 1295). -.. La ! ” - 

= y 

-
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- Considerând prin urmare .Că, judecând lucrul ăst-fel, instanța de fond, departe 
de a-nesocoti $ 1517 citat, din contră, a făcut o bună şi dreptă aplicare a legii. 

Pentru aceste motive, respinge. IN . i 

„+ Aduolațiune. — Embaticul n'a avut la noi. o. întipărire feudală, ca 
în alte ţări1), ma jucat rolul embaticurilor engleze (copyholders) de care . 
se dice că ai întemeiat libertăţile. engleze 2), şi deci art. 1415.al codului. 
nostru civil, “care hotărăsce că pe viitor embaticurile nu se pot înfiinţa, 
face mare sgomot-pentru nimic. -... i | 

După - Einfiihrungsgeselz zum biirgerlichen Geselzbuch, $ 63 (v. şi 
$$ 196 și 197), din contră, rămân în fiinţă legile deosebitelor state ger- . 
mane regulătâre ale embaticului (Erbpachtrecht) 5), noul cod civil german, 
va .să dică, de şi nu se ocupă anume cu acâstă materie, lasă insă neatinse 
legile existente +). | E 

Iar la noi? Vechilă n6stre legiuiri, cari prevăd şi organiseză embaticul : 
“ sunt abrogate, în acest înţeles că pe viitor nu se mai pot înființa embaticuri, 

dar se respectă embaticurile înființate în trecut, adică drepturile dobândite, - 

legea dispunând. numai -pentru: viitor, fără a avea putere retroactivă 5)... - 
"Art, 1415 codul civil se rostesce în acestă privinţă ast-iel: 

.«Locaţiunile _ereditare, astă-qi în fiinţă, cunoscute sub nume de . 

eintiteuse” ori embatie (besman), se păstreză. Ele se reguleză după legile . 

sub-cari Sai născut... o a 
«Pe viitor, ele nu se mai pot înființa». „a Mi 

„Teoria, embaticului “are, așa fiind, şi astă-gi încă la noi un interes 

practic, cum dovedesce hotărârea de mai sus a Curţei de casaţiune, care 

răspunde la întrebarea dacă principiul dies înterpellat pro homine se 

aplică şi în materie de embatic. Sa Se 
-- Știut este, în adevăr, că legiuirea Calimach $ 1761 (cf. $ 1334 aus- 

1riac), spre deosebire de codul nostru civil de aqi (art. 1079 Ci. art. 1139 

- diu englezesce, de Arnold Ruge, ediţ. V, 1834, t. II, pa 

francez şi art 1223 italian), a consfințit principiul dies înterpellat pro . 

în cele mai multe legiuiri europene 6). : 
homine, principii care, fiind. mai potrivit cu firea lucrurilor, a p&truns . . 

„1 «ll ne faut done pas s'6tonner, dice Laurent (Droit civil francais, VIII, No. 

345), si le l&gislateur r6volutionnaire abolit Vemphyltose perpstuelle comme entachâe 

de feodulite». - | : a AIE . 

- 2) V: Henry Thomas Bukie, Geschicte der. Civilisation în England, tradus 
8. 106. 

. 3) Aşa s'a păstrat embaticul (Erbpacht) în Meklemburg-Schverin, dar s'a, hotărât 

că embaticarul nu mar e ţinut 'să ceră pentru vindări, etc,  învoirea proprietarului. 

"Reforma acâsta agrară .a dat'râdele cele mal.bune. Y. Handuărterbuch der Staatiwis- 

„ senschaften. 190, Ve Erbpacht, pag. 653—664. 

4) Kullenbeck. Von den Pandecten zunu Viirgerlichen Gesetzbuch, 1899, î. 1, 

8 38, pag 572 şi urm, a | a „- Ș 

- 5) In Franţa legislaţiunea revoluţionară a' desființat embaticul, dar a hotărât că 

- pe viitor se pot încheia locaţiunl cu termene lungi, dar numai pentru 99 an). Părerea 

domnil6re este că o asemenea locaţiune cu termene lungi nasce, ca vechiul embatic, 

care nu s'a modificat în punetul'acesta, un drept real imobiliar (V. Baudry-Lacan- 

intrie Procis de droit civil, |, No. 1261). Controversa acesta nu ne privesce de loc. 

Vechiul nostru embatic este un embatic perpetuă constitutiv de drepturi reale, iar loca- 

_ţiunea nu nasce de cât drepturi personale. 

6):Y. 8-1334 austriac, $ 736 saxon, code 'f6d&ral des obligations din 14 Iunie 

„1881, art 117,.$ 281 al codului civil german, etc. V. şi Motive zu dem Enheurfe eines 

biirgerlichen Gesetzbuchs fiir: das deutsche Reich, Ii, $ 245, pag. 56:'<Der Salz dass 

-- der beigefigte dies die Mahnung vertritt, beruht auf der Natur der Sache....». 

.
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Firesc lucru. Hotărâtu-s'a pentru plată un anume termen? Ce nevoe 
„mai este atunci de o punere in întârdiere? 'Termenul sa îixat tocmai 

“ pentru a se arăta că datornicul ţinut este să plătâscă în timpul stator- 
nicit, fără altă prevestire. Dies înterpellat pro homâne. | 
___. Nasce aşa dar întrebarea: Principiul dies înterpellat pro hoinine 
se aplică saii nu în materie de embatic? Unii cred că nu; şi invâcă, în 
sprijinul părerei lor, cuvintele prin judecată,'ce se găsesc în $ 1517 
codul. Calimach.. aa 

_.. Inalta Curte însă răspunde, — un răspuns bătut în ţinte —că $ 
1517 cit, prin cuvintele de mai sus a înţeles, nu că besmănarul trebue 
să se pue in întârdiere prin judecată, ci că, samavolnicia fiind oprilă, 
proprietarul, la cas de împotrivire, caută să recurgă la justiţie DI, 

” Jurisprudenţa Curţei de casaţiune adaogă, cu drept cuvânt, că $ 1517 
cit., așa înţeles, este in conglăsuire.cu novelia 7, cap. 3, ŞII, după care 
embaticul încet6ză îpso fure, când nu se plătesce canonul în termenul 
legiuit, îără să mai p6tă avea loc o purgatio morae?). (Dreptul 1900). 

z i N 

Procură. — Procură făcută în „streinătate, — Autentiticare dată de autoritatea 
judecătorescă a locului.--Viza consulului român.— Validitate în România.— 
Art. 2 codul civil. — Art. 23 legea pentru organisarea' ministerului de 

„externe. . o . 
Procură. — Validitate declarată de instanţă. — Incident ridicat în urmă cu oca- 

iunea oposiţiunei, — Dacă instanța este ţinută să statueze din noă. — 
- Respingere. (Cas. II, 9 Februarie 1893). 

1. Procura.lăcută în ţară streină și autentilicată de autoritatea jude- | 
cătorâscă competinte a locului, este valubilă în România dacă este-vizată 

- și de consulul român din acea ţară. | . 
2. Procura cu care apărătorul unei părți se presintă în instanță, O 

„dată declarată valabilă, instanţa pote cu drept cuvânt să nu mai sta-. 
„tueze asupra incidentului de nulitate, când se propune în urmă Cu 0ca- 
siunea oposiţiunei. 

"*" Curtea, deliberână, - 
Asupra mijlâcelor de casare invocate : - , « <Violarea art. 19 din regulamentul pentru legaţiunile române din streinătate şi 

a art, 94 şi nemotivare, | pa - <D. Iliescu advocatul adversarului Candiâni fiind primit a 'l representa în ins- 
tanță şi a considera valabil apelul avocatului care n'avea o procură legalisată de minis- 
terul afacerilor streine, a violat precitatele texte de lege: N «ll. Greşită aplicarea a art. LII procedura civilă şi exces de.putere. - . __„<Cestiunea în privința de mat.sus era valabil făcută ca o cestiune principală de fond, iar nu ca o cestiune de procedură», . ” i ! Având în vedere sentința supusă recursului; i : . Cousiderând că se constată din lucrările aflate în dosarul tribunalului că procura ” cu care representantul intimatului s'a servit pentru a face apel şi a sta în instanţă era 

- 
- - 

7 - - 

a DV. în acelaşi înţeles Cas, secţ. Î, No. 145, din 1883 Bulet., pag. 39). Nici $- 1156 austriac “(cf, $ 1519 c. Calimach), nu cere o somaţiune. Disposiiineă $ Diac aus- “Virosdier ape A noyella 120. V. Stubenraucl,, Commentar zum osterreichischen pag 0 che, € țiunea Schreiber und Schuster, 1894, II, asupra Ş 1186, 
2) V. Gliler, Pandecien, VIU, $ 606, pag. 435—436;
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antoniiicată de tribunalul din Veneţia, şi numa! vizată qe consulatul României din 
eneţia ; - - , E 

Considerând că partea interesată n'a propus la instanța de fond, nulitatea acelei 
procuri din causă că tribunalul din Veneţia n'ar fi avut competința a autentifica ; 

Considerând că întru cât acea procură era autentificată de o autoritate judecătorescă 
a locului unde era făcută, uvea a fi considerată ca valabilă în România, faţă cu princi- 
piu! stabilit de art. 2 din codul civil care prescrie că forma exteri6ră a actelor este 

„ supusă legilor țăret unde se face actul; SI E . | 
Considerând că întru cât este constatat că tribunalul prin jurnalul Gin: 927 lunie 

1896 declarase de valabilă procura cu care apărătorul intimatului se servea, cu drept 

cuvânt.nu a mat statuat asupra. aceluiaşi „incident. ridicat de recurent în urmă, cu . 

ocasia judecăre! oposițiune! ; i E ! 

Că de aceea ambele mijlâce fiind neintemtiate, urmâză a îi respinse. . 
Pentru aceste motive, respinge, De 

_Adnotaţiune. — «Considerând, dice hotărârea Curţei de casaţiune 

pe câre am reproduso mai sus, că se constată din lucrările aflate în 

dosarul tribunalului, că- procura cu care representantul intimatului - s'a 

servit pentru a face apel şia sta în instanţă, era autentificală de tribu- 

malul din Veneţia, şi numai vizată de consulalul României din Veneţia» 

Naște dar întrebarea: are sait nu tărie în România o procură auten- - 

tificată ast-fel? Judecătorul: din Veneţia este el îmbrăcat cu 'o putere. 

publică dincolo de .hotarul țărei sale? Nu reese oare din art. 23 legea 

pentru organisarea ministerului afacerilor streine din 13 Februarie 1894, 

că un act strein, ca să fie admisibil la noi, trebue să lie autentificat de 

consulul nostru? . | . o 

Iată, pentru. mai bună. lămurire, însuși textul art. 23 al legei de 

-mai sus, care sună ast-lel: | : 

«1... Agenţii diplomatici şi consulari exercită funcțiunile de jude- 

cători în materie civilă si comercială .pentru neînțelegerile ce se ivesc -- 

“între Români, şi iuncţiunile de notar;, conform disposiţiunilor legilor ţărei... 

Legaliseză, percepând taxele legale, actele şi documentele destinate a fi - 

produse în România...» | SE a - 

. Ce dar trebue să hotărâm ?- Să dicem că procura de mai sus nu 

e valabilă la noi; nefiind autentificată de consulul nostru din Veneţia, care 

ţine acolo locul tribunalului nostru de notariat? Nu resultă, din contră, 

până la evidenţă din art. 23 cit., că ajunge simpla legalisare a consu- 

“ului nostru ? i - . 

“Inalta Curte, prin hotărârea de mai sus, răspunde la acestă între- 

bare foarte -bine, că art. 23 cit. nu: deroagă la art. 2. codul civil, care 

- hotărăsce ritos: «Forma exterioară a actelor e supusă legilor țărei, unde 

se face actul». Procura dar. de mai sus fiind autentificată conform cu 

legile Veneţiei, are publica fides şi în România 1), dacă e vizată, legali-: 

sată de consulul nostru de acolo, ceea-ce şi este în casul de îaţă. 

... De ce-se cere acestă legalisare ? Răspunsul e simplu. Iscălitura 

judecătorului din Veneţia nu e cunoscută de autorităţile n6stre. Neapărat 

prin urmare că representantul nostru de acolo,-care pote să cunbscă . 

acestă iscălitură, caută să o legalizeze, adică să- o întărâscă ca fiind 

adevărată, precum prescrie expres art. 23 de mai sus... . 

1) V. Feliz, Droit intern. privs, II, No. 466; Bar, Theorie und Praxis des 

 înternationalen Privatrechis, | .Ş 397, pag. 319 urm,; Dudley Field, Projet d'un code 

“international, tradus din englezesce de Rolin $ 606. „ 

*
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Practica vu recunâscem, merge în acestă privință și- mai departe. 
Ce ştiii consulii ? Numai minstrul respectiv. strein lezpâte da informnaţiunea 
dorită. Calitatea şi competenţa autorităţilor streine -trebue să se ade- 
verâscă prin urmare, întâiă. și. întâi, de .ministrul de externe strein, iar 
viza consulului nostru pusă pe acest act să: fie legalisată de către 
ministerul de externe român (v. regul. pentru legaţiunile române din 
streinătate din 27 lunii 1880, art. 192). a Sa 

„ Urmeză însă 6re de aici că un act strein, care nu întrunesce tâte 
tormalităţile acestea, trebue respins? Dovada verităţei iscăliturei lunc- 
ționarului strein care a autentificat actul, se pâte îace, la nevoe, învaţă 

“autorii, şi prin martori, ba, e lăsat la aprecierea. judecătotrului să hotă- 
rască de ajunge legalisarea consulului, sai de mai e nevoe și de oaltă . 
viză în înțelesul practicei.de mai sus). e a 

___ Procedura civilă germană hotărăsce prin urmare: - 
„«Cestiunea, dacă un act făcut de o autoritate streină este a se 

considera ca autentic” îără o mai de apr6pe cercetare şi verificare, este 
lăsată "Ia apreciarea tribunalului. Legalisarea unui consul german ajunge», 

„Trecem la un alt punct. Consulii noștri, întrebăm acum, aă ei după 
„art. 25 de mai sus, cădere de a legalisa numai actele naţionalilor, sai 

şi acele ale streinilor? Legea, răspundem noi, nu îace nici o deosebire 
în acestă privinţă. Art. 23 citat se rostesce, în adevăr, în general ast-fel: 

, «Consulii legaliseză, percepând taxele legale, actele şi documentele 
destinale a fi produse în România». . | a. 
„Va să 'dică, consulii legalizeză fără deosebire, .actele streinilor sai 

ale naţionalilor. Charles de Mariens lămuresce * lucrul așa dar ast-lel:: 
«Le consul doit legaliser tous les papiers que ses nationaux, aînsi que 
les habilanis du lieu de sa residence, sont dans le cas de faire presenter 
auz lribunauz-el auz caisses publigues de son parys»?). 

Curtea n6stră de casaţiune conslinţesce categoric chipul acesta de 
a vedea, hotărând (v. Cas. 's.. II, No. 219 “din 16 et, 1896, Bulet, 
p. 1434): . -- Da a 

«Considerând că consulii români au dreptul a legalisa, conlorm art. 
23 din legea organică: a ministerului afacerilor streine şi art. 90 din 
regulamentul consular; că ei ati dreptul. a legalisa acle şi contracle 
nu tumai dintre română și personele țărei în care consulii [uncţio- 
ncză, ci şi acle numal de ale acestor -persdne” cară privesc acte de. 
severşi! în România»*). (Dreptul, 1898). “ 

N OAO . 

1). Foelix, op. cit, 1,.No. 225, Par, op. et loc, cit.-Charles de Marlens-Gefțken, 
„Ze Guide diplomatique, pag. 214. ÎN . 2) V: Bar, op. et loc, cit şi Heffler, Das eufopăische Volkerrecht der Gegen- avari, $ 34, pag, 10, text şi nota, | i . - 3) Charles de Martens-Gefflsen, op. cit, pag. 240. - - , 4) V. Bulmerineg, in Holizendorfis <Handbuch des Volkerrechis», III, $ 207 pag. 749: <iiber Vertrăge, welche -zwischen cinem oder mehreren. ihrer Nationalen und andern Personen des Landes, in welchem sie ihren A mtssitz haben, geschlossen Yerden, nicht minder iiber Vertriige welche auschliesslich diă letzteren betrelten, ete>. As 5 e. Inalta Curte însă mat adaogă greşit «că 'acestă regulă, care e.:o derogare c petență gererală a consulilor, s'a stabilit anume prin art. 21 al convenţiunei . consulare încheiate cu Italia, eto>. Va să dică, în lipsă deo convenţiune consulară, - am Irobui să admitem contrariul ? Fără îndoială că nu, Dreptul de legalisare de mat - 

ră, din contră, în general, în competența consulilor, - - a. 

— 
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- şi trebue să aibă o asietă stabilă. 
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Procuraţiunea sub semnătură privată sau legalisată, 

- mumai în cea-ce. privesce identitatea iscăliturei, îndri- 

tuesce ea pe mandatar de a face actele cari trebue să 

"fie făcute în forma autentică? | 
N 

Formele cele simple sai împămîntenit pe tărâmul dreptului comercial 

și dânsele vor isgoni cu timpul şi pe tărâmul dreptului comun restricţiu- 

_.nile cele odi6se, formalităţile cele trăgănitâre. 

Actele sub semnătură privată fiind simple, densele se bucură mult 

“mai mult de îavârea publicului de cât actele autentice, -cari sunt îngreuiate 

cu un balast de iormes. | | 

Obiceiul 1). 6menilor totuşi inclină către simplicitatea formelor numai 

când e vorba de ataceri comerciale sait de afaceri .civile, având o .ana- 

logie 6re-care cu cele comerciale (împrumut, vindare de mobile). . 

Când e vorba, din contră, de transmiterea proprietăţei imobiliare, 

a drepturilor reale imobiliare, se-.dă în general precăderea actelor auten- 

tice. Dreptul „trebue să fie iormalist în acestă materie, căci imobilele aii 

"- Legea n6stră e în acâstă privință neconsecuentă şi contradicătâre. 

- Densa câre un act autentic pentru căsătorie şi donaţiune, pentru consti- 

“tuirea de ipoteci (art. 1772 codul civil), pentru ştergerea inscripţiunilor 

ipotecare (art. 1788 codul civil), pentru acceptarea din partea datorni- - 

cului a cesiunei. unei creanţe (art. 1893 codul civil), ete. Pentru strămu- 

tarea şi desmembrarea proprietăţei imobiliare, din contră, dânsa nu stabi- . 

lesce cerința unui act.autentic (art. 721 urm. “proc. civilă). De -ce se: 

mulţumesce legea aici-cu un simplu act sub semnătură privată, atunci - 

când pentru constituirea ipotecei, ete., adică pentru acte de o însemnătate 

-mai mică sai cel mult egală, se cere forma autentică ? | 

Pe. lângă actele de mai sus (căsătorie, donaţiane, constituire. de 

ipotecă, ştergere -de inscripţiune ipotecară, acceptarea din partea dator- 

nicului a cesiunei unei creanţe) mai sunt și alte acte cari trebue să îie 

_făcuţe în formă autentică, de exemplu actele de stat civil, ordonanțele 

de ădjudicare, . transacţiunile. preschimbate în hotărâri (hotărârile de 

„ expedient). 
Părţile -pot îără îndoială să consimtă la aceste acte sati insele, 

sati prin procuratori. Intrebarea este dacă dânsele consimţind la actele 

“acestea prin "procuratori, procura trebue să lie şi ea „revestită de lorma 

“autentică ? j | - 

Mai. mulţi autori (Troplong, Dalloz, ete.) îmbrăţişeză negativa, - 

. argumentând ast-iel. După art. 1935 codul Napoleon, mandatul pote să 

fie dat prin act public saii prin act sub semnătură privată. De câte. ori 

PI N 

1) Obiceiul servesce adesea să ne explice legile şi reformele legislative. Abusul 

intră şi el câte-odată în linie de socotâlă. Imprejurarea că în cele mai multe casuri 

există colusiune între cel de al treilea oponenți şi debitorul urmărit, a motivat exclu- 

siunea oposiţiunel în contra hotărârilor date în lipsă în materie de urmărire. silită. O 

altă considerațiune, care a contribuit şi ea la nascerea aceste disposiţiuni excepționale, 

- este nu alât interesul celerităţii (oposiţiunea nu e exclusă în materie comercială), ci 

num&rul cel mare al părţilor interveniente, al căror domiciliă e adesea. forte depărtat 

de tribunalul urmăritor. , e | : | 

„7
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- legiuitorul a vrut să derâge la acestă regulă, el sa exprimat iormal, de 
exemplu în art. 933 codul Napoleon, care reguleză donaţiunea. Nulităţile 
„nu se pot admite prin analogie. - 

Părerea contrarie totuși, susținută de Aferlin, e mai persuasivă, și 
-dânsa se sprijinesce astă-di pe o jurisprudenţă constantă. Art. 1985 codul 
Napoleon declară, ce e drept,.că mandatul pâte să îie dat prin act autentic 
sai prin act sub semnătură privată, dar dânsul lasă neresolvată cestiunea 

“de a se şti când trebue să se recurgă la o formă când la cea-laltă. 
- Actul însuşi nu pote să fie făcut de cât în iorma autentică. Consimţi- 
mântul părţilor trebue să fie constatat în mod autentic. Constatarea însă 
a consimţimântului nu ar avea un caracter autegtic, dacă partea ar fi 
representată prin procurator având un mandat sub semnătură privată, 
procura sub semnătură privată fiind necertă şi valbrea ei atârnând de 

„la eventualitatea unei verificări conjecturale. - 
“* Controversa acâsta s'a ivit mai cu s6mă cu ocasiunea discutărei 

punctelor următâre: Art. 933 codul Napoleon (nereprodus în legea n6stră) 
dice că, dacă donatarul este major, acceptarea trebue să” îie făcută de 
dânsul, sati, în numele s&i, de împuternicitul săi avend o procură auten- 
tică, lără să lămurâscă dacă se cere o procuă autentică şi de la repre- 
sentantul donatorului. Art. 2197 codul Napoleon, hotărăsce apoi că ipoteca 
convenţională nu pste să fie cnsimţită de cât în formă autentică, dar 
nu prevede şi nu reguleză casul când părţile contracteză o ipotecă prin . 
procuratori. Curtea de casaţiune din Franţa a hotărât la 19 Aprilie 1843 
că representantul donatorului trebue să aibă o procură autentică, iar la 
7 Aprilie 1854 că procuraţiunea pentru -a consimţi o ipotecă trebue să 
împărtășescă. autenticitatea ipotecei de consimţit, aceste două acte alcă- 
tuind impreună un tot nedespărţit și fiind neapărat supuse la aceleaşi - 
condițiuni. o o o i 

Art. 1533 al codului nostru civil, corespundător cu art. 1985 codul 
Napoleon,-are o redacţiune diferită de câa iranceză, căci dânsul nu spune 
că mandatul se pâte face într'o formă sai -cea-laltă, aceea-ce ar fi o. 
disposiţiune superiluă, Şi se mărginesce âă declara că mandatul pâte îi. 
expres saii tăcut (conform art. 1738 codul civil italian). Legiuitorul nostru 
taie apoi controversa. relativă la cestiunea dacă mandatarul, care nu . 
are 0 procură autentică, pote să 'constitue-o ipotecă - valabilă asupra. 
bunurilor mandantului s6ă, statuând că pentru acest sfirșit nu ajunge 

„0 procură sub semnătură privată (arg. art, 1781 codul- civil). Legiuitorul 
nostru ar fi făcut de sigur mai bine dacă dânsul "și-ar Îi însuşit textual 
disposiţiunea art. 76 al legei ipotecare belgiane în coprindere: «Ipoteca convenţională nu pâte îi consimţilă de cât prin act autentic sai prin act sub semnătură privată recunoscut în justiție...: Procuraţiunile. cu electul de a constitui ipoteca trebuesc date în aceeași formă». 

: Dar dacă legea n6stră a limpezit problemul de mai sus în materie . de ipoteci, dânsa.nu a făcut același lucru cu privire la controversa în - materie de donaţiuni, controversă pe care dânsa din contră, a înăsprit'o, nereproducând art. 933 codul Napoleon. n. ia | 
a Nasce dar întrebarea, dacă articolele legei in6stre, cari stabilesc cerința unei procuri autentice, sunt a se considera ca excepțiuni saii ca aplicaţiuni speciale ale unui principii general de drept. - SR
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Peoria lui Merlin a ajuns, o repetăm, sub acest raport, la o domnire 

exclusivă. Densul dice: «Forma mandatului e neapărat supusă iormnei esen- 

țiale a actului ce el are de obiect; şi dacă actul acesta este de natură 

a cere, pentru perfecțiunea sa, intervenţiunea unui ofiţer public, trebue 

de asemenea ca ofițerul public să intervină pentru mandat. Art, 933 

(codul Napoleon), care cere autenticitatea procuraţiunei pentru acceptarea 

_ donatarului, nu. trebue să îie considerat ca o excepţiune la pretinsa dis- 

_posiţiune absolută â art. 1985 codul Napoleon, ci. ca o aplicaţiune:a 

y 

acestei regule de bun simţ, că procurațiunea fiind principiul actului și 

identificându-se esenţial cu. dânsul; ea mu pote să fie sub 'semnălură 

'privală, aluncă când aciul însuși nu pote să fie [ăcut de cât în formă 

autentică». O procură dar autentică e necesară pentru actele cele solemne. 

“In casurile prevădute de art. 695 şi 704 codul civil, ajunge o procura- 

ţiune sub semnătură privată, căci aici se tinde la asigurarea, în interesul 

terţilor, a publicităţei şi nu la constatarea în mod autentic a declarărei 

moștenitorului. ._ - ” | . - 

Legea din 27 Iunie 1886 pentru autentificarea actelor constinţesce 

"acâstă teorie, de şi în termeni 'vagi, hotărând (art. 8): 

«Când părţile vor să se învestescă. cu iorma autentică un act al 

lor, pentru care legea cere acestă formă, sub pedâpsă de nulitate, ele trebue - 

să se presinte în personă dinaintea, funcţionarului public competent, în pre- 

toriul tribunalului, judecătoriei de ocol saii a judecătoriei comunale, și să 

alăture în dublu exemplar actul ce vor să autentilice, pe lângă o cerere 

de .autentilicare subscrisă de „părţi. ă | 

«Unul din cele două exemplare pote să fie pe hârtie liberă şi se 

va prezenta nesubseris de părți. BE : 

«Preşedintele, judecătorul de ocol saii primarul primind petiţiunea, 

vizeză amândouă exemplarele. actului pentru neschimbare, pune pe părți 

_să subscrie în presenţa sa. exemplarul 'nesubscris şi ordonă înregis- 

trarea cererei. 
“Dacă părţile se presiată prin procuralori, aceştia trebue . să aibă 

_ procură aulentică şi specială, dacă legea cere asemenea procură 

pentru acel fel de act. , De o 

«Procura se va menţiona în procesul-verbal...... şi copie de pe ea..... 

se va păstra la dosar ; iar originalul procurei se va încredința părței 

“înteresate dimpreună cu actul autentificat». 

lacă un articol indoelnic ca tâte legile ce noi le producem ex pro- 

pria țarina.. Legiuitorul nostru are obiceiul să scuture din mânecă - for- 

mulele sale, neconsiderând că formularea exactă a. unei idei, presupune 

_Iuerarea încordată a celor mai eminenţi .cugetători. Vom recurge dar la 

sistemul întreg al-legei-ca să câştigăm o idee precisă. Ra | 

„_ Redacţiunea art. 8 al legei pentru autentificarea actelor, e î6rte. 

detectu6să, căci aici se gice că.o procură autentică şi .specială e nece- 

“sară, dacă legea cere asemenea procură pentru acel fel de act şi Sar 

putea crede că procura trebue să fie autentică și specială numai dacă . 

o lege specială și privitâre la un anume jel de acte exige o. asemenea. 

procură, aceea ce ar fi contrariii tutulor principielor.: 

“ ste o.mare rătăcire de.a se arunca în aceiaşi 6lă autenticitatea 

şi specialitatea. procurei. Sunt legi cari prescrii numai specialitatea (de
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exemplu art.. 1206 codul civil),. alte legi cari cer - numi autenticitatea 
(arg. art. 813 codul civil), alte legi în fine cari exig și autenticitatea şi 
specialitatea. procurei (art. 23, 52, 1788 codul civil). 

| „Frasa <pentru acel îel de act» nu e în nici o legătură cu aceea ce 
premerge (aliud est latine, aliud. grammatice loqui) şi: nu se acordă de 
loe cu art. 1536 .codul civil. Legea n6stră, în adevăr (art. 1536 codul 
civil), în deosebire de cea franceză (art.. 1988), hotătărăsce în general . 
că, când e vorba de facerea unor acte ce trec peste administrațiunea 
ordinară, mandatul trebue să fie special, aceea ce dovedesce că legile 
accentuând necesitatea unei procuri speciale pentru un anume îel da 

„acte (art. 28, 52, 362 şi 1206 codul civil) nu sunt de cât consecuenţe 
decurgând dintr'un principii general de drept. Rezultă dar din combina- 
țiunea art. 1536 codul civil și art. 8 al legei pentru autentilicarea actelor 
că o procură specială e necesară şi în alte - cazuri de cât acele unde 

„legea cere o asemenea procură pehitru -un anume îel de acte. 
„Cuvintele cun fel de acte» sunt în contradicere cu sistemul întreg 

al legei.n6stre, nu numai dacă le referim la: cerința specialităţei, dar și 
dacă le punem în legătură cu cerința autenticităţei, Codul civil în adevăr, 
în deosebire de cel francez (art. 933 codul Napoleon), nu cere expres şi 

„formal o procură autentică pentru acceptarea unei donaţiani, Articolul 
1168 însă statueză ; «Donatarul nu pote repara, prin nici un. act confir- 
mativ, viţiurile unei donaţiuni între vii, nulă în privinţa formei ; ea trebue 
să se relacă cu formele legiuite», şi nu este dar nici o indoială că dona- 
țiunea e un act solemn. Dacă dar se admite ' necesitatea unei procuri 

„autentice pentru constituirea de. ipoteci (art. 1781 codul civil), adică 
pentru un act mai puţin important ds cât donațiunea, urmeză a fortiori 
că un procurator având numai un mandat sub semnătură” privată, nu 
pote consirmţi o donaţiune. D= pi 

„__ Conchidem că, după art. 8 al: legei. pentru autenţilicarea actelor, 
procura trebue să fie autentică nu-numai atunci când legea cere o ase- 
menea procură pentru un anume îel de ucte (art. 23, 52 şi 1788 'codul . 
civil), ci, în general, de câte ori e vorba de un-act care nu se pâte face 

» de cât în forma . autentică. Autenticitatea e o formă esențială a actului 
- în ceasurile următâre :. contract de căsătorie (art. 1228 codul civil), dona- 

ţiunea (art. 818 codul civil), constituire de ipotecă (art. 1772 codul civil), 
Ștergere saii reducere de inscripţiune ipotecară (art. 1788 codul civil), 
acte. de stare civilă (art, 22 urm. procedura civilă), subrogaţiune conven- - 
țională (art. 1107 No, 2 codul civil), sentință (art. 122 procedura civilă), 
adjudicare (art. 445 proc. civilă) ete, - a i 
„_„ Sentința, adjudicarea, şi în general t6te actele de procedură, sunt “acte publice pururea autentice, căci dânsele emană de la un ofițer public 
(art. 1171" codul civil) și fac deplină credință de coprinsul lor (art. 1173 » codul civil). Procura pentru process ar trebui să fie procură autentică. - Art. 94 procedura civilă derâgă la principiul acesta, cerând pentru pro- cese numai 0 procură legalizată. Adjudicarea, din contră, e o zvîndare, care nu se pote face de cât în forma “autentică dinaintea tribunalului. Ne reintârcem dar la dreptul comun. Procura trebue să, lie autentică ori de câte ori actul nu se pote iace de cât dinaintea tribunalului : așa în cazul
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“ subrogării convenţionale ').(art. 1107; No. 2 codul civil), aşa în cas de 
adjudicare (art. 545 codul civil). ., - 

„ . Gestiunea de afaceri e un quasi-contract și produce între părţi obli- 

gatiuni analge cu. acele ce se nasc dintr'un mandat. Gestorul de afaceri 
„pote să contracteze în numele patronului săi..Quâd în casul “când con- : 

tractul de care e vorba nu se pâte-îace de cât în forma. autentică? A. 

„cere înlăţişarea unei procuri, ar Îi a șterge din cod gestiunea de aiaceri. 

-Nimic-dar nu se opune la autentilicarea unui contract încheiat de un 

negoliorum gestor. | | e 

- Art. 8 al legei pentru autentificarea actelor nu cere autenticitatea 

"de cât pentru procuraţiuni.: Dar autenticitatea e necesără și pentru cele-- 

Palte acte al căror concurs e neapărat pentru întocmirea actului, de exe- 

„_plu pentru autorizarea maritală. Aşa a. hotărât Curtea de casaţiune din 

Franţa la 1 Decembrie 1846 şi consideraţiunea de “căpetenie, pe care . 

densa. s'a întemeiat, era că: cautorizarea bărbatului, specialmente -nece- 

sară femeci când e vorba pentru dânsa de “a face o donaţiune, fiind 

supusă în cazul acesta regulelor stabilite pentru periecţiunea donaţiunei 

şi dânsa constituind: uriul din elementele donaţiunei, trebue de asemenea 

„să fie constatată prin act autentic>. (Dreptul, 1888). 

  

_ Mandat. — Natura mandatului, -- Insărcinare relativă la o lucrare de artă. — : 

Plată, — Stipulaţiune tacită. — Dovadă. — Art. 1533 codul civil. — (Cas. |, - 

28 Ianuarie 1900). a IN | E E 

Există un mandat, când o pers6nă se obligă a face o lucrare sciin- 

- țifică “pentru o altă pers6nă, de. şi, lucrând 'ast-iel, ea nu represintă pe 

mandant, nu lucreză în numele stă. o | a - 

- Mandatul se pote dovedi cu martori şi presumţiuni şi când e vorba - 

“de un lucru de o val6re mai mare de 150 lei, dacă existența lui se 

„deduce din nisce fapte pure şi simple (art. 1533 “codul civil). -. 

Mandatul e după natura lucrurilor chiar, salariat şi în lipsă de o 

“-anume convenţiune, când mandatarul, de exemplu un inginer, exercită o 

proiesiune interesată. . i ÎN 

Curtea, deliberând, | 

Asupra motivelor de casare invocate : , - , 

1. «Violarea art. 1533 codul civil. Instanţa de fond, însuşindu-şi. motivele din 

_ sentința apelată, violeză sus-disul text de lege când hotărăsce că mandatul tacit nu 

se pâte dovedi cu martori sai presumţiuni. - - 

  

"1 Paul Pont, Des petits contrats, No [, 865, pag. 412. Aceeaşi soluţiune trebue : 

să.se aplice şi-în cas de adjudicare, Autori! francezi nu discută acestă de pe urmă - 

cestiune şi acâsta pentru un cuvânt fârte simplu, anume pentru că actele de procedură 

_se fac prin mijlocirea 'avuaţilor, car! sunt legitimaţi față cu tribunalul şi cu adversarul 

prin simpla. lor “declarare că sunt împuterniciţi şi.nu ai trebuință de un mandat. Quid 

- în sazul când este vorba de a se consimţi la o hotărâre de expedient ? Hotărârea de - 

'expedient e, precum scim, o -hotărâre şi o transacţiune judiciară. Pentru transacţiunea 

judiciară, care nu se pâte face de cât. dinaintea “tribunalului, se cere fără îndoțlă o 

procură autentică. Dar hotărârea de expedient e înainte de icte o hotărâre [d potiori 

fit denominatio).. Urmeză dar că avem să aplicăm art. 94 procedura civilă, care se 

- mulţumesce cu 6 procură legalizată,
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"9. <Nemotivare, exces de putere şi denaturare de acte, Am propus înaintea 
inslanţelor de fond o serie de fapte precise şi concordante cu cari, voiam să stabilesc 
drepturile mele. In loc însă ca aceste fapte să fie giscutate şi să se dovedescă temei- 
nicia saii netemeinicia lor, tribunalul şi Curtea, care adoptă motivele trib., îosă sub 
cuvânţul de complex de fapte, înfăţişeză î6lă apărarea mea. dând ast-fel o hotărâre 

- nemotivată, şi prin denaturarea actelor presentate "mi respinge acţiunea, comiţând. 
ast-fel şi un exces de putere»; . e . o 
. Având în vedere decisiunea supusă recursului, din care resultă că Matei M. 
Drăghiceanu, recurentul de adi, a intentat proces. Primăriex Capitalei, pe motivul că în 
urma însărcinărel ce i s'a dat de primarul comune! de a face studii şi a'și da părerea 
„asupra proiectului de' alimentarea -oraşului cu ape subterane de la- Chiajna şi Zoiţa, şi 
făcend acestă lucrare, pe care a depus'o în Primărie, a cerut ca să fie obligată a'1 
plăti ca onorariii. şi alte cheltueii, suma de 30,000 ler; : 

i Avend în vedere că atât trib. cât şi Curtea, îl respinge acţiunea pe motivul, în 
- primul rând, că valdrea litigiului întrecând suma de 150 le!, o asemenea convenţiune 
nu putea fi dovedită de cât conform 'regulelor stabilite de articolele 1191, it? şi 1198 
din codul civil; , a i - 

Considerând că în virtutea art,-1533. din acelaş codice o însărcinare de natura 
cele! pretinse de recurentul de astă-dr' putea fi şi tacilă;. E N 

Considerând că,-comparână acest articol 1533 cu articolul corespundător 1985 
din codul francez, pe care“ necontestat legiuitorul român Pa “avut în vedere, şi vădâna 
că în citatul articol 1533 s'a suprimat frasa din articolul francez: <dar proba testimo- 
nială nu este primită de cât conform titlului despre contractele şi obligaţiunile con- 
venţionale în. genere», resultă învederat. că legiuitorul român n'a înţeles ca dovedirea 
unei asemenea însărcinări să nu'se pâtă face în alt :mod de cât după regulele de 
drept comun în maăterie de probe, ci a admis ca proba une! însărcinări tacite să potă 
resulta din fapte şi împrejurări cari învederâză existența unel asemenea însărcinări, saă 
în alte cuvinte a admis ca probă şi presumţiunile; Bi E 

: Considerând că este constant în specie, că recurentul de aslă-qI a invocat înaintea " instanțelor de fond, ca fapte şi împrejurări in car! voia a deduce o asemenea însăr- „. cinare: presentarea lucrăre! sale primarului d'atunri printr'o - petiţiune din parte-l, în „care dânsul pretindea că făcea menţiune de o asemenea însărcinare; că acâstă lucrare ast-fel presentată, 'a fost primită fără nicl o reservă de primar, imprimală de Primărie, 
adusă la cunoscinţa. consiliulul comunal, supusă unei pers6ne specială în materie, din streinătate, pentru a fi “examinată, — şi în fine, că acest proiect de a alimenta oraşul cu. ape subterane de la Chiajna şi Zoiţe, şi în contra căruia dânsul se pronunţase în 
lucrarea sa, a fost abandonat; * DD E 2 

„Considerând că în faţa acestor fapte invocate, când instanțele 'de fond, pentru 3'1 respinge cererea şi din acestă privire, se mărginesc a dice că din complexul. lor nu resultă alt-ceva de cât că recurentul a făcut o ofertă pe care Primăria n'a acceptat'o' 
şi n'a făcut us de dânsa, dau o hotărâre nemotivată şi comit un exces de putere când, : în fața faptelor invocate, fac, fără a moliva, o asemenea afirmațiune; 

__ Având în vedere şi argumentul invocat de partea intimată că Primăria nu pole, fi condamnată la plata vre-une! sume către. recurent; de 6re-ce nu se dovedesce cu: nimic existența unei asemenea convenţiun!i de plală; - . „ Considerâna însă “că plata este presupusă tacit -slipulată şi promisă în însărci- nările. relative la lucrări ce intră în “profesiunea aceluia ce le-a făcut, şi că într'un ase- menea cas, instanțele judecătoresc! sunt în drept a fixa quanlumu! cuvenit, având în vedere importanța lucrărei şi cheltuelile ce ea a ocasionat,. E - “Pentru aceste motive, casâză, -. - - 

Adnotațiune. — Jurisprudenţa Inaltei Curți pornesce, după cum vedem, 'de la ideia că, față cu art. 1533 al codului nostru civil, care. S'ar deosebi în acestă privinţă de art. 1985 fr; mandatul se pâte dovedi cu martori și -presumţiuni și când e vorba de un lucru de o valâre mai | mare de 150 lei, - aa A a Ia 
Inalta Curte însă, rostindu-se ast-iel, - înţelege iără îndoială a dice că, după codul Napoleon chiar, cu tot art. 1985 cit., faptele maleriale,. . 

N
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din cari se trage existenţa unui mandat tăcut, se pot stabili cu martori 
şi presumţiuni, nemărginit şi ori-cari ar îi valorea litigiului!) . . - 

„Hotărârea, de mai sus a Inaltei Curți deduce deci existența unui 
mandat tăcut din faptele următâre: primirea din partea primarului a lu- 
crărei recurentului privitâre la alimentarea oraşului Bucuresci cu apă, 

avisul unui învăţat strein, părăsirea proiectului combătut de recurent de 

“a se alimenta oraşul cu ape subterane de la Chiajna şi Zoiţa. 

> Mandatul, adăogăm noi, este de sigur fără plată, când nu sa si- 

pulat contrariul (art. 153 codul civil), dar Inalta Curte lămuresce i6rte 

_bine că stipulaţiunea unui onorar este subințelesă, atunci când manda- 

tarul aplică, ca în casul de faţă, o sciinţă.ce a învăţato tocmai ca să 'şi 

agonisescă cele de trehuinţă pentru traiul săă 2), - ” e 

„Dacă însă după cele de mai sus mandatul pote îi expres saii tăcut |. 

(art. 1533 codul civil), neindoios este, din contră, că locaţiunea de servicie, 

spre deosebire de contractul de- mandat, nu sa pâte dovedi cu martori sai - 

presumpțiuni; când val6rea bănescă a pricinei trece peste 150 lei 3). 

, Ei bine, autorul elaboratului de mai sus atingător de alimentarea 

orașului Bucuresci cu apă, a lucrat îără îndoială pentru primărie, dar n'a 

făcut un act juridic pentru primărie, n'a representat primăria faţă cu 

cei de al treilea cu cari să îi alcătuit actul. în numele ei. - 

__Nasce aşa dar întrebarea: Există un mandat saii o locaţiune de 

servicie, când cine-va îace o operă de inteligenţă -pentru alțul, dar nu 

încheie un act juridic pentru el, nu 71 rgpresintă, nu lucrsză in numele. 

lui faţă cu cei. de al treilea? | 

Un lucru e, înainte de'tâte, sigur și netăgăduit, anume că, după 

dreptul roman, care nu cunoscea în principii representaţiunea *), carac- 

terul esenţial 'al mandatului, caracter care '1 deosebea de locaţiunea de 

servicie, era graluilalea manâatului. “ MR 

- Unde, în adevăr, pers6na. care își închâria ' serviciile sale, primea 

un salarii, mandatarul, din contră, care lucra cu capul (opere liberales), 

nu primea nici o plată, operile de inteligență neputându-se drămui, cân- 

“tări, preţelui în bani. 

Mandatul se impăca. de sigur cu un onorar dat de bună voe, ba 

chiar cu un onorar promis, dar acest onorar nu avea nimica ace cu 

ua câștig bănesc, el trecea, din contră, drept un semn de stimă şi recu- 

nosciinţă: remunerandi gratia honor 5 i. - 

  

1) Laurent, Droit civil frangais, XXVII, No. 449 şi 454. Un fapt juridic, din 

contră, nu se pâte proba cu martori, dacă e vorba de un lucru de o valdremal mare  - 

“de 150 let, Dici că a1 dat lui San un mandat verbal? Mandatul e un fapt juridic: . - 

când dar lucrul trece peste 150 ler, dovada cu martori nu pote avea loc. Spui, din 

contră, că înce privesce gospodăria casel, soția -este, după natura lucrurilor chiar,. 

mandatară tăcută a bărbatului? Faptul că soţia lui Bran a condus gospodăria casei 

cu învoirea soţului săi, e an fapt pur și simplu, care se pote dovedi cu martori, 

- o-eare ar fi valdrea litigiului. V,- Zroplong, Mandat, No. 119. 

2) Laurent, Op: Cit XXVII, No. 315 gi urm, V. şi art. 290 cod. com. german. - 

8) Laurent, op. cit, XXV, No, 66. Art. 1416 cod, civ. coprinde o excepțiuie, 

care nu se pote întinde prin analogie. a , | 

„1 4)V. Windscheid, Pandecten, 1, $.78, text şi notele 3 şi 4, Representarea era, - 

excepţional! îngăduită numa! pentru dobândirea posesiunel, ete. -V. Windscheid, 0p.. 

cit, 155, 3 | 

b D Ă L, Gpr. Dig, mandati vel contra, XVII, 1.
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Nasce însă întrebarea: Teoria 'acâsta romană, mai -are:ea trecere 
-.şi în qilele nâstra ? Nu reese, din contră, limpede şi lămurit din textele 

și spiritul codului Napoleon. că tradițiunea romană a trăit un traii șia. 
mâncat un mălaii ? . | a 

Părerile-sunt împărţite asupra acestui punct. Jurisprudența Îranceză, 
în conglăsuire cu mulţi autori, găsesce că sub codul Napoleon, întocmai - 
ca. în vechia Romă, gratuitatea e de esenţa mandatului, și că onorarul, : 
în deosebire. de salarii, :nu are nimic de interesat, Mandatum, nisi gra- 
tuitum, nulum est)... -. a o 

„Laurent, din contră, înțelege luerul cu totul alt-lel și învaţă că 
"mandatul e. un contract interesat, salariat,: plătit, și. că aceea-ce îl carac- 
teriseză şi. îl deosibesce 'de.-locaţiunea. de servicie este. puterea unei per- 

„s6ne de a represînta pe alta,-de a lucra în. numele eă?).: 
„.„.Vom.vedea însă, îndată că unele din textele codului Napoleon, ce 

„se inv6că .În sprijinul ideei că tradiţiunea romană nu mai are ființă, s'aii 
„Schimbat de. legiuitorul nostru, tocmai pentru a se constihţi contrariul. 
„Aşa se pune înainte art. 1984 codul Napoleon care hotărăsce: «Le 

„mandat est un -act par lequel une personne donne ă une autre le pouvoir 
de îaire quelque “chose pour le mandant et ei son 01», art. din care 
reese, se dice, cu o evidenţă pipăită funcțiunea representalivă a manda- 
tului,. care era oprită în dreptul roman. i . 

Ei bine, legiuitorul nostru a șters tocmai cuvintele et ex son NOI, - 
cari ai dat. loc la acâstă controversă, şi şi-a însuşit în art. 1532 codul 
civil textul art. 1737 al' codului civil italian, cară nu introduce .în deti-: 

niţiunea mandatului nici o idee. de representaţiune. ERE | iai Un alt art, al codului. Napolaon, care, aşa crsd unii, se lovesce în 
cap cu teoria romană, după: care: mandatul se „potrivea cu un onorar, 
dar escludea cu desăvârşire salariul, este art.-1992 codul Napoleon, care 
orenduesce, din contră, ritos:. Sa | 

«Le mandataire repond non -seulement du. dol, mais encore "des 
iautes qu'il comimet dans sa gestion». aa - n 

„„ «N6anmoins la responsabilit relative aux fautes est appligu6e moins 
“Tigoureusement ă celui dont le mandat est gratuit qu'ă celui quit recoit 
un salaire». a Dau a „Toemai cuvântul salarii însă care. e așa "de contrar principiului . 
tradiţional, lipsesce “din art.. nostru 1540. corespungător cu art. 1992 

„francez, aceea-ce dovedesce iarăşi că legea n6stră, ca şi acea italiană 
(art. 1746), n'a înţeles 'nici cum să părăsescă ideea dreptului: roman 3). > Intrun cuvânt, reese din art. 1532 combinat cu art. 1534 al codului 

1), Zaharie, Handbuch des franzăsischen Civilrechts, ediția Anschiitz, I, $ 410, nota 6 ŞI autorii citați aicr: Aerlin, Duranton. V. în acelaş înțeles Aubry et Rau, curs de droit civil francais, IV, $ 410,- text şi nota 7; AMarcadă, Explication du code Napoleon IV, asupra arţ, 1779 fe.,- No .]î. Compară Troplong, Mandat, No. 151 urm: contra) Laurent, _„Droit civil francais, XXVII, No. 332 urm.; Paul Pont, Des petits TI. No "007 0. 825, pag. 414-416; Baudry-Lacantintrie, Procis de droit civil, , n . . . - .- - ” -. 3) Mat mult, pe când art. 1999 codul Na i 
] 1; poleon' vorbesce de salariul manda- tarului, art. 1547, din contră, dice -că mandantul lrebue să. plătescă mandatarulul iorarul cuvenit. Et bine, tâte schimbările acestea: nu se datoresc Grbel întemplări, ci ad fost e oiui . za capota erate legiuitoruluy nosizu de Marcads, al cărul comentar era căl&uza lor !
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- nostru civil că gratuitatea e elementul 6senţial al mandatului și: că plata 
ce o pâte stipula mandatarul e o recompensă 1, un: onorar, şi nu'un 
salariu, un preţ negustoresc. - A ” ' 

In zadar sar întâmpina că, afară de articolii de mai sus ai codului. 
- Napoleon, cari sati metamoriosat la noi, mai. sunt. art. 1990, 1997 şi 
1998, cari s'a reprodus întocmai de 'legiuitorul nostru (art. 1538, 1545, 
-1546), şi ţintesc la aceeaşi idee contrară tradiţiunii. 

Ce are a îace? Principiul consfințit de art. 1538 cod, civ,, că-şi 
- necapabilii pot'îi aleşi mandatari, ru pâte să fie câtuşi de- puţin de fire: 
de-a răsturna. tradiţiunea, pentru cuvântul simplu că. regula acesta, de- 
parte de a fi un lucru noi, e luată tot din dreptul roman 2). . 

„ Arlicolii 1545 şi 1546? Reese fără îndoială din acești articoli că 
mandatul nu esclude absolut representatiunea, dar adevărat să îie 6re că 

„chipul acesta de'a vedea nu se împacă de loc cu:sistemul roman, care 

oprea absolut şi în t6te casurile representaţiunea ? -.. a 

__- Fără îndoială că nu. Totă lumea scie din contră, că însuși dreptul 

roman învoia une-ori representaţiunea 3), şi că deci, așa fiind, articolii de 

mai. sus, cari coprind în sine idea unei representaţiuni, “nu fac prat și 

- cenuşe din vechea tradițiune, ci, din contră, o întăresc, o sprijinese. 

Un exemplu. pentru lămurirea lucrului. Proprietarul unei corăbii 

însărcin6ză ps un căpitan sait patron să "1 reprezinte faţă cu cei de al 

treilea ; în asemenea caz, dacă patronul nu e salariat, există mandat, cu 

16tă funcțiunea representalivă acordată. căpitanului 4)... 

Marcade are prin urmare dreptate să dică : «Notre code ne “dit pas 

un mot, qui manifeste la moindre pensâe de changer les anciens principes. 

Paul, .Ulpien, etc., nous expliquent que le contrat est gratuit, qu'il peut 

bien recevoir un honoraire, mais non pas un prix, que cest la .prâsence 

ou labsence de ce prix qui tera que le contrat sera mandat ou louage» 5). 

“Fără cuvânt Sar întâmpina, în fine, că deosebirea între profesiunile: 

liberale şi protesiunile.manuale, deosebire care: avea în antichitate un 

bun cuvânt de a fi, nu mai are nici o noimă de la revoluţiunea. cea 

siunile. o apă. _ E | | 7 

“Din contră,: însuşi 'socialiştii “ne spun că lucrătorii cu mâna pun . 

“mare încâce, care a nivelat tte neegalităţile şi a îăcut din 16te: proie- 

"idealul mai presus de josnicul interes material 6), şi dar vădit lucru este 

  

1 Art. 1737 italian, ca' să nu lase nici o îndoială în acestă privinţă, se rostesce 

_-” astfel (în traducere franceză): <Le manaat est' une convention, par laquelle une per- 

__sonne s'oblize gratuitement, ou moyenannant “recompense, de faire quelque chose 

-pour ie compte d'une autre personne, dont elle ait requ le pouvoir>, | 

9) Wiudscheid, op. cit, |, $ 13, nota 1]. a - , 

3) Windscheid, op. et loc. cit. Aşa se putea dobândi prin representaţiune po- 

" “sesiunea sai proprietatea. 
0 4) Lu], 8 18 Dig. de exereitoria actione, XIV, 2. V. Zroplong, Mandat, No... 

167, V. şi art. 019 al codului nostru comercial. * - o 

" +5) Marcad, op. cit. VI, asupra art.-1779 codul Nap., No. II, pag. 520. Juris- 

consultul francez adaosă : <.... quanăd il s'agit d'aris liberaua, le contrat sera neces- 

sairement un. mandat, puisque le prix n'est pas possible alors>. . i : 

6) Şedla lui Mara ne proorocesce, în adevăr, că în viitor o coronă de tislină 

sălbatici, ca la jocurile olimpice,. va „servi "drept frâti: Gmenilor,' înlăturându-se cu 

desăverşire biciul legel. Y. articolul mei Pensiunea funcționarilor publici și socia- 

„Vismul, ete. în Dreptul No. 80 din 1892. . ae ai 

-. , . - oz
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că idealismul învăţaţilor, artiștilor, etc.;,. cari deosebesc onorarul siman- 

dicos de salariul murdar, nu e contrar principielor revoluţiunei.: 
Acesta, diceţi, nu e de cât o speculaţiune a prostiei omenesci, o 

-tăţărnicie, o şiritenie, căci vădit lucru este, din contră, că în realitatea 
lucrurilor advocaţii, medicii, inginerii, ete., se închină la dogma mate- 
rialismului : primum vivere, deinde philosophari ? ” 
„Aşa o Îi. Lupta” pentru idealuri!) însă, ori-ce sar dice, e tot așa 
de strins unită cu firea omenescă, ca și lupta pentru bunul traiii material. 

"şi lumea ar pieri: de 'sigur mişelesce, dacă o minoritate înțel6ptă n'ar 
ține piept maselor năbădăi6se, chaotice, nihiliste. | o 

Teoria prin urmare, care - deosebesce profesiunile liberale de pro- 
fesiunile manuale, departs de a îi o prejudecată, care merită să fie 

" sguduită; ţine din contră s6âmă de principiul egalităţei bine înţeles, care 
ne învaţă & trailer încgalement des îtres incgauz. - 

- . 'T6tă lumea va lucra pâte odată.cu mâna, cum ne prevestesc socia- 
liştii, și fie-care va avea ast-iel destul timp ca să se ocupe şi cu sciința, 
cu arta, un Newton va mătura întâi stradele și va trece pe urmă la studiile 
sale 2), dar: până la una la alta, nu ne rămâne de cât să deosebim grâul 

„din neghină. . Aa . 
hicând acesta însă, nici prin gând nu ne trece să credem că lucrătorul 

cu--mâna e o unâltă 6rbă, care nu cugetă şi nu simte, ci, din contră, 
ne identificăm cu masele muncitâre, care ndăzuesc mai cu sâmă să se 
împărtăşescă de bine-facerile culturei, şi recunosc ust-iel că lucrarea 
intelectuală, care înalță sufletul, se. deosebesce esenţial de lucrarea 

- mecanică 3).. e Ia - 

„Ori-cum însă şi ori-cât ar îi de adevărat că altruismul, gratuitatea 
trebue să rămâie și în viitor elementul esenţial al mandatului, nu este 
mai puţin neînduios că, de lege ferenda, contractul de muncă (Arbeits- 
vertrag) nu trehue să fie ţărmurit la operae îlliberales, ca în dreptul 
roman, . o a | 

„In antichitatea romană, în adevăr, lucrătorii cu mâna erai în cea 
mai mare parte robi, şi tocmai pentru acest cuvânt s'a dis că contractul 
de muncă nu pâte avea de obiect de cât operae îlliberales, neliind de 

„demnitatea unui om liber să'şi închirieze lucrarea! sa *), | 
| Ei bine, în acestă privinţă totul s'a schimbat din temelie. Proletarii 
sunt astă-di tot așa de liberi și mândri de caracter, ca hurghejii sail 
nobilii, ba, putem dice : că” însăși organisarea armatei e întemeiată în 
dilele n6stre pe simțul de onore al masselor, atât de deosebit e timpul 
nostru de cultura antică. | - i 

„Noul cod civil "german ($. 662). hotărăsce prin -urmare cu drept 

  

1) Inșișr proletarif, în adevăr, se i e, | ze 
. ! lever, se pun luntre și punte, nu numai pentru ega- litatoa materială, dar și pentru dealurile omenirei, căci el. citesc, cum ne spune Engels, (Die Lage der a7Deitenuden Klasseu în England, ediţiunea din 1892, pag. 249 şi 209), . nare. ri de astronomie, scrierile lul Strauss, Sel, lama, ele. V. şi aziculul mei Pactun de quota litis, pag. 486. e vellay, Byron, Sen | inteleciaă Ei mi-vor membrii statuluI socialist bonuri de muncă şi pentru lucrările lor 

3) V. însă Laurent, op, cit. XĂVII, No. 337, n, s Și » n ahlenbech, Von | Jen Pandecten zum biirgertichen Geset:bucl, 1899, 

a
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- cuvânt, că mandatul e prin esenţa sa gratuit î), -dar orenduesce în acelaşi 
timp ($ 611) că ori-ce lucrări, prin urmare și lucrări de ştiinţă sait 
artă 2), pot ii obiectul contractului de servicii (Dienstvertrag) 3), , 

Ne oprim aici și adăogăm, în fine, pentru mai bună Jămurire, că 

hotărârea de mai sus a Curţei de casaţiune nu atinge de loc problemul 

nostru, şi acesta pentru cuvântul simplu că înșiși impricinaţii "l-ati ocolit, 

aşa că Curtea la care sa trimis pricina va avea. să umple golul, 

(Dreptul, 1900). | - Ei 

  

| Teoria culpei. . i. 

, Spiritui observator al jurisconsultului. are tot-Va-una presentă dina- 

intea sa proposiţiunea: Coca sine historia jurisprudentia. El percurge, 

 îmboldit printr'acesta, galeria cea mare a nebuniilor omenesci, cântăresce, 

combină, pătrunde taptele istorice, deduce dintr'ânsele schema care e îorţa : 

motâre u vieţei şi sapă ast-iel îdeîa în lumea fenomenelor. -. 

ldeia culpei datoresce acestui progres logic originea ei și desvoltarea 

ce ea a primit'o mai apoi. - e a | 

Teoria culpei are o tradiţiune sacră şi o sancţiune. practică numai 

în dreptul privat, pe când din contră în dreptul publie ea apare ca un vis - 

nerealisat, ca o poesie a spiritului, ca o umbră fără fiinţă 4). 

i 1) V. Rentz, Die zweite Lesu des Entmwurfs cines. Diirgerlischen fiii” das 

deutsche Reich, IL, pag. 3U5 şi 306 şi Kullenbeck, op. cit., II, $ 44, pag. 281, text 

şi nota 1. | | . - 

2) Codul austriac ($ 1163) hotărăsce, de asemenea, că advocatul, medicul, artistul, 

etâ.,. îşi pot închiria serviciile lor. V. însă $ 1551 codul Calimach. Contractul autorului 

cu tipogratul ($ 1552 urm. cod. Calimach) e o locaţiune de servicie, iar contractul 

“antorului cu editorul (Verlagsvertrag) are un caracter cu totul altul. Contractul prin 

care autoral trece dreptul să asupra editorului, nu e, în adevăr, o vindare ordinară ; 

din contră, editorul, în deosebire de un cumpărător, e ținut să publice” cartea, şi nu 

e volnic să cedeze dreptul dobânâil, -afară numai dacă ar ceda întregul s&ă stabili- 

ment comercial, întrâga sa taberua, etc. V. Kohler, Das Autorrechi, p. 285—287. 

3). Va să dică, medicul, inginerul, advocatul, etc., înstrein6ză serviciile lor, dacă 

stipul&ză o plată, iar, în lipsă de o asemenea stipulaţiune, ei trec drept mandatari. 

Incuviinţarea posteridră a unul onorar nu schimbă natura mandatului. V. Beatz, op. 

cit, ], p. 306, nota 1. Aşa se pote întompla firesce ca cârpaciul.care "ml drege cis- 

mele să trecă drept un mandatar, dacă 'mi lucrăză. gratis; dar ce face acesta? Codul 

civil german, adăogăni, a evitat. fără cuvânt vorba contract de muncă (Arbeilsver- 

trag), şi numesce contractul de care e vorba contract de serviciii (Dienstvertrag), dar 

legiuitorul german a avut grija să deosibscă contractul acesta înțelepțesce de contractul 

de. locaţiune, şi să orânduiască că, când e vorba de opere de inteligenţă, lucrătorul 

pâle renunţa la contract fără arătare de motive ($ 627), ca în casul prevădut de art. 

1556 al codului nostru civil. V. Handărterbuch der Staatsiwvissenschaften, 1898, |, 

Vo: Arbeitsvertrag, p. 9E8—992. i | . N 

4) Legea nâstră asupra r&spunderel ministeriale (din, 2 Mar 1879) e o adevărată 

păşică de săpun legislativă: 1 pentru că societatea n6stră s'a învăţat să aştepte totul 

de la înalta stăpânire. Recursul în contra decretelor administrative e deschis, după 

“legile nâstre, de regulă la puterea centrală, şi nu la justiție, ca în Englitera şi chiar 

în America, (V. Zocqirevilie, de lă Democratie en Amerique, |, p 135). Voința care se." 

supune tot-d'a:una legel, care nu lasă să fie sedusă nici de clamârea mulţime!, nic! de 

autoritatea stăpânitorilor, nu se găsesce de cât acolo unde (ca în America) există o 

armonie perfectă între simțul dreptului, care mişcă masele, şi arta juridică, în. care 

exceleză legistul profesional. Legea asupra răspundere! ministeriale nu este, în ţările 

AL. Degr. - . LL Sa N 32 
- - . d
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Deosebirea are o causă mai adâncă de cât Sar crede. 
Credinţa, împărtăşită de mulţi, că priceperea .şi educaţiunea popo- 

rului ese şi se nasce din agilațiunea politică în timpul alegerei (sic), 
credinţa că trebue. să privim parlamentele ca <concilie ecumenice ale 
raţiunei și ale filosofiei moderne», credinţa că cuvântările oratorilor lim- 

-pedese intunericul «ca fulgere de lumină» și ne Îac să întrevedem sisteme 
minunate de drept, cari se infiltr6ză minţei poporului cum respiră omul 
aerul. ce | încongidră 1), acestă triplă credinţă falsă a întunecat cu dest- 
verşire adevărul că sciința nu are în cortegiul ei morala şi e, în conse- 

„ cinţă, lipsilă de forţa care o mișcă, când învățatul, în loc să-se adân- 
cescă în cărţile sale, în loc.să se ocupe continuii cu studiul amănan- 
telor, în loc să îacă clacă intelectuală, în loc să „oţel6scă caracterul săi 
prin muncă dură în serviciul adevărului, plutesce pururea în generalități 
vage, ca-o lumină îalsă, care se preumblă în sal6ne 2), în întruniri pu- 
blice, în parlament, . E | a o - 

Geniul creator al învățatului se destăinuesce, se revelă (experiența 
o dovedesce) mai cu s&mă cu ocasiunea aplicărei minuțiose a sciinței. 

Poporul trebue . să înveţe de la legistul profesional să mânuâscă 
practic arma dreptului, aplicându-l dilnie sub. coriducerea sa, precum îl 
învaţă practic a mânui arma. răsboinică imilitarul profesional, 

_ In minut ce se lasă dreptul la apreciarea subiectivă a cetățenului, 
în minut ce se înlocuesc faptele roditâre prin beşici de săpun retorice, 
se Îace printr'acesta că cine e mai versat în argumentarea sofislică se 
sue: triumiător pe pinaclu. . 

Tâlharii cei mai rafinaţi, sprijiniți de demagogi, scapă de _ori-ce răspundere 3). .  .: - Se | 
:.. Geea-ce urmâză ne va pune în posiţiune să pricepem că idea culpei 

“Sar. putea gradua şi desvolta practice în dreptul public cum ea s'a graduat 
și desvoltăt practic în dreptul privat, dacă ar exista tribunale regulate cari să - 

. judece cestiunile de drept public cum .se judecă cestiunile de drept privat. 

    

undelipsesc aceste condițiuni, de cât, sati o armă ruginită cara atârnă veclnic netrebnică în cur, sai o armă diabolică de care se servese numai pasiunile cele rele ale poprulur; 2 pentru că decre!6ză r&spunderea miniştrilor numar pentru €52 (art. 4). Un ministru rebue să fe răspundător şi de culpa levis (V. Kerchove, de la Responsabilite minis- erielle); 3* pentru că ea nu prevede răspunderea miniştrilor pentru excesul de putere ide care ei S'ar face culpabili în exerciţiul atribuţianilor lor. O bună lege asupra r&s- punderei ministeriale trebue să pedepsescă şi abusul dreptului de graţiare, abusul drep- tulul de a face schimbări în magistratură. ete. * E | a 1) Zpsissima vavba, într'o carte care a apărut de-curend. ...-- ___„_2) Pe când, în Englitera, învățații se îngr6pă moros în cărţile lor, trăesc între denşii Şi nu figureză în societate de cât cu. condiţiune de a face. o elacă politică, în. Francia în tote serile, e! Sup6ză în oraş şi sunt poddba, amusementul salOnelor, unde merg să converseze, (Taine, la France contemporaîne, |, p. 333). Duehring tăgădu- esce prelegerilor populare ori-ce înriurire bine-făcătăre asupra societățer, , | 2 <Aristide, vădend că are să aibă pentru dânsul sufragiele, adresă Athenieni- Or cele mal: vi! bănueli. Când am administrat financele vâstre, le dicea el,- într'un „ chip nebănuit,. că am fost nedemn ultragiat. După ce am lăsat -tesaurul public Gre- cum a tot acel ce ai vrut să "1 jefuiască, ei sunt un cetățean admirabil. Ku roşesc da „mă malt, de ondrea ce voiţI să "mi decerneți astă-qI de cât: de condemnaţiunea . m Sulerit'o în anul trecut, și nu pot să văd fâră indignare că este mat glorios n - ochi voştri de a ajuta pe cel răi de câ ituri i 
geht aa. j | p e cât de a conserva veniturile republicel>. (Hutareh, 
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„__Un popor înţelept trage la răspundere pe representanţii săi, ori-cât de înalt ar îi așezați, şi pentru 'culpa levis. | 
: 4 Trebue. timp până ce un popor se urcă de la simţ la consciința atoriei. - 

Requisitele culpei din punctul de vedere al dreptului privat. 

Fie-care fază de desvoltare a teoriilor e însoţită de o sumă de su- - ferințe, de nevoi sociale, cari îmboldese spiritele” să întreprindă lecuirea relelor sub cari geme societatea. E 
Teoriile aduc ast-tel mult bine 6menilor, căci societatea, bine înțeles 

societatea lăsată la propria ei iniţiativă (în oposiţiune cu societatea dusă, 
cu găitanul în mână, de G6meni de Stat pretinşi providenţiali), vede, cunâsce 
cu ajutorul lor stâncile vieţei și le ocolesce. ” 

Şe6la oficială, în ţările apusene, atribue tot meritul desvoltărei teo- 
riilor înv&ţaţilor, cari daii. pruncului un nume, nu societăţei care l-a 
născut, Statului care ociroiază o reiormă, nu societăţei care sa luptat 
ca so câştige. a - 
“In fie-care roză care ne zimbesce, în fie-care teorie care ne seduce 

prin jocul colorat al argumentelor.ce se întrebuinţeză ca să se reintroducă . 
“pe furiș, sub un alt nume, odiosul sistem de epitlropisire, sistem care 
odată admis în politica naţională internă, sar aplica apoi fatal şi în politica 
internaţională în beneficiul Statelor celor mari și pretinse civilisate, ne 
ameninţă un pericol mare. . . 

„ Trebue dar să stăm la pândă şi să nu lăsăm să ne abată teoriile 
insidiose, cari pornesc de la presupunerea îalsă că adevăratul progres al 
dreptului consistă nu în a săpa o albie mai largă instinctelor masselor, . 
ci în a adormi aceste instincte cu ajutorul artei periide a statului. 

Ca şi când o societate lăsată .la propria ei: inițiativă n'ar cun6sce 
“mai bine de cât cel mai mare om de stat lucrurile cari privesc la inte- 
resele sale, n'ar îi în stare să cumpănescă singură culpa lie-căruia din - 
punctul de vedere al interesului tuturor, și nu numai din acela al unei 
clase privilegiate, să creeze un stat şi o biserică în conglăsuire cu ideele. 
Limpului! | i - e 

| Consideraţiunile ce premerg -nu sunt pure superiluităţi speculative, 
cum Sar putea presupune; ele sunt din contră menite a semnala punctul 
de vedere cel noii de la care vom pleca în discuţiunea acestei materii. 

Teoria modernă, care a răsturnat împărţirea trichotomică a culpei, 
împărţire care, născută în timpul glosatorilor, s'a transmis cu o idee mu- 
mificată din. epocă în epocă, teoria modernă, care, contrarii tradiţiunei, 
se grăbesce a proclama principiul că este nul și de nul efect numai pactul 
ne dolus fuluras prozstetur, dar și pactul ne culpa futuras Droestetur 1) - 

1) V, Emil Sachs, die Revision des Handelsrechis în Belgieu, p. 42.—Noul 
cod comercial italian (art. 419; a dat acestel teoril o sancţiune formală. V. de asemenea 
Aubry et Rau, IV, $ 313, p. 521, text şi nota 10. şi Glucl, Pandecten, IV, $ 820, 
p: 318, text şi nota Y8. In sens contrariă, Yuger, CEster.-Privatrecht, IL, $ 102, p. 242, 
nota 21, în fine. Ac6stă de pe urmă părere nu ţine semă de împrejurarea că pactul 
ne culpa futura praestelur “e obicinuit legea dură ca o dicteză un contrahent opulent, 
care ubusâză de superioritatea sa materială, cocontrahentulul să nevoiaş, care nu 
se pote apăra. o - 

_ 4 Ă o
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acestă teorie nu e o descoperire nouă a învățaţilor, căci ea a. desvoltat 
numai idea eguității (art, 970 codul civil), care a eșit biruitore din lupta 
ce a întreprins'o. societatea în contra statului răpitor. . 

Teoria culpei se. alipesce, precum vedem, ca tâte teoriile dreptului 
_ de 'trebuinţele reale ale societăței, și lucrarea omului de stat, ca şi aceea 
a jurisconsultului, consistă în:a cunâsce curenturile cele sănătâse ale 
timpului și a le îndrepta pe calea cea adevărată. o 

Condiţiunile cerute pentru 'ca să existe.o culpă sunt cele următâre: 
1. Vătămarea unuă drept. i a 

'O vătămare întâmplătore nu p6te să fie cauza unei responsabi- 
lităţi civile. | ; , 

Faptul vătămător trebue să fie causa vătămărei cara sa intem- plat real. o N 
Simpla încercare a vătămărei unui drept e indiferentă din punctul . de vedere al dreptului. privat. | 

, Așa numita culpu levissima, care s'a dedus din un text răi înţeles al dreptului roman 1), se coniundă, adevărul căutând, cu 6rba întâmplare de care. nimeni nu are să răspundă. i 
Culpa atrage o răspundere mai mara sati mai mică, după cum ea se apropie mai mult mai sai puţin de casul fortuit. 

„Judecătorii faptului se bucură în acâstă “privire de o putere suve- rană. Apreţiarea lor“nu e supusă censurei Curţei de casaţiune. 
Vom cita un exemplu caracteristic, care va pune în lumină nece- sitatea acestei gradaţiuni naturale a culpei. a 

___Un butar e chiemat-în magasia unui negustor ca să repare nisce. butâie. Eșind din magasie, el e atins de o bucată enormă de lână, arun- „cată din ferestrele superidre de către o slugă a negustorului, și cade jos grei rănit. -- | - Sa hotărât, eontorm cu adevăratele principie, că, de și nu pâte să fie vorba în acest cas de câtdeo culpă uș6ră, totuși este loc a se arbitra o sumă modică de daune-interese2), _ - o 
2. Fapta vălămălore trebue să fie nedreptă, nelicilă. Ori-ce călcare a legei e o faptă nelicită. Ma | "ȘI usul nemesurat ce "] face cine-va de dreptul sâi constitue, după împrejurări, o faptă nedrâptă. | 

 Vechia maximă: Qui jure suo ulilur nemini faci! înjuriam, nu se pote admite fără restricţiune. | a 
__ Regula care tinde a prevala în. dreptul modern, sună din contră ast-iel: acela care, lăcend us. de dreptul săi, vătămă o persână saii un lucru strein întrun chip care trece peste măsura comună a încom0- îtăței tolerabile; e r&spundător de daune-interese. | 

1) L. 44 Dig. Ad. leg, Aquilianu- (In lege Aquilia et levissima culpa venit). Gluck (Pandecten, 1V, p. 338) citeză ca exemple cazul când se închide un inel împru-. mutat într'o cutie, dar se întâmplă să se rătăcescă cheia, dându-se ast-fel ocaziunea să se fure inelul, sai cazul când se încue uşa, nu se trage însă în același limp veriga. Acestă părere este astă-di părăsită de imensa majoritate a autorilor. V. Unger,. CEster- . Privatrechi, p. 238—239, Laurent, e încă prins în mrejele vecher doctrine (XX, . No. 462 urm), | Na | | 2) Laurent, XX, No. 466, — Autorul cade în erâre credând că în acâstă ipotesă - este vorba de culpa Zevissima, o : „ IN 
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Acestă restricțiune resultă din însă-şi „natura lucrurilor. Legea nu 
are în adevăr obicinuit în vedere de cât aceea ce se întâmplă mai des 
L. 3—6 de lege (1, 3) 1,5: nam ad ea polius debel optari jus quce 
/requenter et facile quam que perraro eveniunt. 

Dreptul nu pâte să ţie sâmă de capriciele 6menilor bolnavi și sen- 
sitivi: Ei-nu ai de cât să se retragă în pustii, dacă nu pot trăi în apro- 
pierea unor industrii cari, de şi incomode pentru primii lor vecini, trebue 
să existe în orașe, fiind absolut necesare locuitorilor. Ce ar dice ei, de 

- exemplu, . dacă mar găsi în- vecinătatea lor un îerar sau un fabricant 
de sobe 1)? ! | 

Dreptul nu pâte considera de cât ce este comun şi ordinar, prin 
urmare, în ceea-ce privesce vătămarea personei, simţirea Comună, în 
ceea-ce privesce vălămarea lucrului, întrebuințarea ordinară şi obică- 
nuilă a pămîntului.. 

Acela care face un puţ pe proprietatea sa şi tăe ast-tel arterele de 
apă de cari se folosesce vecinul. nu e r&spundător de daune-interese, căci 

" întrebuinţarea ce a îăcut'o el de pămîntul săi, eo întrebuințare comună 
şi obicinuită. E Sa 

„__ „Administraţiunea drumului de fer, din contră, care face un puț absor- 
bitor pentru stringerea murdăriilor şi otrăvesce printr'acesta puţurile vecine, 
e răspundătâre de daune-interese, căci întrebuinţarea ce a făcuto ea de. 
proprietatea ei trece peste măsura comună a incomodităţei tolerabile 2) 

Fapta vătămătâre înceteză de a îi nelicită când “i-a premers o agre- 
siune nedreptă. a . e . 

Legitima apărare exclude ori-ce culpă. . | 
| Există o vătămare nelicită și în casul când se consimte la 0 vătă- 
- mare eventuală, de exemplu în cas de duel?). Aa 

| Nu se pâte însă vorbi de culpă când autoritatea publică, lucrân 
în marginile atribuţiunilor sale legale, causeză altuia o vătâmare *). 

3. O faptă imputabilă. 
Condiţiunile cerute ca să existe împutabililalea unei fapte nedrepte. 

sunt: a) voinţa liberă a făptuitorului. Omul smintit nu e r&spundător. 
Nebunia e o 'causă de responsabilitate civilă numai când îi-a premers o 

„culpă, adică când-o viață neregulată condemnabilă a causat alterarea | 
-- minţei, Culpa casum prcocessil. E a 

„_ Beţia nu e o scusă. Omul beat e culpeş că sa îmbătat 5): ($ 1786 
"codul Calimach), a , e 

„Nu se pâte dice că o culpă a premers casului îortuit când e vorba 
'de o întâmplare pe care nimeni nu o putea prevedea, de exemplu când 
o inundare extra-ordinară distruge ţevile unui stabiliment industrial, cons- 
truit cu i6te precauţiunile posibile, și aceste: țevi distruse causeză în 
căderea lor dărâmarea unei case vecine 6), sai când un îidejusor plătesce 

-1) Laurent, VI, No. 144 urm.; Jherîng, Gesammelte Aufsătze aus den Jahr= : 
" Biichern fiir die Dogmatik des heutigen Rechts, II, p. 53. - 
E 2) Hotărârea tribunalului din Franelort, app. Ihering, op. et loc. cit, pag. 36, 

3) Laurent, XX, No. 411. In sens opus, Uager, op. cit. II, $ 100, No. 2, 
4) Laurent, AX, No. 447—448; Unger, op. et loc. cit. E . 

__5) Demolombe, AANI, 490—491, ! 
6) Demolombe, XXI, No. 481.
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creditorului, care a primit deja plata de la debitorul principal, ignorând 
acâstă împrejurare, care .n'a fost adusă la cunoscinţa sa (L. 29, $ 2, Dig. 
Mandati vel contra, 17, 11). a 

Imprejurarea că cel smintit, care a vătămat dreptul altuia, e bogat, 
și victima săracă, nu e absolut indiferentă, " 
" “<Oh! fără indoială, observă  Demolombe, noi înţelegem acâsta 
emoțiune şi ea este în asemenea cas o datorie de consciință din partea 
iamiliei simintitului, o datorie morală și de religiune de a veni în ajutorul 
unei asemenea nenorociri» :). | a | 

Credem, din contră, că deosebirea averei trebue să aibă de-[apl o 
însemnătate mare nu numai pentru tribunalele de 'salule anîme, dar şi 
pentru tribunalele ordinare, căci e. dublu culpabil acela care având stare, 
o întrebuințâză spre răii și duce o viaţă neregulată care "i stinge lampa 
rațiunei, când el era dator, din contră, să o întrebuinţeze ca să âtingă 
scopurile morale superidre ale vieţei. 

Nu vom dice că în asemenea cas se pâte intenta o acţiune de pau- 
„Derie utilis, acţiune care compete: celui în drept nu numai când un quae 
- drupes "i-a cauzat o daună, dar și când un aliud animal a ocazionat 
paguba. (Ulpian compară pe un smintit cu un guadrupes, L. 5, $ 2 Dig. 
Ad legem Aguiliam).2) ; dar vom lăsa tribunalelor să aprecieze în fie- „Care cas particular dacă deosebirea averei pâte sati nu servi ca mijloc 
de orientare spre a se cunâsce dacă nebunia, în care a cădut cel avut, i.este saii nu imputabilă. | 

_ Codul Calimach a dispus în contormitate cu adevăratele principie ($ 1738 codul Calimacn): e 
«Dacă nu va îi cu putinţă după acest chip ca vătâmatului să se lacă despăgubire, se cuvine judecătorului ca să cerceteze împrejurările, dacă adică trebue să se imputeze păgubitorului şi atunci când nu se află el în obicinuită întrînare pentru păstrarea întregimei minţei sale, saii dacă păgubașul din milostivire nu s'a apărat pe sineși, ori să ia aminte averile amândurora, şi aşa săi imbie spre învoială, sai să hotăvască pentru despăgubire după equilale, adică plecându-se mai mult către dubirea. de omenire» 3)... Ia 

| Incapabilii nu' se obligă prin contract.-(art. 949 codul -civil :), dar ei se obligă prin delictele sai quasi-delictele lor. Ca să cunosci efectele - fatale ale unei culpe, ajunge bunul simţ instinctiv ; dar' ca să cunosci din contră consecuenţele consimţimântului ce'l dat la încheiarea unui contract, acâsta presupune o minte mai desvoltată prin experienţă. ____ Minorul chiar impuber e ținut să repare paguba ce el. o causâză prin un quasi-delict, dacă el avea inteligenţa destul de desvoltată pentru a pricepe culpa ce a săvârşit'o 5), | a Culpa tutorului nu e culpa minorului ; tutorul, fiind în culpă, e, din contră, însuși r&spundător de -daune-interese către minor 6), 
PE aa NI . 

1) Deinolositbe, XXI. No. 987, i 2) Gluck, Pandecteu, X, $ 695, p. 295—996. „.3) Conform $ 1310 Aust. -- Com . Unger ] 4) Laurent, XX, No. 445. pr der, op. e doo, cil, 5) Laurent, XX,- No. 446, | 6) Aubry et Rau, 1, p. 468—469; Domolombe, VIII, No. 126—197, 

  
m
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„După ce am arătat ast-iel, în acest prim-paragrat, cari sunt în general, 
"adică atât în cât se atinge de culpa contractuală cât și în ce privesce 
culpa extra-contractuală, condiţiunile cerute ca să existe o culpă, o lucrare 
în care am iost puţin ajutat de comentariele franceze 1), rămâne să tra- 

„„tăm succesiv în paragrafele următâre : 2) despre culpa contractuală ; 
- 3) despre culpa extra-contractuală, și 4) despre culpa în contrahendo” 

saii interesul contractual negativ. 

Cuipa contractuală... - 

„ Teoria culpei, ce ne-a transmis'o dreptul roman, a isvorit din analisa 
amănunţimilor concrete cari sunt cu anevoe de câștigat şi sciința modernă 
esactă a dreptului. nu p6te de cât să urmeze aceeași direcţiune, dar: 
negreșit pe o scară mai largă și pe baza unei ordine morale diferite 2). 

Șeola deductivă se ridicase temerariă în contra acestei tradiţiuni | 
sacre, și ea născocise o teorie, care se: legăna pe picidre de lut şi purta 
dar în sine germenul morţei. 

Şe6la deductivă inventa, o teorie mai simplă, dar. în același timp 
mai puţin exactă. Ea se lăuda că are să dea lucrului o nouă direcţiune, 
dar în trâmbiţa, care vesti acâstă minune, se topiră ca în trâmbiţa lui 
Miinehhaunsen, melodiile îngheţate ale teoriei romane și începură iarăși 
să sune armonios. i “ Sa 

Rătăcirile şcâiei deductive - causară un răi mare, căci multe legis- 
- laţiuni, precum codul Napoleon (art. 1137), codul austriac ($ 1297), codu 
Calimach ($ 1726), şi chiar şi codul nostru civil actual, cădură în mrejele 
ce ea le întinsa. 

Codul Alexandru Ioan |, în loc să stabilescă pentru diferitele specie 
- de contracte diferite regule, pleca de la un punct de vedere abstract 

(diligenţa unui bun proprietar, adică a unui bun părinte de îamilie, art. 
1080 codul civil) ca basă a nenumărate subsumţiuni mai mult sai mai 
puţin arbitrare. LL - : “ , | 

“Unde există regule de drept care ait căpătat sancţiunea expe- 
rienței, regule cu ajutorul cărora. putem să mergem sigur înainte in labi- 
rintul controverselor, nu este de aprobat că nu se dă acestor regule o 
sancţiune îormală şi se lasă lucrul, ca o cestiune secundară de îapt, la 
apreciarea tribunalelor. , | 

: „Era una. din ideele cele mai fericite ale jurisconsulţilor. romani că 
ei iăcură din. înteresul contractului un punct de vedere cârmuitor în 
această materie, -şi este un lucru pe dos când se ia astă-di ca punct de 

  

1) Lauient arată cau însă sunt condiţiunile cerute ca să existe o culpă numa! 
- cu privire la culpa aquiliană (XX, No. 388 urm.). o 

-- D. Demolombe.presimte că unele din aceste condiţiun! sunt comune culpei con- 
tractuale şi celer extra-contractuale (ANXI, No. 188), dar el nu desvoltă sistematic 
acâstă idee. AI , a 

2) Iliada, Odyssea şi imitaţiunile latine ale acestor epopee repauzai pe ideia 
răsbunărey, şi aceea ce face să privim astă-di aceste crudimi ca rătăciri enorme ale 
voinţeI omenesci, este idea morală creștină, . - ba
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plecare principiul construit. a priori al prestaţiunei culpei uş6re în 
abstraclo 1). . a , „i 

-” Juriseonsulţii romani se sileaii-să pătrundă în esenţa lucrului, ei 
căutaii să afle care este motivul intern al responsabilităţei civile în fie-care 
cas concret, şi găseau, cu ajutorul acestui motiv intern, legea ce este a 

- se aplica. Așa se puse în armonie consecuența distingerilor precise, cure 
urmăresce lucrul până la cel mai mic şi neînsemnat amănunt, cu concep- 
țiunea largă a ideei morale, concepţiune care nu se mulţumesce numai 
cu reproducerea ideelor transmise, ci mai adaogă încă elemente noui 
-iormelor vechi ale Dreptului. | 

In acestă lucrare artistică se strecurară pote câte o dată şi idei 
eterogene 2), dar acâsta se explică uşor, când considerăm că fie-care 

“epocă are un curent de idei care o cârmuesce și care nu cadrâză cu 
Stilul pur al ideelor transmise. - . . e E 

D. Laurent crede totuşi că codul irancez a făcut bine că s'a arătat 
mai sever în regulă generală, pornind de la tipul - abstract al unui bun : 

„Părinte de familie. Acela care contractâză, susţine dânsul, promite, prin 
natura chiar a obligaţiunei, tâtă grija unui bun părinte de familie: 

„acestă este intenţiunea părţilor contractante 2). 
Nu impărtășim acâstă părere. Acela care ' contractâză promite, din 

contră, prin însăşi natura, obligaţiunei, diligența ce o reclamă natura parti- culară a casului concret : ac6sta este intenţiunea părţilor contractante. * 
Regula, care e inherentă casului concret, cade în adevăr mai lesne sub bunul simţ de cât o regulă abstractă nedeterminată. i | Jurisconsultul pâte mai ușor să. facă plausibilă laicului, care vine să'l consulte, pe cea dintâi de cât pe cea d'a doua. 
“Tipul abstract al unui bun părinte de familie nu e prin şine însuși evident, și mintea vulgară: şi] poate 'mai cu anevoe representa de cât. regula trasă din natura particulară a unei specie de contracte, 
Tipul unui bun părinte de familie e variabil ca tâte lucrurile omenesci, dar el e tot-d'a-una acelaşi într'o epocă dată și sub aceleași împrejurări date. 
Trebue să cercetăm ce diligenţă aplică bunii părinţi de familie de aceiaşi vârstă şi condiţiune, în aceiași țară (habila ratione temporis, 

elaiis, sezus, valetudinis. -L. 187, SŞ 2 și- 83, Dig. De verb. 0lig,). Un judecător ture care ar cere de la concelăţenii săi agilitatea unui îrancez, „ar lucra tot aşa de absurd ca acela care ar cere de la un bolnav puterea unui om sănătos 4) » e 
Teoria culpei, așa cum a realisat-o codul Napoleon și codul Alexandru Ion Î, se deosebesce da principiile romane, nu atât "prin resultatele 

1) Ihering, das Schuldmonment în Romischen ZPrivatrecht, pag. 53. 2) Mandatarul nesalaria], - de exemplu, era, în dreptul roman, răspundător ce culpa levis, contrarie principiului că un contrahent nu trebue să răspundă e culpa uşoară în abstracto când contractul” ce el ? -a. incheiat nu privesce de cât utilitatea cocontrahentului său (V, Demolombe, XXIV, No, 405). Pâte că: se privea altă-dată - — dice Gluck, căutând să explice acestă anomalie--ca o onsre deosebită de a fi man- datarul unul cetățean roman şi se aştepta dar ca acela, căruia "i se făcea parte de o asemenea onre, se va distinge desvoltâna. o solicitudine extra-ordinară> (V, Pandecten, XV, 8 324, 5, pag. 358). | | IE Ra 3) Leuurent, Droit civil Fraugais, XVI, Nr, 931. 4) Hasse, die Culpa des ră, Jechts, $ 26, pag. 129 şi urm.:
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practice diferite la cari ea a ajuns, cât prin meloda diterilă ce ea a urmat'o, 
metodă care, în oposiţiune cu metoda inductivă-deductivă ce a urmat'o 
dreptul roman, îngreuiază. concepțiunea, abătând simţul jurisconsultului 
de la viaţa cea reală și îndreptându-l către o «singură formulă pleşuvă», 

Care este, după codul nostru, gradul de culpă -ce trebue să se 
- presteze la contracte și quasi-contracte.? 

_ Anainte de î6te, trebue să vedem dacă contractul coprinde. sai nu : 
o clausă privitâre la prestaţiunea culpei. O asemenea clausă pâle să îie, 
după împrejurări, licită (arg. art. 1600 codul civil, No. 9). Contractul 
pâte să stabilâscă un plus saii un mânus de cât ar trebui să se pres- 
teze după lege. Contractul privitor la acest obiect ar înceta de ar fi 
valabil numai dacă ar îi în oposiţiune cu interesul bine înțeles al comer- 

„Ciului!) sai cu un alt interes de ordine publică (art. 5 codul civil). Așa 

“ fie răspunqător către donatar de cât ds dol, conform: tradi 

ar Îi, de exemplu, nul contractul 'că bărbatul, ca administrator al averei 
dotale în timpul căsătoriei, nu va avea să răspundă de cât de dol, pentru 
că un asemenea contract. ar contraria intenţiunea legei, care aștâptă din 
contră cea mai: mare solicitudine de la bărbat (|. 6 Dig. De pactu dolali). - 
Tot așa, ar îi nul și contractul prin.care sar stipula nerespunderea pentru i d 

- dol saii culpa lată. 
Dacă nu s'a alcătuit expres ce culpă. să se presteze, atunci se 

presupune că ori-cine irebue să presteze diligenţa unui bun părinte de 
iamilie (art. 1080 codul civil). _ 

Acestă: regulă duce, între altele, la consecuenţa bizară că însuşi 
donatorul 2) va trebui să răspundă de ommnis culpa, contrariit principiului 
care cere că binelacerea ce o face cine-va să nu se întârcă în detri- 
mentul săi: Mullo tamen coguius. esse, nemini officium suum, quod, 
ejus, cum quo contramwerit, non etiam sui commodi causa susceperil 
damnosum ..esse. - (L. -G1, $ 5, Dig. De furtis, 47, 2. Compar. L. 29, 
Dig., IV, 6). a - | | 

Ac6stă regulă suleră totuşi excepţiuni, căci ea se aplică, — așa 
prescrie art. 1080 codul civil, alin. 2, — cu mai mare sai mai mică 
rig6re în casurile excepţionale anume determinate de lege. , . 

Ea se aplică cu mai mare rig6re când profesiunea particulară a 
promitentului reclamă o vigilenţă: extra-ordinară, de exemplu când promi- 
tentul public se îndeletnicesce în vre-o meserie (qui enim publice arli- 
ficium. profitetur), sai când el fără silă va lua asupră-și de „bună voie 
o ir6bă a “căreia săverşire cere o deosebită iscusință a meșteşugului sati 

0 neobicinuită silință ($ 1731 codul Calimach, $ 1299 codul austriac)3). 
“Culpa de tot ușoră, culpa levissima, nu se pote imputa nici-odată i 

debitorului. | , . 
„ Meseriașul nu e-dator să presteze de cât diligenţa unui bun părinte 

de iumilie-meseriaş, adică diligenţa ce o reclamă obicinuit meseria ce el 
o exercită (arlis sue periliam prestare debel). Diligenţa, ce se cere de 
la densul, e o diligenţă neobicinuită numai comparativ cu non-meserișii. 

1) Vedt partea I a acestul studii, text și nota 5. Ra Săi 
2) Demolombe, (XX, No. 544) pretinde, este adevărat, 'că donalorul nu pgte să 

ifiaunei, uitând că art, 1137 
dul Napoleon a rupto cu tradițiunea. — V. Zaurenţ, XII, No. 388. - | 

coca 3) Compar. Larombitre, Theorie et Pratigue des obligutions, art. 1137, No. 14,
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Dacă art. 1566 tace pe comandatar r&spundător de pierderea lucrulu;j, 
daca el, neputend scăpa unul din-două lucruri, a preierit a scăpa pe al: 
săii, acestă disposiţiune nu este, 'vă&dută la lumină, o excepţiune, ci din 
contra aplicarea consecuentă a principiului aşezat în art. 1080 codul civil. 
Un bun părinte de familie ace cas de lucrul bine-făcătorului săi mai mult 

"de. cât de.lucrul săi proprii. | 
„De aceea credem că art. 1566 citat incetâză de a fi aplicabil atunci 

când contractul privesce (aceea ce se pote întâmpla) numai utilitatea 
comodantului: vel si sua duntazat causa commodavii, sponsc forle 

"Su, vel uaori, quo honestius culte ad se deducerelur (|. 5, $ 10, Dig. 
Comodati vel contra 1). E | 

_ Regula art. 1080 codul civil se aplică, în invers, cu mai puțină 
„„rigore în cazul prevădut de art. 1599 codul civil și alte casuri anal6ge de 

cari vom vorbi mai la vale. - - E | 
„. «“Depositaral — dispune art. 1599 codul civil — trebue să îngrijâscă 

de paza lucrului deposit întoemai precum îngrijesce de paza lucrului săi, 
Daca dar diligența, ce o întrebuințeză depositarul în propriile sale 

alaceri, e mai mică de cât diligenţa unui bun părinte de familie, el nu e 
ţinut totuși să presteze de cât pe cea dintâi. | 

Ac6stă indulgență excepţională a legei îaţă cu-depositarul e londată 
pe motivul că el nu trage nici un profit din posesiunea lucrului deposit, - 

Acestă rațiune lipesce, şi regula art. 1080 codul civil iși recapălă . 
imperiul săi față cu depositarul, când el sa oferit a primi un' deposit, 
sau când s'a stipulat vre-o plată pentru paza depositului, sai când depo- 
situl s'a făcut numai în îolosul depositarului, sait în fine când e alcătuit 
e ca depositarul să fie răspundător de ori-ce culpă (art. 1600 codul 
civi]). aaa 
„> Art: 1599 codul civil. coprinde el 6re, cum pretind unii 2) definiţiu- 
nea greșelei celei grele? Nu trebue re, din contra,. să deosebim, con- 
lorm cu tradiţiunea romană, culpa cea grea în abstracto (non întelli- 
gere gquod omnes întelligunt) şi culpa cea grea în concrelo paralel cu 
culpa cea ușdră în abslracto şi cu culpa cea ușră în concrelo ? Codul 
nostru nu cun6sce el 6re de câtdouă feluri de greșeli : greşala cea grea, 
corespundătâre cu diligența ce o întrebuinţeză făptuitorul în propriile 
sale afaceri (dilligentia în concrelo). şi, greşala cea uș6ră, corespundă-. 
târe cu diligenţa unui bun părinte de familie (diligentia în abstraclo)? 3). . 

- „Omisiunea din partea debitorului a precauţiunei ce el o aplica obici- - 
nuit în afacerile sale “personale constituia, în sistemul dreptului roman, 
când o culpa levis în concrelo, când o culpa lata în concrelo. Deose- - 
birea era că se presupunea când că debitorul arată în propriile sale 
alaceri o. dilizenţă mai mică de cât un bun părinte de “familie (culpa levis în concrelo), când. că debitorul aduce în afacerile. sale-o diligență mai mare de cât un răi părinte de familie, adică un părinte de familie care nu înţelege guod ommnes întelligunt (culpa lata în concrelo). | Bigot-Preameneu, unul din redactorii codului francez, a cântat acestor 
PNI 

-1) Gluck, Pandeclen, XIII, $ 857 470 2) Larombiire I, art, 1137, No. ge 3) Aubry ci Rau, IV, $ 302, No. 2, text şi nota 26, pag. 100,
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distingeri un de profundis, dicend că însăşi echitatea repugnâză aceste idej subtile, echitatea care nu se cunâsce de cât după acâstă simplici- 
tate .care isbesce în același timp. spiritul și inima 1. _ 

Nu indrăsnese să opun la acesta vorba cea cunoscută : Les idees 
simples seduisent les esprils mediocres, dar mi se pare că s'a păşit la 
îngroparea. unei tradițiuni venerabile cu prea puţină pietate. : 

Art. 715 codul civil este pâte un protest solemn ce!l ridică însăși 
legea în contra detractorilor tradițiunei. 

„__«Eredele beneficiar — dispune acest articol — nu r&spunde pentru 
administraţiunea sa de cât de greşele grele». 

Există dar, se bare, şi în sistemul legei n6stre o culpa lata in opo- - 
siţiune atât cu culpa ușdră în abstracto (art. 1080, alin. 1) cât şi cu culpa 
ușoră în concrelo (art. 1080, alin. 2). . - a 

Vorbele: greșele. grele, cari se găsesc în art. 715 citat, nu se pot 
escamota, gicendu-se câ eredele beneficiar răspunde de dilizenţa ce o! 
întrebuinţeză în propriile sale afaceri ca depositarul, căci, chiar de am 
admite acâsta, urmând părerei lui Pothier 2), care susţinea că «nu. se 
cere de la eredele beneficiar “altă diligenţă de cât aceea de care' el este 
capabil și ce el are obiceiii de a aduce în propriile sale afaceri», totuşi 
“rămâne sub acest raport o deosebire mare intre depositar şi eredele bene- - 
iiciar, de 6re-ce diligenţa depositarului în afacerile sale personale se com- 
pareză cu diligenţa unui bun părinte de familie, pe când din contra 
negligenţa - eredelui beneficiar în propriile sale afaceri nu se pâte compara, 
după termenii legei (ceredele nu răspunde de cât de greşele grele»), de 
cât cu negligenţa unui răi părinte de familie care nu înțelege gquod omnes 
întelliguni, . 
"Şi apoi caulă să nu'uităm că culpa care nu există în sine (în 
abstracto), ci se dovedesce numai prin examinarea împrejurărilor con- 
crete ale lăptuitorului (î concreto), nu este un grad. deosebit de culpă, 
ci o modificare a culpei, modificare care într'un cas dat se pote să nu 
se realiseze. Concretul e corelatul abstractuli, . 

„In ce chip să se aprecieze, de exemplu, cum îngrijesce . eredele 
beneficiar sai depositarul de paza lucrului săi când e vorba de imobile 
şi ei înşişi au au imobile? 3). N o 

“Tipul relativ şi individual putând ast-fel lipsi întrun cas dat, între- 
barea este : care va fi atunci gradul pretenţiunei culpei în ipotesa pre-. 
vădută -de art. 1599, și care în ipoteza prevedută de art. 715 codul civil? 

Există, sub acest raport, o deosebire cure nu e numai logic, dar şi 
“practic f6rte importantă. i _ , E 

Depositarul r&spunde de diligenţa cea mare a unui bun părinte de 
“lamilie, care e regula, dacă el nu se destoinicesce să dovedâscă că el e în 

“ excepţiune, adică că. el desvoltă obicinuit, in propriile sule afaceri o dili- 
gență mai mică, în care cas numai el va obţine să presteze acestă dili- 

..gență inferidră. Dacă nar îi aşa, ar trebui să admitem că depositarul 
scapă de ori-ce r&spundere când.nu se probâză care este diligenţa ce el 

1) App. Daurent, AVI, No. 216. 
2) App. Laurent, X, No. 123, 
3) Demolombe, XXIV, No. 408. - 

9
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o. desvoltă în propriile sale afaceri, aceea ce ar îi evident, contrariii art. 
1434 codul civil,-care dice că locatarul (și ori-ce debitor) 1) e răspundt- 
tor de stricăciunile și pierderile întâmplate în cursul folosinţei sale, întru 
cât nu probâză .că ai urmat fără culpa sa. - Si 

_- Eredele beneficiar, din contra, răspunde de negligenţa cea mare a 
omului care nu înţelege guod ommes întelligunl (culpa lata), dacă nu 
se dovedesce că-el arată, futrun chip. frivol2),. pentru administraţiu- 
nea succesiunei mai puţină prevedere şi grijă de cât pentru  alacerile 
sale proprii. Legea nu ?] dispenseză de dol, dar ea îl scutesce dea aduce 

„în gestiunea succesiunei diligenţa cea mare a unui bun părinte de familie, 
și acesta şi în cazul când sar stabili că el îndeplinesce prin obiceiurile 
sale personale t6te condiţiunile unui bun părinte de familie, căci art. 715 
citat dispune clar că eredele beneliciar nu răspunde de cât de greşele grele. 

Distingerile teoriei romane le întâlnim dar, de și excepţional, şi în 
codul nostru. N i IE - “ 
„De aitminteri, credem că aceste distingeri nu mai pot avea astă-di 

insemnătatea unor principie rigurâse de. drept. 
Diferitele articole, în cari se găsesc urmele tradiţiunei romane, se 

pot explica, observă d-l Demolombe, prin intenţiunea ce autorii codului 
ar Îi avut de a atribui magistratului (de lapt) o putere discreţionară pentru: 
a aprecia chiar dupe distingerile cele vechă dileritele grade de respon- 
sabilitate 3)... - e , 

Diligenţa unui bun proprietar este, a repetăm, un maximum de diligenţă 
ce se pote cere de la un debitor. Debitorul pâte să realiseze de-altminteri 
în. afacerile sale personale o diligenţă rarisimă, extra-ordinară; el nu va răs-" 
punde totuși către creditor de cât de diligenţa unui bun păriate de familie. 

Tutorul (art. 390 codul civil), usuiructuarul (art. 541 codul civil), 
usuarul și acela care are drept la abitaţiune (art. 567: codul civil), loca- | 

„tarul (art, 1249 codul civil), custodele judiciar (art. 1633 codul civil), vin- . 
dătorul (L. 35, $ 4, Dig. De contrah. empt):) bărbatul ca administrator 
al dotei soţiei sale (art. 1248 şi 1275 codul civil), creditoru! amanetar 
(art. 1691: codul civil), sunt datori să administreze, să se îolosâscă, să 
veghieze la conservarea lucrului, ca buni părinți de îamilie, - 

  

| 1) Laurent, XXV, No. 214. Art. 1434 coăul civil coprinde în adevăr o. aplica- 
țiune specială a une! regule de drept comun. Arg. art. 1156 codul civil. 

2) -Unger, Cister,  Privatrecht, |, $ 102, text şi nota 17, .- - : 
3) Demolombe, op. et loc. cit.; No. 411. — Art, 1020 codul civil nu isgonesce, 

nu prescrie, ca art. 1137 francez, distingerea ce o face dreptul roman între conren- 
țiunile cari: ai de obiect! numa! -utititatea detentorului şi acelea cari ai de obiect 
utilitatea, comună a contrahenţilor. Interpretarea d-lul Demolombe se întemeiază pe 
vorbele vage al€ lui Bigot-Preameneu ; aceeaşi interpretare însă se fondză la no! pe 
textul art. 1080 codul civil, care nu' opresce. pe judecător de a aprecia chiar după dis- 
tingerile cele vechi diferitele grade de responsabilitate, Nu este însă mal puţin adevărat 
că codul nostru, ca şi cel francez, a abrogat doctrina romană expres în unele casuri, 
Leii de exemplu, în ceea-ce privesce gradul de răspundere a asociatului, şi jude- 
cătorul ar viola evident legea daca ar desgropa vechile. distingeri în contra voinței 
exprese a leger. D-l Demolombe, pare a crede că. nu există nici în aceste casuri o obli- 
gațiune pentru judecător de a aplica legea, și d-l Laurent combate cu drept cuvânt 
ageetă stranie interpretare (XVI, No. 219). Insuşi d-l Laurent invocă de altminteri câte- 
vesce' patul a€ DECI în contra, textului lege!, precum, de exemplu, în ceea-ce pri- 

a creditorulul a Y 9 
4) Troplong, Veute, 1, No. 361 şi 400 e netâr (V. Panrent, XXVII, No, 523).
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Curatorul unei succesiuni vacante respunde, ca tutorul, de culpa: 
uşoră în abstracto. Nu stă nici cum în calea acestei interpretări art. 727 
codul civil, care asemăneză administraţiunea curâtorului cu aceea a ere- 
delui beneiiciar, căci art. 727, nu vorbesce de respunderea care resultă 

"din gestiune, el compară numai "modul de administraţiune a curatorului - 

Y 
căci și ei aii un mandat de la lege ca tutorii 2), , 

Acelaşi principii se “aplică şi -curatorului minorului emancipat şi 
consiliului risipitorului 5), căci şi. ei sunt mandatari legali. E 

Executorul testamentar are un mandat, nu de la lege, ca tutorul 
„ci de la testator, şi execută în - numele moștenitorilor. Răspunderea sa 

este dar identică cu aceea a mandatarului +). N , 
Teoria culpei, aşa cum ea resultă din textele codului. nostru, nu e 

un monument admirabil al dreptului, ca teoria romană... _. - 
„Armonia ideelor pare a îi, de exemplu, considerabil” turburată, în 

„sistemul legei n6sire, prin aceea. că se supune la aceeași răspundere 
bărbatul ca administrator al zestrei soţiei sale şi mandatarul salariat: - * 

Femeia, care se însoţesca cu bărbatul stii, are în vedere nu un tip 
abstract, ci calităţile individuale, concrete, relative ale viitorului săă sociii. 

„ Trebuia dar să se ceră de la bărbat numai acel grad. de diligenţă ce el 
'1 aplică: în -propriile sale afaceri. - 

Pare a îi o notă tot așa de discordantă și faptul că sa pus pe o 
linie în privinţa r&spunderei civile tutorul şi mandatarul salariat. Tutorul, 
în deosebire de mandatar, intră fără voia sa în raportul care "1 obligă 
la un chip determinat de a lucra. . ” Ia 

Ori-curm fie, credem, că simetria teoriei romane nu trebue să exercite - 
un imperii prea mare de seducţiune asupra spiritelor. 

„ Posiţiunea mandatarului, şi mai cu semă aceea a tutorului, e cea 
mai perical6să în dreptul întreg. .--. . - 

Un tâlhar nu are ocâsiune așa de comodă să fure, un înșelător nu 
e așa de înlesnit să înșele, ca administratorul unui bun strein. 

De aceea, se cere in acest punct, unde' pericolul e cel mai mare, 
și garanţia cea mai mare. -. - , | 
"Administratorii societăţilor anonime 5) mai cu. s6mă trebue să fie 

__ Supuși la priveghierea cea mai severă. : 

Membrii consiliului de familile -ait aceiași răspundere . ca imtorii, . 

x 

1) Laurent, X, No, 195, | o - | 
.2) Laurent, vb No. 181. , 255 ” - . . 

3) Laurent, V, No. i 855. : 
2 Laurent, XIV, No, 376; Demolombe, XXII, No. 109; Unger, VI, $ 27; text 

? la Taul comercial italian se- deosebesce de codul comercici belgian, între altele . 
"prin aceea că, pe când codul belgian aplică cu privire la societăţile anonime sistemul 
represiv- până la ultimele sale consecuenţe, acasul „a preferit să cumuleze sistemul 
represiv (penal şi civil) cu sistemul preventib. Aşa să prescrie, de exemplu, în art.. 
34 belgian, :că fondatori! sunt respundători “de absența saii de falsitatea enunţărilor 
prescrise pentru actul de subscripțiune, ete. Codul italian merge mal departe, căci el 
prescrie că subserierile pentru constituirea socielățel vor trebui să „fie constatate autentic 
de un oficer. public (art, 129) şi că tribunalele sunt datore să verifice dacă îndeplinirea . 
condiţiunilor cerute de lege pentru constituirea legală a societăţei a avut sai nu 
loc (art..90). . | | A -
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Care e gradul răspunderei mandatarului ? | 
lată ce dispune în acâstă privire art. 1544 codul civil: 
« Mandatarul e r&spundător nu numai de dol, dar încă și de culpa 

comisă în executarea mandatului. „ 
! «Pentru culpă, când mandatul e fără plată, răspunderea se aplică 
cu mai puţină rigurositate de cât în cas contrarii». 

Mandatul salariut răspunde dar ca depositarul salariat (art. 1600, 
No. 2) de culpu levis în abstracto; mandatarul ne. salariat, din contră 
răspunde ca depositarul, care nu trage -nici un profit din posesiunea 
lucrului deposit (art. 1599 codul civil), de culpa Zevis în concrelo ), 

In dreptul roman nu exista același .raport de drept la mandat ca. 
a deposit cu privire la culpce praestatio, căci mandatarul r&spundea, fără 
deosebire de primeste sati nu un salarii, de culpa Zevis în abslraclo 2), 

Este fără îndoială o deosebire între mandatar și depositar, dar 
comparaţiunea mandatului şi a depositului se întâree, în ultima analisă, 
în favorul mandatarului. De la depositar se cere numai îidelitate şi con- 
servare; de la mandatar se mai cere încă sirguință și abilitate în execu- 

" țiunea mandatului. 
După ce am discutat responsabilitatea mandatarului, trebue să ne 

ocupăm un moment și cu: responsabilitatea mandantului. Mandantul e 
dator, după art. 1549 codul civil, să desdauneze pe maudatar.de pierderile 
suierite cu ocasiunea îndeplinirei însărcinărilor sale, dacă nu i 'se pote 
imputa nici o culpă. Legea nu distinge dacă mandantul putea sait nu 
să prevadă paguba, saii dacă mandatul este causa sati numai ocasiunea 
perderei. Un funcţionar al unei companii de drum de fer, de exemplu, 
care are însărcinarea! să privegheze pe lucrători și care, executând 
mandatul s&ă, îniruntă un pericol mare şi cade jos greii rănit, e în drept 
să ceră o indentitate de la mandantul stă. In zadar sar împotrivi compania 
drumului de fer, dicând că ea nu putea să scie că fidelitatea funționarului 
ei va merge până la abnegarea de sine, căci mandatarul pâte să replice 
cu succes: 01 fuise se îd damnum Dassuruin, si îd mandatuiu non 
suscepissel. (L. 61, Ş 5, Dig, De furlis 3), 

Mandantul nu este însă. ţinut să repare o daună ce a suferit man- 

  

1) Laurent, XVI, No. 224, a i 2) Principiul, care domnesce din contră În secolul nostru materialist, este că - Munca trebue să fie tot-d'a-una răsplătită, şi acâstă idee isgonesce din ce în ce mal mult idea gratuităţer. Acâstă direcţiune ce aă luato lucrurile, nu ne-ar umplea de grije dacă am vedea că progresul real al statelor e basat pe principiul muncei, dar not vedem, din contră, că lumea e impărţită în Gmeni de tot bogaţi şi Gmen! de tot săraci şi că acâstă inegalitate e Singura pârghie a progresului celul fals, Ori-cum fie, recunscem că ideea eguivalentului are şi va avea tot-d'a-una o însemnătate majoră. Ca să existe o ordine asigurată a societăţel, trebue să se dea. fio-căruia equivalentul muncel ce o presteză, Fără 0 asemenea deosebire a equivalentului nu pote să existe o emulațiune a nituicei, Dacă s'ar da acelaşi -salarii unui judecălor învăţat şi unul mandarin isnorani, a căruia crescere culminâză în obiceiul “de a'și șterge nasul cu degetele, . resultatul infailibil ar fi scăderea justiției, Dacă s'ar- plăti funcţionarii” superiori de o po riv ca şi Iuncţionarii interiori, resultatul ar fi că funcțiunile inferidre s'ar administra dnei cele superidre din contră răi. (Ihering, Zuiech în. Rechi, I, pag. 362). Ce să este un bine) și sjslera caro imbunătăţesce sârta magistraților amovilibr ..(aceea ce , pe magistrați! inaniovibili : i Gle-mcle î . aruncat confusiunea din alte iepuri? MAL 4 acel list ele mele în care sa 3) Laurent, XĂVIII, No. 32; Gluck, Pandecteu, XV, $ 956, pag. 308. 
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datarul în execuțiunea mandatului numai din întâmplare, de exemplu 
prin b6lă, jefuire, nauiragii, etc. Casus forluiti a nullo prestantur. 

In. contractul de societate domnesc, este adevărat, regule mai 
„.equitabile; natura însă a contractului de societate aduce cu sine acâstă 

excepţiune că asociatul trebue să “participe la dauna întemplătâre ce a 
“sulerit'o' coasociatul săi. (L. 52, $ 4, Dig. Pro socio). 

Mandantul trebue să desdauneze pe mandatar şi pentru simpla 
întâmplare, când el " trămite .cu bună sciinţă în locuri cunoscute prin 
tâlhăriile ce sai încuibat într'ânsele. . | Ia 

Regulele de mai sus privitre la răspunderea mandatarului se aplică 
- cu mai puţină rigâre când e vorba de răspunderea statului care sa 

" însărcinat cu un mangat postal. - 
Administraţiunea postală publică, când ea se însărcinâză cu mandate 

postale, nu răspunde de plata tardivă a asignaţiunilor de bani care e 
" causală prin o: lipsă momentană de numerariii 2). 8. , 

Acestă excepţiune pâte să devie, după împrejurări, îârte fatală, de 
exemplu în cas când o parte, care are să depue o cauţiune înlăuntrul . 
unui termen peremptoriă, alege pentru „acest stfirșit calea mandatului 

- postal 2), 
Unii pretind ea mandatarul comercial trebue să: presteze o diligenţă 

extraordinară ca un bun părinte de tot diligint, ca un om cuo sută 
de ochi pururea deschişi, totus oculeus. - 

Adevărul însă este că mandatarul comercial e ţinut să păstreze 
diligenţa ordinară a unui bun părinte de familie comerciant, 

__“Un bancher este, de exemplu, însărcinat să recupereze o poliţă şi. 
să îacă imediat protest în cas de-neplată. Bancherul va îi r&spundător. 
de daune-interese dacă va omite să facă protest în timp util, și el nu 

"se va putea scusa cu acâsta că acceptantul este. de tâtă soliditatea, căci 
„un bun părinte de îamilie- comerciant se grăbesce tot-d'a-una a face 

prin credința ce o are în. solvabilitatea acceptantului. | , 
„La gestiunea de aiaceri (negotiorum geslio) nu se aplică absolut 

protest în cas de neplată la-timp şi nu se lasă a se abate întru acesta . 

Art. 989 codul civil sună ast-fel: - . 
” «Gerantul este obligata da gestiunei îngrijirea unui bun proprietar». 

Gerantul alacerei va îi dar r&spundător daca el va lăsa un capital 
aflător în -mâinele sale, neproductiv, întru cât nu va dovedi că stăpânul 
afacerei are obiceiul de a nu plasa capitalul săi cu dobândă. El va fi de 

-” aceleaşi principii ca la mandat, cu 'privire la prestaţiunea culpei. 

"asemenea răspundător, daca nu va împlini de bună voie o datorie ce o 
“are către stăpânul alacerei (non a semel îpso exigil), sati nu plătesce 
“o creanţă ce o are el-în contra patronului. p 

„Legea nu deosebesce aci, ca în casul. mandatului, între ipotesa unde 
gerantul aiacerei lucreză gratuit şi ipotesa -contrarie, căci” gerantul se 
„amestecă în alacere fără consimţimântul expres al patronului, pe când, 

1) Art. 44 legea telegrafo-postală din 22 Marte 1880. a 
2) Dr. Meili, die Hafipflicht der Iostanstallen (pag. 102 şi 103), citâză o 

- lege elveţiană care decrelâză nerespunderea statului pentru plata tardivă a asignatelor 
de- bani. ,
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din contra, întervenţiunea mandatarului e tot-d'a-una întemeiată pe o 
une. | | | 

Convert va răspunde, în casul excepţional prevădut de art, 990 
codul cisil, numai de dol'saii culpa lata. a 
| «Gerantul nu răspunde — dispune. acest articol — de cât numai de 

_dol, daca fără intervențiunea lui afacerea s'ar Îi putut compromite». , 
__ Acestă excepţiune e împrumutată dreptului roman, [,. 3, $ 9, Dig. 

De negotiis. gestis, LU, 5: Interdum în negotiorun geslorum actione, 
Labeo scribil, dolum solummodo versari ; nam si ajfeclione couclus ne 
bona mea distrahantur, negotiis te smeis obiuleris, cequissimum esse 
“solum duntaxat te prestare. | | 

„Codul Napoleon (1374) coprinde o disposiţiune anal6gă. 
- Responsabilitatea civilă a comoştenitorului 1), a comunistului, -a - co-proprietarului se mişcă în aceleași limite ca: aceea a gerantului. de alaceri. i | - | | 'Arţ. 1508 codul civil normeză ast-fel răspunderea asociatului: _ + «Fie-care asociat rămâne răspundător către societate de daunele cășunate prin culpa sa. _ _- Ia <Aceste'daune nu pot să se compense cu Îol6sele aduse societăţii prin industria sa în alte afaceri». 
Legea nu determină care este gradul culpei de care r&spunde aso- ciatul. Ea impune dar asociatului. principiul normal ul prestaţiunii culpei ușdre în abstracto (art. 1080 codul civil 2): 

„Acestă rigore prea mare, co o arată legiuitorul “faţă cu asociatul, «nu e compatibilă cu principiile dreptului. - 
Seiinţa a distilat şi cu privire la acestă cestiune adevărul prin con- „troversă,. | Da - . - Unii credeaii că asociatul nu trebue să. fio obiectul unei severităţi mai mari de cât depositarul; alții, din contră, socoteaă - că asociatul trebue să răspundă și de culpa cea mai Uușdră, , : Prima părere are pentru densa şi logica Și equitatea. 
Amiciţia e în adevăr sufletul tovărăşiei și al depositului, şi dacă la tovărăşie se- mai adaugă un interes industrial, acâta nu face să se preschimbe tovărășia din un 'raport Îrăţesc în un -râbort pur mercantil. Asociatul se deosebesce, de altă parte, -esenţial, cu privire -la pres- taţiunea culpei, de mandatarul şi de girantul de afaceri, Legea presupune în adevăr (art. 1517 codul civil, alin. . 1) că aso- ciaţii 'şi-aii 'dat reciproc facultatea . de a administra unul pentru altul Nici unul din einu e dar o provedință a celui-Valt, fie-care se îngrijesce “din contra pentru sine “şi aşteptă același lueru de la cel-Palt, | | * Mandantul, pupilul, stăpânul afacerii, din contră, sunt împedicaţi a conduce singuri afacerile lor, şi mandatarii, tutorii, giranții de afaceri apar, in consecuenţă ca persâne providenţiale. 

Cine încheie un contract de tovărăşie cu altul comptâză nu pe un ÎN E aa aan i - ă - 1) Comoșştenitorul întră în raportul de comunitate fără voia lui, şi ar trebui dar - pote să fie tratat, a în dreptul roman, cu mal multă, indulgență de cât .un gerant de 
2) Laurent, XXVI, No. 253. — Lucrul a rămas tot aşa de nelămurit în 8 1580 codul Calimach şi în paragraful corespundător 1191 codul austriac, - : Da a 

,
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tip abstract, ci pe un tip relativ şi individual. De aceea sa prescris în legea 7 Dig. Pro socio : «...sufficit. etenim talem diligentiam cominu- nibus rebus “adhibere, qualem suis rebus adhibere solel ; quia, qui Darum diligentem sibi socium adscivil, de se quieri debel». Art. 94 codul comercial german a dispus dar, conform cu adevă- ratele principie de drept: a | i «Fie-care asociat e îndatorat să aplice în afacerile societăţii diligenţa şi solicitudinea ce el e obicinuit a aplica în propriele sale alaceri». Nu putem să punem pe aceeași linie pe asociat cu eredele beneticiar 1) ca să ajungem în sistemul codului nostru la un resultat analog, căci la acesta se opune pe de o parte formal art. 1080 codul civil şi, pe de altă parte, sare la ochi că nu există o similitudine periectă între asociat şi - eredele beneticiar. Eredele beneficiar, în deosebire de asociat, administreză îără interes pentru sine. 
Părerea că - asociatul trebue să răspundă de culpa levissima e astă-qi părăsită de t6tă lumea.  . sia 
Acâstă idee găsesce-pâte un punct de r6zăm în unele texte ale dreptului roman, care era înriurit de filosofia stoiciană, 
Sciinţa modernă exactă a dreptului o crede exagerată și o respinge. Stoicianii. nu mai ai astă-di sceptrul în mână. | 
Ei tindeaii -să stârpâscă pasiunile din mâinile 6menilor (Ferreum certe libi cor), -să realiseze virtutea absolută. Acesta era o utopie păgu- bit6re, căci se -cerea imposibilul; noţiunea realului și a posibilului se stinse în consecuenţă și afecțiunea teatrală luă locul virtuții! - 
Codul nostru n'a cădut în acâstă exageraţiune, căci el nu cere de la debitor nici-odată mai mult de cât diligența -unui bun proprietar (art. 1080 codul” civil). | | 

* Debitorul care n'a îndeplinit complect datoria: sa, nu pâte să se sus- 
tragă de la plata de daune-interese de cât probând că el a desvoltat în - 
execuţiunea obligaţiunei tâtă diligența ce el era dator să desvolte, sai că 
neexecuţiunea ei vine de la un cas fortuit saii de la o forţă majoră (art. 
1082, 1083, 1156 şi 1434 codul civil2). : 
Sunt casuri în cari legea nu admite altă scusă de cât aceca a 

casului fortuit sai a iorţei majore art. 1435, 1475 şi 1624 codul civil 3), 
„Vătămătorul răspundea, după dreptul roman, atât în lăuntru cât și 

  

1) Disposiţiunea art, 1137 (1080 rom.), observă d-nit Aubry et Rau, fiind con- 
cepulă în termeni generali, trebue să se aplice în general la tote ipotesele, în cari ea 
n'a fost modificată. Dacă totuşi ar exista o similitudine perfectă între o ipotesă câr- 
muită prin una din disposiţiunile excepţionale şi o altă ipotesă asupra căreia codul 
păstreză tăcere, s'ar putea aplica acestei de pe urmă modificarea introdusă cu ocasiu- 
nea cele! dintâi. De aceea ni se pare că .disposițiunea art. 804 (715 rom.) lrebue să 
fie întinsă şi la asociatul care gireză fără mandat expres şi special afacerile sociale şi 
eredelul beneficiar care administreză o succesiune indivisă. Dar nu putem să admitem 
că ea trebue să fie întinsă și la bărbatul administrator legal sai usufructuar al bunu- 

"rilor femeel sale. Aubry et Rau,.IV, $ 308,- No. 2, nota 28, 
2) Aubry.et Rau, IV, $ 308, No. 2 în fine, pag. 103. «Regula art. 1434, alin. 

2, e de o rig6re excesivă. Este deja prea riguros dea face pe stăpân responsabil nede- 
finit de dauna causată de servitori! săi, atunci când e! nu aă putut să o împiedice, dar 
cum p6te sub-locatorul să priveghieze pe sub-locatariI,să1 ? Doctrina romană contrarie e 
“mal juridică şi mal equitabilă>. Laurent, XXV, No. 275, i _ 

3) Aubry et Rau, op. et loc, cit. 

Al. Degrg. - , _ , 33 

a . i -
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alară de nexul obligatoriă, îără privire la gradul culpei, de dauna întrâgă 
ce el a causat'o 1).: i i a 

Codul: Calimach, din contră, şi codul. nostru civil actual amestecă în acestă privire punctul de vedere civil cu punctul de vedere penal şi dis- ting daca dauna s'a causat din greşală sai cu dol . e 
Codul Calimach coprindea în $ săi 1750 următrea disposiţiune : «Dacă paguba. s'a pricinuit dinadins cu scop 'r&ii sai vicleșug, sau „pria vederată neîngrijire, pote văt&matul să câră deplină satisfacţiune 

(adică damnui emergens și lucrum cessans), iar dacă s'a pricinuit din alte încongiurări, are drit să câră numai despăgubirea sa (adică numai damnum emergens»). a A | „Codul nostru actual a sancţionat în art. 1085 şi 1086 principii anal6ge. Când neexecuţiunea obligaţiunei sai neregularitatea execuţiunei nu provine din dol, dar din o simplă greșală a debitorului, acesta nu dato- resce de cât o indemnitate representând pierderea şi lipsirea de câștig ce aii putut fi prevădute la lormarea. obligaţiunei (art. 1085); când, din contră, debitorul s'a făcut culpabil, el răspunde fără distingere de dauna întrâgă. Dar chiar în acestă ipotesă el nu datoresce de cât aceea ce eo consecuență directă și necesară a neexecutării obligaţiunei (art. 1086 codul civil 2), 
. a : | 

x Aci încheiăm paragratul al douilea al studiului nostru care trateză despre culpa: contractuală. a] 
- Culpa contractuală presupune sfinţenia contractelor. ___ Cine are morala pe buze și iadul în inimă, nu va înţelege că omul care a intrat într'un nex obligatorii trebue să aibă tot-d'a-una presentă dinainte-i icâna unui bun părinte de familie. . Pe dânsul îl apasă greutatea de plumb a imoralităţei sale. . Majoritatea Gmenilor, care este rea, se supune astă-di de bună-voe minorităţei, care e bună. . - - - „Minoritatea ar cădea fatal la nivelul majorităţii şi ar fi târită apoi în codrul anarchiei, dacă ea ar părăsi tradiţiunile cele sfinte cari sunt “astă-di singura ei glorie.: . a - Lupii ar striga atunci: «libertate şi egalitate»! şi oile ar amesteca: glasul lor cu lupii; toți ar striga că nu se- pote cere la contracte şi quasi-contracte mai mare diligenţă de cât aceea-cs o întrebuințeză omul (și cel: mai negligent) în propriele sale afaceri, căci instinctele maselor trebue să fie singure dătătâre de măsură și dinaintea acestor instincte trebue să cadă idle superstițiunile, neexceptându-se de la. acesta. nici * chiar contractele cari aparţin mai mult moralei de cât dreptului, precum căsătoriile, cari. și ele caută să se. încheie și să se desfacă după voinţa suverană a părţilor, - . - 

_ ÎN iai 
N N 2 Eta _ 1) Unger, op.-cit. H, $ 102, text şi nota 23, pag. 942-—-943, . 2) Aubry et Rau, 1V, $ 308, text şi notele 41 şi 42, pag. 105 şi 106. — Art, 1344 codul civii, „Care impune vindătorulur obligaţiunea de a bonifica cumpărătorulur pal6rea totală a imobilului de care el a fost evins, cu t6te că sporirea valorei imobi- e aşa de însemnată că ea “p'a.putut să intre în previsiunile părților, este, precum - 

observă d-nir Atbry et Rau, în. contra d-lui Demolonibe, o excepțiun 1 l . 
rală pusă în art. 1085 codul. civil, - „: . e piu oa egu a gene . 

,
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„__O faptă neertată se pâte înfățișa ca o încălcare a'unei îndatoriri 
ce ne incumbă în puterea unei obligaţiuni specifice, concrete: contract, 
quasi-contract, mandat legal (art. 1080 codul civil), sai, abstracţiune îăcând 

„de un asemenea raport de drept concret, „ca 0 încălcare a unei datorii 
cetăţănesci generale, a unei datorii sociale, a unei datorii morale, care 
a căpâtat sancţiunea unei coerciţiuni sociale: (art. 998 şi urm. codul 
civil). ia | 7 

_In partea întâia a acestei scrieri ar tratat despre culpa contractuală ; 
“acum avem să he ocupăm cu culpa extra-contractuală. 

“D. Lauren! constată contusiunea care domnesce în - doctrină și 
- jurisprudenţă între culpa „contractuală și culpa aquiliană, coniusiune de 

care caută să ne ferim,'de 6re ce :responsabilitatea care nasce din un 
quasi-delict, de o parte, e mai severă în ceea ce privesce gradul .culpei, 
și, de altă parte, indatorâză pe reclamant a dovedi gresela autorului 
iaptului văt&mător 1). 

Prima deosebire accentuată aci, şi anume acea relativă la gradul 
culpei,. e îalsă, şi numai cea de.a două privitâre la împărţirea: sarcinei 
de a proba, răspunde adevărului. . ă 

| Nu este adevărat că autorul unui delict sati: quasi-deliet (art. 998 
codul civil) r&spunde şi de culpa cea mai ușoră (culpa levissima), că 
adică responsabililatea care resultă 'din un quasi-delict e mai severă în 

ceea ce privesce gradul culpei de cât responsabilitatea care resultă din 
un contract saii quasi-contract. i | 

Dreptul nu cere nici-odată o mai mare dilizență de cât aceea a 
unui bun părinte de îiamilie. Dreptul aşăză virtutea civilă, ca Aristotele, 
în mediocritate. Culpa, care trece peste culpa levis, nu e imputabilă 
jăptuitorului. Diligenţa diligentissimă .palrisfamilias e mai presus de 
puterea mijlocie a 6menilor, ea cere o prea mare stăpânire do sine, o 
luare a minte apropiată de infaibilitate. Vatămarea care nu se pâte evita 
cu diligenţa unui bun părinte de familie cade nu în domeniul culpei, ci 
în acela al forţei majore 2). - . ” 

Controversa asupra acestui punct e totuşi mai mult făţarnică de cât: 
reală. Cesliunea se discută la șc6lă : practica nu o cun6sce. 

Juriştii francezi citeză casuri de culpa levissâma cari nu sunt, adevărul 
căutând, de cât casuri de culpa levis 3). Părerea lor dar că culpa cea 
mai uşoră (culpa levissima) este o causă de responsabilitate civilă în 
materie de delicte şi. quasi-delicte constitue o adevărată contradiclio în 
adjecto. Jurisprudenţa are în acestă materie o iraseologie nestatornică,. 
dar ea respinge de fapt şi implicit, ori-ce culpa levissîma dilerită de 
culpa - levis. Ua părinte de familie fotus occuleus cu. o sută de ochi 
tot-d'a-una deschişi, un pendant, un diligentissimus et ezxaclissimus 
paler/amilias, care ar intreprinde să organiseze o cursă de cai, ar 
prevedea de sigur şi casul unei vijelii extraordinare ce s'ar putea întâmpla, 
care Va sili 'pe spectatori să năvălescă la tribună, și va construi tribuna 

.aşa de solid ca să resiste şi celei mai mari aglomeraţiuni, şi. s'a decis . 

„= 1) Laurent, Droit civil francais, XXV, No. 288, 
. 2) Wachter, Pandecten, I, $ 87, text şi nota 7, . | Pa 

> 8) Laurent, XX, No. 462.— Casul citat de autor e un cas de culpa levis, 
iar nu de culpa Ievissiina, - " , d
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cu tâte astea. (şi cu drept cuvânt) că societatea de curse nu e ţinută să 
desvolte o asemenea diligență neobișnuită, că ea nu răspunde de culpa 
cea mai uşdră 1); _ , D. Laurent are însă dreptate să spue sus şi tare că este o deosebire 
între culpa contractuală şi culpa extra-contractuală în ceea ce privesce 
împărţirea sarcinei de a proba. | a 

La contracte, reclamantul are să stabilescă numai că s'a contractat 
o obligaţiune, după care debitorul:e ţinut să facă o; prestaţiune (culpa 
în non Jaciendo), şi e apoi treba datornicului (a piritului) să dovedescă 
sai că a prestat regulat, saii că o forţă majoră “l-a împiedicat să *și îndeplinscă obligaţiunea. - a -- , „Noi dicem că la contracte trebue să se . urmeze așa, căci greșâla contractuală e :în cele mai .multe casuri o culpa în non faciendo (art. 1078 codul civil). Dacă însă .obligaţiunea convenţională consistă în. a iace Sai îna da -(în Jaciendo), atunci incumbă reclamantului să probeze că a pus pe datornic în întârdiere (art. 1079 codul civil. - - Culpa extra-contractuală consistă, de regulă, în faciendo. Mare este însă deosebirea între fapta positivă la contracte și fapta positivă in raporturile extra-contractuale, căci fapta positivă care alcătuesce obiectul contractului e un bine la. care ţinem, iar fapta positivă cea' culpâsă un rău contra căruia ne apărăm.: Ia . 

Acela care susţine că o iaptă dol6să sati culp6să a altuia, abstracţiune făcând de ori-ce contract, “i-a câusat o daună, e dator să dovedâscă „dicerea sa-(art. 1169 codul civi). .. a | 
Dar, afară de acestă deosebire ce o pune înainte jurisconsultul belgian, mai sunt încă multe alte puncte prin cari: se deosebesc de o dată cele două feluri de culpă. | e | | Si „ Acâstă desvoltare diferită a culpei contractuale şi a celei extra- contractuale îşi are cuusa ei mai cu s6mă în-acestă împregiurare: că culpa contractuală e tot-d'a-una condiţionată prin vătămarea unui drept privat concret şi specific, pe când, din contra, culpa extra-contractuală există prin aceea chiar că se vatămă dreptul abstract al personalilăței. „  D.. Laurent şusţine totuşi că şi autorul unui delict sai quasi-delict » „ vatămă un drept concret, și dar că la delictele civile interesul societăţei nu e în causă 2). | DN e „Dar putea-vom re privi ca drepturi concrete şi specifice diteritele drepturi abstracte cari decurg din personalitate, “precum dreptul la puritatea aerului, dreptul de a umbla, dreptul de a iace un us liber de. trupul nostru ? Ă ” | _ e 
„Când ei te împiedec de a usa de trupul t&ă, de a umbla, etc.,. abia actul mei vătămător face să se nască 0 obligaţiune, concretă şi - un drept corelativ concret, căci înainte de vătămare nu era de cât un - germen primitor a se schimba printr'o desvoltara îirâscă într'o obligaţiune adevărată 3), a E a 

Pentru același motiv vom dice 'că acela care desvoltă pe proprie- - 
1) Laurent, XX, No. 451: i 2) Laurent, XX, No. 383 şi 404 urm, | loxt şi Ă Saviony, System, V, $ 205, şi Unger, Oester, Frivatrecii, I, $ 60, pag- 508, .
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tatea sa un îum neobicinuit și causâză ast-lel o daună, vecinului săi, 
nu vătEma printr'acâsta pretinsul drept concret şi riguros al vecinului 
la puritatea aerului, cum susține Laurent 1) (de ce să nu admitem şi un 
drept concret şi riguros de a produce fum ?) ci se face culpabil de o vătă- 
mare care trece pesle măsura comună a încomodiliiței tolerabile, lucreză.: 
în contra unui scop social mai înalt, calcă o datorie celăţenescă obştâscă 

„Regula: art. 998 codul civil este ast-fel (reproducem aci cuvântul 
“magie ce "l-a rostit Demolombe) regula cea mare a “soeciabilităţii ome- 
nesci, ce religiunea, morala şi dreptul învaţă pe întrecute 2). 
Şi să nu se credă că acâstă idee e lipsită de ori-ce basă empirică. 

Experienţa ne arată că se găsesc 6meni în societăţile bine întocmite . 
cari voesce nu numai dreptul lor, dar și dreptul altuia. Ideea nevătămărei 
persânei și a bunurilor s'a realisat practic între 6meni şi legea a sfinţit 
numai starea de lucruri ce ea a găsivo, și ea cere cu drept: cuvânt și 

"de la 6menii înapoiaţi în desvoltarea lor morală ca, ej să se reguleze 
- după acest tip al virtuţei civile realisabile, căci dacă este adevărat că 
împrejurările (vis maior) ai robit voinţa acestor 6meni, *aii pus'o în 
lanţuri, ai paralisat'o, nu este mai puţin adevărat că dorința care 
trebue să “i insuflețâscă să se apropie de ideal (sciinţa și religiunea 3) 
trezesc şi întreţin continui acestă dorinţă) este și ea una din acele impre= 
jurări, și nu una. din cele mai puţin înriuritâre+). , 

Că nu trebue să privim delictele civile numai sub unghiul visual 
„al dreptului privat, că trebue, din contră, să lărgim orisontul, reese cu 
evidenţă și din diferitele legi speciale cari ne impun o diligență în 

„custodiendo 'şi ne supun la o acţiune în reparaţiune pentru simplul fapt 
că n'am priveghiat ca lucrul să nu se strice, să nu se deterioreze, să 

„nu se lure (art 37 codul civil; art. 84 şi 85 legea“ poliţiei rurale din 
25 Decembrie 1868, etc, art. 1624 codul civil). a 

Simpla omisiune nu dă de altminteri loc în acestă materie la respon- 
- sabilitate de cât când există o lege” care ne îndatorâză 'să facem lucrui 

- omis sai când întreprindem ceva positiv şi nu ne îngrijim apoi ca lapta 
nâstră positivă să nu vatăme pe altul, de exemplu când un chirurg Îace 

-_0 operaţiune şi neîngrijesce după acesta cura, saii când  cine-va lace pe 
"- câmpul săi foc şi nu ia măsurile dictate de prudenţă, ocasionând prin- 

tracâsta arderea recoltei vecinului stă, sati când cine-va-nu veghiază să. 
„nu se aducă altuia 'o vatămare prin rea conducere a cailor sai prin - 
lăsarea lor fără pază, sati când nu se îngrădesce o cale ierată și culcân- 
du-se o. vacă pe railuri, se ocasionsză o derailare și rănirea unui călător, 

„sai când părinţii nu împedică divagaţiunea unui copil major5) care 
- locuesce cu dânşii și care e smintit, ete.6).  .:-. 

1) Laurent, VI, No. '144. | , | 
2) Demolombe, XXXI, No. 450. Me E NI , 

„.. 8) Şedla şi Biserica ai în acestă privire o grea misiune de îndeplinit, Omenit 
cel r&! sunt culcaţi pe rose, şi morala cere totuşi de la noi să păşim-pe calea cea 
spinsă ! Per aspera ad astra! . . i 

- 4) SE Mill, Sistem. Logicei, Il, Cartea 6, Cap, 2, NI 
5) Părinţii r&spund pentru culpa copiilor lor minori, după art, 1000 codul civil. — 

V. în ceea-ce privesce răspunderea de care se vorbesce în text, art. 389, No, 8, codul penal. - 
6) Gluch, Pandecten, X, Ş 100, pag. 320; - IVachfer, Pamndecten, ], pag. 452, 

Compar. Laurent, XX, No. 390 şi 559 şi Demolombe, XXXI, No. 475.
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Autorul uni delict saă quasi-delict răspunde tot-d'a-una de culpa 
ușâră (culpa levis). In acestă materie nu se deosebesc grade de culpă ca 
în materie de contracte 1). E 

Când se întâmplă să concure într'un cas dat culpa extra-contrae- 
tuală cu culpa contractuală, atunci se aplică responsabilitatea cea mai 
severă. Făptuitorul răspunde în asemenea împrejurare de culpa uşdră și 
în casul când răspunderea ez obligatione (precum de exemplu la deposit) 
ar îi mai mică de cât aceea ex deliclo vel quasi ea deliclo. Practica ne 
oieră multe exemple unde culpa extra-contractuală concură cu culpa 
contractuală. Vom cita numai două casuri caracteristice: 1) Proculus ait 
si medicus servum imperite secuerit, vel ex localo vel ex Lege Aquilia 
competere actionem (L. 7, $ ultim, Dig. ad. Leg. Aquiliam), și 2) Qui 
tabulas testamenti depositas... ita- delevit, ut legi non possit, deposili 
aclione tenetur. Legis quogue Aquilie aclio ex eadem causa compelil. 
(LD. 42, Dig. ad. Leg. Aquiliam). 

“ “Culpa extra-contractuală se împarte în trei clase, şi anume: 
1. Deliete penale, cari s'aii săvârşit cu intenţiune de a vătăma (dolus 

malus) şi.cari nasc în acelaș. timp o acţiune publică pentru aplicarea 
pedepsei şi o acţiune privată pentru reparaţiunea daunei (art. 4 proce- dura penală);. . Rai A | ă 2. Delicte civile cari sati săvârşit cu întențiune de a vălema (dolus 
malus 2), dar cari-nu sunt isbite de legea penală. Neexecuţiunea conven- țiunilor (art. 379 codul penal), dolul şi frauda contrahenţilor (art. 323 şi 332 codul penal, etc.) cad arare-ori sub rig6rea legei penale. Când căl- carea, contractului e de natură a causa o alarmă generală, atunci se caută a se preintâmpina răul prin aplicarea legei criminale; când, din contra, dolul nu: atinge de cât un interes particular, atunci există un delict civil, Și arma ce ne-o dă legea în mână este acțiunea în daune-interese; 

! 3. Quasi-deliete, adică fapte - vătămătâre cari sai săvârşit nu cu intențiunea de a-vătăma (dolus malus), ci din negligență sait impru- denţă (culpa). | - N | 
Părerea domnitâre este că acţiunea pentru culpă (acizo culpa) e generală: și nemărginită în materie de quasi-delicte ; dar acesta nu este exact, și ar- duce la consecuenţe pe cari însişi apărătorii acestei păreri le-ar respinge. Sa e | | “+ Dreptul roman. nu admitea acţiunea în reparaţiune, în raporturile exlra-contraciuale, de cât : 1) pentru dol ; 2) pentru culpa aquiliană. Nu. se privea ca culpă aquiliană ori-ce culpă extra-contractuală. Legea Aquilia se raporta numai la vătămările materiale, visibile ale obiectelor eateridre (lucruri sai persâne LD RI - i aa 
2 

- 

- 1) In materie de contracte, vătămătorul răspunde câte-odată numai de diligența quam suis rebus adhibere solet. Datornicul -nu răspunde de cât de culpa lata când creditorul se păsesce în ora accipiendi. | : : ! 2) Dolul. se deosibesce în dolus bonus şi dolus malus. Un medic care înşelă - pe pacienlul săă şi" supune la o operaţiune, care "1 scapă viaţa, comite un dolus bonus ŞI nu e pasibil de daune-interese, --. . Ea „__3) Wăchter, Pandecten, I, Ş 87, Beilage, |, No. 4. — Acâstă teorie romană ni se impune şi astă-di ca o normă întemeiată pe natura lucrurilor, în oposiţiune cu distin- ? Berea ce o făceai Romanii între delicte Şi quasi-delicte, distingere asupra căreia a crescut „iarbă. Faptele pedepsibile se sub-distingeaă, în Roma cea veche, în fapte.
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Ac6stă restrângere a culpei - extra-contractuale. la îorma._ culpei 
- aguiliane, nu e o regulă de tot romană, adică o regulă care repausă pe - 
elemente istorico-logice, ea e din contră o regulă întemeiată pe natura 
lucrurilor, o regulă de o exactitate rigur6să, de o necesitate logică abso- 
lută, o regulă care numără printre principiele cari alcătuesc, ca axiomele 
matematicei, ontologia sciinței. 

Unde am ajunge dacă ne-am pune mai presus de acâstă normă?: 
“O vorbă nesocotită, comunicarea unei rumori, a unei noutăţi false, un 
siat răi, o părere pripită, recomandarea unei slugi nevrednice, lămurirea 
dată de un trecător asupra drumului, asupra timpului, ete., scurt: tot şi 
ori-ce:ar aduce cu sine răspunderea, de daune-interese, în cas de culpa 
lata, cu totă perfecta bună credinţă 1) a tăptuitorului, şi acţiunea pentru 
culpă ar deveni în acâstă întindere un adevărat biciii al relaţiunilor dintre 
Gmeni, i6tă libertatea conversaţiunei ar pieri, cuvântul cel mai nevătă- 

“mător ar deveni o îringhie de gâtuit!2). 
- SŞe6la, care pretinde că acţiunea pentru. culpă e generală, împinge 

ea: 6re la extrem teoria ce ea o pune înainte, admite ea fără reservă 
aceste consecuenţe iatale, înspăimântătâre, cari însoţese doctrina prote- 
sată de dânsa? .. p- | - 

“Noi vedem recusarea, respingerea acestor consecuenţe întrun chip 
complect exprimată în scrierile. autorilor şi în hotărârile jurisprudenţei, - 
cari recunosc în chor că simplul siat saii simpla recomandare, nu obligă 

" pe acela care le-a dat de bună credinţă, nici către persâna, la care s'a 
adresat siatul sati recomandarea, nici către cei d'al treilea 3). 

„Teoria: şclei deductive are un; corectiv în propria ei inconsecuenţă. 
Ce este o zidire, 'care. răspunde la t6te cerinţele esteticei, dacă ii lipsesce . 
coşul pentru eșirea fumului ? Ne fălim cu o idee nouă şi cea dintâi suflare 
de vânt o restârnă! ” | - i 

„_* Ideile cele trainice isvorăse sub presiunea nevoilor sociale, încet, 
treptat, pe rând, din ideele cele vechi, fie ca corecţiuni, fie ca desvoltări 
ale acestor vechi idei. - - | | 

Categoricul imperativ social cere astă-di, ca în timpul Romanilor, 
“să .nu-se considere ca cause de responsabilitate civilă sfaturile, recoman- . 

„ pedepsibile după dreptul strict (delicte) şi fapte pedepsibile după equitate (quasi-delicle) 
În a doua categorie se înşiră, de exemplu, obligațiunea judecătorulul la daune-interese 
şi la plata une! amende arbitrare când, el făcuse unel părţi o nedreptate din nedibăcie 
sau ignoranță. «Si judex (aşa se exprimă Gajus). lilem suam fecerit, non proprie ex 
maleficio obligatus videtur, sed quia neque ex contractu obligatus est et utique peccasse - 
.aliguid intelligitur, licet per imprudentiam, ideo videlur quasi ex maleficio teneri in 
factum actione> (L. 6, Dig. De extraordinaria cognitione). V. Gluck, Pandecten, |, 8 
2, pag. 29-30. Compar. Demolombe, XXXI, No. 452. i : 

1) Culpa lata nu exclude buna credință. Cine-va pote să fie negligent, imprudent, 
nebăgător de semă, într'un moment de distracţiune, de uitare de sine, de melancholie. | 

- 2) Ihering, Gesaminelte, Aufscitze aus den Iahrbiichern fiir die Dogmatik des. 
heutigen Romischen und Deutschen Privatrechis, 1, passim,- pag. 331—317. Pentru” 
acelaş. motiv vom trebui să dicem că un proces nedrept ce se pornesce, o denunţare 
nedreptă ce se face în contra cul-va pentru un delict sai crimă, nu dă loc la daune- 
interese, de cât în. cas dol. N = Lu - 

3) Aubry et Rau, IV, $ 410, pag. 635, text şi nota 9, şi autorii citați acolo, In 
. sens contrarii, Laurent, XX No. 478—480, şi XXVII, No. 360. Oraculul, acestul autor 
n'a găsit aderenţi. Vox clamantis în deserto! Di i
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_dările, de cât în cas de intenţiune r&ii-voitâre, de dol, „de rea credinţă, exceptându-se bine-ințeles sfaturile cele rele .date de miniștri inferiorilor . lor, cari sunt nescusabile ca dolul t), , . Şe6la protivnică refusă totuși să se întârcă fără reservă la teoria romană, căci, departe de a restringe culpa extra-contractuală la forma culpei aquiliane, ea privesce din contra, în oposiţiune cu tradiţiunea „romană, greşela ce o săvârșesce un mandatar legal (de exemplu, cura- torul unul minor emancipat), ca o culpă aquiliană, adică ca o culpă în înțelesul. art. 998 codul civil, i | Cum! culpa tutorului să o privim ca o culpă contractuală (art..1080 codul civil) şi culpa curatorului unui minor -emancipat ca o culpă aqui- lianăă (art. 99$ codul civil)! Care să fie Gre raţiunea acestei deosibiri ? Dacă art. 998 codul civil e aplicabil obligaţiunilor cari ati isvorul lor în lege, de ce să mărginim aplicațiunea lui numai la “unele casuri atunci când disposiţiunea sa e concepută în termenii cei mai generali ? 4 Laureul strigă un Quos egoi acestui ocean turbat de controverse Şi el ia bagheta magică în mână ca să pue un capăt anarchiei opiniu- nilor. Codul aplică, dice maestrul, mandatarilor legali resposabilitatea debitorului convențional (arg. art. 390 comb. cu art. 1080 codul civil). Curatorul unui minor emancipat e un mandatar. legal ca” tutorul și dar Supus la aceiași responsabilitate ca acesta 2). Dar, dacă este așa, întrebăm : nu este 6re și funcţionarul statului un mandatar legal? Nu se pune 6re Laurent în contradicere cu propria sa teorie, când el înfăţișeză greşala ce o comite un Îuncţionar public în exercițiul funcţiunei' sale, ca O: culpă aquiliană i) AIE . Cunoscem bâla, care se vestesce în aceste simptome. Numele ei e: " apocalipsa oracul6să a ideei moderne a dreptului, „ Devisa n63tră trebue să fie: <Tradiţiunea ca bază, progresul ca Scop!» căci ori-ce 'idee nouă Stă în aer, dacă ea nu cade pe un tărâm solid si roditor, Progresul real se îndeplinesce pe baza ordinei existente, Posiţiunea juridică a luncţionarului public repausă după ideele tras- „mise saii pe un mandat, saă pe o localio conductio operarum. Stalul are 0 acţiune în contra Îuncţionarului public, care a comis o greșclă in exerciţiul îuncțiunei sale, și pensona vătămată pote să exercite şi ea, în | “temeiul- art, 974 codul civil, acţiunea Statului în contra vătămătorului:). Culpa contractuală a iuncţionarului Statului pâte să concure, întrun „cas dat, cu culpa aquiliană, așa de exemplu în casul când un funcţionar postal susirage un „pachet cu-bani, căci atunci există o vătămare în înțe- lesul lege  Aquiliane: Văt&marea unui obiect „concret, material, visibil. Acest chip de a vedea e Singur contorm cu rigOrea - principielor, dreptului privat. -. Ia - | „„„ Acâstă teorie rigurâsă a intrat însă de mult .într'o fază istorică- critică, căci ea nu indestuleză pe deplin nevoile sociale. vecinic renăscânde 

cotromig); enehota, de Dentorchen, De la responsabiliti des ministres (mcmoire ) Laurent, V, No, 194: - 
i “ 3) Laurent, XăĂ, No. 501, . iu si 9 Doctorul Meili, avocat în Ziitich, Die Haftpflicht der Postaustalteu, pag.. ȘI ” Ă 

a - | i E



  

TEORIA CULPEI . - | 521 

„___ Romanii privea fapta judecătorului (mandatar legal şi el ) qui lilen suam fecil, ca un quasi-delict 1). . | Datoria cetăţenâscă generală ridicată la cea: mai înaltă potenţie, - iată datoria ce are să o îndeplinescă servitorul statului, şi întringerea, acestei datorii se întăţişeză ca un act culpos care are mai mare asemă- nare cu culpa aquiliană de cât cu culpa contractuală. “ 
„Dacă un simplu cetăţean, care comite o greșală, răspunde de culpa 

levis, când nu există un nex obligatorii, care să'i reducă r&spunderea, nu trebue. 6re să apese cel puţin aceeași răspundere asupra acelora cari se erig în straje a societăţei! - Ni 
Aceste idei, cari s'aii născut cu ocasiunea luptelor sociale, nu sunt 

streine codului: nostru, căci el deosebesce mandatul legal, care se mişcă 
în acele regiuni superidre, unde datoria planeză d'asupra dreptului (art. - 390. codul civil), de mandatul ordinar, care 'ȘI are rădăcina sa în văile dreptului, unde domnesce. egoismul (art. 1540 codul civil) şi el supune 
pe mandatarul legal în t6te casurile şi fără deosibire la r&spunderea unui 
bun părinte de familie (arg. art. 390 comb. cu art. 1080 codul civil) 
Răspunderea mandatarului legal e identică cu răspunderea maximă a 
debitorului convenţional (art. 1080, alin. 1, codul civil), şi acâstă răs- 
pundere nu se deosebesce intru nimic. de r&spunderea de - delicte sai 
quasi-delicte. Autorul unui delict sati quasi-delict răspunde, ca un debitor 
convenţional care e: în culpă, numai de culpa levis, și nici-odată de 

"culpa levissima. Diligenţa ce se cere de la un funcţionar al statului e o 
dilizenţă neobicinuită numai comparativ cu un non-iuncţionar. Funcţio- 
narul statului e mai presus de vulgarul, el trebue să aibă o artă care să “1 
dacă propriii -a comanda altora și să presteze diligența ce o reclamă 

/ profesiunea sa. : A 
Aceeaşi responsabilitate apasă asupra tutulor acelora cari exercită . 

o prolesiune, unde sunt a se îndeplini datorii de o ordine superisră: 
asupra medicilor, chirurgilor, spiţerilor, ofiţerilor -de sănătate, mâşelor, 
avocaţilor (comp. art. 145 proe. civilă). _ 

Ei toţi răspund de faptele cari constituese o responsabilitate patu- 
rală, de exemplu de greştlele ce ei ar săvârşi în stare de beţie sai de 
distracţiune, precum şi de călcarea regulelor lundamentale, a adevărurilor 
universal recunoscute (in oposiţiune cu adevărurile contestate, cu contro- 
versele), a axiomelor cari alcătuesc ontologia sciinței 2), a 

Consecuenţele juridice ale delictelor și ale quasi-delictelor se deo- 
sebesc de acele ale culpei extra-contractuale, cu tote că între principiile 
cari cârmuese culpa contractuală unele se aplică și culpei aguiliane. 

Art. 1085 codul civil, care reguleză daunele-interese resultând. din 
- neexecuţiunea unui contract, nu se aplică culpei extra-contractuale. Autorul 

1) YVedi supra, nota 3, pag. 518 , 
. 2) Codul nostru a creat în acestă privire 0 excepţiune în favorul judecătorilor, 

EI r&spund numa! de dol, după art. 305 proc. civilă. Nu se-înfăţişeză Gre acestă lege 
ca 0 retrogradare faţă cu Leg. 6 Dig. De exiraordinaria cognitione ? Tribunalele de 
notariat nu pot invoca disposiţiunea excepțională a art. 305 cil. care se aplică numat 
vătEmărilor causate în cursul judeceițel (arg. art. 305 cit. No.' 1). Membrii acestor tri- 

-bunale răspund dar de nulităţile esfrinsece, cari -plâcă diutr'un vițiă al formelor instru- 
mentare., Demolombe op. et loc cit., No. 551.
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unui delict sait quasi-delict e dator să repare dauna ce el a causat'o, 
iără dâosebire dacă el a 'prevădut sai nu întinderea daunei. Intre dânsul 
şi persona vătămată nu există un pact particular, şi nu se pâte dar dice “că, daca nu sa stipulat o.r&spundere mai mare, trebue să. se mărginescă ” răspunderea la dauna care se putea prevedea. , 

Art. 1088 codul civil, care dispune că daunele-interese pentru neexe- cutarea unei convenţiuni care are de obiect o Sumă Gre-care nu sunt debite de cât din diua cererei în judecată, are de asemenea o steră de aplicaţiune mărginită. Daunele-interese cari resultă din delicte sati quasi- delicte sunt datorite din diua chiar în care sa săvârşit îaptul vătămător. Tesa.că culpa lata se asem&nă cu dolul, tesă croită pe trupul culpei contractuale, nu se pâte nici ea întinde la culpa extra-contraciuală. Nu se pâte de exemplu, privi ca posesor de rea credință al unui lucru acela care, de şi din culpa lata, crede de bună credinţă că e proprie- tarul lucrului. Vătămătorul care. se folosesce de bună credință, de și din culpa lata, de o imprudenţă a -pers6nei vătămate, care suferă ast-fel o daună prin propria ei culpă (qui culpa sua damnum senti! non videlur dammnum :senlire), nu e r&spundător de daune-interese. Vătămătorul rămâne r&spunqător, cu t6tă culpa vătămatului, numai dacă el se josesce intenţional (dolo malo) de imprudența persânei vătămate D „Art..1086 codul civil coprinde un principii de logică, care se aplică atât daunelor-interese reclamate din causa unui delict Sai quasi-deliet, . cât și Qaunelor-interese cari resultă, din un contract sai quasi-contract. Daunele-interese nu trebue să coprindă, nici într'un cas nici într'altul, de cât aceea ce este o consecuenţă directă şi necesară a faptului vătămător. „Acţiunile isvoritâre din .un delict fie penal, fie civil, cari tind Ja Teparaţiunea daunei causate, sunt a se număra printre acţiunile reiper- Secutorii. și nu printre acţiunile penale. i i Ele. irec la. moştenitor ($ 1766 codul Calimach), se-pot ceda și se pot exercita de creditorii persânei vătămate. - o Obligaţiunea care nasce din un delict penal sai civil. constitue o obligaţiune identică prin natura sa cu obligaţiunile întemeiate pe contracte; ea e din capul locului, nedespărţită de bunurile vătămate, şi nu are nimic de comun cu individualitatea sau sensibilitatea “ agentului, care are să răspundă de fapta sa. Ea trebue dar să. trâcă fară: restricţiune la moș- tenitor ca obligaţiunile contractuale ;- și, dacă vrem să stabilim grade intre aceste două ieluri de obligaţiuni, trebue să dicem că plata desdau- nărei pentru delicte trebue.să fie cerută cu mai mare rigâre de cât plata desdaunărei pentru neexecuţiunea unui contract 2), - ae Acţiunea în reparaţiune pentru. delict nu e cesibilă nici trasmisibilă, când tinde nu la reparaţiunea unei daune materiale, ci la reparaţiunea. unei daune morale care s'a causat prin injurii sai difamaţiuni, şi credi- torii sai moştenitorii. o pot numai continua dacă ea îusese introdusă de. defunct 3), -. a - ae - „Nu se cere ca reclamantul în despăgubire pentru un delict sai 

! 1) Vachter, Vandecten, |, $ 87, Beilage, 1, III, No.4, 2) Savigny, System des Rm. Rechtes, V, $ ii î i : 3) Demolovbe, op. et loc. cit., No. 678 şi A di medic, pag. 5,
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quasi-delict să fie. atins el însuși, direct în bunurile sale saii în persâna 
sa. Reclamantul e. în drept să câră Și reparaţiunea unei daune ce ela 

„Sulerit'o îndirect (art.. 3 şi 5 proc, penală). Insulta soţiei se resiringe” 
asupra soțului, omorirea tatălui atinge indirect pe îiu. Soţul şi fiul aă 
pentru acesta o acţiune în.numele lor propriii și nu numai în calitate 
de. moştenitori ai persânei vătămate. | o ; 
„- In aceste casuri și altele- de asemenea (vedi art. 100 codul penal) 

- este în cestiune o daună morală, o-atingere adusă ondrei, consideraţiunei, 
alecţiunilor “legitime, şi acâstă daună e neatârnată de ori-ce vătămare 
materială. Puțin importă, de exemplu, că omoritul era întreținut de fiul 
săi. Ucigaşul. e totuși dator să repareze dauna morală ce a sulerit?o fiul, 

Acţiunea privată isvoritre din un delict se pâte exercita și în contra, 
moștenitorilor . sai: a succesorilor universali ai „văt&mătorului, (art, 12 

“proc. penală). 
Când delictul sai quasi-delictul este imputabil mai multor persâne, | 

„aceste pers6ne sunt ţinute solidar. pentru: despăgubire. E vorba aci de 
solidaritatea imperiectă, care se deosibesce esenţial de corealitatea sait 
solidaritatea periectă. Insuşi textul art. 1041 codul civil pune în antitesă 
solidaritatea convenţională şi solidaritatea legală. Solidaritatea imperiectă 
nu produce aceleași efecte ca solidaritatea periectă. Ea dă creditorului 
dreptul de a urmări pe fie-care din debitori pentru tot, dar urmărirea 
îndreptată în contra unuia din debitori nu întrerupe prescripțiunea în 

„ contra celor-Valţi, căci nu există nici o asociaţiune convenţională între: 
lăptuitori şi ei, nu sunt dar unii representanții a!tora 1), 

Acţiunea privată (civilă) se p6te urmări de o. dată cu cea publică 
şi înaintea aceloraşi judecători. Ea se pâte intenta şi singură, în parte, 
înaintea judecătorilor civili. In cazul acesta se aplică principiul: Le cri- 

„_aminel tient le câvil en clat (art. 3 pros. penală). Partea văt&mată are ea 
acâstă iacultate de a alege o cale sai cea-l'altă şi în materie de delicte 
de presă? Textul “art. 8 cit. e absolut şi general, și se pare că el nu 
suleră nici o distingere 2).-S'ar putea opune totuşi că răspunderea presei 
e exclusiv regulată de Constituţiune. Principiele generale înceteză de a fi . 
aplicabile când există o lege specială care statuâză asupra cazului expres, 
sai implicită): - 

Acţiunea în daune-interese pentru culpa extra-contractuală se pre- 
scrie în 30 de ani. . . | a 

Acţiunea privată însă, care resultă dintr'un fapt incriminat de legea 
penală, se prescrie la stirşitul aceluiaşi laps de timp ca acţiunea publică . 
(art. 593, 597 şi 598 proe. penală). a 

- Acâstă excepţiune este realisarea unei.idei de drept modern. , 
O urmărire tardivă nar mai îi elicace. Ped6psa, care nu se inflige 

1) Aubry et Rau, IV, $ 298 ter., text şi nota 15, pag, 22 şi 23. In sens opus; 
Laurent, XVII, No. 313 şi urm. - | 

2) Thonissen, la Constitution Belge, art. 18, No. 122; Laurent, XX, No, 399, 
3) Constituţiunea Belgiel nu e de cât o formulare originală a Constituţiunet 

„engleze şi când cel ofensat apucă calea civilă se staluâză în Eoglitera asupra cereret - 
sale ca asupra altor afaceri civile fie de către jurațit speciall, fie de către juraţii or-. 
dinari, Cottu, De Vadiministration de la justice criminelle en Augleterre, pag. 212..



524 i _.- ALEXANDRU DEGRE 

la timp, pâte să atingă pe un agent care s'a regenerat: prin purtarea sa 
şi să provâce ast-fel o nemulţumire generală. „o o 

Codul de procedură criminală -a edictat dar o prescripţiune mai 
scurtă în materie penală şi el o aplică şi acţiunei cîvile care e înteme- 
iată pe un îapt incriminat de legea penală, căci numai așa se îndeplinesce 
complet scopul legei. Acţiunea civilă ar pune pe tapet, dacă ea ar îi 
supusă la o prescripţiune mai lungă, însăși crima şi ar vesteji reputa- 
ţiunea unui om care a dat dovadă de pocăință şi contriţiune. 

Puțin importă că acţiunea civilă care resultă. dintr'o' infracţiune 
penală s'a intentat separat inaintea judecătorilor civili. Prescripţiunea spe- 
cială edictată de art. 593 şi urm. proc. penală e şi în acest cas apli- 
cabilă. Textul legei e general.. Rațiunea este aceeași. | 

- Condemnaţiunile -câvile coprinse în decisiunile date în materie -cri- 
„minală sai polițenescă şi devenite nerevocabile, se preseriii după dreptul 
comun (art. 599 proc. penâlă). Qusd însă când intervine numai o con= 
-damnare penală şi nu se statueză asupra intereselor private, de 6re-ce 
"persâna vătămată nu s'a purtat parte civilă ? Acţiunea civilă este atunci 
supusă la aceiași prescripţiune ca condemnarea penală, căci urmărirea 
procesului civil s'ar restringe asupra reputaţiunei. agentului, ti-ar întipări 
pe Îrunte o stigmă, de care el a scăpat prin prescripţiunea condemnărei 
penale, aceea ce ar îi: contrarii scopului legei. De aceea sa statuat în 
art. 399 cit. că numai condemnaţiunile civile (nu şi acțiunile civile) se 
prescrii după regulele dreptului comun. 

„ Preseripţiunea. specială a codului de- procedură penală se aplică 
acţiunei civile care resultă dintr'o iniracţiune penală, şi nu şi acţiunei 
civile care resultă dintr'un drept anterior preexistent delictului. Eu nu se 
aplică dar acţiunei în restituţiune saii în repetiţiune, care procedă din un 
contract. anterior delictului, din un contract de mandat, de depozit, de | 

- locaţiune. Să presupunem, de exemplu, că acţiunea penală în contra unui 
perceptor pentru 'concusiune' e prescrisă.' Acâsta nu -împedică de a se porni 
in contra perceptorului acţiunea în repetiţiune a sumei nedatorile ce el 
a incasat'o. Acţiunea în 'repetiţiune resultă din un drept anterior. (guasi- 
contract) absolut neatârnat de dreptul care resultă din: delict. Acţiunea 
in repetiţiune a indebitului, care se pornesce în contra unui perceptor, 
nu implică cu necesitate ideea că s'a, comis o concusiune. Perceptorul a - 
incasat pole suma nedatorită din erdre, din scăpare din vedere. 

Tot așa pâte să fie prescrisă într'un cas dat acţiunea penală pentru 
abus de încredere și acţiunea resultând din contractul de deposit să 
remâe totuşi în piciâre. Acţiunea resultână din contract, se p6te urmări 

„îără ase atinge cu o vorbă măcar abusul de încredere care e ca lucrul 
dracului în casa popei, 

„_„ “Când e vorba nu de responsabilitatea decretată de art. 1080 codul 
-civi], ci de un delict saii un quasi-delict care concură cu o infracţiune 
penală, atunci e cu neputinţă șă se exercite acţiunea pentru delict civil . 
sau pentru quasi-delict fără să- se aducă în același timp 'la supralaţă: 
tea diunea, penală cu care ea stă în legătură. Cum se pâte, de exemplu, - 

dinaintea judecătorie citi out go art. 249 codul pena! când se var. şite din nedibăcie? VI Sdaunare pentru răniri sai lovituri săver-
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Acţiunea proprietarului în restituţiune a lucrului care i-a fost sus- - tras, se prescrie şi ea în privința vătămătorului prin trei-deci de ani, cu t6te că, acţiunea pentru furt e supusă unei prescripţiuni mai scurte. Acţiu- 
nea în restituțiune e independentă de acţiunea penală. Conclusiunile se : 

„. pot f6rte bine deduce în acestă ipotesă, nu ex delicto ci ex îllo: res. 
„Mea apud le est sine causa. Reclamantul are.să dovedâscă, ca să “și 
întemeieze acţiunea, că posesorul e de rea credință. EI va accentua dolul 
„civil şi nu va face nici o altă imputare vătămătorului D), 

Când este în cestiune regula: Le criminel tient le civil en 6tat, ca 
în casurile de mai sus, sai în casul unei achilără pronunţate de o juri- 
dicţiune represivă,: care nu pote să fie contradisă prin o hotărâre civilă 
posteri6ră, atunci nu ajunge -să se constate numai faptul in hotărârea pos- 

„terioră, şi acestă hotărâre ar fi casabilă dacă ea n'ar declara -că există 
un dol civil sati o culpă diferită de dolul penal saii “de culpa penală 2). 

'Intinderea şi modul reparaţiunei daunei causate prin un delict sait 
Prin un quasi-delict este de altminteri lăsată la apreciarea discreţionară 
a judecătorilor, cari ai să acorde în fie-care cas particular o indemnitate 
proporţională îiaptului și. intenţiunei vătămătorului ($ 1750 codul Cali- 
mach), indemnitate care va consista sati în 0 sumă de plătit, fără ter- 
men, sai cu acordarea unui termen, saii în o pensiune alimentară, sati 
în o rentă pe viaţă care pote chiar să fie declarată necesibilă, neurmă- 

„ribilă și reversibilă în profitul copiilor 3). Judecătorii sunt apoi în drept 
să prescrie și măsuri de precauţiune, să ordone, de exemplu, să se facă 

„un puț absorbitor în scop de a preveni dauna ce causâză un. stabiliment 
industrial, dar caută ca acest drept al puterii judiciare să fie pus în 
armonie. cu' dreptul puterii administrative 4). Nu se pâte aloca nici o. 
indemnitate când părţile ai renunţat la acţiunea - în daune-interese (art. 
1707. codul civil). i 

Ori-cine răspunde, în principiă, numai de fapta sa personală și noi 
ne-am ocupat până acum de acestă responsabilitate. Acţiunea așa numită 
de ejȚusis e! ejectis a dreptului roman, care deschidea o acţiune solidară 

„în contra acelora cari ocupau, ca proprietari sai iocatari, o locuinţă, din: 
“care a cădut un obiect care în căderea sa a causat o daună unui tre- 

cător, nu mai există astă-di. Trecătorul vătămaât nu pâte să urmărescă 
de cât pe acela care a aruncat lucrul saii pe persânele civil respundă- 
t6re (art. 385, No. 6 codul penal).- | | i 
„Rămâne să vorbim de presuinţiunea de culpă care există după lege = 

„10 când omitem de a priveghia perssnele puse sub priveghierea nostră; - 
20 când. omitem de a priveghia animalele n6stre, şi 30 când omitem de 
a păzi zidirile n6stre. e 

1) Demolombe, op. cît, No. 109; Aubry et Rau, IV, $ 445, text şi nota 24, 
Faptul atinge în asemenea cas intrun chip permanent dreptul de proprietate. Pres- 
cripţiunea ordinară se va aplica dar orl-cărel acţiuni care se întemeiază pe o usur- 
paţiune, când faptul constitue nu într'un chip trecător (ca destrucţiunile şi împiedicarea - 
libertăţei licitaţiune)), ci într'un chip permanent o atingere a dreptului Qe propietate . 
saă servitute. Zaronibitre, Obligations, V. art, 1382-1383, No. 49, 

9) Laurent, XX, No. 464, a | 
3) Demolombe, op. cit. No. 689, 

4) Laurent, IV, No. 151. . .
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veghierea ndstră. | ÎN 
' - Copii sunt sub priveghierea părinţilor lor, servitorii sub patronagiul 

“stăpânilor lor, elevii și ucenicii sub paza: învăţătorilor şi meșterilor. 
Legiuitorul a. decretat în consecuenţă în art. 1000 codul civil o pre- 

sumpțiune de responsabilitate a acestor trei clase de persâne. - 
_Q)..Tatăl şi mama, după mârtea bărbatului, sunt responsabili de 

prejudiciul -causat de copii lor minori ce locuese cu: dânșii, - 
R&spunderea părinților pentru delictele sai quasi-delictele copiilor 

lor se putea urmări în dreptul vechiii roman cu o acţiune noxală.: Dreptul -roman mai noii a desființat așa numita noxe datio ă copiilor. Copii se puteaii condemna direct pentru delictele sai” quasi-delictele săvârşite de dânşii ; hotărârea 'totuși nu se_putea executa de cât când exista un pecu- lium, în care: cas se putea porni după împrejurări. o aclio. judicali în contra tatălui 1), | IE: E | 
Formula art, 1000 codul. civil cit. răspunde mai bihe trebuinţei tim- pului nostru. Părinţii sunt: datori a da copiilor -lor 'crescerea cea mai îngrijită şi dar. se presupune, şi cu drept cuvânt, că-există.o culpă din partea părinţilor când copii lor minori s&verzesc o faptă dol6să sai o faptă culpâsă. - dă o a : 
„Posiţiunea  tutorului la care locuesce minorul, ori-cât de dilerită ar îi ea, în ceea-ce privesce paza minorului, de aceea a părinţilor, cari des- voltă spontan și guasi jure divino o diligenţă neobicinuită, s'a privit totuși în ţară la noi: ($ 1737 codul Calimach) ca îdentică cu aceea a părinţilor. 'Tutorul e dar Supus în privinţa actelor pupilului la aceiași „răspundere ca părinţii 2), - Sa o. In cas de despărțenie, responsabilitatea isbesce pe acela din soți, căruia i S'a încredinţat paza copilului, care a comis' delictul sai quasi- delictul, - ă SE 

-* Emanciparea, atât cea tăcută, care resultă. din căsătorie, cât și cea. . expresă, face să înceteze răspunderea părinţilor, căci datoria de pază și de crescere fiind un elect al puterei părintesci și emanciparea punând un capăt puterei părintesci, în minut ce încetâză causa trebue să înceteze și eiectul. Nu putem să admitem pe cale de deducţiune. și analogie pre- Sumpţiunea. în contra părinţilor că ei ai încuviințat prea ușor emanci= parea copiilor lor3). | o | a - Majoritatea autorilor distinge totuși arbitrar între emanciparea tăcută ȘI cea expresă, susținând că cea dintâi exclude responsabilitatea părin- ţilor, iar 'cea da doua nu. a DN . „ Resposabilitatea apasă asupra părinţilor şi când copii lor, în loc să locuiască cu denşii, duc.o viaţă vagabondă sai vieţuesc lără pază acolo unde ei își fac studiile lor; dar presumpţiunea de: culpă nu se mai aplică părinţilor când r&spunderea lor e înlocuită într'un chip permanent prin aceea a învăţătorilor şi meșterilor, | e 
A Gluck, „Pandecte, X, $ 1712 în fine, pag, 416-417, e e Zach /epreade asupra art, 1384 codul Napoleon; Larombitre, V. art. 1384; No. Gj UI, » nota 7; Aubry et Rau, IV, Ş 447,- nota 7. — Contra: Demo. dombe, op. cit., No. 590; Laurent, XX. : 3) Laurent, XI, No. 558. , Să, De i 

1. Dauna: causală prin nepriveghierea personelor puse sub pri-
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Tatăl și mama sunt apăraţi de răspunderea în cestiune când ei 
dovedesc că nu există nici o culpă din parte-le, că copilul era ttrit de 
o răsc6lă populară, sai înrîurit de un natural viţios pe care nu'l putea 
schimba nici bunele exemple, nici crescerea cea mai îngrijită (art. 1000, 
alin. ultim), . -- a _- e 

b) Stăpânii şi comitenţii sunt. responsabili de dauna causală dă ser- 
vitorii şi presupuşii lor în luncţiunile ce li sait. încredinţat. 
i Acţiunea în contra stăpânilor pentru culpa servitorilor lor nu avea 
loe sub stăpânirea codului Câlimach de-cât: 10 dacă stăpânii înșiși ai 
“ocasionat dauna; 20 dacă ei ai tocmit. servitori fără atestate sai ati 
omis a' exercita asupra lor priveghierea ce incumbă fie-cărui părinte de 
iamilie, și 30. dacă.ei ai luat în servicii cu bună sciință servitori răi şi 
periculoși ($ 1740 şi 1741 codul Calimach). | 

Responsabilitatea stăpânilor și a comitenţilo» decretată de art. 1000 
codul civil stă în legătură organică cu acâstă concepţiune a lucrului care 
s'a săpat adânc în deprinderile și legile vechi ale ţărei şi nu cu comen- 
tariile lui Polhier care aşeză acestă responsabilitate exclusiv în categoria 
culpei în. eligendo. i | ” . 

Laurent se conduce de acestă de pe urmă idee câre pe noi nu 
ne privesce, dar şi el recunâsce că ea duce la consecuenţe îatale. Să se 
întrebe în adevăr femeile de menagii dacă ele aii alegerea servitorilor 
lor ? Să se întrebe labricanţii dacă ei pot alege pe lucrătorii lor luând 
pe cei mai capabili şi pe cei mai morali? Timpul se apropie unde ser- 
vitorii şi lucrătorii vor face legea stăpânilor şi comitenţilor. In acestă 
ordine de lucruri presumpțiunea 'culpei, pe care e- întemeiată rigorea 
legei, nu mai are raţiunea de a îi. lată excepţiunea la o regulă care nu 

E compârtă nici una, Neputinţa constantă de a împiedica faptul. vătămător 
se asemănă cu forța majoră şi îorţa majoră nu dă nici o acţiune aceluia 
care e jertfa ei?). ! - o - 

Ori-cât de hotărâtore ar îi părerea'lui Polhier pentru interpretarea 
dreptului îrancez, chiar când ea -ar duce, cu în casul nostru, până la mar- 
ginea prăpastiei, noi avem să căutăm, în cas de dubii, elementele con- 
vingerei n6stre, nu în oraculele dreptului. vechiii îrancez, ci în preceptele 
dreptului nostru anterior. . - | 

- Aceiaşi formulă legislativă (art. 1000 codul civil şi 1384 codul 
Napoleon) nu are acelaş înţeles în România şi în Francia, căci ea se 
-absârbe într'o parte şi în cea-laltă în substanța naţională, şi capătă o. 
“col6re locală... ia | 

- Se deduce din art. 1384 codul Napoleon, alin. ultim, & coutrario 
că comitenţii şi stăpânii nu sunt admişi a dovedi in apărarea lor că: ei 
nu puteai să împiedice faptul vătămător, căci așa se înţelegea. lucrul din 
dreptul vechiii îrancez şi numai acâstă interpretare e conformă în Francia 

“cu dreptul comun tradiţional 3). 
„Acestă soluţiune nu pote să găsescă favore la noi în ţară, căci ea. 

e necompatibilă cu dreptul nostru anterior. Aa o 

  

1) Compar. Gluck, Pandeiicten, x, '$.718 in fine, pag. 418. 
2) Laurent, XX, No: 588. - | | : 
3) Laurent, “XX, No. 588..
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Argumentul a contrario e decisiv numai când există o rațiune - 
care îndreptăţesce deosebirea şi când cu ajutorul săi ne întâreem la 
dreptul comun, şi regula de drept comun este din contră că ori-cine 
se pote sustrage de la răspunderea de daune-interese dovedind că vătă- 
marea vine de la 'o forţă majoră (art. 1082, 1083) saii că ea s'a întâmplat 
fără culpa făptuitorului (arg. art. 1156 și 1434 codul civil). ” 

Soluţiunea ce ni se impune este dar că art. 1000, alin. ultim, . 
codul civil coprinde o normă generală, că el cit6ză numai ca exemple 
(verba enuntiativa) că tatăl şi mama, institutorii și artisanii sunt apă- 
rați de responsabilitate, dacă probâză că “mai putut împiedica îaptul | 
vătămător, că el nu înţelege a hotărâ contrariă pentru stăpâni și comi- 
tenţi (unius posilio non est exclusio alterius) ” N 

“Din tăcerea legei reese mai cu sâmă în casul nostru o întărire a 
regulei în dreptul comun, de 6re-ce și precedentele nâstre legislative 
graviteza câtre acestă soluţiune ($ 1740 codu! Calimach). 

Stăpânii şi comitenţii sunt răspundători de: dauna causată de ser- 
vitorii. şi presupuşii lor în funcțiunile ce li sai încredințat. Faptul ce 
se comite cu ocasiunea, unei iuncţiuni e şi el un act de exerciţii a 
luncţiunei. Importă.a se examina în fie-care cas „particular dacă servi- 
torul a lucrat sai nu în exerciţiul funcţiunei sale, de exemplu dacă îocul 
a fost ocasionat de servitor în: momentul: când el îndeplinea un act al 
serviciului s6i, saii dacă îocul a fost causat prin îaptul personal al 
servitorului și neatârnat de serviciul la care el a fost întrebuințat. Nu 
se pâie presupune că servitorul e în exerciţiul serviciului săă prin aceea 
chiar că el locuesce cu stăpânul săi, căci o asemenea răspundere ar 
adăoga la textul legei într'o materie unde responsabilităţile sunt de 
drept strict 1). - a - 

- Stăpânul şi comitentul sunt r&spundători de culpa servitorilor și a 
prepușilor lor, pentru că se. presupune că ci ati omis de a exercita prive-. 
ghierea care incumbă fie-cărui părinte de familie. ” - lesponsabilitatea înceteză dar când stăpânul: sai comitentul se 
găsesce iaţă în faţă cu un meseriaș saii: specialist, a cărui. artă îl face 
neatârnat de cel ce “1 însărcinză cu o lucrare, alară numai dacă ei i-ai 
reservat privegherea. . . - LL 

Răspunderea stăpânilor şi a comitenților are loc nu numai cu privire 
la cei d'al treilea, dar și cu privire la prepușii și lucrătorii lor, pentru 
dauna ce a causato unul altuia în execuţiunea lucrărei care le era încre- 
dințată în comun. Dar ci nu răspund de accidentele întâmplate lucrăto- 
rilor lor în. execuţiunea lucrărei la care ei Y-aii întrebuințat, dacă ei nu: se lac cu acestă -ocasiune culpabili de o imprudenţă care le este personal 
imputabilă. -. RE a 

Statul, ca ori-ce' comitent,-e r&spundător de dauna causată de 
servitorii săi în funcțiunile ce li -s'ată incredințat.. Natura proprie a res- 
ponsabilităţei statului -se pte. readuce la următerele principii: Statul. - rEspunde de dolul mandatarilor s&i, în oposiţiune: cu un minor care nu răspunde. de. dolul tutorului s6ii, căci sistemul politic de epitropisire e. definitiv părăsit, societatea se ajută singură și statul. modern nu se mai 

  

1) Demolombe, op. et loc. cit., No. 617. .
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pote asemăna cu un minor. Unde e vorba de neajunsuri, cari se nase 
din așezămintele organice ale statului, societatea e datâre să încheză- 
şuescă buna credinţă a organelor publice. Acestă răspundere mai mare 
_încordeză priveghierea şi controlul, şi dauna materială ce. o suieră socie- 
tatea în urmarea acestei responsabilităţi e cu prisos r&scumpărată prin 

„ încrederea ce se recâștigă pentru așezămintele statului. Societatea nu 
1 pote însă lua asupră-şi răspunderea pentru judecătorii înamovibili cari 
sunt sustrași controlului şi privighierei ei1). Același principii se aplică 
și proiesorilor. Profesorii, odată numiţi, exercită funcțiunile lor ca organe - 
ale suverantăţei naţionale, şi nu ca nisce servitori cari pot primi ordine 
de la stăpânii lors), oo e 

Nu numai statul dar ori-ce persână juridică - are în dilele n6stre 
mai mult caracterul unei persâne reale, care se ajută singură, de cât a 
unei pers6ne fictive. Societatea în comandită e dar răspundătâre de dolul 
girantului societăţii 3). | | 

c) Institutorii şi meșterii sunt răspundători” de dauna câusată de 
elevii şi ucenicii lor în tot timpul ce se găsesc sub a lor priveghiare. 

R&spunderea institutorilor şi a meșterilor e într'o privire mai întinsă 
de cât aceea a părinţilor, căci ei răspund și de dauna causată de elevii 
saii ucenicii lor 7najori. Cei ce dai numai lecţiuni. o oră sai mai multe 
ore pe di nu sunt răspundători, căci ei nu aă însărcinarea de a prive- 
“ghia pe elevii lor într'un chip permanent. 

__ Dauna întemplată puţin timp după intrarea elevilor saii ucenicilor 
sub priveghiarea istitutorilor și a maşterilor se -pâte atribui relei cresceri 
ce ei au primit'o în casa părintâscă şi răspunderea isbesce atunci numai 
pe părinţi. , 

« R&spunderea institutorilor şi a meșterilor încetză când se stator- 
nicesce că ei nu erai în stare să împiedice faptul vătămător (art. 1000, 
alin. ultim). 

" Râspunderea părinţilor, a stăpânilor, a institutorilor, nu se întinde 
la amendele pronunţate pentru un delict, esceptându-se casul unde o lege 
specială derâgă la acestă regulă (ca de exemplu art. 197 legea vamală), 
nici la plata obiectelor supuse la confiscare cari nu ar îi representate. 

- Când persona vătămată pornesce acţiunea sa în contra pers6nelor, 
enumerate în art. 1000. codul civil, acţiunea trebue să fie purtată înaintea 
tribunalului civil, chiar când faptul” văt&mător ar constitui un delict penal. 
Pâriţii pot :chiema în garanţie pe autorii iaptului vătămător. 

- 1) Laurent, XX, No. 444 şi 593, — Statul ca putere politică nu e r&spundător; 
dar, şi ca atare, el e responsabil când; usând de dreptul săi, el aduce altuia o vălă- 
mare, care trece peste măsura comună a incomodităței tolerabile, de exemplu când , 

„se ordonă dărâmări şi inundări pentru apărarea unel fortereţe în prevedere numa! a 
aşezărer viitâre a fortăreței (Laurent, XX, No.'425), Să nu se opue că nu trebue să 
distingem statul ca putere politică şi statul ca proprietar, din causă că nu se pâle face 
nicl-odată abstracţiune de misiunea politică a statului (Laurent, op. et loc, cit, No. 
420), căci, după definiţiunea lui Aristofele, nu se pote face nici-odată abstracţiune 

-. nici de misiunea politică a individului şi 15tă lumea recunosce că individul: are, pe 
lângă drepturile sale politice, şi drepturi private. 

2) Laurent, XĂ, No. 515. - . „ _ 
3) De altă părere e Renaud, Die Commanditgeselischaften,. pag. 366—361, că 

acţiunea are loc în contra societăţii numai întru cât ea s'a îmbogăţit prin do! (actio 
de în rem verso). , 

AL. Degr& 34
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“Când, din contra, partea vătămată chiamă în judecată direct pe . 
vătămător, ea pote în acelaş timp să pornescă o acţiune accesorie în 
contra persânelor enumerate în art. 1000 codul civil, și acestă acţiune 
pote să îie -purtată . dinaintea tribunalului penal, dacă faptul vătămător - 
constitue un delict penal. . a aia | 

„ Acţiunea în. responsabilitate resultând din art. 1000 codul civil, e 
supusă când la prescripţiunea, ordinară, când la  prescripţiunea, specială 
instituită de procedura penală, după distingerile ce s'a făcut maj . sus, 
Art. 693 proc. penâlă se aplică atât acţiunei în - responsabilitate care 
resultă din art. 998 şi 999 codul civil, cât şi acţiunei in daune-interese 
care resultă din art. 1000 codul civil. Termenii acestor articoli sunt gene- 

-rali şi absoluți. Rațiunea este aceiaşi, 
2. Dauna causată prîn nepriveghiarea animalelor. | E 
Art. 1001 codul civil, care normâză -răspunderea pentru neprive- 

ghiarea animalelor, are coprinderea următâre:  _.. | 
„_ «Proprietarul unui animal, saii acela care se servesce cu dânsul, - 

în cursul serviciului, este responsabil de prejudiciul causat de animale, . 
saii că animalele se ailă sub paza sa, sai că ati scăpat». 

Proprietarul e dator să păzâscă animalul ce 71 întrebuinţeză. Când 
un animal, care n'a îost zădărit sai aţiţat la acesta, caus6ză o daună, 
se presupune că proprietarul saii acela care se servesce de dânsul nu "1 

"ţine în bună pază. De 
Motivul raţional și juridic al. acestei responsabilităţi este că acela - 

care are iolosul, tot acela trebue să pârte și incomoditatea. | 
„Nu avem să deosebim daca animalul'a causat dauna. contra natu- 

ran sau secundum nalurăm sui generis, adică dacă, de exemplu, un 

N 

„ câne îţi rupe surtucul saii te. mușcă (aceea ce nu este -potrivit cu natura” 
speciei .sale), saii dacă el îți mănâncă o bucată de carne ce tu o aveai 
expusă spre vindare (aceea ce este potrivit cu natura speciei sale). 

Teoria romană, care coprindea 0 asemenea deosebire, era înriurită 
întru acesta de filosofia stoică 1), Stoicienii priveati ca o nedreptate numai 
aceea ce este în contra naturi. .: Sa 
„Acţiunea în reparaţiune pentru dauna causată de animale se numea 
la Romani aclio de pauperie. Fundamentul acestei acţiuni nu: era atât 
culpa presupusă a proprietarului, cum susţin unii, ci un delict, nozia a 

. animalului. Din acestă premisă decurgea dreptul proprietarului de a se 
apăra de răspundere prin părăsirea animalului (noza datio), stingerea 

-acţiunei prin mortea animalului, dreptul de a porni acţiunea în contra 
aceluia care e proprietar al animalului (noza capul sequilur), disposi- 

_ţiunea în îine că, când două animale se vattmă reciproc, reparaţiunea 
“nu are loc: pentru animalul agresor 2). o : , 

“- Codul: Calimach admite ca causă a responsabilităţei pentru dauna 
“causată de un animal numaj culpa, fie aceea a proprietarului care a omis 

A 

  

1) Pothier, Pand. Justin., |, titlul 1, Si duadrupes pauperiam fecisse dicatur No. 2, nota d, app. Gliick, Pandecten, x, pas 2s8. 1 Î di f | 2) Demolombe admite (curios lucru!) acestă distingere (XXXI, No. 649) fără să admită premisa din care ea decurge, adică deosebirea dacă animalul a urmat instinctului stă sai s'a depărtat de obiceiurile sale naturale (No. 648). a  
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Codul nostru actual admite Și el ca causă a responsabilităţei pentru 
- dauna” causată de animale culpa “presupusă a proprietarului unui animal - 

saii a aceluia. care se servesce cu dânsul, - 
„Teoria romană: s'a înlocuit ast-iel prin o' teorie - diametral opusă. .. Proprietarul saii posesorul pu. se mai pote apăra dă răspundere prin o, 

. , € ia „Roz dalio, prin părăsirea animalului. 

““un animal domestic, dar şi de dauna causată de un animal sălbatic 2), 

de prejudiciul causat prin ruina edificiului, când ruina este urmarea. 

„ Legea supune la răspundere şi pe acela, care se servesce de animal. 
-Jurisprudenţa înţelege acâsta în sens larg, în acest înţeles adică .că r&s- 
„punderea incumbă aceluia sub paza căruia. se găsesce “animalul, prin 
„urmare nu numai locatarului, comodatarului, dar și păzitorului însărcinat” - 
fimpurar cu privegherea animalului. - i 

„Art. 1001 cit. dispune că proprietarul unui animal, sai, acela care 

a ţine vita. în bună pază, sâii culpa aceluia care a zădărit vita (Ş 1745 codul. Callimach și $ 1320 codul austriac). - 

„_-se servesce. Cu dânsul, în cursul serviciului, este r&spundător de preju- 
diciul causat de animal. Când dar cine-va are usul animalului, acţiunea . 
în reparăţiune se pte îndrepta numai în contra- lui şi pâritul nu se 
bucură de vre un recurs în garanţie în contra proprietarului. Este vorba 

“ în adevăr de o acţiune alternativă și nu de o acţiune colectivă, 
i Proprietarul și. posesorul sunt apăraţi de răspundere dacă ci prob6ză 

că -nu le era cu putinţă să împiedice faptul vătămător 1), 
Proprietarul saii posesorul răspunde nu numai de dauna causată de 

„.. Venatul nu e proprietatea nimănui și dauna causată de vânat nu e 
“ «dar. imputabilă :nimă&nui.: Când însă concură 0 culpă personală a proprie- 

tarului pământului pe-care se găsesce vânatul,.de exemplu când el lasă. 
“să se îmulțescă vânatul până la punctul de a îi vătămător păminturilor 
vecine, atunci se aplică art. 959 'și.999 codul civil.: N 

„Art, 1001 cit. e aplicabil -porumbeilor din porumbărie, albinelor, cari 
se reîntore la stupii cu roi 3), iepurilor de casă, căci porumbeii, albinele,. 

"iepurii de casă 'ait -un stăpân, care trebue să răspundă de dauna câusată.. 
„3. Dauna causată prin nepaza lucrurilor. i 
Art. 1002 codul civil, e o aplicare specială la zidiri a regulei aşezate - 

-de art. 1000 codul civil că omul răspunde de dauna causată de lucru- 
1 a 'sa,'de exemplu de explosiunea unei mașini, de rile ce sunt sub paz; t j 

căderea unui copac, de căderea pămintului, etc; - | | 
- : «Proprietarul unui edificiit— dispune art. 1002 cit.—este responsabil 

y 

= dipsek de întreţinere, sai a unui viţii de construcţiune». . + 
ST - . . - . - 1) Laurent, AX, No. 626. In. sens opus Demolombe, op. et loc. cit, No. 634. : 

2) Unele legislaţiunt penale” ($ 388 urm. codul penal austr., $ 345 codul penal 
prus şi 8 8367 No. 1], codul penal germ.) pedepsesc cu amendă -saă închisdre pe 

“acela care țin animale 'sălbătice sati păgubitore fără autorisare poliţienescă sau nu le 
ține în bună pază. 

E 3) Ihering,. Gesammelte Aufscitze aus den Jahrbiicheru fir die Dogmatil 
des heutigen Rom. und Deutschen Privatrechis, No. 51,-citeză o decisiune a, tribu- 

“nalului din Francfort. au der. Oder, care a hotărât' contrariul. Acestă sentință pare a .- 
"- fi dată sub imperiul unei legi care admite deosebirea dreptului roman între dauna ce 

o'face un animal în potrivire cu natura speciei sale şi dauna ce 0 face un animal în 
nepotrivire cu natura speciei sale. Albinele, cari mănâncă zahărul care se află lao 

" „fabrică de zahăr, causâză o daună în potrivire. cu natura speciel lor. . 
a 

,
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Proprietarul este r&spundător de căderea întâmplată în cursul con- 
strucţiunei. a Sa 

“Proprietarul e răspundător către vecini și trecători. Răspunderea 
sa către locatar şi usulructar se regultză după principiele cari cârmuese 
culpa contractuală. Na ” Si 

„- Poliţia e îndrept să constringă pe proprietarul zidirei care ame- 
nință căderea, să o razeme, să o repare, sai să o dărâme (art. 384. No. 
5, codul penal). | a - | a a 
- „Vecinul nu pâte să ceră de la proprietarul zidirei derăpănate' o 
cauţiune pentru dauna eventuală ce va causa: căderea, nică a'l acţiona 

„să repare -saă să dărâme zidirea. Cauţiunea damni înfecti a dreptului 
roman -nu e cunoscută dreptului nostru. ' - a 

Culpa în contrahendo. . 

. Răspundere de daune-interese la, contractele nule saii la raporturile convenţionale 
în formaţiune. : : 

„ Gorespondența telegrafică a născut fenomene juridice, cari nu se 
pot judeca cu măsura obicinuită., Cităm casul: următor care a lăcut un 
sgomot mare în Germania : , | ă 
„Un. bancher. din Colonia telegrafisză unui bancher din Franctort 

-să vîndă, (verkaulen) nisce obligaţiuni. la telegramă se scrie din greșelă 
«kauien» (a cumpăra), şi bancherul din Franctort cumpără în consecuență 
o, cătime mare de obligaţiuni. Cursul obligaţiunilor cumpărate scade con- 
'siderabil imediat după acesta. Bancherul. din Colonia - dovedesce ca a 

- dat mandat să se vindă, iar nu să se. cumpere, şi bancherul din: Fran- 
clort, victimă şi el a erdrei, pornesce o acţiune în reparaţiune în con- 

„„* tra bancherului din Colonia. ste întemeiată: acestă acţiune ? 
„_ Laurent citeză un cas analog din "repertoriul jurisprudenţei fran- 
ceze și el aprobă decisiunea Curţei din Amiens, care a respins acțiunea... 
"Cei de al treilea, dice acest eminiment autor, de şi de bună credință, nu. 
„Bote avea acţiune în contra mandantului, atunci când mandantul dovedesce 
că el n'a dat putere. mandatarului de a trata; în realitate nu este mandat, 
«numai administraţiunea telegrafului, care din isnorență sai din imprudenţă 
a indus pe părţi în erdre, ar trebui să fie r&spundătâre, și ea nu r&s- 
punde nici cum. De aici: resultă că ori-ce contract încheiat în virtutea 
anei telegrame, e condiţional, adică supus condiţiunei că telegrama e. - 

„- reproducţiunea esactă a -minutei 1. 
Contractul e.în adevăr neexistent și pare a fi paradoxal de a se: - 

admită totuşi o'acţiune în reparaţiune resultând din contract. Numai prin 
un contract care s'a indeplinit real, dice TVâichter 2), putem să îim înda- 
toraţi Ja o diligență 6re-care, iar nu prin un contract nul, care nu are nici o existenţă. Mai mulţi autori pretind fără cuvânt, observă Saviguy, |. că vingătorul, care se înșelă, răspunde de greștla sa.- Greşela nu-este o 
causa obligalionis, cum este irauda în general. Numai în casul unui 
contract - adevărat (nu şi în casul unui“ contract nul) -există o causa 

  

1) Zaureut, XV, No, 495 şi XXVIII, No. 59... 2) Wăâchter, Pandecten, II, $ 185, nota 51. S  
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”. obligalionis şi obligaţiunea, care resultă dintr'insa, pâte fi schimbată sai îngreuiată prin greșelă, -ca şi prin iraudă D), . 
„Credem totuşi că proposiţiunea contrarie este singură adevărată. 
Scopul de căpetenie al. contractului e fără indoială execuţiunea 

obligaţiunei ; dar, dacă acest scop nu mai este realisabil din causa lipsei 
unei condițiuni esenţiale cerută pentru acâsta, atunci dicem că contractul 

„este nul. Contractul incetâză atunci de a îi valabil, în. cât se atinge de 
- scopul s&ă principal, dar dânsul rămâne producător de electe juridice, 
în ceea ce, privesce alte obligaţiuni accesorii : restituirea lucrului, arrha, daune-interese. - o a 

“Fie-care contrahent trebue să respundă de consecuențele păgubitâre 
ale credinţei ce el a tredit'o în cocontrahentul săi că contractul are să 
se iîndeplinescă, dacă îndeplinirea se exclude printr'o causă, pe care 
cocontrahentul nu. o .cunsce și nu e dator să o cunâscă 2). 

„Nu există în asemenea cas o culpă în concreto din partea 
contrahentului, care a trezit acestă încredere, dar există o. culpă în 
absltracto. - Me , A — 
 Mandantul, de exemplu, chiar neatârnat de vre-o: culpă din parte-i, 

e dator să repare dauna ce mandatarul a sulerit'o prin afacerea cu care 
el îl însărcinase.. Culpa în abstraclo a mandantului e o causă de 
responsabilitate civilă. Mandantis culpam .esse (dice Africanus) qui 
lalem servum emi sibi mandaveril. Puțin importă că mandantul nu 
cunoscea viţiele sclavului.“EI trebuia să le cunbscă şi negligenţa lui nu. e 
scusabilă. -- o | i - . 

„Cumpărătorul are de asemenea neîmpedecat de nulitatea vindărei, 
“(nulitate causată prin împregiurarea că obiectul vindut -este ecctra 
commercium, saiă strein) o acţiune în daune-interese în contra vindătorului 

„nu pentru dol saii pentru 0 vătămare aquiliană, ci quasi ex emto (L., 
„62 Dig. De contrahenda e;ntione, 18,1. Instit. $ 5, De emt. et vend. 

3, 28. L. 8, Ş'1, D. De relig. 11, 7. L. S și 9 De hered. vend. 18, 4). 
Codul Napoleon coprinde o disposițiune anal6gă. Vindara lucrului 

altuia e nulă, după art. 1599 codul Napoleon, dar ea pâte da loc la 
daune-interese, dacă cumpărătorul a ignorat că lucrul e strein. - 

| Vindătorul rămâne răspundător în acest cas chiar dacă ar dovedi 
că e de bună credinţă sai că'nu putea să împiedice vătămarea.: Răspun- - 

-- derea vîndătorului nu resultă în acâstă ipotesă din art. 998 codul civil 
"(culpa extra-contractuală), ci din art. 1080 codul civil (culpa contractuală), 
căci, art. 1599 codul Napoleon dice formal că vândarea.dă loc 'la 

"daune-interese 3)... a _Z e 
Diligenţa ce se cere de la contrahenţi (art. 1080 codul. civil). se 

“aplică dar nu' numai la contractele real îndeplinite, dar și la raporturile. 
"convenţionale ce sunt a se-iorma, şi există o culpă în contrahendo din 
partea. debitorului prin aceea chiar că el na examinat, înainte de a se 
lega, dacă. este în puterea sa de a indeplini cerinţele trebuinci6se pentru. 

N 
-- 1) Savigny, System, II, $ 138, lit. €,. , aa E 

. 2) Windscheid, Pandecten, ediţiunea a treia, VII, $ 307, nota 5. Compar. şi 8 
315, nota 7. Autorul, care combătuse îu ediţiunile anteridre ale operei. sale părerea * 
lui Thering, '$I-a însuşit'o în ultima ediţiune, , 

- 3) Laurent, XXIV, No,'124.
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încheerea unui contract valabil : capacitatea subiectivă, capacitatea obiee- * 
“tivă şi,o declarare de voinţă neviţi6să. e : 

« Juriştii francezi n'a conceput acestă cestiune în t6tă generalitatea 
ei şi: numai Rivier, proiesor la Bruwelles, observă că se numesce interes 
contractual negativ, după Ihering, interesul care răsare de acold că un 
contrahent a credut în îndeplinirea unui contract, care nu s'a îndeplinit 1). 

Intâlnim totuși în monumentele jurisprudenţei şi ale şelei îranceze 
fărîmituri ale adevărului, cari ne lasă să vedem clar că şi ea graviteză 
către acestă soluţiune.. E a i 

„... Un cas de aplicaţiune caracteristice a regulei de mai sus, este r&s- 
punderea de daune-interese a olerentului, care 'şi. revocă oferta de a 
contracta 2). | ÎN DI 

„> Juriștii francezi recunose că, dacă acela care a primit scrisârea 
care coprindea oferta, a lăcut, în ignoranţa in care el'era despre revo- 
carea sai stingerea acestei oferte, Greşi-cari cheltueli, sai. dacă el a 
îi cercat o'daună, nevîndână, de exemplu, măriuri al cărora preţ a scădut:. 
mai pe urmă, va trebui să fie desdaunat saii de. către oferent, sai de 
către moștenitorii săi 3). Numai. Laurent nu împărtășesce acâstă părere. 
Nu ajunge, dice el, pentru întemeiarea acţiunei în reparaţiune, care 
resultă: din arț..1882 codul irancez (at. 998 codul român), ca să existe 
un iapt 'vătămător, ci, pentru acesta, se mai cere să concure'0 gre- 
şelă, şi acela care revâcă oierta de-a contracta face us de dreptul 
săi şi nu comite nici cum. o greșelă 4). Dar, dacă nu. se pâte imputa 
oierentului, care 'şi revocă oferta, o greșelă aguiliană, aceea -ce este 
adevărat, nu este el 6re, întrebăm, dator, ca și vîndătorul lucrului altuia 

1) Rivier, în Holtzendorff's Rechstlexikon, V? Interesse. N - 
. „2) Contractarea între absenţi nu pote să aducă nici o dată o vătămare oblatului, 

„adică aceluia cul se adres6ză oferta, în: sistemul adoptat de art. 320 vodul comercial 
„german. Revocarea esle. eficace, după acest articol, numai dacă ea ajunge înainte sau odată cu oferta. După'codul. nostru, din contră, revocarea e eficace, dacă ea 
ajunge înainte de acceptare. Părerea Qomnitbre admite că oferta se pole revoca până 
în momentul cână acceptarea ajunge la cunoscința oferitorului. Contractul e, după 
acestă părere, numal în 'casuri : excepționale perfect prin o simplă acceptare făcută  - 
(vedi art. 1553 codul civil); aşa la comandele sat comisi6nele cari după întențiunea / 

- expeditorului, urmeză a se executa nemijlocit, 
la un ciobotar o pereche de ciobâte sai când se comandă o. marfă la un negustor. 
Noul cod. comercial italian (art. 35) s'a condus de acest de pă urmă chip de a "vedea. : Demolombe- crede că contractul devine în principii chiar pertect prin simplul fapt 
al acceptărere Art. 100 codul comercial francez (art. 96 codul comercial român) “vine, » “5e pare, în sprijinul aceste interpretări (Demolombe, XXIV, No. 15). D. Windscheid (Pandecten, ÎI, $ 306) distinge. Părerea domnitâre, dice: ef totuşi (nota 6), admite că 
obligaţiuaea nerovocabilă' a amândoror contrahenţilor se - nasce în. acelaşi moment - 
precis, şi autori! se cârtă numal între dânşii care este acest moment. Dar (aşa raţioneză - - 
Windscheid) acesta este fals. Trebue dia contră să deosebim cele două laturi ale contractului liberal: oferentul e legat îndată. ce se declară acceptarea; acceptantul -. 
din contră, abia în momentul când. acceptaţiunea a ajuns la cunoscința oferentului. 
Thol respunde (Handelsrecht, |, $.57) că este în contra «a oil-ce ordine> ca ofe- rentul să se privescă ca legat înaintea acceptantului. Ca să fie aşa, ar trebui să existe un text formal ca $ 320. codul comercial german. Gr. G, Păucescu (Tratatul: Obliga- țiunilor, I, No, 37—39) înclină căfre părărea lu! Windscheid. AR 3) Aubry et Rau, IV, -$ 343, text şi nota 17; -Demolombe.. XXIV, No. 71; Harombitre, I, ărt. 1101, No. 24. | e . 4) Paurent, XV, No. 481. Du ie 

  

4 "7 

îndată, de exemplu când“ se comandă - 
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să cundscă, şi să prevadă dauna ? Laurent admite (v. supra) .că greşela 
vînqătorului, care vinde lucrul altvia, e o .culpă contractuală. Nu trebue . 
Gre să considerăm şi laptajoferentului, care Și revâcă olerta şi causâză - 

- printr'acâsta .0 daună oblatului, ca o culpă contractuală ? Nesciinţa ote-: 
- rentului că revocarea va causa o daună oblatului este ea mai scusabilă 

4 de cât aceea a vîndătorului, care răspunde de viţiele ascunse, chiar şi - 
când nu le-a cunoscut (art. 1854 codul civil)? Oferentul era dator să 
prevadă că oblatul a început pâte deja execuţiunea contractului sau că 

“el, încredendu-se în oferta sa, a refusat o altă ofertă, . . 
--Un alt cas de aplicaţiune, unde se preciseză regula de mai sus, este 

acesta: Respunderea datornicului, care nu execută obligaţiunea sa, înce- 
teză, după lege, dacă el dovedesce că neexecuţiunea provine din o causă 

” streină care nu "ieste imputabilă. Intrebarea este dacă acest principii . 
se aplică şi în cazul când imposibilitatea provine din o eausă personală 

" debitorului, de exemplu când el promite că va presta într'un termen îix 
un lucru, care se găsesce obicinuit -la ori-ce negustor, care însă peste 

„tâtă aşteptarea: s'a sleit la tâte prăvăliile? Şcâla franceză răspunde, şi 
noi nu putem de cât să aprobăm acâstă soluţiune, că datornicul e în 
culpă, pentru că 7a -excaminal, înainte de a se lega, dacă era în 
pulerea sa de'a îndeplini ceea ce promilea 1), Aa 

-În easuistica dreptului îrancez se mai găsesc și alte soluţiuni. cari 
“se pot subsuma sub regula de mai sus, Un minor de aprâpe 25 ani (minor 

„după legea ţărei sale). se află în trâcăt în Francia, unde majoritatea se .. 
împlinesce la vârsta de 21: de ani, închirieză la băi o casă, mănâncă pe 
credit la birt, sub-scrie un bilet la ordin, ete., și tutorul relusă de a plăti 
datoria. Contractul e nul din cauza lipsei capacităţei subiective şi Sar 

părea că. nu pote să fie vorba. nici de răspundere de daune-interese,“căci: 
qui cum: alio contrahil, vel esi vel debel esse non îgnarus conditionis 
ejus (L. 19, Dig. 50, 17). Creditorul'trebuia să se' intormeze, el trebuia să 

- cun6scă că cocontrahentul săi e minor, şi el nu se pâte dar apăra dicend. 
“că ignora condiţiunea cocontrahentului săi. La acest brocard, care nu - 
are însemnătatea unui argument precis, se pbte răspunde cu un alt bro- 

„card, care ”] intirmă : e..:.publice paterfamilias (major) plerisque vide- 
“balur, sic agebat, sic contrahebat (L. 3, Dig. 141, 6)». S'a admis în conse- 
cuenţă că obligaţiunea, de şi anulabilă după statutul personal, e totuși 
eficace, pentru că convenințele internaţionale nu reclamă o asemenea, 

“concesiune extremă 2). Acestă motivare e censurabilă. Motivul adevărat 
„de a decide, pe care singur se p6te solid întemeia acestă -soluţiune, este 

-- că, de şi.nu se pâte face abstracţiune în acest cas de statutul personal : 
strein şi de și după acest statut obligaţiunea în cestiune este a'se privi 
ca nulă, datornicul rămâne cu' tote astea răspundător,: de Gre-ce 'el era 

„. dator să examineze înainte de a se lega dacă este în puterea sa de a 
_ îndeplini cerinţele trebuinci6se pentru încheiarea unui contract valabil. 

Inducţiunile ce ai tras jurisprudenţa şi doctrina iranceză din faptele ” 

> +1) Demolombe, XXIV, No..550; Laurent, XVI, No. 255. Compar. Jhering, op. 
et loc. cit., pag. 360. D. Jhering nu scie, se pare (op. et Joc, cit, pag. 365), că teoria! 
sa capătă o întărire. surprindătore prin textele legel franceze şi prin interpretarea ce:se | 
dă acestor texte. „. | - e: 
2) Aubry et Rau, |, $ 31 text şi notele 31 şi 32; Demolombe, 1, No. 102,
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de mai sus, cari se subsumă tâte sub regula n6stră, sunt contradicătâre 
în sine. Sa admis că la vindările nule (vindarea lucrului altuia, de exem- 

plu) acţiunea în daune-interese resultă din contract, şi apoi, în oposi- 
țiune cu acestă premisă, că obligaţiunea oierentului care “și revocă oierta 
resultă din un quasi-delici, şi în fine, în oposiţiune şi cu acâstă de pe 
urmă premisă, că dauna causată prin 0 greşită comunicare ielegrafică a 
oiertei nu e imputabilă oferentului. | Ci | 

Ca să avem un punct de vedere teoretic superior care să pue în 
armonie t6te aceste'punete de vedere practice contradicitore, ca să 
deducem din practică un raţionament riguros şi exact, e neapărat să ne. 
conducem de acâstă regulă: că la raporturile convenţionale cari sunt a 
se îorma, se sub-înțelege condițiunea că datornicul va examina, înainte 
de a se lega, sub pedâpsă de daune-interese, dacă este. în puterea sa de 
a îndeplini cerinţele trebuinci6se pentru încheierea unui contract valabil: - 

ţi6să, statornică. 
- Acâstă concepţiune a lucrului, după care condiţiunile: jâcă un rol 

nu numai la contractele îndeplinite, dar și la contractele cari sunt a se 
iorma, găsesce îndreptăţirea ei desăvârşită în art. 1014 codul civil, care 
dice” că condiţiunea este reputată. ca îndeplinită când debitorul obligat 

“sub acestă condiţiune împiedică îndeplinirea &. | 
Inaintea îndeplinirei condiţiunei, contractul nu e încă îndeplinit, el 

e abia în formaţiune, şi legea dice totuşi că la acest raport convenţional, 
care este abia a se forma, condiţiunea este reputată îndeplinită, dacă debi- 
torul a. împiedicat indeplinirea ei. i 

Principiul este acelaş, ori-care ar îi haina în care se imbracă raportul 
convenţional în formaţiune: contract nul, ofertă revocată, ofertă viţios 
declarată! | 4 | ” 
„Tribunalul din Colonia a decis, în conformitate cu adevăratele prin- 
cipie, că bancherul din Colonia, care a telegrafiat bancherului din Frane-. 
iort să vindă nisce obligaţiuni, e respunqător de. erârea funcţionarului 
biuroului telegrafic, care .a trecut în telegramă Haufen în loc de zer- 
kaufen 1). Ori-cine trebue să facă în adevăr oferta sa personal și, dacă 

capacitate subiectivă, capacitate obiectivă, şi o declarare de voință nevi- 

alârgă la-alte căi de comunicare, o face pe răspunderea sa. Trebue să 
înmulţesci precauţiunile când te încredi sîrmei telegrafice. Siguranţa comu- 
nicărei telegrafice .e ameninţată nu numai prin cea mai mică imprudenţă a . o 

unui funcţionar, dar și prin furtună, turburări ile conductului, ete. Casa. 
din, Colonia a dat-un mandat grabnic şi ea a luat dar asupră-și răspun- 
derea pentru neexactităţile aşa de dese ale telegralului. 

Olerta se pâte declara: strimb și vițios şi într'o epistolă. 
Când dintre două cântărețe cari aii același. nume (două surori, de 

- exemplu) eii tocmesc una și scriii, din erdre, pe adresă pronumele celei- 
Valte, contractul este atunci nul din cauza er6rei asupra pers6nei, dar ei - 

“rămân totuși răspundător către acea cântărâţă, care s'a credut tocmilă, 
in urmarea erorei mele, să îi repar dauna ce ea a suterito prin facerea drumului și prin alte întemplări, cari mar. îi avut loc, dacă nu 'sar fi comis acea erdre. - EI a SI 

1) Jhering, op. et loc. cit., pag. 331. -  
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„Daunele-interese ce rezultă, din un contract îndeplinit, se deosibese 
esenţial de acele cari rezultă din un contract nul. Reclamantul pâte 
reclama, în prima ipoteză, interesul contractual positiv, adică un echiva-. 
lent complet în bani; în secunda ipoteză, nu se pâte cere de cât inte-: 
-resul contractual negativ, adică reparaţiunea daunei ce a causat?o contractul 
considerat ca un fapt exterior. Interesul negativ tinde: la restabilirea | 
slatului quo, ca .și când n'ar îi mijlocit un contract (privit ca un fapt. 
exterior). . o 

Interesul negativ p6te să coprindă și dauna suierită, de exemplu 
plata timbrului, plata împâchetărei, a expediţiunei, plata bacşişului obi- 
cinuit, etc., și câștigul lipsit, de exemplu când în urmarea unei erori. de 
„adresă se tocmesce o odae la un alt hotel de cât acela ce su avut real 
în vedere, căci din causa acestei erori s'a scăpat pâte o altă ocasiune ce 
se olerise de a se utilisa camera. Interesul negativ pâte ast-fel să se urce 
după împrejurări, la nivelul interesului positiv. - 

Acestă. teorie e nouă, în ceea-ce privesce orientarea ce am găsit'o 
în consideraţiunea de mai sus cu ajutorul căreia ne putem explica intr'un 
chip simplu, îiresc, învederat, diterite casuri de responsabilitate civilă, 
cari nu se pot clasifica după tipicul cunoscut. IE | 

“lată o teorie -nou& exactă, care e atât de deosebită de dileritele 
teorii metafisice, cu care ne regaleză reformatorii noștri !1) 'Te faci de ris 
dacă te încerci să zidesci un turn în aer. Nu trebue să ne sleim în silințe 
sterpe. Si : . o | | 

Teoria exactă care ne înfăţişeză armonia și simetria pipăibilă a 
totalului fenomenelor. juridice, lucreză asupra -nâstră ca o auroră răcori-: 
t6re, în oposiţiune cu teoria cavalerilor de la haute blague, cu teoria 
nebul6să și lunatică. (Dreptul, 1884). “ 

, 
DOO 

7 Ă A . - 

1) Teoria lui Gladstone că dreptul de vot dă omului consciința demnității sale . 
şi dorința de a se lumina asupra. tuturor cestiunilor, că a'l exercita. este a se instrui, 
că reforma electorală ridică nivelul Camerei, pote să fie bună pentru Englitera. Admi- 
tem de asemenea că înflorirea Eagliterel se datoresce în mare parte împregiurărel că 
-rezeşil (gyeomen-frecholder) se întăriră şi propășiră. Dar întrebăm, ce asemănare are 
istoria engleză cu istoria română ? Istoria Engliterel a preludat cu un regat strein a-tot- 
puternic (29 Septembrie 1066), care nu avea trebuinţă să se rezeme pe vre-un alt ele- 
ment social, așa că aristocrația şi clerul, ameninţaţi că vor fi culcaţi la pămint, se 
vădură siliți a da mâna cu poporul de jos. Poporul se deprinse în acestă luptă să 
se ajute singur. Regatul nostru, din contra, e săpat de revoluţiuni de palat (dovadă 

„ căderea ul Cuza); aristocrația, n6stră s'a stins.în germine; reforraatorii noşțri jură în 
-. teoria lui Spencer, după care rasele cele înapoiate trebue să se supue fatal raselor 
civilisate; masele n6stre populare, cari nu sciti să îngte, se aruncă în oceanul turbat 
al politicei, unde ai să se înece, şe6lu şi biserica se tirăsc şi ele în acest vcrtej chaotic, 
şi Cesar, ca să pue un capăt anarchiei opiniunilor, nu găsesce un alt mijloc de cât de 
a ameninţa continui clientela sa că se va retrage, cedând puterea lui Pompejus şi 
clientele! acestuia. Poporul nostru de jos nu s'ar putea învăţa să stea pe propriele sale 
picidre de cât, sati dacă ar exista două marl partide politice de o polrivă pulernice 

" (ceea-ce este un lucru absolut cu neputinţă, acolo unde nu există o aristocrație supe- 
-_ridră ca în Englitera, saii un cler puternic ca în Belgia, sai o biserică democratică, 
"influentă ca în America), saii daca s'ar organisa administraţiunea pe basa selfgoveru- 

> 

mentului, după planul ce lam schițat în Raporul natural între Drept și Morală. ..
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, Datoria unei sume de bani (art. 1578. codul civil). 
Stipulaţiunea plăţei în monede de aceiaşi speciă, şi calitate, 
ca cele primite (art. 1579 codul civil). Valdrea din lăuntru 
sai metalică. Imprumutul făcut în bilete de bancă. Valorea, 

„comercială: Banca de scompt şi circulaţiune. Etalonul nos- 
„tru monetar. Retroactivitaitea, legilor monetare. 
„Datoria unei sume de bani (art, 1578 şi 1579 codul civil) e așezată pe alte temeiuri de cât datoria avend de obiect alte lucruri fungibile de „cât. banii bătuţi în monetă (art. 526, 1576 codul civil). Cum ar putea să "„e alt-iel? Monetele ai un curs legal, cele-Vate lucruri nu. Așa fiind, e clar că 'principiele de urmat nu pot să lie aceleași iîntr'un cas şi într'altul: In. principiii,. în adevăr, datornicul trebue să întoreă' lucruri de „” aceeaşi calitate (art. 526 şi -1576 codul civil), nefiindu-i îngăduit să îna- poiască, de. exemplu,. în loc de vin vechii, vin noă (vinum novum pro „vetere); datornicul unei sume: de bani, din contră, pâte 'să. plătâscă cu: monete mai rele de cât cele primite, destul numai să aibă curs legal în momentul: plăței. | Ia a | 
După articolele 525 şi 1576 mai apoi, datornicul-trebue să inapoiască idem genus, adică lucruri de- aceiași speciă, ca cele primite, neavend » voe să dea, în loc de grâi, vin (pro. trifico vinum).. La datoria unei sume de bani, din. contră, plata se pote iace şi în altă speciă, în argint în loc "de aur, destul numai. să se restituiască suma numerică în speciele aflătâre „ „AN Curs, în momentul plăţei, . : 

„In adevăr, art 1578 codul civil, hotărăsce: - e „<Obligaţiunea ce resultă din un împrumut (legea face aici.o apli- care specială a unei regule. generale) - este tot-da-una pentru: aceiaşi „Sumă numerică, arătată în contract. - a „ «Ihtâmplându-se o sporire sati scădere a preţului monetelor, inainte : de a sosi. epoca. plăţei, debitorul trebue să 'restituiască suma numerică „„imMprumutată, și nu este-obligat a restitui acâstă sumă de cât în speciele. aflăiore în curs în momentul plăței». , a Cursul de -care vorbesce art. 1578-e cursul legal 1). Plata are a se 
-_. 1) Lucrurile fungibile, altele de. cât banil bătuți în monetă, ati numai un curs comercial şi aleatorii, de care nu se ține semă,: sorții câştigului şi al perderei ţinendu'şi cumpăna, compensându-se, Aşa este, cu tot articolul 526 codul civil, care pare a dice conirariul. Cuvântul «valdre»> care s'a lurişat în art, 526, este a se considera ca nescris. Când lucrul se restitue în natură, usufructuarul nu e îndatorat să întârcă de cât lucruri de aceeaşi calitate, orl-care-ar fi suirea sait scăderea val6rei lor în cursul usufructului (Aubry et Rau, II, $ 236, nota 2). Usufructaarul însă este el ţinut să întârcă lucrul în natură saii-are el alternativa, să. execute datoria în natură sai să plătescă preţul lu=- crului primit? Că art. 527 cit: dice «preţul» şi nu <preţeluirea>, nu însemnâză' nimic. mâne în adevăr deschisă cestiunea: Care preţ sau preţeluire, din momentul împru- . mutului sai din .momentul plăţeI ? Trebue dar să recurgem la tradiţiune, fiind vorba - aici de o materie teadiţională. Art. 526 cit. 'șI are isvorul în L. 7 Dig. VI. V. După . părerea domnitâre, legea .acesta din Digeste are înţelesul următor: Stipulatus'a anume- să se întârcă valdrea eslimativă, atunci se întârce preţul lucrului; la din contra, dator- nicul nu are o alternativă, ci trebue să restituiască lucrul în natură (v. Wândscheid, Pan- | doctor |, $_206, nota 8). Temeinicia acestul chip de a vedea reese neindoios din L. 7. .. _ Ce VI, 3, unde se dice : «„.cavet de eadem-quantitate restituenda... Melius - autem -esi, res aestimari, et pecuniae nomine cavere>. D. Disu, AMlexandresco aruncă în aceeaş 

t 

x  
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îace în speciele' având curs legal î în momentul plăţei. Cursul oficial, valârea 
nominală, iată ce se pune inainte în art.. 1578 cit. După art: 475, 
No. 11: codul. penăl îrancez (v. şi art. 556 No. 4-codul penal belgian) 

apoi, a nu. primi monetele naţionale după valdrea lor nominală, este o 
„iniractiune penală, “suveranitatea: statului fiind printr'acâsta dispreţuită. 

Legiuitorul nostru Îace absttacţiune de rig6rea. penală. Cu drept 
cuvânt. Statul are în materie” de monetă rolul secundar de mijlocitor şi 

- > nu-acela de suveran. 'Insăși natura. lucrurilor stă aici în calea exerciţiului 
Suveranităţei. .Monsta- mariă are: o: val6re internațională, iar puterea 

„statului nu merge dincolo de: hotarele ţărei. 
„Iată dar care e punctul de vedere adevărat. Circulaţiunea monetelor. 

Sar impedeca în dauna tuturor, dacă ar trebui să se constate la fie-care 
plată, prin “cântar şi cercetări chimice costisitâre, care e cantitatea şi 

„calitatea monetelor. de. primit. Statul dar intră la: mijloc, iăcend o pre=- 
țeluire oficială (publica ac perpetua aestimatio). Publicul primesce cu încre-. 

.dere mijlocirea statului, monetele fiind. în general bune, adică val6rea lor 
- nominală răspundend bunătăţei lor dinăuntru. 

4 

Mai este şi un alt interes de ordine” publică, care eclamă ajutorul sta- 
"tului. Monsta în adevăf nu e numai o mariă, ci şi un mijloc de prețeluire, 

ca cotul saii cântarul (communi$ omnium rerum mensura) și trebue: deci să 

jignitore, prin aceea” că primesce .moneteie naţionale la casele sale după 
val6rea lor. nominală: Intrebarea find ast-iel urcată, „prețul. monetelor 

- devine .neschinibat.. | 
e Nu este dar nimic -de dis în contra art. 1578 cit. care hotărăsce 
„că "monâtele: ai a fi primite obligatorii. la plată după val6rea lor nomi- 
nală din. timpul: plăţei, cu t6te 'că în privinţa mnonelelor turcesc, cari se. 
văd tarifate prin legea n6stră din 16 Mai 1889, avem indoială dacă prețul 

„lor tariiat răspunde, preţului lor metalic şi intrinsec, 
Ra „ Regăsim regula: decretată de art 1578 cit. în tâte legiuirile moderne | 

“art, 1895 îr. ; art. 1793. holandez ; art. 1821 ita!.; art. 14, $ 1, Reichs- 
miinzgesetz german din 13 Iulie 1873). :Monetele dar ai şi trebue să aibă 
un curs silit în acest înţeles că creditorul 'e ţinut să le primescă după 
val6rea lor nominală în momentul plăței. - 4 

„_-  Monetele, însă se pot schimba în valrea lor din afară sai din lăuntria | 
-. în restimpul de la împrumut la plată. In asemenea cas, cum trebue să 

”. se plătescă datoria unei sume de bani?. Art. 1578 cit. răspunde: în spe- 
““ ciele aflătâre în curs/în momentul plăţei. Așa “fiind, e clar-că va îi păcălit 
“când creditorul, când datornicul, după deosebirea casurilor: - 

Un' exemplu pentru limurirea lucrului. Rublele rusesci, cari umblaii 
în timpul- r&sboiului ruso-turc. 4: lei, s'aij scădut pe urmă la 3 lei 75 de 

“bani. Datornicul a 200 lei împrumutaţi în 50 ruble rosesci, au sar îi. 

6lă art. 526 şi art. 1585 codul civil, căcl dice: «în aceeaşi câtime şi ereutate sai preţul 
“sai în numerar (art. 1585)» şi încheiă. astipra cestiunel. nâstre ast-fel (Dreptul: civil 
român, Il, p. 559—560, nota 2 în fine): «Laurent respinge sistemul intermediar tocmai 
din causă că legiuitorul francez întrebuințeză cuvântul «preţeluire> în loc de <preţ», după 
cum. se, exprimă, textul nostru». Un logogrjph n nu e un argument, =, 

N 

„ie uniformă, Îixă, statornică. Pentru acest; sfirșit 'e nevoe de arta statului. 
| Valdrea monetei, ca ori-ce: mariă, se reguleză de sigur după între-. 
bare şi oiertă, statul însă pune o: Stavilă: fuctuaţiunei economice care e
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liberat întorcond acele 50 ruble, rublele avend în momentul plăţei un 
curs scădut ; el ar îi trebuit să întârcă atâtea bucăţi câte represintai 
suma de 200 lei după cursul stabilit de noua legiuire. - 

Reciproc, dacă val6rea rublelor rusesci s'ar îi 'urcat la 5 lei, dator- 
nicul -nu ar îi fost ţinut să restituescă “acele 50 ruble, el sar: îi liberat 

„plătind mai puţin, adică numărând atâtea ruble câte alcătuiau, după noul . 
curs legal, suma imprumutată de 200 lei. 

Un alt exemplu. Leul nostru de argint are o greutate de 5 grame. 
lată însă, presupunem, că greutatea . acestei monete se reduce în inter- 
valul de la epoca împrumutului la epoca plăței la -+ grame. Datornieul, 
după art. 1578 cit., se 'liberâză, plătind datoria cu moneta ast-iel redusă, 
„adică întoreend. o. cincime mai puţin de cât'a primit. n 

Reciproc, dacă greutatea monetei de un leu se .urcă la 6 grame, 
datornicul, plătind cu moneta ast-iel ureată, plătesce cu atât mai mult 
cu cât ea e mai bună de cât moneta primită, fără să fie în drept să 
scadă agiul, art. 1578 cit. impunându-i să plătâscă în speciele aflătore în 
curs în momentul plăţei. - o aa o 

Resultatul tăind ast-fel în carnea când a creditorului, când a dator- 
nicului, întrebarea este : Părţile pot ele deroga, prin tocmelile lor, la 

„regula edietată, de art. 1578 cit.? Un lucru e sigur, anume că în casul 
unei. valvaţiuni, adică preţeluiri 'schimbate ale monetelor, preţul lor din 
lăuntru rămânând acelaşi (exemplu: devalaţiunea rublelor rusesci), ori-ce 
stipulaţiune contrarie e exclusă. . a a 
„Părţile adică nu pot stipula că, cu tâtă - schimbarea întâmplată în 
intervalul de timp, monetele se vor primi obligatorii la plată după valrea 

„lor oficială și nominală din momentul împramutului, iar nu' după aceea 
“din timpul plăței, nu ne e iertat să atribuim monetelor un alt curs de 
„cât “cel legal din timpul plăței. - - A | | | 

, O întrebare mai delicată e acâsta: Părţile -sunt ele de asemeneu 
oprite de a stipula că, dacă de exemplu greutatea monetci de aur de 20 
lei ar scădea în intervalul de timp. de la 6-grame și ceva la 5 grame, 
"datornicul nu se. va putea libera plătind cu moneta ast-iel redusă după, 
val6rea ei nominală, ci va trebui să restituiască monete în aceeași specie 
și în aceeaşi calitate, ca cele primite? RE LS 
„Unii autori francezi nu văd în acestă stipulaţiune nimic de contrariii 
ordinei publice, în deosebire de majoritatea autorilor, cari o declară nulă. 
Ast-iel,. observă Merlin, e nulă tocmela, după care un împrumut în 100 
bucăţi Louis de același titlu (alois) şi aceeași greutate, Îără privire la 
schimbarea valsrei din lăuntru întemplată în intervalul de timp !). 

„1) Merlin, Repert..Vo Pret, $ 2, No. 7. V. însă în înţeles opus Paul Pont, Petits 
-contracis, ], asupra art. 1902 şi 1903 No. 219 şi autorii citați aici. Laurent deosibesce,. 
Moneta trebue primită după cursul er lega! din momentul plățel; deci ar fi nulă orl-ce. . 
“convenţiune contrară (Droit civil francais, t. XVII, No. 565). Alt-fel însă când s'ar altera monela: stipulaţiunea contrară trebue atunci respectată (op.: cit; t. XXVI, No. 508). Unit aulori, din. contră, reclamă aceeaşi soluțiune înir'un cas şi într'altul, lumea 
comercială neprimind 'monetele după valărea lor nominală nic! intro ipotesă, nici în -cea-l'altă (Gliich, Pandecten XII, pag. 12 şi Saviguy, Das Obligationenrecht, $ 46, nota 2). Orl-cum ar fi, schimbarea preţului din afară a monelelor, prețul lor din lăuntru 
remânend acelaşi, nu ne sperie, pe când alterarea monetelor na alarmâză forte mult. » 
O lege politică, care pornesce de la o palimă j6să, nu se cade să întindă electele ei 
asupra trecutului, | a .- „o , n. 

>
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“De ce? Pentru că o lege monetară interes6ză ordinea” publică şi 
“pentru că o lege de ordine publică cârmuescă trecutul şi spulberă ori-ce 
tocmelă contrară. Judecându-se însă ast-le), se uită un lucru, anume că 

+ particularii trebue să aibă : dreptul de legitimă apărare în contra unei : 
rătăciri a' legiuitorului. Dacă 'se admite, în: dreptul public, dreptul de. - 
Tesistenţă în contra -unei tiranii de nesuierit, cum să nu se recunâscă că - 
„0 lege politică isvorită nu' din o nevoe socială neinlăturabilă, ci din zăpă- 
c6la momentului, nu trebue să atingă drepturile dobânâite mai 'nainte? 

„„ =. Cum se deosebesce în geometrie un triunghi de un cere, aşa putem 
să deosebim în acestă materie de îndată grâul din neghină.. Dacă dar 
legiuitorul, care pâte să ne ocrotâscă prin întocmiri înțelepte în contra a ” 
ori-ce vicisitudine viitâre, lasă lucrurile la voiă' întemplărei, cum să nu 

„ne fie ertat să ne ocrotim noi singuri? Codul Calimach (Ş 1328) şi cel 
„ italian “(art. 1822) pornesc de la. principiul că o lege nou& monetară are 
„Putere _retroactivă, afară numai de nu.sar fi alcătuit în ali chip. 

- „Codul nostru civil-în vigore vede lucrul tot ast-le). lată, in adever, 
cum să exprimă art. 1579 codul civil, în alineatul săi cel de pe urmă: 

"„„. "«<Asemenea, când sa făcut împrumutul în monetă de aur ori argint, 
şi s'a stipulat o restiluțiune în aceeași. specie și calitate, dacă (legea | 

“dice din greşală sai». v. însăsart. 1922 italian) se va altera valdreu | 
„„întrinsecă a. inonelelor, sai nu se vor putea găsi, sai vor fi 'scâse din. 

„* curs,-se va restitui. echivalentul preţului intrinsec ce.acele monete avu- 
seseră în timpul în care ai fost împrumutate».: o . 

| „Dacă dar, după art. 1578 codul civil, datornicul meii, care a-primit 
de la mine monede bune de aur ori argint, pâte să'mi întârcă monete de E 
o specie şi calitate mai rea,. destul numai se aibă curs în momentul plăței, 
art. 1579 *mi dă putinţa să mă apăr în contra unei. asemenea “ eventua- 

“lităţi. Aceea ce e'de aprobat, statul nefiind de cât un mîșlocilor în materie . 
"de monetă,.  -. a Ie i 
„„ „Codul. austriac merge mai: departe. Dânsul se reînt6rce: în cazul 

„nostru, în lipsă. chiar de o stipulaţiune expresă, la principiul că datornicul 
"trebue să înapoiască lucruri de aceiași. specie și calitate .(v.. art. 1576 
român): «Dacă, dispune $ 9SS austriac în fine, se schimbă. preţul 'din- 
lăuntru, plata trebue să se facă potrivit cu prețul dinlăuntru, ce monetele 

„ împrumutate avuseseră în. momentul înprumutului», - Ia 
Ori cum ar îi. art. 1579 cit. e deja un mare progres Îaţă cu teoria 

»„-"'îranceză, contrară. Esenţialul în adevăr e să nu impingem prea departe . . _ 
„idea de stat şi de autoritate.. O lege de sigur trebue respectată, fie ea 

"chiar rea. Dura lex, sed lex. In timpuri de grea cumpănă dreptul pur ne 
duce în -ripă ; trebue dar să facem și partea dracului. Salus rei publicae: 
suprema lex... - | aa E ae 

Experienţa însă. dovedesce că o lege rea nu duce pe stat la, ţintă. 
: Statul :de_ Sigur pote să nu urce dările sale ; dreptatea însă cere dările 
'să fie de-opotrivă împărţite între toţi. O monetă rea apasă pe unii, iar pe 
alţii nu." Negustorul nu o primesce după valorea ei nominală. In timpul 

„. revoluţiunei franceze sa fixat de sigur un preţ maximum pentru cereale, 
ete, dar în. zadar. , , ae 

„„*» “Sciinţa, deosebit de acâsta, ne dă astă-di putinţa să asigurăm dom- - 
' nirea- dreptului -şi în timpuri de catastrolă, revoluțiune, răsboiii, n adevăr, -
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mulţumită: aşezămintelor moderne de bancă şi. de' credit, lucrurile se pot, 
- întocmi aşa ca să existe--pu 

„şi de r&sboii. ..; 
rurea monete bune în “ţară, în timp de pace 

Si "Dacă dar nu îndrăsnim încă să stingem de pe faţa pământului axiomul 
„ posomorât - «dura lex, sed lex», caută cel puţin să dăm voe părţilor să 
„se apere în contra viitorelor” schimbări legiuitâre prin. învoiri contrare, 

Ne asigurăm în contra focului, în contra grindinei ; de ce să nu ne putem 
asigura! în contra unei legi rele ?: | 

-- Părțile trebue să'şi plece capul dinaintea. unei. legi monetare, îie ea 
ori cât de râa, dreptul privat trebuind să amuţâscă aţă cu dreptul - 

“public. Datornicul deci nu e ţinut să facă plata de cât în speciele află- 
t6re în curs în momentul -plăţei. Iată ce hotărăsce ait. 1578 codul civil. 
Stipulaţiunea contrară e permisă, lipsa de prevedere a statului netrebuind . 
să fie vălămătâre particularilor. lată ce orânduesce art. 1579 :cod. civil. 

- Voin percurge -pe rând casurile prevEdute de :acest de pe urmă 
“articol (alterare, raritate; scâtere din curs), vom cerceta de ce sa legiuit 
că datornicul trebue 'să. întârcă, în aceste cazuri, echivalentul prețului 
intrinsec (val6rea metalică) şi nu acela al cursului comercial ce monetele . 
„avuseseră în momentul împrumutului, vom lămuri în fine deosebirea între 
„art. 1579 codul civil şi-art. 41 codul comercial]. 

i Alterarea, monstelor. 
| . 

. 7 : Ă SI 

Stipulându-se, contorm cu art. 1579 codul civil, că, ori cari ar îi” 
“schimbările monetelor întemplate în cursul împrumutului. datornicul trebus | 
să, întorcă “monete în aceleași specie și aceeaşi calitate ca cele primite, 
este ca și când împrumutul ar av 
lucruri tungibile. Reintrăm deci 

„lrebue să reslituiască aceeaşi ca 3 
„1579 alin. 1 şi'1l codul civil) 

ea de obiect -vergi metalice saii alte 
în regula generală după care datornicul 
ntitate și calitate (arg. art. 526, 1576 

1... „Dacă însă executarea în natură e.cu neputinţă, datornicul scapă” 
plătind preţul ce '] avea iucrul în momentul. contractului (arg. art. 1082 

nu se pâte imputa datornicului, 

“momentul împrumutului»; 
Aşa fiind, la cea dinfâi ochire chiar, 

art. 1579 și 1585 codul civil Unde, i | plătit e aceea din momentul împrumutului, după cel de al doilea, din . 

„codul civil). Ei bine; alterarea monetelor e un cas de forță majoră, care 
] Drept -aceea, art. 1579 cit, hotărăsce: 

“se” va restitui echivalentul preţului intrinsec ce monetele avuseseră în 

“contră, se'socotesce valdrea din momentul plăţei. . Necesitatea acestei deosebiri resa din însăşi natura lucrurilor. In _. 

ne isbesce deosebirea între 
în adevăr, după cel dintâi, valârea de 

adevăr, lucrurile fungibile altele. de cât banii bătuţi în monetă aii un preţ schimbător și aleatorii, cursul lor regulându -se, nu. atât: după bunătatea lor din lăuntru (intrinsecă), cât după alte imprejurări întemplătore, precum . o recoltă bună sai, rea, 
Cursul monetelor, din. contră, e statornice, fix, neschimbat, 

i ăunțru. a monetelor.. Care. e câtimea de” -aur fin sai de argint fin cuprins în monetă ? lată ttă întrebarea. Statul . - 
„adevăr preţul monetei după preţul meta- . 

atârnând de la bunătatea din ] 

şi lumea comercială hotărăsc în lului, din care este bătută, 
N 

“dânsul -    
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„„„-De 'ce însă se pune greutatea în art. -1579 cit. pe val6rea metalică şi nu pe cursul comercial ? Cursul comercial hotărăsce preţul mărturilor, aceea-ce pare a dovedi că părţile, contractând, la el mai degrabă se: gândesc, lăsând a dice că val6rea . metalică „ne lasă nedomiriţi şi fără. - compas, când e vorba de un împrumut făcut în bilete de bancă, ensele neavând o val6re metalică. Si ă | „Art, 1579 codul civil, dă precăderea. valârei metalice din causă pâle . că o privesce ca mai puţin supusă schimbărei de cât cursul comercial, - cu tote că şi cel de pe'urmă are o mare stabilitate, . mulțumită bursei, „camerelor de. comercii, ete. Cursul comercial apoi, își dicea legiuitorul nostru, se. reguleză și €l obicinuit*după val6rea metalică a monetei. Cât „însă pentru împrumutul &ontractat pe bilete de bancă, dânsul având un 
caracter deosebit, nimic. nu stă în cale să] supunem la o regulă deosebită. 

2, Raritatea, monetelor, 

“Stipulându-se restituirea de monete de aur ori argint de aceiași 
"specie și calitate, raritatea. mohetelor se privesce ca un al douilea cas 

de neputinţă de a se executa datoria în natură şi se hotărasce că dator-, 
nicul va întârce ecuivalentul preţului. intrinsec, adică val6rea metalică din 
momentul împrumutului. [| 

Art. 1519 codul civil, care așâză regula acâsta, se desparte ast-tel 
şi se apropie -în acelaşi timp de art 1585 codul civil ; se desparte, căci 

„art, 1585, consideră val6rea din timpul plăţei, și. nu din timpul împru- | 
"mutului ca art. 1579 ; se apropie, căci amândouă admit -excepţional că 
raritatea produce același elect ca o neputinţă absolută. * . o 
„In principii, în adevăr, convenţiunile ai a se executa în: natură 
(art. 969 codul cuvil), neexecutarea în natură considerându-se ca necul- 

p6să numai in, cas da neputinţă absolută (art. 1082 codul civil). Nu face 
nimic că executarea în natură e prea impovorătoare pentru datornic, 
Trebue să existe o neputinţă în sine și nu numai cu privire la datornic, . 

"Art. 1579, depărtându-se de la regula acâsta, privesce raritatea mone- 
“telor ca.o neputinţă în sine, cu tâte că ea îngreuie numai executarea în 

- natură, echitatea și tradiţiunea (arg. L. 71, Ş 3. Dig. .de legatis XXX) . 
cerând 'acâstă îndulcire a rigorei „principielor, nefiind drept să se pună -, 
sula în câsta datornicului care nu ''şi-ar putea procura monetele rare de... 
cât plătind un agio enorm... ni 
a 3. Scoterea din curs a monetelor. 

" Scâţerea din curs răpesce ..datornicului, care trebue să înapoiască 
monete de -aur ori argint în aceiaşi specie şi calitate, ca cele primite, până . 

- chiar şi putinţa de a 'și executa datoria în natură,. monetele' scâse din 
curs: topindu-se şi ne mai existând. | Ă o , e 

: Datornicul dar pote să plătescă în alt soii de monetă, însă boni- 
ficând creditorului: deosebirea . în 'monete având atâta metal îin cât aveail: 
“monetele primite în' momentul împrumutului. lată ce hotărasce art. 1579. 
"codul civil, în conglăsuire cu $ 1329 codul Calimacl, care sună ast-iel : 

- «Dacă mai "nainte de termenul plăței sa oprit în cuprinderea - 
Statului de către stăpânire - circularea acelei monede . în care sa făcu - 
imprumutarea, atunci. datornicul trebue să plăt6scă în alt soi de monetă,
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care după soiii şi bunătate sar apropia către soiul monetei luate de 
dânsul, pentru ca să ia creditorul prețul dinlăuntru ce aveai monetele 

împrumutate de el în vremea împrumutului». | | 
Trecem la o altă ordine de idei. Ce trebue să hotărâm când, 

după contract, datoria are de obiect, nu o cantitate și calitate deosebită 
de monete (art. 1579 codul clvil), ci anume monede individual luate? 
Părţile se pot, fără îndoială, învoi ca plata să se îacă in-o anume monetă, 
naţională saii streină. Acâsta reese din principiele generale de drept şi 
din art. 41 codul comercial. In - asemenea cas, moneta nu e numai în 
solulione, ci şi în obligalione, urmând a se aplica nu art. 1088, 1578 
şi 1579, ci art. 1081 urm. codul civil. a 

Dacă moneta anume arătată în contract e o monetă streină, care 
nu are curs legal saii comercial în ţară, plata se pâte -lace în monetă 
națională, afară numai dacă contractul pârtă clausa «eiectiv> saii o alta 
asemenea. Plata în moneta ţărei are a se face atunci după 'cursul ce va 
avea schimbul la vedere în diua scadenţei şi la locul plăţei, iar când la 
locul plăţei mar îi un curs de schimb, după cursul pieţei celei mai apro- 
piate (art. 41 şi 315 codul comercial). E 

- Acestea dise, ne întârcem iarăşi la ideea de mai sus că art, 1579 
cit., care pune înainte val6rea metalică, nu se.pâte aplica împrumutului 
făcut în biletele de bancă, biletele de bancă neavând o val6re metalică. 
Biletele de bancă, în deosebire de monelele metalice, ai un curs silit 
numâi pentru Banca naţională şi pentru casele statului (art.'1++ leg. din 

„17 Aprilie 1880), nu însă şi între particulari. Plata trebue să se, facă 
în numerariii ; creditorul dar nu se pâte sili să primâscă aliud pro alio 
(arg. art. 1100 codul civil). 

“Biletele da bancă, considerate ca valori, sunt lucruri fungibile 1) şi: 

1) Imprumutul e prototipul datoriel generice, adică a datorie! de lucruri fungibile. 
Imprumutul e un contract real, adică nu devine perfect. de cât prin darea lucrului 
în primirea împrumutatului (arg.. art. 1576 codul civil). Un pact de mutuando nu 
e un împrumut (V. şi $ 1324 codul Calimach). Art,.1892 codul Napoleon confundă 
fungibilitatea cu consumptibilitatea, greşâlă de care- se feresce art. nostru 1576 codul 

:, civil (ef. $ 1323 codul Calimach şi 1819 italian). Deosebirea e mare între cele două 
noțiuni logico-juridice. Consumptibilitatea e naturală, pe când fungibilitatea atârnă de 
la voința, părților. Voința e adesea presupusă. Lucrurile mişcătore, ce se precupeţesc 
obicinuit după număr, greutate, măsură (bani, cărbuni de pămînt, cereale, vin, etc.) 
sunt lucruri fungibile, dacă nu se alcătuesce în alt chip. Părţile în adevăr pot face * 
dintr'un lucru fungibil un lucru ne fungibil. "ŢI vind de exemplu o anume butie cu 
vin din pimaiţa mea (certum corpus). Vinul e un lucru fungibil, căci se vinde obicl- 

„nuit după măsură, însă nol individualisându-l "l-am despuiat de caracterul săi - 
obicinuil. Tot aşa se pote face dintr'un lucru nefungibil (cal, 6ic) un lucru fungibil. 
Oile ide. exemplu se precupețese obicinuit după bucată, (species), deci nu sunt lucruri 

„ fungibile. lată însă că'ţi vind un număr de oi din turma mea. Vindarea are aici de 
obiect un genus un lucru nedeosebit, un lucru fungibil. Fungibilitatea jocă un rol în 
materie.de usufruct (art. 526 codul civii), de legat (legatum generis), de plata nedebi- 
tului, de compensaţiune (datoriile trebue să fie fungibile ca să fie compensabile), de 
societate de împrumut. D. Dim .Alexandresco (op. cit. II, pag. 378 nota 2) nu exemplifică 
deosebirea între lucruri: fungibile şi ne fungibile. Dânsul pare a crede că consump- 
tibilitatea atârnă şi ea de la voința părţilor. Erâre'! Consumplibilitatea e naturală, 
T6te lucrurile consumptibile sunt fungibile. Sunt însă lucruri fungibile, de exemplu, * 
pietre de construcţiune,. scânduri, ace, etc., cari nu se consumă prămo usu, Autorul va” 
pune nu mă îndoesc, în a doua edițiune a comentariului săi meritoriă, în locul luxului 
de legislaţiune comparată, o polemică vie, colorată, rhytmică, în care se va arăta emo-. 
țiunea, imp'esiunea personală,. caracterul, originalitatea sa, 
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“pot iace obiectul unui împrumut. Părţile contractând pe biletele de bancă, 
socotesc obicinuit cursul comercial, adică cursul bursei din. momentul 
împrumutului. Iar de sar stipula întrun cas-dat întârcerea în natură de 
bilete de bancă anal6ge cu cele primite, ar exista o speculaţiune asupra 
„urcărei sait scăderei cursului, care nu.e oprită (art. 74 codul comercial). 

Legea din 17 Aprilie 1880. pentru înființarea unei bănci de scompt 
şi circulaţiune are un caracter bimetalist. In adevăr, art. 14 legea cit. 
sună ast-lel: «Biletele vor fi plătite, la presentare, la biuroul bâncei. în 
aur sait în monelă națională de argint. Ele vor îi primite la i6te 

„casele statului, precum și la t6te casele stabilimentelor publice, depen- 
dinte de stat». | . ” 

Găsim insă în Monilorul Oficial No. 275 cu data :7/2, Martie 1890 
două legi din care una prevede transformarea în monete de aur a mone- 
telor naţionale de argint de 5 'lei, iar cea-Valtă se intituleză «Lege pentru 
modificarea legei din 14 Aprilie 1867 relativă la înființarea unui noi 
sistem monetar şi pentru fabricarea monetelor naţionale», legi, cari par 
a ne deschide o nouă perspectivă, | e 

> Art. XII leg. cit. introduce un interval între publicarea legei şi 
punerea ei în aplicare (vacatio legis), hotărând: 

«Acestă lege va intra în vigâre numai în urma legci pentru trans- 
iormarea monetei de argint 5 lei, iar diua termenului de punere în apli- 
care .se va Îixa printr'un decret regal». i 

Decretul n'a: apărut încă. Noul sistem se pâte resuma ast-lel. Uni- 
tatea monetară e leul de aur. Monetele de aur streine având același titlu, 
greutate, dimensiuni, ca și monetele române, aii curs legal în România; 
cele-balte (şi cele turcesci). se primesc la casele publice” după un tarit 
stabilit prin o anume lege (V. Monitorul oficial No. 34 din 5/2 Mai 1889). 
Monetele streine de argint, aramă,. nickel, nu ai curs legal. Mlonetele 
naţionale de argint (şi cele de o lei) nu se primesc obligatoriii la plată 
de cât pentru. suma maximum de 50 lei. e 

Sehimbarea așa dar, ce se pregătesce, atinge urmăldrele dout puncte 
esenţiale. In locul leului de argint, care e unitatea n6stră monetară, va 
intra leul de aur. Monetele apoi de argint 5 lei, cari coprind 900 milieme 
argint îip, val6rea lor nominală r&spundend ast-iel bunătăţei lor din lăuntru, 
se vor scâte din curs.saii se vor reduce la rolul de monete divizionare. 

Ia adevăr, art. XIV leg. cit. coprinde următârea disposiţiune transitorie: 
«Posesorii monetelor de argint 5 lei vor avea dreptul să ceră pres- 

-” chimbarea lor cu monete de aur in termen de un an de la punerâu în 
„aplicare a legei de față. După trecerea acestui termen, „t6te monetele 
de argint de 5 lei, cari se vor mai alla în circulaţiune, se vor considera 
ca monete divisionare, şi, conform art. 8 din legea de fuţă,.nu vor mai 
îi primite obligatoriă în plăţi de cât pentru suma de 50 lei». 

" Monetele divisionare de argint .nu se vor mai primi obligatoriă la” 
- plată de cât până în concurența de 50 lei! Principiul acesta aplicase-va 

el şi statului ? Nicăeri nu se dice espres că statul e dator să. primescă 
monetele divisionare până la ori-ce sumă. Reese de aici că cursul silit 
al monetelor divisionare .e mărginit și față-cu statul? Dacă da, e clar că 
lumea comercială nu ar mai primi monetele divisionare după. val6rea lor 
nominală, aceea ce ar îi un-r&ă mare. . | _ 

AL. Degr6. i _ - 85)
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In adevăr, monetele nâstre de argint de 2 lei, de 1 leii, de 1/, lei, 

cuprind numai 835 milieme :argint îin, şi ast-iel reduse, ele nu mai ati 

valrea reală egală cu cea nominală; deosebirea e de 65 milieme metal 
fin retras. Aşa fiind, cu drept cuvânt ele nu ai un curs silit fără limită 
între particulară şi sunt reduse la rolul de monete d'appoint până la. 
concurenţa de 50 lei pentru fie-care plată. Statul însă după părerea tutu- 
ror trebue să le primâscă până la ori-ce sumă 1). | NE 

"Legea monetară germană din 9 Iulie 1873 hotărăsce, potrivit cu 
principiele cele adevărate (art..9): O CC . 
«Nimeni nu e ţinut să primâscă monete imperiale de argint în sumă 

mai mare de 20 mărci, iar monete de nickel şi aramă în sumă mai mare 
de 1 marcă. Monelele imperiale de argint se vor primi la casele publice 
până la oră-ce sunui. Consiliul federal va arăta casele ce vor libera, la 
stăruință, nonete împeriale de aur, în schimb de monete imperiale de 
argint, în sumă cel puţin de 200 mărci, iar în schimb de monete de nickel 
şi aramă, în sumă cel puţin de 50 mărci». 

Dacă însă legea n6stră, a cărei punere în aplicare se aşteptă, lasă 
în întuneric cestiunea acâsta, pe care legea germană o limpedesce așa 
de bine, întrebăm: înţelege ea cel puţin că Banca naţională nu va mai 

„avea alegerea. între aur ori argint, ci va trebui să plătescă biletele de 
„. bancă în viitor numai în aur? Nicăeri nu vedem o disposiţiune textuală 
"în acest înţeles. Urmeză de aici că alternativa consiinţită prin legea din 

17 Aprilie 1880 (art. 14) va continua şi în viitor de a exista? 
Dacă alegerea bimetalisată nu ar îi exclusă, în noua lege monetară, 

noul sistem ar fi de o mie de ori mui r&ă de cât cel de astă-di, căci 
astă-di făcându-se plata in argint, particularul primesce o monetă de argint 

- curentă, care are curs silit până la ori-ce sumă, unde, din contră, în 
viitor, monetele de argint 5 lei ce le va căpăta în schimbul biletelor de 
bancă, nu se vor primi obligatoriii la plată de cât până la concurență 

"de 50 lej. Şi , o . a 
Nu ne îndoim că decretul pentru punerea în aplicare a nouei n6s- 

“tre legi monetare, decret, care mai degrabă saii mai târgiu” va vedea 
lumina dilei, va încununa opera începută şi o va seste în capete în înțe- 
lesul valutei de aur, saii a valutei bimetalisate, căci. împrejurările nâstre 
monetare îiind mai puţin mulţumitâre de cât cele germane, exemplul Ger- 
maniei ne învaţă că etalonul schiop e, între tâte relele de cari caută să 
ne îerim, r&ul cel mai mare. - MR 

D. Adolph Wagner, protesor de sciinţe politice la Berlin și repre- 
'sentant de căpetenie al socialismului de cathedră, analiseză legea - mone- 
tară germană, dovedesce că thalerii de argint nefiind încă scosi din curs, 
valuta germană e o valută schi6pă (etalon 'boiteux), face socotsla bonu- 
alor „de tesaur (Reichskassenscheine) . neacoperite, etc, şi încheie cam 

, «Din două una, Saii o unire metalică internaţională pe temeiul bime- 
talismului, saii aducerea la îndeplinire neintârdiată a valutei de aur, coste 
acâsta ori cât de mult, căci. etalonul șchiop, dacă va remâne în picidre, 
va Îi o calamitate în timp de resboită și ne va- apropia mai mult de 

1) Ducrocg, <Cours de droit administratit», t. 1, No. 514.  
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hârtia-monetă netrebnică . (Papiergeldwirthschatt) de cât vechia valută de argint» 1). a - . ! 
„_“O emisiune prea mare de bilete de bancă ar putea să ne ducă la același resultat ca, hârtia monetă neacoperită. Care dar e leacul în con- tra ? În Anglia şi în Statele-Unite se fixeză un maximum pentru emiterea. de note (așa numita contingentare), pe când în Franţa și la noi, cătimea 
bancnotelor de emis e lăsată la apreciarea băncei. 

| Circulaţiunea peste măsură a biletelor de bancă se p6te mărgini şi 
prin o oprire legală a emisiunei de bancnote mai mică de 100 lei. Publicul 
ar întrebuința atunci, în daraverurile dilnice, pe lângă biletele de bancă, 
şi o mare cătime de monete de aur, aceea ce ar reduce mult numărul 

„biletelor de bancă. o 
In Anglia şi în Statele-Unite, aşa numitele Clearinghouses și alte 

așezăminte de credit, opresc până chiar și putinţa unui potop de bilete 
de bancă, potop care, când există, se tradă prin aceea că nici o treime 
a dărilor către stat nu se plătesce în bani de metal sai că dobânda ere- 
ditului real e mai mare de 60/,, sai că statul ia prea multe bilete de. 

„bancă cu titlu de împrumutare. , 
Banca naţională, care îndestuleză o. trebuinţă economică prin emi- 

siunea de bilete de bancă, e un îactor insemnat și în materie de poli- 
tică monetară. Aurul tinde el într'un moment dat să trecă hotarul ? 
Banca împiedică de îndată acâsta, urcând discontul ei. Măsura costă mult. 
Fără o concentrare” uriașe a puterilor n6stre economice, nu vom îi în 
stare, mă tem, să întâmpinăm. tâte cheltuelile .ce reclamă politica de 
stat mare. - - e d | | y 

„. Mişcarea monetară nu atârnă Iără îndoială numai de la saldul bilan- 

1) Adolph Wagner, Fiir bimetalistische Miinzpolitil Deutschlands passim. 
Compar. Hertzha, Das Wesen des Geldes, pag. 104. Lorena Stein, Handbucl, des 
Verivaltungslehre (ediţ. II, pag. 444) se apropie de aceeași teorie, căcl el dice: Valu:a 
“dublă e mai bună-de cât valuta simplă, ca valută națională, iar mal rea ca valu.a 
internaţională. Facem politică de stat mare, politică internaţională ? Valuta de aur ni 
se impune atunci. Insă. dacă Germania nu pote să ţină piept Angliei, precum ne asigură 
d-l A. Wagner, fi-vom -nol mai norocoşi ? Mijlocul social e în Anglia mai sănătos de 
cât aiurea. Gneist ne arată cum, în trecut, dreptul monetar englez era aşezat pe 
temeiuri mal solide de cât acela al statelor continentului (Englisches Wermaltungsrecht, . 
$ 67), In Anglia, la 1797, s'a conjurat un mare pericol economic isvorit din biletele 
de bancă netrebnice prin temerea de pedepsele legale .decretate “în contra agiotorilor 
şi prin patriotismul negustorilor (V, A. 1Vagner, Politische "economie, 1], pag. 238, 
nota 28). In Anglia şi în Germania apo! circulă de fapt în comerciă o câlime mare 
de monede naţionale de aur; caroldori! noştri, din contră, nu mal circulă de cât pe. 
tărâmul povestel. Aşa fiind, statul nostru putea-va el să ne închiăzăşuiască că monetele 
de aur streine circulând în țară ai o valdre nominală respundend bunătăţel. lor din 
lăuntru ?. Situaţiunea nâstră fiind ast-fel esenţial deosebită de aceea a statelor occiden- 
tale, unii cred că politica naţională ne ar prii mal'bine de cât politica internaţională, 
De cât să jucărn, dic ci, hora unirel cu factorii internaționali, cari simpatisâză pururea 
mal. mult cu Alianța _israilită, mal bine să ne sprijinim pe puterile ţăranului de la 
Dunăre, Jefferson fiiad profetul nostru, nu Colbert saă' Karl Marx. După Karl Marx . 
munca e causa tuturor valorilor şi timpul de muncă omnium rerum mensura. In loc 
dar de ban! metalic), bonuri de muncă, Cine însă se hotărască câte bonuri de muncă se 
cuvin fie-căruia ? Funcţionari periodic aleşi! Năravurile însă fiind rele, putem să aştep- 
tăm dreptate şi nepărtinire de la funcţionarii periodic aleşi? De cât spoială de stat 
mare cu antitipul săi spoială Karlmarxistă, ma! bine năravuri țărănesci simple. Văca- 
rul, Wakefield o magnetul, care ne atrage, nu nihiliştii şi iconari!, .
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țului. P6te să existe într'un moment dat mult aur, într'o fară, cu tot * 
bilanţul pasiv. Aurul în 'adevăr se importă, nu numai în schimb de alle 
măriuri ce se exportă, ci şi atras fiind de spiritul de întreprindere 
al naţiunei. | a „o 

Anglia îace neincetat și p6te să facă jertie mari pentru păstrarea 
valutei de aur. Banca din London opresce adesea exportul aurului prin 
urcarea discontului ej. -Acâsta face o spărtură mare în bugetul băncei, 

“dar Anglia e destul de avută ca să'și apere Slabilitatea valutei în ori 
7 ce timp şi sub ori ce împrejurări, şi în contra tuturor atacurilor, de ori 

unde ar veni ele. : a - 
Dacă am isbuti (deie Domnul !), întocmai ca Englezii, să realisăm, 

până în capăt valuta de aur, la care tindem, făcând să curgă Pactolus 
în țară, atunci sar nasce în fine întrebarea, şi cu densa terminăm: , 

. Datornicul, care a contractat sub dublul etalon, avea-va el un drept 
dobândit“ să plătâscă în aur sai în monele de argint 5 lei, cu tâte că 
plata se va face sub regimul. monometalismului de aur, monetele de argint 
5 lei fiind atunci scădute, billonate? - - - | 

„Nu. Datornicul trebue să plătâscă în speciele aflătâre în curs în 
momentul plăței (art. 1578 codul civil). Or, monetele de argint 5 lei, nu 
aii curs sub etalonul de aur de cât până la concurenţa de 50 lei. Deci plata nu se va putea lace în monete de argint 5 lei, de cât până la 

"ac6stă limită. (Dreplul, 1891).- - | 
NOD e 

Despre incidentele urmărirei imobiliare şi despre 
„intervenţiunele “celor de al treilea, pentru revendicarea, 
sau conservarea posesiunei civile asupra unui imobil 

isbit de sequestru judiciar. (art. 1632 cod. civ.). 
| | IL, _ 

Vindarea silită a imobilelor se pâte urmări, "după împrejurări, la un alt tribunal de cât acel al situaţiunei imobilului (art.. 495 proc. civ). | Acţiunea în revendicare, de altă parte, trebue să se intente la tribu- nalul, în judeţul căruia se află situat imobilul (art. 59 proc. civ.). Acestă „ordine de altmintrelea netulburată de competință e alterată prin disposi- ţiunea art. 525 proc. civ. . o N 
Oposiţiunele pentru revendicarea, ori conservarea unui drept de proprietate saii ori-care alt drept asupra imobilelor urmărite, sunt a se adresa,: după art, 525 proc. civ., la tribunalul prin care sa. făcut Uriărirea, , . | a „ Quid însă când tribunalul, prin care” se fÎace urmărirea, ar îi alt tribunal de cât acel al situaţiunei imobilului? „Revendicarea trebue să se adreseze, și în acest de pe urmă cas, la tribunalul prin care s'a făcuț urmărirea, art. 525 proc. civ. derogând sub acest raport la art. 59 proc. civ, (arg. art. 525 comb. cu art, 514 procedura civilă) 1), 

iuni 
1) In adevăr, detentorul imobilului urmărit (debitorul urmărit) nu : mal! pâte de- la cea întâia afişare a urmărire! să defindă la o acţiune în revendicare. Acesta resultă 

-  
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. Adiudecarea se amână în asemenea cas până când prin o hotărâre 
definitivă se decide asupra revendicărei (art.. 530 proc. civ.). 

Oposiţiunea. pentru conservarea drepturilor reale asupra imobilelor 
urmărite, este o specie de întervențiune, în care intervenientul e parie 
adversă. alât a creditorului urmăritor cât şi a debitorului. urmărit (Carre- 

„ Chauvau, III, p. 200 şi 201 quest. 1270). 

II, 

| Tribunalul urmăritor ar6 chiar congnițiunea cesiuneă pelilorie şi 
nu e redus numai la rolul secundar de a pronunţa amânarea adjudecărei 
(art. 525 proc, civ.). i 

Inconvenientele decisiunelor ce se dai ast-ie), pe calea încidentală 
asupra cestiunei petitorie, provin numai singur din împrejurarea că împru- 
mutându-se în ac6stă. materie disposiţiunile- procedurei geneveze, nu s'a 
ţinut semă că aceste disposiţiuni stai în -strinsă legătură 'cu organi- 
sarea fjudecătorescă a cantonului. Geneva, care esclude- instituţiunea, 

- Curţei de casaţiune. (V. Leg. Org. judic. Geneva, 5 Dec. 1832, art. 1 pr. 
„Genev. art. 303 şi urm. Bellot,: op. cit., pag.-249 şi 751). 

T6te. inconvenintele ar lipsi, dacă aceiași instanță (Curtea de jus- 
tiţie civilă, art. 619 pr, genev.), care judecă, prin o decisiung definitivă şi 

- necasabilă, oposiţiunile pentru revendicare, ar judeca şi apelul în contra 
ordonanţei de adijudecare. | 

Acţiunea în revendicare odată. respinsă, să_procede sub amândouă 
legislaţiunile ce le avem în vedere la adjudecare. Termenul de 40 dile 

„expiră, presupunem, Îără să se iacă cerere în casaţiune. Ordonanţa de - 
adjudecare. se execută (art. 564 pr. civ.). | 

Imobilul este atunci, sub procedura genevesă, definitiv purgat de 
revendicarea care se pusese înainte. | . 

Alt-fel sub' procedura n6stră. Hotărârea definitivă, prin care sa 
” vespins acţiunea în revendicare, mai e supusă recursului în casaţie! Casa- 
țiunea desființează adiudecarea şi face să reintre imobilul în mânile debi- 
torului urmărit. (Comp. Carre-Chauvau, V, p. 983, ques. 2407 bis). 

- Legiuitorul a lăsat ast-fel neinlăturată o eventualitate sinistră, care va 
iniluența peste t6te măsurile asupra prețului vindărei! | 

Ori-cum îie, adjudecarea nu se p6te amâna, după legea n6stră, de 
cât până în momentul când intervine o hotărâre definitivă a Curţei de 
apel, asupra. cestiunei petitorie. . . 

În practică se procede adesea la adjudecare, în disprețul art. 530. 
proc. civ., neîmpedecat chiar de apelul care sa interjetat în privinţa 
cestiunei petitorie! o a. 

Adjudecarea nu pâte să îie atunci de cât o tocmelă aleatorie! Con- 
curenţii, alarmaţi prin revendicarea, care sa pus pe tapet, și cunoscând 

- din experienţă s6rta dubi6să a proceselor (ambigua fala causarum), 
“vor oieri, după tâte probabilitățile, un preț derisoriă! 

“din art, 514 proc. civ., care declară nulă ort-ce iostreinare a imobilului urmărit, făcută 
de debitor după cea întâia înfăţişare a urmărire, căcl cine nu are dreptul de dispo- . 
sițiune nu pote avea nici dreptul de a definde la o acțiune în revendicare. Acestă 
acţiune trebue să se desbată prin urmare, de la cea întâia afişare a urmărire!, contra- 
dictormente cu debitorul urmărit şi cu creditorul urmăritor (art. 927 proc. civ.).
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, Art. 530 proc. civ. prescrie, tocmai în prevederea acestor inconve- 
niente și în scop de a le înlătura,ca să se amâne adjudecarea până când, 
prin o. kotărâre definilivă, se va hotări asupra revendicărei. 

“Causa răului nu este prin umare astă-dată aplicarea, ci falșa apli- 
care a legii. , . . | N 

Aceste erori judecătoresci nu ne autorisă, fără îndoială, să dena- - turăm sistemul legei. | Sa 
Iaca ce cilim, cu tâte astea, în Dreptul (1873, No. 54,p. 4): 
«Așa dar, de o parte, contrariate de hotărâri judecătoresci, de altă parte înmulţirea judecăților într'o materie în care legislatorul a căutat mai mult de cât ori unde urgenţa), iacă inconvenientele care sai ivit în sistemul pe care de la început îl adoptase jurisprudenţa şi iacă pentru ce un alt sistem a început să fie adoptat pe alocurea și convincţiunea n6stră este că în curând va tiriumia peste tot! | «După acest sistem, contestaţiunele la o urmărire imobiliară, nu sunt «de cât incidente ale urmăririi imobiliare... 'Tribunalele nu pot de cât «să a act de declaraţiunele părţilor ce pretinde a avea vre-un drept «real şi să amâne adjudecaţivnea în casurile prevădute de art. 530, 521 «şi 992 ; — nici întrun cas tribunalul nu trebue să se pronunţe asupra «cestiunei grave ce ridică revendicarea....», - 
Inconvenientele semnalate, cari âă ocazionat stabilirea acestui sis- tem. nu sunt, credem, ori-cât de grave și numerâse ar îi, de natură a'l legitima, SE - 
Nu există nici un principii de drept, care să nu îie însoţit de nea- „junsuri. Dacă ar îi să ne arătăm prea sceptici în privinţa inconvenien- - telur, atunci am trebui să. abjurăm tote principiile de drept, chiar şi cele mai bine stabilite. | 
“Apelul la spiritul” legii, argumentul absurdum nu este de nici o val6re, dacă nu' se reazemă pe un text de lege. 
“Acestă metodă de interpretare- este, deosebit de. acesta, cu -desă- vârşire  neadmisibilă în casul nostru, încurcătura semnalată ne provenind din lege, ci din călcarea legei care se petrece în. practică. - Sistemul. cel combatem este în fine înconjurat de inconveniente incomparabilmente mai grave şi mai numer6se.  : Aderenţii acestui sistem, constrinşi de principiile cele mai elementare de interpretare, de a cita texte de lege în favârea ideei dinaintea căreia se închină, aă înconjurat, în eirtremis, cu o aparență optică textele legei cele mai: defavorabile acestei teorii singulare. - - :. - - „Acest sistem resultă. după d-l Săndulescu- Nănoveanu, din art. 530 pr. Clv., care prescrie amânarea adjudecării până când prin O hotărâre - definitivă se va hotări asupra revendicărei. O hotărâre, dice d-lui, nu lasă să se înţelâgă că nu pote îi vorba de cât de o hotărâre care emană de la alt tribunal de cât cel urmărilor ? (Proc. civ.,, pag. 658). ”Mărturisese că nu înţeleg acest argument-a verbo 0. 
1) Vom avea îndată ocasiunea săi vedem icol, reclamă 

, Î i : pe autorul acestut articol, reclamând pentru revendicarea imobilului : urmărit aplicarea regulelor ordinare de procedură, cu pensă (arte ss e prevtdut dn art. 31S proc. civ. Urmărirea rămâind până atunci sus-. 1 „5: Cc. Civ-), adjudecarea nu se pâte pronunța q iscri- 
mină rerum!) lacă urgenţa sistemului noă!| poe P | ni ” posi tei (asc : IN
 
p
e
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„Hotărârea pronunţată de trib. urmăritor, este, "mi pare, O hotărâre. 
„ca şi. aceea care ar emana de la un alt tribunal. - . 

| Argumente de îelul acesta s'aii hasardat acolo unde în verbis legis 
nulla est ambiguilas! . 

Textul legii e clar:- 
Oposiţiunele pentru revendicure (nu pentru amânarea din cauza 

„revendicării) se vor adresa,' dispune art. 525: procedura civilă, către 
tribunalul prin care sa făcul urmărirea. | | 

- Tribunalul urmărilor. (nu vre-un alt tribunal) e dator a se pro- 
nunța- asupra opoziţiunii pentru revendicare (art. 525 comb. cu art, 
529 procedura civilă). | | 

D-l Gr. GQ. Peucescu, cu mai multă aparenţă de dreptate, invâcă în 
sprijinul sistemului ce'l susţine art. 558 comb. cu art. 559 şi 562 pro- 
cedura. civilă. - | Ia o 

_ Stimabilul meii contrate şi amie inv6că trei argumente în sprijinul 

părerei d-sale : Ă | | 

| 1. Hotărârile asupra oposiţiunilor în contra urmărirei imobiliare, 

ori-cât ar îi obiectul acestor oposiţiuni, nu pot: îi atacate prin apel, 

pentru că, sunt pregătilore şi îac una cu ordonanța de adjudicare, care 

nu € supusă de cât recursului în casaţiune. - - 

Legiuitorul însă, excludând apelul, a înţeles necesarmente a exclude 

şi competinţa tribun. urmăritor, a decide cestiunea petitorie. 

Hotărârile din cestiune nu sunt prin urmare, în procesul cel mare 

al urmărirei imobiliare, de cât nisce încheeri pregătilore a hotărârei 

definitive, adică a ordonanţei de adjudecaţie care, precum se ştie, nu se, 

pâte ataca de cât numai, omisso-medio, cu recurs în casaţie. - 

Acâsta rezultă, pretinde 'contradictorul nostru, din art. ' 558. comb. 

cu art. 559 şi 562 .procedura civilă. | Sa a 

«După ce art. 558 ne spune că ordonanța de adjudecare cuprinde 

«tole lucrările săvârşite, art. 562 declară că ordonanța de adjudecare nu 

«se pâte casa de cât din causa închierilor pregălitore, şi art. 539 pr. 

«civ. că în contra actului-de adijudecare nu se pote iace de căt recurs 

«în casaţiune»>. (Dreplul, 1873, No. 54, p. 5). 

2. Apelul în privinţa incidentelor urmărirei imobiliare e cu desăvâr- 

şire exclus. Art. 402 pr. civ. nu e aplicabil în materie de urmărire imo- 

biliară, încheerile pregătitore neliind susceptibile a. îi atacate cu apel. - 

Hotărârile asupra oposiţiunilor la urmărire imobiliară sunt însă tote iără 

“ deosebire; precum resultă din art.-558 comb. cu art. 559 şi 502 pr. civ., 

încheeri pregătitore. " . 

3. Din art. 562 pr. civ., resultă a contrario. că ori-ce alte violaţiuni, 

afară de cele prevădute în acel art,, sunt indilerente, ordonanța de adju- 

-decare rămâind în cas când s'ar comite ast-el de violaţiuni inatacabile 

şi neputându-se invoca aceste violaţiuni nici pe calea apelului (V. Dreptul 

1873, No. 54 şi 65). - SI a 

Fără. a ne disimula gravitatea cestiunei, credem că aceste argumente, 

formulate cu o abilitate rară, nu sunt de cât opositul adevăratelor principii. 

1.. Proposiţiunea că t6te hotărârile asupra oposiţiunilor la urmărire 

imobiliară sunt încheeri pregătitore, nu este expresiunea. adevăratelor 

principii. 

î
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Se consideră din contră ca definitive nu numai hotărârile prin care 
se statuiază asupra causei întregi, dar și acele . cari statuiază separat 
asupra unui.incident, nulitate Sail causă de neprimire. (Carre- Chauvau, IV, p. 60, quest. 1616 in principio). „- a 

Nu sunt prin urmare pregătitâre, nu numai hotărârile prin care se judecă 'oposiţiunile «pentru revendicarea obiectului urmărit, dar nici hotă- rârile prin care se statuiază în cursul unei : urmăriri imobiliare asupra unei cereri de nulitate -pentru vicii de formă. _ 
«Nici o cerere de niălitate pentru vicii de formă», dice d-l Bellot, pr. civ.. Canton de Geneve, p. 516, ediţ. 2,'<nu va fi primită din partea «debitorului, din partea terțului detentor saă din partea creditorilor cărora «li sa notificat placardul, daca nu este făcută: inaintea adjudecaţiunei, «și aiară de acâsta: 1)'în cât privesce notificațiunele placardelor și a «actelor anteridre, în șase săptămâni de la cea de pe urmă notificare ; «2) în cât privesce actele posteridre, în trei săptămâni de la confecţiunea «ie-căruia din aceste acte (art. 564). Este convenabil a cere de la acela „«care are a propune o nulitate, ca să o facă fără întârdiere şi ca să nu «lase maliciosamente să se procedeze la un act nul. 'Termenile fixate în «acest art. (564 proc. genev.) s'aii combinat de manieră ca nulitatea să «se p6tă opune şi judeca înaintea adjudecării, şi chiar ca termenul de «apel să se pâtă scurge, sau acest apel judeca înaintea aceleași epoce». De ce iace d-l Bellot distineţiunea între asul, când s'a notificat pla- cardul, şi casul contrarii ? Ii | Rațiunea acestei distincţiuni este, că acei cari ai primit placardele sai afiptele (art. 503 pr. rom.), nu mai pot invoca nulitățile pentru viciă de lormă după Dronunțarea adjudecării (art. 529 pr. "rom, pe când din contră, în. cas de omisiune «a notificațiunei placardelor, se pote ataca însuşi actul de adjudecare (art. 619, pr. genev. alin. 1 ; art. 562 pr, rom. alin. 1). a Sa - «Lipsa acestei notificaţiuni aduce cu sine, pentru -acela în privința «căruia acestă lipsă â avut loc, un prejudiciă care nu s'ar putea repara - «de cât prin anularea urmărirei». (Bellot, op. cit” p. Sil și 542). In adevăr, art. 562 pr. civ, nu este aplicabil sai, cu alte cuvinte, ordonanța de adjudecare nu estă casabilă pentru viciile de formă anle- riore adjudecării, daca sa nolifical afiplele (art. 503: pr. civ.) 1). _____ Cei în drept trebue:să propue nulitatea, în asemenea cas, adică când sa notilicat placardele, fără înlârdiere aşa în cât să se pâtă judeca cGntestaţiunea înaintea adjudecării, şi chiar să se potă scurge 

ÎI 

Fa Şi 1874 No. 20, In adevăr, suntem puşi dinaintea alternativet, sai de'a menţine 
orma vici6să a art, 562 Pr. civ., bouleversână tote principiile de procedură, saii să 

. ecurgom la spiritul legi!, limitând o disposiţiune excepțională care, de altmintrelea, ar 
Art Cgalingete, nu numai unul principiă isolat, ci sistemului întreg dreptului comun. 
St cz pr. Caeste prin urmare, a se citi ast-fel: Actul de adjudecare se va putea 
Sasar e ând nu sa făcut publicațiunele prescrise: «când nu s'a observat termeni! 

Judecării saă când s'a violat vre-o formă pronunţată sub pedepsă de nulitate» ; 
9 , 4 . 

. 

2) daca nu sa făcut amânările,..,, 3) pentru causă de necompetinţă sai exces de 
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y termenul de apel, saii ca acest apel să pâtă îi judecat înaintea aceleiași 
_epoce (arg. art. 529 pr, civ.). Da “ 

„Legiuitorul nostru, înconjurând disposiţiunea art, 564 pr. genev., 
n'a fixat în acestă privinţă nici o combinaţie preclusivă, aplicând şi asta- 
dată principiul: Jus vigilanlibus. Aa ! 

„Art, 558, 559 şi 562 pr. civ., al căror. rol începe abia după pronun- 
- țarea ordonanţei de adjudecare, care nu e propriii zis o holărâre (Carre- 

"Chauvau, v. q. 2397), sunt cu desărârşire streine cestiunei care ne 
preocupă şi care este de a se şti dacă, în principi, hotărârile asupra 
oposiţiunilor li urmărire imobiliară sunt sai nu supuse apelului. 

R&spunsul la acestă cestiune se găsesce clar şi lămurit în art. 525 
comb.. cu art. 402 pr. civ., lăsând a dice că soluţiunea ar îi aceiaşi, - 
chiar abstracţiune făcând de art. 525 şi 402 cit., derogarea la dreptul 
comun trebuind să fie expresă şi formală, aceea ce în casul nostru, nici 
'recurgând la imaginaţiune, nu se pote descoperi. . 
„2, Se pretinde că art. 402 pr.-civ. nu e aplicabil în materie de 

urmărire îmobiliară, hotărârile asupra oposiţiunilor la urmărire imobiliară 
având carecterul de incheeri pregătitore, şi apelul nefiind, după lege, 
adriisibil în contra. încheerilor pregătitâre. - 

Premisa e îalşă. - 
Hotărârile asupra oposiţiunilor la urmărire imobiliară nu sunt, precum 

- am arătat mai sus, încheeri pregătitore, 
Premisa ast-lel dărâmată, cade necesarmente şi conclusiunea. 
S'a mai obiectat că aplicarea art. 402 pr. civ. în materie de urmă- 

„rire imobiliară, ar implica o contusiune între contestaţiunile la execuţiune 
silită prevădută de art. 359 şi urm. şi contestaţiunile la urmărire imobi- 
liară prevădute la art. 525 şi urm. In cele dintâi, când se ridică reclamaţiuni 

"din partea celor de al treilea, ar îi vorba de atingerea ce le-ar aduce 
însuși lîțlul executorii, în cele de al douilea din contră de o simplă 
amânare a urmăririi (Dreptul, 1873, No. 54, p. 4). 

Mi se pare că, cu acest sistem, se restălmăcesce sensul art, 872 
- resp. 400 pr. civ., care departe de a implica, exclude din contră în unele 
casuri aplicarea art. 402 pr. civ., în ipoteza acolo prevâdută; 

Să presupunem, în adevăr, că, într'un cas particular, se adreseză o 
oposiţiune la execuţiune, conform art. 372 comb. cu art. 400 pr. civ. la 

- * Curtea de apel care a pronunţat hotărârea executorie. . 
Curtea de apel, statuând asupra acestei contestaţiuni, o respinge, 

. E. evident că nu se pâte apela în contra unei hotărâri care emană - 
de la o Curte apelativă. De 

„7 Art, 402 pr. civ. nu e prin urmare în acestă ipotesă aplicabil, aceza 
ce 'mi-am propus a demonstra. . a 

Dar care este atunci sensul art. 372 pr. civ.? | 
Art. 872'cit. se aplică credem nu numai în materie de execuţiune - 

silită asupra mobilelor, ci şi în materie de urmărire imobiliară, și în 
ldie casurile când e vorba, nu de execuțiunea care este calea pentru 
a se dobândi plata unor condemnaţiuni, ci de aceea care este unica- 
mente destinată a complecta, a săvârşi, a explica,-a interpreta o hotărâre 

„executorie. (V. exemplele citate de Chauvau-Carră, IV, quest. 1698 
bis; p. 230). 

*
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Oposiţiunele la executarea silită, propriii. disă, la acea executare 

care este calea pentru a se dobândi plata unor condemnaţiuni, nu se 

pote adresa nici-odati de-a-drepiul la Curtea de apel, urmând ca ele “să 

fie tot-d'a-una prealabilmente apreciate de tribunalul de prima instanţă, 
” Să presupunem de exemplu că, în temeiul hotărârei unei Curți de 

apel, prin care sa condamnat A să plătâscă lu! B, o sumă de bani, se 
scâte în vindare:silită, fie un lucru mișcător, lie un iinobil, care să 
pretinde că ar aparţine debitorului urmărit. i i-a 

In cursul urmărirei se presintă adevăratul proprietar şi cere dis- 
tracţiunea, fie a lucrului mişcător 1), fie a imobilului pus în urmărire.”i 

Cogniţiunea acestor contestaţiuni aparţine iără îndoială numai îri), 
urmărilor, cu dreptul. de apel în contra sentinței acestui tribunal (art. 
402 pr. civ.), căci e vorba-de o dificultate, ridicată în instanța de exe- 

-cuţiune, unde nu se pune nică cum în cestiune merilul şi sensul holă- 
rârei eweculorie 2), -. . | 

Siera de aplicaţiune a art. 402 pr. civ. este prin urmare mult mai 
mare de cât crede onorabilul nostru contrate. , 

Art. 402 cit, se găsesce în titlul I a cărţii al V-a pr. civ. care se 
ocupă cu disposițiunile” generale în materie de execuţiune silită. 
„„.* 3. Cel de pe urmă argument, care mai este de combătut, consistă 
în a ice, că din art. 562 pr. civ. resultă a contrario că pentru cele 
Valte violaţiuni, afară de cele prevădute în acel art., nu se pâte. face 
nică apel, nici recurs în casaţiune. | _ - 

Ce e drept, ordonanța de adijudecare, ca atare, nu se pâte ataca 
de cât cu cerere în casaţiune (nici-odată .pe calea apelului) și szaă 
în casurile prevtdute de art. 562 cit. | 

Am arătat mai sus care e sensul art. 562 cit. | 
- E vorba înainte de tâte de nulități, cari nu s'aii putut propune 

la tribunal, din causa omisiune .notificaţiunei afiptelor, fapt prin care sa 
cauzat părţii un prejudicii, care nu se pâte repara alt-iel de cât anu- 
lându-se ordonanța de adjudecare (Art. 562 pr. civ., alin. 1,2, 3), : 

Ordonanţa ce adiudecare, e în al doilea loc, casabilă dacă nu s'a 
iăcut amânările în casurile când trebuia a se face, contorm art. 528 și 

„531 pr. civ.3) (art. 562 cit. alin. 4). Di 
“Hotărârile prin care se pronunţă amânarea adjudecării, nu sunt nici 

în dreptul irancez succeptibile de alt recurs afară de cererea în casaţiune. 
(art. 703 pr. Fe., Car6-Chauvau, V. p. 789, quest. 2379). 

, Ordonanţa de adjudecare e în fine susceptibilă de.cerere în casa- 
țiune, dacă cu-ocasiunea adjudecărei, sa comis o contravenţiune de 
natură a anula actul, de exemplu necompetința tribunalului, exces de 

  

1) Pe calea unet acţiuni personale în restituiţi e . 
115, ş și pa panel ţ | pei uițiune (V. Aabry et Rau, II, p 

2) D. Săndulescu-Nănoveanu aplică art. 312 şi 400 pr. civ., după care contes: tarea trebue să se adreseze la trib. sau Curtea de la cara ebiană iibtărirea executorie, în materie de veritabilă execuţiune silită, adică când_e vorba de plata unor con- demnaţiunr. (Op. cit., p.. 509 şi 531). Nu înţelegem atunci de co-.mal distinge autorul casul când se infirmă şi acela când se confirmă în apel o sentinţă a trib,, distincţiune, judici6să care are însă rațiune de a fi numa! în sistemul nostru. ! op. cit dan cas de forță majoră care ar împiedica venirea concurenţilor 2. Bellot,
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putere, ete. (art. 562 alin. 5, art. 735 -pr. :civ. Compar. art. 619 pr. “genev. alin. 3).- ă 
| Procedura geneveză - n'a pulut, naturalmente, de cât să autorize 
apelul chiar în contra ordonanţei de adjudecare. pentru violaţiunile, 
cari se comit cu. ocasiunea adjudecărei, aceste violaţiuni neputându-se, 
prin Îorţa lucrurilor, invoca în apel înaintea adjudecării. 

| Legiuitorul nostru a creat, în locul apelului raţional al proe. genev.,, 
un recurs în casaţie Omisso medio, în contradicere flagrantă cu principiile 

“ iundamentale ale legii constitutive a Curţii supreme D), : - 
- Art. 562 cit, prin urmare, departe de a exclude apelul în privința 

violaţiunilor prevădute în alin. 2 şi 3, exclude din contră în privința 
acestor violaţiuni, dacă a 'urmai o notificare regulată a afiptelor- 
recursul in - cassatio omisso medio. Acâsta resultă a contrario din art. 
562 pr. civ. alin. ]. - ie o 

Acest argument e concludent, pentru că ne face să ne întâreem la. 
dreptul comun, Greptul de apel. - 

III. 
| D-l Săndulescu-Nănoveanu recunosce, împreună cu noi, că hotă- 
rârile asupra oposiţiunilor la urmărire imobiliară sat supuse apelului 2), 
însă numai — în punctul acesta nu pot să fiii de părerea d-sale—când 

„se admite contestaţiunea în detrimentul creditorului urmăritor. - 
Principiul e exact, dacă facem abstracţiune de acestă: restricţiune: 

arbitrară. a . 
Hotărârile asupra incidentelor, cari se ivesc în cursul unei urmăriri 

imobiliare, sunt supuse apelului, când afacerea se urcă la o sumă supe- - 
ridră ultimului resort (art. 57 procedura civilă), i 

  

1) D. Săndalescu-Nănoveanu e de părere că sa pâte „casa ordonanța de adjude- 
"care, când tribunalul nu a pus în „vîndare din noă imobilul, conform art. 553 pe Co. 

„ Tribunalul e Qevestit, dice d-lui, prin ordonanța de adjudecare ce a pronunţat, (Op. cit, 
p. 108). Autorul a scăpat din vedere că ordonanţa-de adjudecare e de drept desfiin- 

" țată în casul prevădut de art, 553 cit. In cas de refus din partea trib., se faco . apel. 
2) D. Săndulescu: Nănoveanu. nu lămuresce însă, pe cât ştii, care articol va 

fi aplicabil în privința termenului de apel, art. 318 sau art, 402 procedura civilă? 
Presupunem că d-lul preferă aplicarea ert. 318 cit. Contradietorul nostru pretinde, în 
adevăr, că oposiţiunea pentru revendicarea imobilului urmărit urmeză a se judeca pia- 

„„missimo după regulele ordinare de procedură. (Explic. proc. civ. p. „657). Cu chipul 
acesta se trimete însă adjudecarea, în disprețul art. 402 procedura civilă, la calendele. 
grecesci, adjudecarea urmând a fi amânată în asemenea cas pânâ când pria o hotă- 
iâre definitivă se va statua asupra revendicăre! (art. 530 procedura civilă). In adevtr, 
oposițiunea pentru revendicarea imobilului urmărit este considerată de lege ca o cerere 
incidentă (art, 525 procedura civilă) şi cade prin urmare sub aplicațiunea .art. 402 
cit, ca 16te hotărârile asupra contestaţiunilor la execuţiune silită. Spiritul leger, invocat 
de d-l Săndulescu-Nănoveanu în contra acestel soluțiuni (op. cit. p. 659), nu rezultă 
nici cum din economia generală a legi, lăsând a dice că interpretarea logică nu pâte 
avea loc.în presența dispoziţiunii formale şi categorice „a art, 525 cit. Legea nu se 

. închină-la nici un îdol. Dreptul de proprietate este organizat ast-fel ca să polă coexista. 
“cu „creditul public. Legiuitorul a trebuit să întrebuinţeze în materie de urmărire 
imobiliară precauţiuni deosebite, Oposiţiunele pentru revendicarea imobilului urmărit. . 

"sunt, în adevăr, în cazurile cele mai irecuente, concertate. cu- debitorul urmărit. De 
aceea se supune oponentul a da o cauţiune cu deşteptare că va plăti o. amendă de: 
100—10090 ler, dacă s'ar constata că e de rea credinţă. (Art. 533 procedura civilă).
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Aceste hotărâri nu sunt încheeri pregătitâre. Du 
Art. 335 procedura civilă, enunciând-un incident determinat, excep- 

iunea de necompetinţă, declară expres că hotărârea, care statuiază asupra 
acestui incident, e supusă. apelului. , 

„Ac6stă dispasiţiune nu e limitativă, | ” - 
Hotărârea de exemplu, prin care se respinge o cerere 6re-care intro- 

dusă în instanţă din cauza lipsei de calitate, este incontestabilmente supusă 
apelului, art. 335 cit. autorizând apelul în contra tutor. hotărârilor, cari 
statuiază asupra vre-unui incident. (Compar. art. 327 procedura. genev.). 

Art. 335 cit. coprinde ast-iel o regulă generală, un principii al 
„dreptului comun. - - Ia 

D-l Săndulescu- Nănoveanu pretinde că legiuitorul nostru a derogat 
-la acestă regulă în materie de urmărire imobiliară, stabilind o excepțiune 

în privința respîngeriă oposiţiunilor la urmărire imobiliară, care sa pro- 
nunţă, dice d-lui, de tribunalul urmăritor, nu cu „dreptul de apel ci în „ultima instanţă (art. 562 procedura civilă), a 

«Cât pentru. mine, se exprimă d-lui, cred că dacă se pâle ridica «dificultate asupra dreptului de apel în contra acestor hotărâri, ea nu 
«p6te avea loc de cât când contestaţiunea să respinge, iar nu și când 
«se. admile ; cu alte cuvinte, când creditorul urmărit pierde. În aceslă ipolesă el trebue să aibă dreptul de apel. Allmintrelea, am susţine, 
«ceea ce nu e admisibil, că el nu are nicio cale dea ataca încheerea «tribunalului ; de recurs nici pâte' îi vorba, căci nu ar avea contra cărui <act judiciar. Ordonanţa nu există». (Op. cit, p. 655), 

RI Procedând ast-iel, întinde sai restringe contradictorul nostru dis- - poziţiunea art. 562 procedura civilă ? 
„D-lui face şi una şi alta! . 

În “adevăr, argumentarea d-sale, consistând a dice, că art. 562 cit. e aplicabil numai când tribunalul urmăritor respinge şi nici-odată când admite cererea incidentă ridicată, în cursul unei urmăriri imobiliare, 
implică o restricțiune a disposiţiunei sus menţionate, | - Argumentarea d-sale, de altă parte, tindând în acelaș timp a cre- dita supoziţiunea că art. 562 cit. a mai derogat la un alt principiă al . dreptului comun, și anume la art. 56 procedura civilă, care are în vedere, „pentru fixarea. primului și a ultimului resort, taza litigiului şi nu hasardul admiterii sai a respingerii cererei introdusă în instanţă, implică din contră 0 întindere peste măsură a disposiţiunei art, 562 cit. 

Ac6stă soluţiune proteitormă îniringe prin urmare regula nestră- mutată de drept că un principii nu pâte să aparţie în acelaşi timp dreptului comun şi dreptului anomal, saii că o disposiţiune legislativă nu se pâle, interpreta în același timp stricto sensu şi lato -sensu ! D-l Săndulescu Nănoveanu pretinde, ce e drept, că art. 56 cit. nu - e aplicabil în materie de urmărire imobiliară. o ___ «Chiar în materii ordinare, dice d-lui, fiind vorba de imobile, hotărârea «tribunalului e tot-d'a-una supusă apelului fără a avea în vedere val6rea «lor. De altmintrelea, ar trebui să dicem că dacă imobilul are o val6re «de 200 Iai, urmărirea trebue să se Îacă înaintea judecătorului de plasă, 
“ceea ce ar contradice întregul sistem a] urmărirelor imobiliare» (0p. - cit, p. 648), | & ( p-
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Dar 6re aşa să fie? i | i 
Judecătorul de plasă nu 'şi pâte  nici-odată insuşi cogniţiunea în 

materie de urmărire imobiliară, ori cât de minimă ar fi taxa litigiului, 
pentru cuvântul simplu că juridicţiunea lui este o juridicţiune extra- 
ordinară, care nu se p6te exercita de cât în casurile expres prevtdute 

e lege. 7 
Art. 56 pr. civ. deosebesce de altă parte afacerile cari ai o 

valoro de .una mie cinci-sute lei capital şi interese, sati una sulă lei 
venit. i : 

--. Hotărârea, trib, este prin urmare dată în ultimul resort, şi când 
e vorba de imobile, dacă imobilul, care e obiectul acțiunei, aduce un 
venit de numai una sută lei: pe an. (Compar. Leg. Fr. din 11 Aprilie 
„1838, art. 1). , pc 

Art. 1 L. Fr. din 11 Aprilie 1838 (V. Zripier, 24 edit, p. 1047) 
dispune tot în sensul art. 56 proc. rom.: <Tribunalele civile de prima 
«instanță vor cunbsce, în ultimul resort, de acţiunele persnale şi imo- 
«biliare până la valdrea 1500 franci în principal, şi de acțiunele imobi- * 
«liare până la 60 francă venit, determinat, fie prin rente, fie prin prețul - 
«locaţiunii. Aceste acţiuni se vor instrui şi “judeca-ca materii sumarii». 

„_ Ac6stă regulă e îără îndoială aplicabilă și în materie de urmărire 
imobiliară. i ÎS 

D. Chauvau se exprimă în acestă privire precum urmeză: «Obiectul 
«priacipal al producerei în urmărire imobiliară, este imobilul urmărit. 
«De câte ori val6reu acestui imobil este superidră taxei ultimului resort 
«sai nedeterminată, de atâtea ori nu se pote judeca de trib.-de prima 
«instanţă, suveranmente, încidentele de procedură, ridicate saii de de- 
«bitorul -urmărit sai de creditori, fie cu ocasiunea urmăririi numai, sati 

_ «cu. ocasiunea revinderii, saă-în fine cu ocasiunea supra-licitărej. Calea 
«apelului nu va îi îngăduită, în cât privesce încidentele privilore la 
«fond, când suma în contestaţiune nu va depăşi 1500 îranci; dar acea . 
«cale va îi deschisă dacă creanţa, isvoritâre din titlu, se va urca la o 
«sumă superidră .val6rei ultimului resort ; tot aşa va fi şi când se con- 
«testă calitatea urmăritorului, şi în cele-lalte casuri identice. Cât pentru - 
«cererea în distracţiune, cu t6te că ea e clasată printre incidente când 
«este intentată în cursul urmăririlor, obiectul săi principal este revindicarea 
«unui imobil determinati; câte-odată acestă revindicare nu pârtă ds cât: 
«asupra unei părți de minimă importanţă a imobilului urmărit, Este deci 
«val6rea obiectului revindicat aceea care fix6ză taxa primului şi a ulti- 
«mului resort. Curtea de Amiens... a vrut ca şi în acest .cas, taxu să 

„«fie fixată după creanţa care servesce de basă urmărirei. Ei am consi- 
«derat acțiunea în resoluţiune de care vorbesce art. 717 ca o acţiune. 
«principală. Ea reintră prin-urmare în aplicaţiunea  regulelor generale» 
(î. V, 2, p. 1178, quest. 2424 septies). Ii 

„Aceste regule sunt aplicabile şi în dreptul nostru, art. 56 cit. fiind 
în principi, în concordanţă perlectă cu art. 1 L. în. din Îl Aprilie 
1838. Fixarea primului și a ultimului resort se. reguleză, in amândouă 
legislaţiunile, in privinţa acțiunilor personale şi mobiliare după valdrea, 

obiectului îs principal, şi în privinţa acţiunilor imobiliare după valârea 
obiectului în venit. | - |
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Adevărul esteprin urmare că încidenlele de procedură, precum 
de exemplu acele cari: tind la anularea urmărirei pentru vicii de formă “se judecă de tribunalul. urmăritor, nu în ultimul resort, ci cu drepl de apel, dacă val6rea imobilului urmărit este superidră taxei ultimului resort saii nedeterminată. Zncidentele privilore. la Jond, de exemplu când se, contestă titlul, care servesce de basă urmăririi, se vor judeca de asemenea la tribunalul urmăritor, ca drept de apel dacă creanța, isvoritore- din titlu, se va urca la o sumă „superidră val6rei ultimului resort. Tot ast-lel va îi supusă apelului și hotărârea tribunalului urmă- „ritor asupra oposiţiunii pentru : revindicarea imobilului urmărit, dacă val6rea obiectului 'revindicat e superiră ultimului. resort. Cererea de - resoluţiune, în fine, pentru neplata “prețului vechilor alienaţiuni (art. 136$ “cod. civ.), cerere care, tindend în definitiv la anularea următrirei (art. 525 pr. civ.) urmeză a se judeca, în sistemul procedurei “n6stre, ca „materie sumară pe calea încideniă, se va decide de trib. “urmăritor, tot cu drept de upel, dacă valrea : imobiluluj urmărit va Îi superidră taxei ultimului resort, | 

“IV. , 

S'ar putea obiecta, că, dacă cea mai superiiciaJă citire ajunge pen- “tru a se vedea că art. 56 pr. civ. e aplicabil și când e vorba de imobile, şi dacă e adevărat că interpretarea extensivă nă se p6le cumula cu inter- pretare restrictivă, n'ar [i mai puţin adevărat, că din spiritul art. 562 pr, civ. resultă o derogare, în materie de urmărire imobiliară, Ja disposiţiu- „mea art. 56 cit. (interpretare extensivă), în sens că incidentele la urmă- rire imobiliară ar urma-a se decide de tribunalul urmăritor în alimul 7esori şi în -casul când val6rea imobilulni urmărit S'ar urca la o valdre superidră taxei ultimului. resort. (V. Dreptul, 1873, No. 67). „__ Intrebarea este dacă, în adevăr, art. 502 cit. coprinde o excepţiune la regula consfinţită de art. '56 pr. civ. - Un punct e cert şi necontestabil, anume : că ordonanța de adjude- |. care, ca atare, nu e nici-odată supusă apelului (art: 559 pr. civ.), Incolo, nu mai decurge din art. 558 şi 562 pr. civ, nici o altă pro- „Posițiune certă “în beneficiul părerei opuse. 
Art. 558 cit. nu decide nimie, - Intrebarea este tocmai, dacă hotărârile - asupra oposiţiunilor la urmă- - rirea imobiliară, menționate în ordonanța de: adjudecare, care_irebue să coprindă țo/e lucrările săvârşile (art. 558 cit.) sunt sai nu supuse apelului ? SS'ar putea susține cel mult, că din art. 562 alin. 2 si resultă împlicit şi a contrario, că hotărârile tribunalului -urmăritor asupra con- testațiunelor cari tind la anularea urmărirei pentru viciă de formă, nu sunt supuse apelului, casarea ordonanţei de adjudecare, fiind autorisată, cu exclusiunea dreptului de apel, tocmai din causa hotărârilor. ce s'a Bronunţal asupra cererilor de nulilate pentru vicii de formă. Acesta nu este însă adevărata rațiune a -legii. Casarea ordonanţei de adjudecare are loc în asemenea cas, nu din Causa hotărârilor trib,, ci din causă -că, afiptele „nefiind notificate, părţile n'a fost- nici măcar puse in posiţiune a solicita asemenea hotărâri de la tribunal,
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Derogarea la dreptul comun nu pâte să resulte, deosebit de acesta, 
de cât din o disposiţiune expresă a legei. 
„_„__Art. 562. pr. civ, departe de a coprinde:o excepțiune la regula sta- 

-bilită de art. 56 'pr. civ., nu-este, o repet, de cât aplicarea, în materie 
- de urmărire imobiliară, a principiului consacrat de 'art. 735 pr. civ. Ali- 
neatele 2 şi. 3 nu sunt, precum vom demonstra, de cât subdivisiuni ala 
alineatului 1 âl-art. 562 cit. o 

V. 

| Sistemele ce am analisat tind tâte de a construi ideea legiuitorului 
- din economia generală a legii. | - 

Viciul lor comun este că fac să resulte din combinaţiunea. diferi- 
telor articole ale cod. de. proc. civ. o excepţiune la dreptul comun, neso- 
cotind adevărul “că excepţiunile trebue să fie expres lormulate de lege. 

E Legiuitorul n'a declarat nicăeri că dreptul de apel este proscris şi 
esclus în contra hotărârilor tribunalului ' urmăritor asupra oposiţiunilor - 
la urmărirea imobiliară. Contradictorii noştri se fundeză .pe simple con- . 
jecturi pentru a ajunge la acestă consecinţă neexprimată de lege. | 

Conjecturile adversarilor noştri sunt condemnabile pentru că, vio- 
lând principiile cele mai necontestabile de interpretare, aduc. atingere 
dreptului. comun. Io o “ - 

Representantul celui d'intâi sistem. pretinde că în art. 558, 559 și 
-562 proc. civ. se găsesc indicii nerecusabile, că hotărârile tribunalului 
urmăritor asupra oposiţiunelor la urmărire imobiliară nu sunt supuse 

- apelului, neputându-se excepta de la acâstă regulă nici oposiţiunile pen- 
tru revendicarea imobilului urmărit,. care ar îi a se judeca, pe calea inci- 
dentă, numai încât privesce amânarea adjudecaţiunii. Aceste hotărâri 
nu S'ar putea ataca de.cât cu recurs în casaţiune şi numai odată cu 
ordonanța de adjudecare, nefiind ele de cât încheeri pregătitâre ale ordo- 
„nanţei. de adijudecare. - , 

Ac6stă, teorie, care repausă mai cu s6mă pe suposiţiunea că hotă- 
rârile asupra incidentelor n'ar îi de cât-incheeri pregătitâre, implică viola- 
țiunea maniiestă a “art. 335 proc. civ...- | 

Propagatorul' sistemului al douilea îşi însuşesce acestă interpretare 
extensivă, neadimisibilă în materie de excepţiuni, și o combină cu o inter- 
pretare restrictivă. Hotărârile s'ar putea-ataca în acest sistem, după împre- 
jurări, sai -pe calea- apelului, saii, odată cu ordonanța de adiudecare, cu 
recurs în casaţie. - Pa - - 

Acâstă soluţiune implică o adevărată trimitere de la Pontii la Pilat, 
„Firul roşu, care unesce aceste două sisteme, este ideea de o sută : 
„de ori greşită că art. 562 proc. civ. ar coprinde o exclusiune implicită a 
drepiului de apel în contra hotărârilor tribunalului urmăritor asupra opo- 
siţiunilor la: urmărirea imobiliară. | 
“Acestă idee o întâlnim și în sistemul al treilea care, cu tâte astea, 

se deosibesce da cele precedente prin aceea că, neimpingend -temeritătea 
conjecturilor până la punctul de a contradice disposiţiuni iormale ca 
aceea a art. 525 şi 530 proc. civ., declară că art. 562 cit. a derogat 

“ numai în ipotesele acolo prevădute „la dreptul de apel, nu însă și în pri-
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vinţa hotărârilor cari intervin asupra oposiţiunilor: pentru revendicarea 
imobilului urmărit, cari sunt. supuse apelului. 

Dar de ce acest scrupul, după ce s'a dat odată o lovire brutală unuj 
principiii al dreptului comun ? Graţia acordată, dușmanului, învins în 
contra regulelor răsboiului, nu este de cât o derisiune! Generositatea 
exercitată sub ast-iel de condițiuni ascunde tot-d'a-una o aprehensiune 
răi disimulată a usurpatorilor! . Ia | 

Acestă de pe urmă soluţiune este prin urmare n adevărată ilustra- 
ţiune a vorbei valgare: Meșteru strică, drege de Irică. i 

Cum se iace însă că sensul art. 562 cit., care 'și are isvorul în art, 
619 proc. genev,, să nu fie totașa de patent, palpabil şi visibil ca şi acela 
al art. 619 proc. genev.? | Ie 

“Causa disentimentelor, la cari a dat nascere art. 562 proc; civ. 
este că sa mai intercalat alineatele 2 şi 3, cari nu se găsesc in legea 
geneveză. ” . : E Nulităţile menţionate în aceste -alineate sunt din categoria acelora, 
cari trebuia să fie propuse sub pedâpsă de forclusiune înaintea adju- 
decărei (art. 529 proc. civ.), de unde pare a resulta că ordonanța de 
adjudecare se casâză, în sensul art. 562 cit., tocmai din causa holărâ- 
rilor tribunalului urmăritor prin care s'a statuat inaintea adjudecării asupra 

“ nulităţilor propuse. 
Acestă deducţiune este în parte f6rte exactă. | 
Contradictorii noştri nu pot însă să tragă nici un lolos din acestă 

concesiune, căci dacă este, pe de-oparte, adevărat că art. 562 cit, prevede 
recursul în contra ordonanţei. de adjudecare tocmai din causa motitelor 
de nulitate judecate de tribunal, nu este, de altă parte, mai puţin ade- vărat că acel art. presupune că acele cause de nulitate aii Îost mai întâiă apreciate nu numai de tribunalul urmăritor, dar şi de Curtea de apel. 

Art. 529 proe. civ., prescriind ca să se statueze asupra tutulor cere. rilor incidente înaintea adjudecării, a înțeles necesarmente, ca şi.-termenul de apel să fie scurs sai apelul judecat înaintea adjudecarii. 
“Legiuitorul nostru, ne adoptând combinaţiunea . de terinene preclu- sive a art. 564 proe. genev., se nasce intrebarea dacă a lăsat la suve- rana apreciare a tribunalului de a respinge cererea de nulitate, dacă n'a iost propusă în timp oportun, adică așa ca să se pâtă judeca de tribunal și de Curtea de apel înaintea adjudecării? e 
Tribunalul urmăritor trebue să “pe semă credem de cererile de nulitate, chiar dacă n'ar îi fost propuse in timp oportun, şi să amâs adju- decarea contorm, art. 523 proc. civ. 1). _. o 

«Cel de al douilea cas de amânare este, dice d-l Bellot (pag. 523) când Gre-care altă specie de oposiţiune (de exemplu o cerere de nulitate...) nu va Îi decisă prin o hotărâre care va îi dobândit puterea lucrului judecat»>.. , Susţiitorii sistemelor opuse vor să deducă -din contră din art. 529. cit., a contrario, că hotărârile tribunalului urmăritor asupra contestațiu-. nilor la urmărire imobiliară, n'ar fi supuse: apelului. a E In adevăr, iacă ce citim în diarul Dreptul din 1873 No. 54: 

. 1) De aici pot decurpe inconveniente - (âr î . de cât adoptându se combisațiurea preclusivă aaa, Procaa en EȘt înlătura 

A i . | _
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<Un ultim argument în favârea opiniunei ce susţinem ni !'1 oteră 
«art. 259, după care tribunalul pâte să se pronunţe asupra unei contes- 
«taţiuni şi a doua di să -procâdă la vindare. Ei bine, ne pare evident că o "-«asemenea, hotărâre, în spiritul legii, e dată îără drept de apel, pentru 
«că apelul e. suspensiv şi, ca să generalisăm acestă idee, dacă hotărârile 
«pronunţate în materie de contestaţiuni la urmărire imobiliară ar fi supuse 
«apelului, art. 529 ar ordona în t6te casurile suspendarea executării până 

- «la judecarea apelului». - 
„ Autorul susţine, precum vedem; în contra adevărului, că art. 529 

pr. Civ. nu ordonă în tâte casurile suspendarea executării până la jude- 
carea apelului.. | ” o 

| „Acesta nu este exact. Contestările la urmărirea imobiliară în genere, 
şi nu numai oposiţiunile pentru revendicarea imobilului urmărit, sunt de 
natură. a influenţa asupra preţului vindărei şi constituesc prin urmare 
cause legitime, de amânare. (V. Bello, p. 523). .- 

Cum ! Legiuitorul să îi interdis tacitamente dreptul de apel în contra 
hotărârilor, prin cari se -decid incidentele ivite în cursul unei urmăriri - 
imobiliare, să fi interdis un drept atât de sacru şi inviolabil! Legea ar 
trebui să fie torte explicită “și clară ca să ne supunem la o asemenea 
derogare spoliatâre!, . - E | 

Adversarii noştrii sunt, prin urmare, bătuţi chiar pe tărâmul ali- 
neatelor 2 și 3 ale art. 562 pr. civ., cari constituesc singurele arme ale 
sislemelor opuse. € - | e . 

Obiecţiunea n6stră e peremtorie. Alineatele 2 :Şi 3 ale art, 562 cit. 
presupun că nulităţile acolo prevădute ai iost mai întâi judecate de 
tribunalul urmăritor-și în apel înaintea adjudecării. Rămâne ca partea 
nemulțumită să facă, în asemenea cas, cerere în casaţiune atât în contra 
decisiunii Curţii de apel cât şi în contra ordonanţei de adjudecare,. soli- 

„citând juncţiunea acestor recursuri. Curtea supremă va casa atunci, în 
temeiul alin. 2 şi 3 ale art. 562 cit., numai decisiunea Curţii de apel şi 
va declara că acestă casare trage după sine;. pe calea consecinţei, conform 

„art. 72 leg. Curţii de casaţie, desființarea cu totul a ordorianţei de adjudecare. | 
Nu are, credem, nimeni nimic de dis, din punctul de vedere al 

principiilor de interpretare, în contra acestei soluţiuni, ori cât de grave 
„ar fi inconvenientele de care e înconjurată!). - - - , 

Sistemul procedurei geneveze, imbrăcat în antereul naţional, iacă 
sistemul procedurei n6stre.: 

In adevăr, care :este rațiunea deosebirei ce face art. 562 pr, civ. 
între ipoteza, când nu sa făcut publicaţiunile .prescrise (alin. 1) şi aceea 
când sa violat vr'o îormă prescrisă sub pedepsă de nulitate? Forma- 
litatea publicaţiunilor sai a aliptelor. este și ea o iormă prescrisă de lege 
sub pedeâpsă de nulitate! - . . | 

| Nu putem presupune că legiuitorul nostru a "vrut să pue, în locul 
sistemului procedurei geneveze, un sistem noi. - _ - 

Alinea întâiea a art.. 562 citeste adecuată cu alin. 1 al art. 619 
“pr. geney, ei e o 

1) Numa! înlocuirea Curţii de casaţie prin Curți de justiţie, după sistemul orga- 
nisărel judiciare a cantonului Geneva, va putea să facă să dispară aceste inconveniente, 

“ Al. Degre: - a ea E e i 36
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Cara este raportul între alin. 1 și alin. 3 al'art. 562 cit. 2: Alin. 1 
este implicitamente coprins în alin. 3 al art. 562 pr. civ. - , , 

A repeta o ideie împrumutată de dou ori, nu.se chiamă însă a inova, 
Alin. 2 şi 3 ale art. 562 cit. sunt, precum vom vedea îndată, subor- 

donate alin. 4 al art. cit. : .-  .: a 
Art. 562 pr. civ. nu are alt scop de cât de a aplica în materie de 

- urmărire. imobiliară regula consfinţită. de art. 735 pr, civ. 
„„ E vorba de violaţiuni. de- formă generatâra de vătămări cari, prin 

îorţa lucrurilor, nu se. pot repara ds cât prin casarea ordonanţei de adju- 
decara, 'nici cum pe calea apelului, . a i a 

Să ne fie permis a invoza, în sprijinul acestei interpretări raţionale, 
decisiunea Curţii supreme dată în secţiuni-unite la 25 Aprilie 1874, 
Relevăm următdrele considerante privitore-la cestiunea n6siră : 

«Considerând că principiul că mijl6cele noui nu pot [i propuse pentru 
«prima ră. în casaţie suleră o excepţiune numai .în cât privesce 
<mijlocele dise de ordine publică .......; 

« Considerând că în consecinţă şi în privința neobservării formali- 
“«tăţilor -prescrise în materie de urmărire silită chiar sub pedepsă de nuli- 
«tate, partea interesată este obligată a cere anularea urmărirei prin o 
«oposiţiune adresată trib. conf. art. 525.şi urm. pr; Civ. că acestă oposiţiune 

- «trebue să se facă înaintea adjudecării, căci tribunalul are a judeca opo- 
„ «siţiunile făcute înaintea adjudecării cont. art. 529 comb. cuart, 527 pr. civ, 
«că dacă asemenea cerere de anulare nu s'a produs 1) în timpul oportun, 
<învederat e că nu mai pâte fi propusă dinaintea Curţii de casaţia; că 
«însă: atuncă când parlea interesată mar fi în stare de a cere aunu- 

„_ <larea urmăririt din causa neobservării unei 'disposiţiuni sai neîndepli- 
„«nirei unei iormalităţi, fiind: că nu fusese de [el încunosciințată, nici nu 

„> <asistase la operaţiunile urmărirei, ea va putea cere casarea ordonan!ei 
„«de adjudecare din causa lipsei totale de încunosciințare, tot asemenea 
«precum o parie care-n'a pulul figura la o instanță ne fiind cilală 
<e în drept-a cere cusarea hotărâreă judecătoresci din acestă causă, 

„-<fără să' se polă învoca în contra ei dispsițiunile art. 111 pr. cio. j... «Considerând că.... trebue să ne referim la regulele generale de proce- 
«dură, după care de sigur necompelinţa şi excesul de putere sunt motive 
«de casare cari. pot. îi propuse direc în casaţie, nu însă şi cele-Valte cause «coprinse în punctele 1—4 art. 562.pr, civ....... Că a-admite posibilitatea 
«unui recurs direct pentru neobservarea unei formalităţi, pentru care nu „«Sar.îi adresat “partea inieresată-mai întâi la irib., ar îi a “arăta 0 soli- «citudine deosebită pentru o parte care -a iost: negligentăs.. ” “Doctrina acestei decisiuni se pâte resuma .ast-iel: | > Lipsa afiptelor sait a "publicaţiunilor, necompetenţa şi: excesul de „putere (art. 562 alin 1 şi 5) se pot propune direct dinainlea Curţii su- - promo, lără să îi. fost propuse dinaintea tribunalului urmăritor. Cele- Talte nulităţi, din contra, nu se pot invoca în casațiune,. dacă n'a fost propuse înaintea adjudecări; ÎN e a - i. arte Acestă, soluţiune este, după socolinţa. mea modestă, numai în 
POI N 

1) Adăogim:; şi judecat de tribunal: şi de Curtea de. ap el înaintea adjudecări,
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- "Mi pare că nici excesul de:putere sai necompetinţa nu se pâte 
invoca pentru întâia 6ră în casaţie, dacă n'a îost propuse, înaintea - 

„-adjudecărei, dinaintea trib. urmăritor. Presupunem, bine înţelegându-se, că 
părțile aii fost regulat încunosciințate.. | 

In adevăr, cererea de nulitate a vre-unui,act. de procedură, chiar. . 
pentru motiv de necompetință (art. 735 pr,: civ. alin. 1), încetâză de 

„a Îi admisibilă, dacă partea cu sciință a lăsat să se procedeze asupra 
-acestui act. (Compar. art. 747 alin. 1 proc. genev.). - 

| Sar putea ridica, de asemenea, obiecţiuni grave și în contra modului 
„“cum s'a motivat acea soluţiune.  - i 
o --Mijloacele de ordine publică se pot propune, ce e drept, după regu-: 

lele generale de procedură, direct dinaintea Curţii de casaţiune, dar acesta 
“este de notat, nu omisso -medio, ci numai după ce afacerea a percurs' 
- cele două grade de: jurisdicţiune. i a SI 

Nu ne putem prin urmare referi în acâstă materie, precum face 
“Curtea supremă, la regulele generale de procedură, căci ordonanța de 
adjudecare e supusă recursului în casaţie” direct şi omisso medio. 

Fie-care incident. este, de altă parte, obiectul unui proces deosebit. 
Tlotărârile asupra incidentelor. sunt hotărârile definitive. - 

A dice prin urmare că un incident, în ori-ce legătură ar sta el 
«cu pacea şi cu ordinea publică, se pâte propune pentru întâia 6ră în 
casaţie, însemnă că Curtea de casaţie pâte să decidă atunci o contes- 
taţiune și fără să îi intervenit mai întâi o hotărâre a instanței de fond. 

„_-.__“Ac6sta să fie 6re, precum să declară în decisiunea de mai sus, 
“aplicarea - regulelor generale de procedură ? - - | 

Formalităţile în materie. de urmărire imobiliară decurg mai tâte.: 
-din consideraţiuni de ordine publică. Ele sunt combinate în scop dea 
menţine, pe cât se pâte, principiul rapidităţii urmărirei, reclamat impe- 
rios de interesele creditului public. 

Pricipiile care reguleză acâstă materie, nu se pot prin urmare 
îunda pe distincţiunea arbitrară între motivele de ordine publică și acele 
de ordine privată, ci 'din contra pe distincţiunea între nulităţile reparabile 
şi cele nereparabile (insanabile). i | 
„_*. Ordonanţa de. adijudecare nu se pâte casa de cât numai dacă căl- 

„.-carea, formelor a causat părţilor interesate un prâjudiciii care nu se mai . 
pâte repara-pe calea apelului. . Da 

* Art. 562-pr. civ. nu exclude apelul în contra hotărârilor. trib. 
-asupra oposiţiunilor la urmărirea imobiliară. a - 

- “Art. 562 cit, decide, din contră, că prejudiciul e _nereparabil pe calea 
-apelului, când tribunalul, în disprețul legii, a pronunțat adjudecarea înainte 
-de a-se îi statuat prin o holărdre definitivă asupra oposiţiunilor la. 
„urmărire imobiliară, 7 - po _ - 

in adevăr, cestiunile cari se -resolv încidentar; aii autoritate numai 
_ întrun chip incidental.. Ordonanţa de adjudecare insă iace să înceteze 
„cu desăvârzire urmărirea imobiliară. De acum “inainte nu mai pâte îi 
vorba de incidentele acestei urmăriri imobiliare, incidente cari, ca atare 

"nu pot avea -naturalmente 'o existență independentă. Evident, în apel nu. 
_:se mai” pâte judeca incidentul unei urmăriri imobiliare, care s'a consumat 
"cu desăvârşire,” .-.. -
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Prejudiciul“ nu se pâle prin urmare repara, de cât prin casarea 
ordonanţei de. adjudecare. Atunci se redeschide urmărirea silită cu tâte 
incidentele ei. Ordonanţa de adjudecare nu se va mai pronunţa, de cât : 
după ce mai întâi aceste incidente vor îi definitiv hotărâte. , 
„te hotărârile asupra oposiţiunilor la urmărirea imobiliară sunt 
supuse apelului. a 

Art. 562 nu este aplicabil de cât numai când partea interesată a 
propus înaintea adjudecării o nulitate pentru viciii- de 'lormă sai a 
cerut 'o amânare sai a ridicat o excepţiune de necompetinţă şi tribunalul, 

“în loc să amâie adjudecarea până ce se va statua asupra acestor contes- 
tări prin o hotărâre având puterea lucrului judecat, ar procede imediat 
la executare, - -- _ 

Numai un singur motiv se pâte propune pentru întâia dră în casaţie 
și anume omisiunea publicaţiunilor (art. 562,-alin. 1). Partea nefiind în 
asemenea cas de îel încunoştiințată nu s'a putut adresa la tribunal,” 

„ Alineatele 2 și 3 ale art. 562 cit. nu sunt de cât corolarele al 4 
alin. art. cit. - - . | e 
In adevăr, ordonanța de adiudecare nu se caseză pentru - că s'a 

violat o formă prescrisă de lege sub pedâpsă de nulitate sai pentru că 
„nu sa păzit termenii publicaţiunilor, ci. pentru că nulităţile cari decurg 
din acele violaţiuni de forme fiind propuse înaintea adjudecării, tribunalul 
a omis de a amâna adijudecarea până ce se va da o hotărâre definitivă 
asupra acelor contestaţiuni. | . 

„__Într'un cuvânt, recursul: autorisat de art. 562 cit. nu este de cât 
aşa numita Querela însanabilis nulitalis (art. 735 proc. civ.). 

„VL 

„Lipsa de nulitate și inconherenţa nu este numai privilegiul odios al 
legislaţiunii n6stre. 

Procedura nstră în materie de urmărire imobiliară, delectouasă cum. 
este; nu are cu (6te astea, în pasivul s&i, mai multe inconveniente de 
cât acea a' legei Iranceze,. . | i - 

Apelul, de exemplu, care se face în contra hotărârilor asupra oposi-. 
țiunilor-la urmărire imobiliară, este în sistemul legei franceze, suspensiv 
de execuţiune în sens nu numai de a-provoca amânarea adjudecării, dar 
chiar de a provoca, parodiându-se ast-fel rapiditatea execuţiunii, amânarea - 
urmăririi, neput6ndu-se ace în asemenea cas nici măcar inserţiunile - şi 

“afipiele! (Carre-Chauvau, V, 2, 9, 2424 ter.). - „_„_ Hotărârea irib. care pronunță amânarea adjudecării, nu este suscep- tibilă de .nici un recurs, după art, 703. proc. îranceză. Acestă hotărâre este cu t6te astea, după părerea autorilor, supusă cererii în casaţie, căci in procedura de urmărire imobiliară, care are de obiecta despuia cu „ de-asila pe proprietar de un imobil şi de a-pune în contact atâtea inte- Tese rivale, ar 'importa de a se lăsa părţilor acestă - resursă extremă. (Carre-Chauvau, loc. cit.; quest. 2379 şi 2423 oeties,). Nu este acâsta o adevărată parodie a celerităţii urmărirei imobiliare?! : Dificultatea fixărei primului și a ultimului resori, este de asemenea. 

  
a
a
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un punct negru al procedurei îranceze (Carr6-Chauvau, loc. cit., $, 

2424 septies). So . - IN 

„Desființarea ordonanţei de -adjudecare, în temeiul art. 72 leg, cas. 

rom., nu -este în îine, nici ea, streină dreptului irancez (Carr6-Chauvau, 

loc. cit., 9, 2407 bis)!). | | 

Aşa fiind lucrurile, se naște întrebarea de ce 'și mai bat capul 

Francezii cu interpretarea acestei legi detectubse, de ce nu cer ca NOI, : 

cu mâinele în busunar, revisuirea legilor? - e 

Troplong dice cu drept cuvânt că interpretul nu trebue să apeleze, 

fără nevoe, la legiuitor. «Nec. Deus întersil, dicea Horatiu într'o materie 

dilerită de a n6stră. In drept, ca şi la teatru, nu iubesc ca să se apeleze 

fără “nevoe la mijl6cele extta-ordinare, la Dumnedeul mântuitor, care 

ușurâză geniul stors al poetului, la legiuitorul care este Dumnedeul juris- 

consultului. Legiuitorul trebue să rămâie inactiv, dacă interpretarea doc- 

trinei e suficientă». (Vente, I, No. 45). , 

In adevăr, trebue să aproiundăm mai înțâi legea în lung şi în lat, 

şi să întrepindem prealabilmente contiliaţiunea disposiţiunilor obscure sai 

contradicătâre pe calea interpretărei. | - 

„Nu este treba legiuitorului, este din contră misiunea jurisprudenţei: 

de a semnala viciile legei. | 

Nu vom îi însă nici-odată în stare de ă indica inconvenientele cari 

nu se pot înlătura de. cât numai prin revisuirea legii, dacă ne vom mărgini 

tot-d'a-una a proiesa un dispreţ suveran pentru legile existente. 

SA abhorăm cu toţii revisuirea legilor omisso medio ! 

Dacă este adevărat că -nu suntem interpreţi de rangul întâi, nu este 

mai puţin adevărat că nu suntem nici legiuitori  d$ primo cartello. 

Interpretarea nâstră, ori cât de vacilantă şi nesatistăcătore ar îi, 

trebue naturalmente să precedeze reiormei legilor. - 

Dacă ne lipsesce învăţătura periectă . şi experiența îndelungată să 

nu .ne lipsescă cel. puţin iubirea şi perseverenţa muncei. 

Gutta cavat lapidem....l . - - 

Ă Revenim, după ce ne-am permis acâstă digresiune, la subiectul 

nostru. - i Si 

“-  Resultatul .cercetărilor nâstre a tost. că ordonanța de adjudecare e 

casabilă, nu pentru că sa comis nulităţile enunciate în alin. 2 şi 3 ale 

art. 562 pr. civ., ci pentru Că tribunalul urmăritor, dinaintea căruia sa 

propus aceste nulităţi înaintea adjudecării, nu le-a decis sai, statuând 

asupra lor, naturalmente cu drept de apel, a procedat imediat la adju- 

“ decare, în loc'să amâie adiudecarea (art. 532 pr. civ.) până la expirarea 

termenului de apel (art: 402 pr. civ.) saii până la pronunțarea decisiunei 

asupra apelului. - .. a Da Da 

Am arătat mai apoi că -contravenţiunile la disposiţiunile legei, cari . 

se- pot invoca pentru întâia Gră în casaţie, sunt numai acele ale lipsei 

-publieaţiunilor - (art. 362 alin. 1) şi acele care se comit nu înaintea, ci 

o B - LT - 

DV. în privința. neajunsurilor car! resultă din împrejurarea că cererile în reso- - 

_ Auţiune pentru neplala vechilor” alienațiuni se judecă în dreptul francez, în contra 

rațiune! dreptului, pe calea, principală şi nu pe calea incidentă. Chauvau-Carr6, loc. 

„cit, quest. 2407 şi 2408,
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cu ocasiunea adjudecării (art. 536—550 comb. cu art. 735 pr. civ. Compar, 
art. G19 pr. genev. alin. 3). .. 7 -. 

Comentarul prea laconie al d-lui Belloi ne este, credem acum, destul 
de inteligibil.. ÎN DN , 

«Sunt trei casuri, dice d-lui, care daii loc ia apel în contră ordo- 
«nunţei de adiudecare: a Ra Da 

«1. Omisiunea notificări: placardelor (atiptelor) ..... Lipsa acestei 
«notilicări aduce cu sine, pentru acela in privinţa căruia acestă lipsă a 
«avut loc, un prejudicii care nu sar pulea repara de câl prin 
«anularea urmăririi. - i 

«2. Daca ainânarea adjudecării nu s'a ordonat în casurile 
«când trebuia să se ordone...... : | Ei 

- «3. Dacă (nu înainte) în vremea adjudecărei s'a comis o conlra- 
“«vențiune de natură a alrage nulitatea. Art. 745 'corespundător cu. 
«art, 735: proc, civ, rom.) determină circumstanţele în care o contraven- 
«<ţiune la lege atrage nulitatea; trimetem. acolo». (Bellot, a doua ediţie, 

- p. 541, 542, m a. 
Alineatele de origină naţională ale art. 562.pr. civ., nu sunt de natură 

a ne sili să atribuim art. 562 cit, un alt 'sens de cât acela cel are art. 
619 pr. genev. - E | 

Am explicat deja care este sensul alineatelor 2 şi 3 ale art. 562 cit. 
"(. supra. V). Am vădut că acâstă adăogire este de tot inditerentă. 

„„„.. Punetul 5 în fine, excesul de putere, nu pâte să aibă în vedere de: 
cât contravenţiunile la lege cari se comit în timpul adjudecării (lors de: 
Vadjudication) art. 536—550 pr. civ.1), a | aa 

„Disposiţiunea art. 562 este prin urmare în t6te punctele identică cu 
acea a art. 619 proc. genev. a - 

Isvorul tuturor inconvenientelor, de. care ne-am putea plinge, este, 
o repet, că sa împrumutat în acâstă materie --disposiţiunile procedurei 
geneveze, fără a se ţine semă că aceste disposiţiuni stau în strinsă legătură 
cu organisarea judecătorâscă a cântonului Geneva, care exclude instituţiunea 
Curţei de casaţiune. i EP 

Ast-iel ne vedem nevoiţi să resolvăm următârele cestiuni, cari n'a 
nici o rațiune de a îi în, sistemul procedurei geneveze.: - 

Quid când s'ar pronunţa adjudecarea, conform legei, după ce prin | 
o hotărâre definitivă sar îi statuat deja suveranmente asupra contestărilor 
la executare, şi cei în drept ar îace recurs, atât în contra acestor de pe. 
urmă hotărâri, cât și în contra ordonanţei de adjudecare? Făcendu-se 
atunci juncţiunea recursurilor, care principii se vor aplica pentru judecarea 
acestor recursuri, acele ale art. 562 pr. civ. saă regulele “generale de 
procedură ? Fi-va atunci aplicabile, în amândouă casurile, disposiţiunea. 
art. 559 pr. civ,? . CR : 

Să examinăm una câte una aceste cestiuni importante. | 
| „IL PFăcându-se Juncțiunea recursurilor, care. principii se tor 
aplica pentru judecarea acestor vecursuri, acele ale ari. 562 proc. civ., sati regulele generale de procedură ? i 

  

1) Trebue să deosebim acâstă specie cec | a ana | , : i A pecie de exces de putere de excesul de putere „ Care sar comite, nu în timpul adjudecărel ci:înaintea adjudecărer. ( V. supra V). 

  
m
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.. Presupunem că Curtea de apel respinge o oposiţiune la urmărirea 
imobiliară. . Se E a 

Tribunalul urmăritor, vădend acestă piedică înlăturată, procede la - 
-adjudecare. - -. ” - 

: Presupunem, tot-odată că tribunalul a fost competent, că sa făcut . 
_publieaţiunele cerute de lege, - şi că nu sa comis nici o contravenţiune 

de lege în timpul adijuducării (art. 536—550 pr. civ.). ” 
Ordonanţa, de adjudecare este atunci, din punctul de vedere al art. 

-562 proc. civ., inatacabilă. i 
" Ce se întâmplă însă ? - e a | 

Partea interesată îace recurs în casaţie în contra hotărârei Curţei 
„de apel, prin care s'a respins, . confirmându-se sentinţa trib., oposiţiunea 
la urmărirea imobiliară, şi atacă în acelaş timp cu recurs in casaţie și 

ordonanța de adiudecare pentru a opri executarea ei. | 
In asemenea cas se vor aplica, credem, regulele generale de procedură 

și nu principiile art. 562 proc. civ. E ME 
Curtea supremă va casa, dacă cere cazul, decisiunea Curţei de apel. 

_ Ordonanţa'de âdjudecare va fi atunci de drept desființată, conform art. . 
72 Leg. Curţei de cas. (Compar. Carre- Chauvau, loc. cit. quest. 2407 bis), 

_”Se înţelege de la sine, că decisiunea-Curţii de apel nu va putea îi 

casată pentru cuvântul că în. fapt, nu sa păzit o iormă prescrisă de lege 

sub pedâpsă de nulitate, ci numai pentru exces de putere, omisiune esen- 

_ţială, ete. Cestiunele de fapt sunt de domeniul instanţei de fond, care le 

apreciază suveranmente. e 

IL. Fi-va atunci aplicabilă, în amândouă casurile, disposițiunea 

art. 559 proc. civilă ? .Decisiunea definilivă, prin care Sar fi admis . 

sait respins un incident îvil în cursul urmăririă imobiliare, este SUpuUsă - 

vecursulul. în termen. de treă lună de la data. înmaânărei holărâreă 

sai în termen de 40 dile de la dala pronunțărei hotărârei ? 

Art. 559 'coprinde o disposiţiune excepțională. Dreptul anomal nu 

se pâte “întinde dincolo de limitele sale positive. - 

“Termenul va fi prin urmare de trei luni de la data inmânării hotă-. 

- pârei atacată cu recurs (art. 414 Leg. Curţii de casaţie). n 

Quidr însă după casare, să transmite atunci sai nu -afacerea dina: - 

intea unei alte Curți de apel? , a 

Acestă perspectivă & perte de vue, într'o' materie care exige cea 

“mai mare celeritate, n'ar îi, credem, din cele mai incântătâre. _ 

Adjudecarea s'ar putea amâna cu chipul acesta în infinit. Debitorii 

de rea credinţă ar putea,- ajutaţi deo bandă de oponenți, să paraliseze 

„tote măsurile de urmărire. . 
-O-dii, talem averlile pestem ? | a 

Acestă aprehensiune este, însă din [ericire, de tot neîntemeiată. 

In adevăr, recursul în casaţie în contra ordonanţei de adjudecare se. 

va. judeca cu. termen scurt, avându-se în vedere. urgenţa afacerii, neîm- 

piedecat. de recursurile ce s'ar mai Îi făcut în contra hotărârilor interve- 

nite asupra oposiţiunilor la urmărire. imobiliară. i 

- Aceste d6 pe urmă recursuri rămân fără 'obiect și urmează 'a se 

respinge ca tardive, daca n'aii fost puse în stare în timp oportun, adică 

înainte de a se judeca recursul în contra ordonanţei de adjudecare. .
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Recursul în contra ordonanţei de adijudecare odată respins, să procede 
imediat la executare (art. 564 pr. civ.) consumându-se ast-iel urmărirea 

odată pentru tot-d'a-una. . - , 
Incetând ast-lel urmărirea, se sting necesarmente şi tote incidentele 

cari Sai ivit în cursul urmăririi, a . 
„In adevăr, e de principii ca hotărârile cari resolv o cestiune numai 

încidentar, n'aii autoritate de cât într'an chip incidental. 

VII. - 

Revendicarea imobilului urmărit este clasată între încidentele ur- 
măririi, = : . e 

Oposiţiunea pentru revendicarea imobilului urmărit este ca alare 
„un incident al execuţiunei silite, și nu numai în privinţa amânării adjudecării, 

Unii pretind, fără cuvânt, că art. 506 pr. civ. coprinde o forelusiune 
în contra proprietarului, care n'ar îi intentat acţiunea înaintea adjudecării. 

Să examinăm puţin acâstă cestiune. Intrebarea este care sunt anume 
efeciele adjudecării ? Acestă adjudecare, are ea de etect de a purga 
proprietatea imobilului urmărit, saii numai de a transmite adjudecatarului 
drepturile ce le avea urmăritul asvpra lucrului vîndut ? a 

Sediul materiei este prin urmare în art. 565 Şi urm. pr, civ. căre 
trateză tocmai de efectele adjudecării. - - 

Art. 506 pr. civ., care atinge acestă 'cestiune numai în trâcăt, cu 
ocasiuneu regulării cestiunii de a se ști ce trebue să coprindă afiptele și -publieaţiunile, nu pâte să determine convingerea. n6stră. 

Punctul 3 al art. 506 cit. coprinde o simplă disposițiune cominatorie 
„„ Acesta nu este îără exemplu în analele legislaţiunilor, . 

In dreptul vechiit francez, de exemplu, nu erai rare disposiţiunile unde legiutorul ameninţa fără a isbi 1). (V. Boitard, pr. civ. Il, p. 636, “asupra art. 1029 pr. în), . - | e 
Adjudecarea are însă şi sub procedura nâstră. electul absolut de a “ purga lucrul vindut de incidentele de procedură. + ” 

-Executatea ordonanţei de adjudecare face să înceteze cu desăvârşire 
urmărirea imobiliară cu 16te incidentele de procedură. 

Revindicarea imobilului urmărit, din contra, este un incident sus - generis, care :nu se stinge. odată cu urmărirea imobiliară, adjudecarea ne transmițând adjudecatarului mai multe drepturi de cât acele ce avea, urmăritul asupra lucrului vindut (art. 565 pr. civ.), i "De aici resultă că, de-star intmpla să se desființeze în casaţie hotărârea priri care Sa respins oposiţiunea pentru '-revindicarea imo- bilului urmarit, alacerea trimiţându-se atunci la o altă Curte de apel, Curtea de trimitere va putea, găsind revindicarea întemeiată, să con- damne pe adjudecatar a delăsa imobilul adjudecat în profitul adevăratului proprietar. - , a] 

    

1 1) Contra «Explic. Pr. Civ.» p. '719. Autorul, care a consacrat acester cestiunt ma multe pagini pathetice, 'șI face un catechism din raportul d-lui B, Boerescu către onsiliul de stat, în care se accentueză homogenitatea procedurel civile! [lustrul raportor este, gândesc, cel întâi care nu mal crede î i i i îi 

dura Egee cel ca 1 ede in unitatea de ide! şi de forme -a proce 

I
C
 

e
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VIII. 

Art. 525 pr. civ. der6gă, precum am vădut -(V. supra, ID, după: 
împrejurări (art. 495 pr. civ.), la, regulele ordinare de competinţă. 

Intrebarea este dacă acestă derogare la principiile dreptului cumun | 
- este sati nu generală, şi anume dacă se întinde şi la disposiţiunele de 
necompetință ratione materiae 1). - -- o ă 

„Acţiunele posesorii, de exemplu, fiind de competința exclusivă a - 

judecătorului de plasă (art. 5 pr. civ.), se .nasce întrebarea de este sai 

“nu este de competenţa trib. urmăritor de a judeca, pe calea incidentă, o 

oposiţiune care ar tinde numai la conservarea posesiunii civile asupra 

imobilului urmărit? . Ia E a | 

Art.. 525 pr. civ. nu face, ce e drept, nici o distineţiune, atribuind 

tribunalului urmăritor cogniţiunea oposiţiunilor pentru revindicarea sai 

conservarea unui drept de proprietate, sai ori-care all drept asupra 
imobilului. urmărit. - 

. Credem cu t6te astea, că trib. urmăritor nu are cognițiunea cestiuniă 

posesorii (Carr6-Chauvau, V. p. 1079, quest. 2419 quinq). 

Judecarea acţiunilor posesorii, cari sunt de căderea exclusivă a 

judecătorului de plasă, reclamă -o celeritate mai mare chiar de cât este 

aceea a procedurei în materie de urmărire imobiliară. | 

Intervenţiunea 2) face exepţiune la regulele de competinţă numai în - - 

cât privesce incompetinţa ratione personnae. (Boilară, |, p: 500). + 

IN . . - 

“Termenul prescris de art. 529 pr, civ. pentru propunerea nulităţilor 

- de formă este un termen preclusiv. - - 

Cererea de nulitate pentru vicii de formă trebue să fie introdusă, 

sub pedepsă de Iorclusiune, înaîntea adjudecării (art. 529 cit.). 

""Permenul art. 529 cit., este un termen îatal, cu tote că legiuitorul 

ma declarat că, acela care va lăsa să trecă acest termen, pierde. dreptul 

“de oposiţiune. (Compar. art. 320 pr. civ.). E - 

“In adevăr, legea nu declară, nici în privinţa oposiţiunii în contra . 

hotărârilor date în lipsă, că acela care va lăsa să treacă termenul de 

opt dile (art. 154 pr, civ.), pierde dreptul de oposiţiune. Nu se contestă,. 

cu-tâte astea, şi nu se pote contesta că termenul de oposiţiune (art 

154 pr. civ.) este un termen preclusiv. - 

Art. 529 cit. trebue să aibă o sancţiune. Sancţiunea generală a 

"legilor este ca tot ce se face înterdicente lege este isbit de inelicacitate 

(L. 5, cod. Î, 14). e A | - 

Legiuitorul. pote însă să stabilescă exepționalmente o altă sancţiune. 

In casul nostru, lipsind ori-ce altă sancţiune, este adevărat a se 

dice că din art. :529 pr. civ. resultă oprirea, -inhibiţiunea. de a iace o 

  

1) Incompelinţa este în casul prevădut de art. 495 pr. civ. adică când urmărirea 

se face la un alt trib. de cât acela al situaţiunii imobilului, o incompetință ratione 

- personae (V. Boitard, I, p. 328). a NI NE - 

2) Oposiţiunea la urmărire imobiliară este o specie de intervenţiune: (V. supra 1),



570 - - ALEXANDRU DEGRE 

oposiţiune la urmărirea imobiliară, de exemplu, chiar în diua adjudecării.- 
(V. hotărârea Curţii de casaţie No. -186, Dreptul, 1875, No 51). o 

„Quid însă când, îăcându-se o. oposiţiune înaintea adiudecării, Sar 
„amâna adijudecarea fixându-se un alt termen? Sar mai putea propune 
atunci o altă nulitate și înaintea acestui noii termen de adjudecare şi 
așa mai departe ? ÎN 
 Negativa e indubitabilă. | | 

„__- Nulităţile trebue să fie propuse, sub pedepsă de a nu se mai ţine 
în semă, înaintea celui înlâă termen fixat pentru adjudecarea imobilului 
urmărit. Avem în vedere bine înțelegendu-se nulităţile, cari decurg din 
violaţiuni de formă anteriâre acestui de pe urmă termen. «Si autem, non 
«addat, quibus Januariis, .... primas calendas lanuarias spectandas> 
(L. 41, pr. Dig. V. 0. 45, 1)5). e 

Formele oposiţiunii. 

„Art, 528 pr. civ, declară formele prescrise de art. 525—597 
pr. civ.. comune tutulor oposiţiunilor la “urmărirea mobiliară, de ori-ce „Specie ar îi. " ME - o 

Cererile de oposiţiune vor fi motivate! și vor menţiona depunerea actelor justificative la grefă 2), depunere care se va efectua imediat (art. 123 pr. civ, alin. 3). E a - Oposiţiunile vor fi subscrise . de oponent sati împuternicitul. săi. și de grefier (art. 526 comb. cu art. 101 pr. civ: — Art. 561 pr. genev.). “ Iscălitura grefierului se cere spre neschimbare (ne varietur). 
In apel nu se.mai pot invocă alte motive Și nu se mai pot produce alte acte justiticative de cât numai acele cari ai fost depuse la grela tribunalului. | - | In termen de trei qile de la primirea  oposiţiunii se va înmâna "actul de insinuaţiune pentru chiemarea în judecată (exploit d'ajournement) atât creditorului urmăritor, cât și debitorului urmărit, daca nu este el care se opune5); (Art. 527 pr. civ.), - IN Tribunalul se va „pronunța asupra cererilor incidente înaintea dilei pentru adijudecare, : NE Ie „” Oposiţiunile trebue să se adreseze prin urmare către trib. urmăritor în termenul care resultă din combinaţiunea art. 527 'şi 529 pr, civ. Art. 402 pr. civ: (corespundător cu art. 409-pr. genev. al. 2) este aplicabil la hotărârile, cari vor. interveni. (Bello, op cit., p. 519). 

1) Articolele din Dreptul 1874, No. 25 şi 26 sunt scrise sub impresiunea' unui proces ce lam" pledat la casaţie. Se' vede că m'am identificat prea mult cu causa clientului meă. - : . 
2) In cas de revendicare se pote menţiona, în lipsă de acte justificative, usu- | capiunea, ete, 
3) Portăreit noştri înmân6ză, cu dle astea, merci citațiunile tutulor „părților. Acesta este contrariă legel. In adevă i ă i ine însu-mi 

în judecată ?. W 1egei v n ce interes pot să am să mă citez pe mine însu-m 
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XI. 

> Care vor fi însă formele de procedură “de observat, 
când sar revendica sai s'ar-cere conservarea, posesiunii civile asupra, 

unui imobil isbit de un sequestru judiciar? -- 

Un lucru 6 Sigur. Acei inquietaţi în drepturile lor de proprietate —. 

sati de posesiune civilă prin faptul că se-isbesce patrimoniul lor, într'o - 

contestare care nui privesce câtuși de puţin, cu un sequestru judiciar, 

pot face întervențiune (art. 247 urm. pr. civ.). - a 
Cităm drept exemplu ipatesele asupra cărora a statuat Curtea de - 

apel din laşi secţ. I, prin decisiunea No. 98 din 12 Maii, 1875. (V. Dreptul - 

1875 No, 51). | e a 
Petru Rosset Bălănescu înceteză din viaţă. | | 
La punerea peceţilor se găsesce un testament ologral, în care deiunctul.- 

declară că lasă partea disponibilă copiilor fiului săii, făcând în acelaşi 

timp un calcul f6rte umilat a părţii disponibile. . 

Creditorii unuia din moştenitorii reservatari, reclamând cu drept: 

cuvânt reducţiunea legatului, pentru motivul că. testamentul coprinde - : 

un calcul greşit a părţii disponibile, a cerut şi obţinut de la trib. de Iaşi 

_secţ. 1I sequestrarea întregii. averi de succesiune. şi prin urmare și a moşiei 

Canciulesci, situată: în districtul Neamţu. E o 

“ Ac6stă măsură e îârte legală. In adevăr, judecătorii pot să ordone 

sequestrul judiciar, când” contestările pendente între moştenitori par. a îi 

- de natură a întârgia mult timp liquidaţiunea. (Paul- Pont, L. p. 254, 

No. 559): . a N 

-Acâstă măsură ordonată, s'a ivit însă un incident. . 

D-na Smaranda Rosset Bălănescu, soţia suprâvieţuitâre, ' pretinde 

că moşia Canciulescii ce a cumpărat-o de la defunctul, se găsesce în 

posesiunea d-sale, a cerut scoterea acestei moşii de sub sequestru. 

--- In ac6stă situaţiune, ce putea să facă după lege d-na Smaranda 

Bălănescu? a Mă - a a 

O cale de procedură, credem, că nu.i sar îi putut contesla cu 

nici un titlu: întervențiunea. " | 

“Interesul visibil de a întrebuința acest mijloc de procedură era de 

a face ca moşia Canciulesci să nu intre în calculul porțiunii disponi- 

bile. Acâstă eliminare n'ar fi putul să nu- se încuviinţeze dacă d-na 

intervenientă ar îi isbulit a dovedi că moșia din cestiune e drepta d-sale 

-proprietate 1) i a - A | 

Pentru acest siirşit ar Îi trebuit însă să se producă titluri de 

proprietate şi nu numai titluri de posesiuni civile. Suposiţiunea esenţială. 

a acţiunei. petitorie este că obiectul revendicat se ailă in stăpânirea 

pâritului.. - , ” - 

In adevăr, intervenţiunea der6gă numai la regulele de competinţă 

ralione personae. O cestiune posesorie nu se pâte judeca nici pe calea 

incidentă de un tribunal de judeţ. Sa aa 

1) Acâstă dovadă, eră în ipotesa de mal sus imposibil de stabilit, vindarea între- 

“so fiind isbită de o nulitate radicală (art. 1307 cod. civ). Advocatul dâmnei Smaranda . 

"_ Bălănescu, simțind acestă imposibilitate, a retras intervenţiunea ce.o făcuse. Ce alt 

mijloc s'a întrebuințat ? Oposiţiunea care, precum vom vedea îndată, era neadmisibilă.
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Sare însă la ochi că acâstă procedură lentă “și străgănitre, care 
te expune, după împrejurări, a îi trimis ad separatum (ari. 249 pr. civ.), 
si, în casul cel mai bun, a vedea -că cererea principală şi cererea inci- 
dentă îace obiectul unei singure judecăţi (art. 251 pr. civ.), nu e de na: 
tură a satislace pe cei de al treilea turburaţi în posesiunea lor. - 

Cei de al treilea vor preferi prin: urmare de a intenta o acţiune 
posesorie dinaintea judecătorului de plasă. - - -- 

„- După unii autori sar putea opune în asemenea cas că tulburarea 
de drept nu.dă loc la o acţiune posesorie, aceea ce însă nu e exact, 

„Dar chiar în sistemul autorilor, cari susțin acâstă: părere: greşită, 
posesorul trebue să iacă us de acţiunea posesorie în cas când un al 
treilea, de exemplu. conservatorul rinduit de tribunal, Var turbura în pose- * 

“siunea sa. (Zahariae edit. Anschiiiz, |, $ 189, pag. 457, nota 7), 
| D-na Smaranda Bălănescu n'a făcut nici una nici alta1). D-nei a 
preierat să-iacă oposiţiune în contra măsurii. provisorie ordonată de 
tribunal. - - i 

Intrebarea este, prin urmare, dacă cei de al treilea aii sai nu drep- 
tul de a face asemenea oposiţiuni, cari ar face atunci obiectul unei jude- 
căţi sumarie și independentă de cererea principală ? - 

Art. 525 sai 612 pr. civ. Sar putea sai nu, în asemenea cas, 
aplica prin analogie?  : -- Ă 

„__ Acâstă cestiune se pâte resolva în două cuvinte. În adevăr, e vorba 
de o derogare la regulele generale de competință, îie la regulele de com- 
petință ratione personae (in cas de revendicare) sau la regulele de com- 

„ petinţă ratione maleriae (daca sar ridica o cestiune posesor,e). Excep- 
țiunile sunt de strictă interpretare, Argumentele de analogie sunt oprite 
in materie de excepțiune. - Ne Ceva mai mult. Nu există nici o analogie între 'situaţiunele ce le 
punem în paralelă. Ne “vom pătrunde lesne de adevărul acesta când vom 
avea în vedere că oposiţiunea e indispensabilă în” ceasul -prevădut de art. 

„Gla cit.,. acţiunile posesorii nefiind admisibile în contra mobilelor şi. 
acțiunea în revendicare fiind autorisală numai în. casuri excepţionale, pe 
când din contră imobilele nu sunt supuse la aceste restricţiuni. 

„„ Art. 529 proc. civ. de altă parte, care autorisă revendicarea iniobi- 
lului urmărit pe calea incidentă, are în vedere mai mull interesele credi- 
tului public, de cât acele ale proprietarului - vexat prin o tulburarea a 

„ Posesiunii sale, Acesta resultă evident din art. 565 proc. civ. 
Conchidem: -, a. 
Formele prescrise de art. 525 urm. sai de art. 612 proc, Civ, nu 

se pot aplica când Sar revendica sai s'ar cere conservarea .posesiunii 
civile asupra unui imobil isbit de un sequestru judiciar 2). (Dreptul, 1875). 

  

ză 
. ' PR 

N 
| 

1) De la data turburării 'a trecut matbine de un an şi o qi. D-na Sm. Bălănescu nu mai p6le pri urmare a porni nici o acţiune posesorie. - - - 2) V.tot în sensul acesta decisiunea de mal.sus a Curţii de apel din Iaşi, 
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O hotărâre dată contra datornicului principal 

pote să vateme pe cauţiune ? — Cauţiunea, e un ayant- 

cause a datornicului principal ? — Hotărârea, Inaltei Curți 

dată în secţiuni-unite la 1 Noembrie 1890. — 0 hotărâre 

" dată pentru datornicul principal îolosesce cauţiunei ? — 

- Art. 1218 codul. civil. — Controversă stăruitore. — Sciinţa; ' 

Ă şi altruismul. 

Tradiţiunea romană e şi astă-zi încă hotărâtâre în acâstă materie. 

lată de ce ne vom ocupa întâi şi întâi cu dreptul roman. L. 7, ŞI, 

Dig. de exc, 44,1, ne arată în termeni lămuriţi - care este regula : de 

păzit în acestă materie. Lucrul judecat pentru datornicul principal iolosesce 

după acestă lege cauţiunei, pârtă asupra lucrului însuși (in rem), nasce o 

excepţiune inerentă datoriei, de care chezaşul se pote folosi cu t6te 

că n'a intervenit în proces. - Da E E _ 

* Dar ce să qicem de luerul judecat în contra datornicului principal ? 

___ Pâte el să vateme pe cauţiune? Isv6rele romane nu răspund la ac6stă intre- 

_ bare. Principiul însă este că o hotărâre dată între alţii nu pâte să vateme 

pe un al treilea. Este. adevărat că lucrul judecat între alţii nu pâte nică 

să folosescă unui al treilea, dar L. 7, $ |, Dig. 44, 1, derâgă ritos la 

regula generală numai în ceea ce privesce hotărârile. favorabile, iar nu şi 

în cât se atinge de hotărârile nefavorabile. E 

Cu drept cuvânt. E vorba în adevăr de o hotărâre lavorabilă ? Dator- 

nicul are un mare interes ca cauţiunea să se potă îolosi de o asemenea 

hotărâre, căci, de nu, cauţiunea ar avea recursul în contră-i şi i-ar 

zădărnici lucrul judecat ce ba obţinut. E vorba din contră de o hotărâre 
y 

„nefavorabilă ? Echitatea nu mai reclamă de astă dată o excepţiune. Credi- 

tocul biruitor nare în adevăr de cât să 'și impute sie-și că na urmărit 

la timp pe datornicul principal, sati, dacă acesta de pe urmă sa îăcut, 

moflus în cursul procesului, că wa chemat în causă pe cauţiune, dator- 

nicul fără căpătăi ne mai având interes de a se apăra 1). 

  

1) V.: Saviguy, Obligationenrecht, I, $ 19. Cetim de asemenea în Motive zu * 

_ dem Entwurfe eines biirgerlichen Gesetzbuches fiir das. deutsche Reich, tom. |, pag. 

381 ; <N'are fâră în doială putere în contra cauțiune! hotărâ: ea dată în contra datornicului 

principal». Cauţiunea cuprinde însă în sine un element de solidaritate. Un datornie 

solidar se oblipă în adevăr pentru partea sa şi ânchezășuesce în acelaşi limp obligaţi- 

unea celor-Valţi. In daravera de solidaritate ar trebui prin urmare să domnâscă de 

asemenea principiul că o hotărâre dată pentru unul pote să folosscă celui-Valt şi 

dreptul roman şi ajunge ia acestă destegare. (V. Savigny, op. cit. loc, cit, şi Windscheid, 

Pandecte, |, $ 132 notele 4 şi 6 şi il, $ 295 notele 7 şi 8). Proiectul german hotărăsce 

totuşi că o'hotărâre, dată faţă cu unul din datornicit solidari nu pote nici să vat&me 

mică să folosescă celor-talți ($ 327; compar. art.: 165 alin. Il code f6dcral des obliga- 

lions) şi expunerea de molive (tom. II, pag. 160) lămuresce rațiunea acestei disposiţiun! 

ast-fel: Pentru a se deosebi cari hotărâri date pentru unul caută să folosscă celor— 

“ Pali, ar trebui adesea să se recurgă la motivele hotărârel, ceea ce ac fi de multe ori 

fârte anevoe de făcut. Motivele unei hotărâri maii de sigur puterea lucrului judecat, 

dar se pote negreşit recurge la motive pentru a se limpezi un dispositiv obscur. Acestă 

lucrare e une-ori grea și anevoidsă, dar acâsta nu este un'cuvânt ca să ținem stemă 

de echitate, de temă că judecătorul să nu se încurce cum-va în aprecierea sa | Proiectul 

german e însă cel putin -consecuent, căci nu corsfințesce un articol corespundător 

cu art, 1365 codul napoleon (1218 român). - - Ă -
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* - Pothier- totuşi, care are'o mare autoritate pentru tâlmăcirea codului 
Napoleon, vede lucrul alt-iel: L. 7, $. 1. Dig. de exc... 44, 1, aplică, așa 
crede el, în casul cauţiunei .regula generală glăsuitâre că mandatarul 
represintă în judecată pe mandant. Cauţiunea în adevăr, desvoltă acest 
autor, e un accesorii â datoriei principale, nu pâte să existe fără o 
datorie principală valabilă, face. prin. urmare una .cu datornicul prin- 
cipal, e un urmaş juridic (ayant-cause) a acestui -de pe urmă, care o 
represintă. în judecată, și principiul este că hotărârile folosesc şi vatămă 
părţilor saă urmaşilor. lor (vel successoribus ejus. V. L. 2, C. de exe, VIII, 36). . 

-Jurisprudenţa franceză, urmată de mulţi autori, hotărăsce prin ur- 
„mare. că daca cauţiunea  întrebuințeză un mijloc în contra creditorului, pe 
care datornicul în judecata: de mai înainte, isprăvită în bine sai în r&ă 
pentru el], "l-a pus sai ar îi putut să'l pue înainte, ea e un ayant-causea 
datornicului, ea a fost deci representată de acesta de pe urmă, în judecată, şi deci hotărârea dată pentru sati contra datornicului. o privesce 1). Este 
însă, S'ar putea întâmpina din capul locului, îără îndoială drept ca o hotă- 
râre. iavorabilă datornicului principal: se profite cauţiunii, dar ar îi din cale afară jignitor pentru cauţiune, dacă o hotărâre nefavorabilă. datorni- 
cului sar putea sparge în capul ci. - O judecată în adevăr se câștigă saii se perde dusă cum părțile sunt mai stăruitâre sai mai nepăsătore, judecătorul hotărând numai secundum allegata et proba!a. Daca dar .un tembel de 'datornie nu sa apărat, să sufere cauţiunea urmările neîngrijirei sale ? Datornicul e pâte moflus, cei 
pasă lui prin urmare că va câștiga sai va pierde ? Iar cauţiunea nu pote interveni, ca să oprâscă răul pentru că nare cunoscință de procesul următor intre creditor şi datornie, NE SI a 

lată de ce Polhier, car nuşi închide nici-odată “ochii 'dinaintea echităţei, adaogă că chiar. în: afară de iraudă, cauţiunea are terţia-oposi- țiune în contra hotărârei care o vatămă. Art. 474 procedura civilă franceză, hărăzesce însă terţia-oposițiune numai. părței, care n'a fost nici chemată, nică represintâtă în judecată. Insuși Pothier privesce prin urmare la urma urmei pe cauţiune ca nefiind un ayani-cause a datornicului priacipal și . hotărârea. dată în contră acestui de pe urmă ca 7es îaler alios judicala „Pentru dânsa. | E . Așa este. «La caution, lămuresce î6rte bine Laurenl, n'est ă aucun. titre/ ayant-cause du d6biteur, donc elle n'est pas representte par lui», -- „ Ayant-cause în adevăr este numai acela care represintă drepturile altuia - (arg. art. 117G- codul civil). Esenţialul este în acestă privinţă ca unul să tragă drepturile sale de ta „altul, aceea ce “are loc în cas de cumpărare, - schimb, dar, cesiune, delegaţiune, ete, Cauţiunea prin urmare. nu e un avant cause (urmaș juridic, Rechtsnachtolger) a datornicului principal, * 

Bon „I) Cas, fr. din 27 Noembre 1811. Tot în acest înţeles: Pothier, Proud'hon, Toullier- de Co: > paoPlon9, Chauvau-Carrs, Larombitre, Zahariae, CGompar. Demolombe, Cours nel fa apoltou, XXVI No. 374 în fine. Cauţiunea e legată după hotărârea casaţiu- 
ciare ale datoiiuta ete ao vă i pin mazturisirile şi declaraţiunile extra-judi- ae. cipal.. V., însă Larombit inalti : i 100 şi Demolombe, op. cit, XXVI, No. 191 rombiere, Des Ouligations. V. art. 1531, No 

S 

. - - 
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. căci ea se obligă alături cu acesta de pe urmă și nu trage vrun drept 
de la e].1). Da NE a | 

Netemeinică e prin. urmare teoria de mai sus a lui Pothier, întâi 
„pentru că nu reese- de loc din caracterul accesorii a cauţiunei că ea este 

represintată în judecată prin datornicul principal, al doilea pentru că în- 
suși Pothier deschide cauţiunei. calea terţei-oposiţiuni in contra hotărârei. 
care vatămă pe datornicul principal și mărturisesce ast-iel, contradicându-se, 

- că cauţiunea 'nu- este represintată în judecată prin datornicul- principal, 
şi în fine pentru că cauţiunea nu e un urmaş'cu titlu particular (ayant 
cause) a datornicului, de vre ce nu represintă drepturile sale; | 
„Unii trag totuși din natura accesorie a cauţiunei urmarea că ea 
ar îi represintată în judecată prin datornicul principal numai peniru e. 
câștiga procesul, lucru care ar reeşi de acolo că cauţiunea presupune 
o datorie principală şi piera cu dânsa, afară de casurile prevădute prin 

“al doilea aliniat al ărt. 2012.îr. (art. 1653 român), apoi de acolo că, 
dacă n'ar îi așa, însuşi datornicul ar pierde beneficiul hotărârei ce a dobân-“ 
dit'o,. dacă cauţiunaa ar putea, cu î6tă hotărârea acesta, să fie încă urmă- 

vită, pentru că în acestă ipotesă el ar rămâne expus la acţiunea recur- 
sorie a cauliunei, | e Pa Se 

larcadă, în adevăr, se rostesce în acâstă privinţă ast-lel: «De ce 

que le cautionnement est un accessoire de la dette il s'ensuit bien que, 

quand la dette s'&vanouit ou diminue (pour une cause qui n'est pas perso- 

nelle au cr6ancier, mais qui concerne la dette elle-mâme), le cautionne- 

ment diminue ou s'&vanouit par lă mâme et: que des lors tout ce qui 

est jug6 (pour une telle cause) au profit du debiteur. est par iă mâme 

_jug& au profit de la caution.... Disons done: que les cautions, comme les 

-debiteurs 'solidaires, ete. sont bien reprâsenlces par leurs debiteurs princi- 

--paux ou: cod6biteurs, dans les decisious favorables obtenues par ceux-ci, 

- mais ne le sont plus dans les jugements delavorables pronces contre eux> 2). 

1) V.. Savigny, System des râniischen'Recl:tes, III, $ 105. Uuger, System des 

oestereichischen Privatrechies, 1, 8 174, nota 17. Windscheid, Pandecten, |, Ş 65, 

Expunerea de motive a proiectului unul not cod civil germani, tom. |, 143. O simplă 

succesiune în timp, fără ca noul titular să tragă drepturile sale de la vechiul titular, 

nu constitue o succesiune juridică, aşa când dreptul trece de la unul la altul prin 

îndeplinirea une! condițiuni resotutorie sai a unui termen, saă în urmarea unei acţiuni 

revocatorie sai în-nulitate, saă în cazul une! usucapiuni. Urmeză, aşa fiind, că cel 

ce se face proprietar prin indeplinirea une! condițiuni resolulorie, nu e ayant-cause: 

-al proprietarului, al cărul drept era supus la acestă condiţiune resolutorie-şi nu pote 

prin urmare invoca hotărârea pronunțată înainte îndeplinirer condiţiunii în folosul 

acestui de pe urmă, ete, Hotărârile insă dale față cu un proprietar aparent, sunt ele 

oposabile proprietarului adevărat? V, asupra acestei cestiuni articolul meă din Dreptul, 

1891, No. 10, paz. 13, nota 1. i i ! . 

- _2).Marcade, Explication du code Napoldon, t. V, asupra art: -1351, No. XIII. In 

acelaşi înţeles: Paul Pont, Des petils coutrats, 11, 318—353, Aubry et Rau, Cours 

de droit civil francais, VU, $ 169 text şi nota 50, Mourlon, 'epttitions ccrites, 

„edit. 1%, t. ]], No, 4629, Aecolas, Cours elementaires de droit, asupra art, 1351, pas. 

961. In materie de solidaritate, adaugă aceşti autori, se impune aceiași soluţiune din 

_ causa mandatului reciproc isvoritor după natura lucrurilor chiar din. daravera de soli- -. 

daritate. Crodem:că şi aci art. 1218 codul civil ne îndrumâză către acesta deslegare 

şi nu natura daraverer de solidaritate. Solidaritatea în adevăr nu coprinde în sine de . 

- cât mandatul reciproc de a cere plate.pentru tot saii de a plăti datoria în totalitatea 

2 e!, (arg. art 1034 codul civil). Urmsză. de aici că numa! hotărârile privitre la plată, - 

- la execuţiune, sunt comune tuturor, unul. represintând pe cel-lalt în 'acâstă privinţă. 

V. Grioleţ, Chose jugea, Revue pratique de droit francais, tom. XXIII, pag. 271.
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Teoria acesta e cu drept cuvânt respinsă de jurisprudenţă şi de 
cea mai mare parte a autorilor. O' împuternicire dată sub condiţiunea 
de a câștiga procesul, ar îi în adevăr din capul locului Îără tărie, căci 
ar cuprinde o condiţiune peste putinţă saii contrariă bunelor moravuri, 

" „care desființeză tocmâla ce atârnă de dânsa. Unul saii altul ar îi pâte 
în plecare să tragă un renghiii justiţiei, dar simţul cel mai elementar de 

- morală ar-protesta în contră, _ | 

„ J. Stuart Mill exemplitică sotisma <a dieto secundum quid ad dictum 
simpliciter>,. între altele ast-iel : <Este de datoria advocatului. să jacă pen- 
tru :clientul s&ă tot ce un om cinstit ar putea să facă pentru sine, dar 
advocatul ocolesce adesea cuvintele: cun om cinstit>. Ar putea. în advâr 
un om cinstit să îacă pentru sine aceea ce advocatul săi se încercă adesea 
să Îacă pentru. el?» 1). Nu, răspundem noi, căci cinstea n'a pierit încă, 
ori ce ar dice strigoii politici cari nu cunosc altă morală de cât servi- 
lismul lacheilor lor. ”. 

- _-- In adevăr, un om cum se cade nu pâte să tocmâscă. pe advocatul 
sâii ast-iel: «Te împulernicese-să mă aperi în justiţie, dar numai sub 
condiţiune ca să'mi câștigi procesul». Un asemenea mandat ar fi contrar 
bunei cuviințe celei mai elementare. Apărătorul. în adevăr trebue'să ajute 
pe clientul săi după sciința şi consciința : sa, el nu e volnic: să precu- 
„peţescă cu dreptatea, el nu se cade să fie însufleţit de gândul şiret, inte- 
resat, negustoresc de a câştiga procesul cu ori-ce preţ! . | 
„Sistemul mandatului mărginit, adică al împuternicirei date numai 

pentru a câștiga procesul, nu îace prin urmare mai multe parale de cât 
sistemul lui Pothier. Deosebirea pe care o iace Marcude între hotărârile 
iavorabile și cele nefavorabile este pâte întemeiată, dar trebue se dovedim 
lucrul şi presupusul mandat mărginit, adică dat numai “pentru a câștiga 

” procesul, e fără indoială o dovadă netrebnică. De aceea se şi silese d-nii. 
Griolei şi Colnet de Saulerre să aşeze ,sistemul pe un temeiti mai bun. 

__ «Aais, dice Griolet, nous rejetons dans tous les cas le mandat 
„„restreint. Îl n'est pas possible quune personne ait 6te ou n'ait pas 6l6 
mandataire, suivant Pissue du proc6ş. l/obligation de la caution est 
subordonnte ă existence de Pobligation du debiteur principal. Mais îl 
ne s'ensuit pas que le d6biteur principal doive &tre considâr comme le 

" mandataire de la caution ă V'eiiet.de contester Yexistence de l'obligation 
principale. Il est vrai seulement que la caution profitera toujours îndi- 
rectement du jugement rendu en iaveur du debiteur principal 2)». 

Cauţiunea adică e liberată prin 0 hotărâre favorabilă dobândită de 
datornicul principal, nu în urmarea unui mandat mărginit, căci un aseme- 
nea nu p6te să existe şi în urmarea daraverilor de drept ce există între 
datornicul principal și cauţiunea, căci cauţiunea nu pâte să fie indatorată de cât impreună cu datornicul principal şi deci, dacă acesta de pe urmă 
e "descărcat prin un mijloc Gre-care, urmeză indirect că nici cauţiunea 

- nu Mai este ţinută. - | a 
„Adevărul însă este, din contră, că datoria cauţiunii este neatârnată 
1) I. Stuart Mili, System der deducti i LU | 

Gompey, i Tae a juste uetiven ud înducliven Logik, tradus de 
„__2) Griolet, De bautorite, de la chose jugca sas, tom. XXIII, pag. 264.şi 269—270 pass, 

z 
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"de datoria . principală atunci când acâsta de pe urmă e desființată în. 
„virtutea unei excepţiuni - personale datornicului, cum de pildă în casul | 
de minoritate (art. 1653 codul civil). Intrebarea: prin urmare, la .care 

„caută să răspundem înainte de tâte, este dacă excepţiunea lucrului judecat, * 
- de care se bucură datornieul, este o excepţiune' personală acestui „de pe 
urmă, saii o excepţiune inerentă datoriei (art. 1681 codul civil). 

Ei bine, principiul netăgăduit este că lucrul-judecat între alţii nu 
"pote nici să vatăme, nâcă să folosescă unui al treilea. Va să .dică, excep- 

urmă, ci un al treilea, - 

ditorului din causa acestuia. - 

țiunea lucrului judecat este o excepţiune personală părţilor şi urmașilor 
lor și nu pâte nici direct nici indirect să folosescă. unui al treilea. Cau- 
ţiunea însă, după însă-și mărturisirea d-lui Griolet, nu e representată în 
judecată prin datornicul principal, nu e urmaşul juridic al acestuia de pe . 

Echitatea reclamă fără îndoială în casul. nostru cu tot dinadinsul 
o excepţiune la acestă regulă, şi dreptul roman, cum am arătat mai sus, 

a şi ţinut s6mă de acâstă dreptă cerinţă.. Codul nostru menţinuta e 
tradițiunea ? O excepţiune  nu-pote să existe fără anume text. Undeil 
“prin urmare textul, dacă -există un asemenea? D-l Griolet nu răspunde 

la acestă întrebare. Teoria să lasă prin urmare un gol şi nu pâte fi urmată. 
_Cohmet de Santerre: caută .să umple golul. Art. 2037 codul Napo- 

leon (1682 român), e după dânsul articolul pe care ?] căutăm aici. Cre- 
ditorul în adevăr a pierdut prin:neglizenţa sa procesul în contra dator- 
picului principal şi art. 2037. cit., hotărăsce limpede și lămurit că chezașul 
e liberat când nu pâte să intre. în drepturile, privilegiile şi ipotecile cre- 

“Laurent însă întâmpină, şi întâmpinarea sa e “dărâmătâre: 
- «Nous doutons que larticle 2037 soit applicable â Vespâce; il sup- 

- posse que la dâtte subsiste et que-le crâancier a renonce aux garanties. 
accesoires qui en assuraient le payement, garanties ă raison desquelles. ... 

la caution a contracte son engagement. Or, lorsque le creancier poursuit 

la 'caution apres qu'il a &chou6 dans son action contre le dâbiteur, on 

ne peut pas dire que,-par son fait, la dette est. 6teinte, ainsi que les 

accesoires; il soutient, au contraire, contre la caution, comme il a sou- 

tenu contre l6-dsbiteur, que 'la dette et le cautionnement subsistent; ce 

_m'est done pas Ihypothâse de article 2037 1). 
“Mai lămurit, cestiunea' de negligenţă e fără îndoială o cestiune de 

fapt. și de împrejurări, şi deci, dacă-art. 1682 codul civil hotărâsce că 

negligenţa creditorului descarcă. pe "cauţiune, acesta nu însemnă de loc. 

că cauţiunca se pâte îolosi după acest articol în principiă şi în regulă” 

generală de un proces pe care creditorul "l-a pierdut în „contra dator- 

-nicului principal, adică de o hotărâre iavorabilă acestui de pe urmă. 

Dacă însă art. 1632 cit. e strein întrebării n6stre, este un alt arli- 

col, anume “art. 1218 -codul-civil, care pare a o deslega. Vom- cerceta 

îndată punctul de-a se şti dacă acest articol constinţesce anume excep- - 

-- țiunea 'pe care-o” Căutăm în înţelesul că chezașul se -pote folosi de o 
hotărâre liberatâre pentru  datornic. Autorii se întore din nenorocire în 

materia n6stră în jurul art. 1218 cit. cum se întârte' pisica in,jurul 6lei 

  

o 1): Laurent, op. cit., XX, No, 119. ia a | | 

E AL Degr6 | [ „d DE - 7 
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"cu lapte. *Ţi rămâne' prin urmare impresiunea că doctorii se silesc să 
introducă în acestă materie o excepţiune prin deducţiuni subiile. 

Unde am. ajunge însă dacă logica formală n'ar.mai preţui nimic? 
Intre t6te relele, neincrederea în logica juridică, anarhia părerilor ar îi 
răul cel mai mare! Lucrul judecat există numai între părţile impricinate 
şi urniașii lor juridici (art. 1201 codul civil). Va să dică o hotărâre dată 
între alţii nu valămă şi nu iolosesce unui al treilea. Iată principiu). O 
excepţiune la acestă regulă nu se pâte -iniroduce in numele echilăței, căci 
“acesta ar îi a lace legea și tălmaciul nu are acest ro). - - ” 

"--«]l est de. principe, învaţă prin urmare Laurent, que celui qui ne 
„peut porter alteinte aux droits :d'une personne par. des conventions ne 

“le peut pas. davantage par les. jugemenis ou il figure. Le dtbiteur ne 
“peut certes pas, par les conventions qu'il ferait avec le creancier, com- 
promettre les droits de la caution; ces conventions ne peuvent, âlre oppo- 
ses.ă-la caution, elies ne. lui nuisent pas et elles ne lui profitent pas, 
II en doit âtre de mâme des jugements intervenus entre le dâbiteur et! 
le crâancier.. Qu'il soit jug6 que la dette principale existe ou qu'elle 
mexiste pas, peu importe; le jugement est 6lranger ă la caution, il ne 
-peut lui nuire, done îl ne-peut lui- profiter>. . . -.. 
Inalta: Curţe hotărăsce prin urmare prin decisiunea ei din 1 Noem- 
brie 1890 (Bulei. cas. pe 1890, pag. 1216 urm): 
Ă «Având în vedere art. 1681 codul civil; 

» «Considerând că dup prescripţiunea acestui articol, garantul se pâte 
servi în contra creditorului de t6te excepţiunile datornicului principal 
inerente datoriei, afară de acelea ce sunt curat personale datornicului ; 

« Considerând că apărarea întemeiată pe prescripţiune fiind de natură, 
;când este doveâită, a stinge obligaţiunea chiar, că „este inerentă datoriei, 
iar nu 0 excepţiune personală a debitorului; că dar garantul o pâte 

“invoca in numele s&ii personal chiar în cas când debitorul principal mar 
îi invocato; . . .: | 

«Cui esle de printipiii că debitorul nu. pole prin convenţiunile 
ce le-ar face cu. credilorul se compromilă drepturile garanlului ; că 
acest principii irebue să fie aplicabil şi la ho'drârile judecăloresci 
întervenile numai între 'debilor şi credilor, de unde consecuența că 
chiar dacă printr'o asemenea holărâre s'a- judecat că datoria prin- 
cipală există, acestă judecată, este streină garanlului şi mu pote săi 
se opună, aslfel că dânsul esle în drept să invoce. tdle mijlocele de . 

„apărare inerente datoriei; . . . - a 
«Că, ast-iel fiind, Curtea de apel a interpretat r&ă şi violat. art. 
1681 codul civil; : IE N | aa 

“ «Pentru aceste motive, casâză», | 
+ 

- Prescripţiunea e lără indoială o excepțiune lipită-de datorie, adică - 
„comună datornicului şi cauţiunei,-cu alte cuvinte o excepțiune, pe care garantul -o pâte pune inainte în numele săi parsonal chiar în cas când 

„_datornicul n'ar invoca-o. Intrebarea însă este dacă o asemenea excep- (iune se.mai p6te întrebuința de cauţiune după ce a. fost respinsă faţă cu datornicul princigal prin o hotărâre având putere de lucru judecat? „ Inalta magistratură răspunde că nu. De ce? Pentru că, se dice, o convenţiune și deci -şi o hotărâre nu pâte să vatăme pe un al treilea. 

- 
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„Prea, bine. Neindoios este totuşi, de altă parte, că. 0 convenţiune şi prin 

urmare şi o hotărâre vatămă şi folosesce părţilor și urmaşilor lor juridici 

“(arg. art. 1201 comb. cu articolul 1176: codul civil. Punctul. hotărâtor 

prin urmare este: Cauţiunea este ea represintată în judecată prin 

-dalornicul principal? ae | o - 
Hotărârea. de mai sus alunecă asupra acestei greutăţi. lată de ce m'am 

silit în cele de mai sus să dovedesc că chezașul nu e un agant-cuuse al 

datornicului principal, adică 'că datornicul nu are un mandat nemărginit 

saii mărginit. de a representa în judecată pe cauţiune. Cauţiunea nu trage: 

“drepturile sale de la datornicul principal; deci e un al treilea îaţă cu el. . 

"-- Deci dar, așa fiind, urmeză. că lucrul judecat în contra datornicului 

“nu are putere în contra -cauţiunei. Jurisprudența n6stră, în deosebire de 

„cea Iranceză, a hotărât lucrul .ast-iei şi bine a facut. Nu trebue însă să 

"me oprim în drum. Cestiunea n6stră are în adevăr şi o altă față. Cau- 

iunea fiind un al treilea, urmeză de aici că -ea nu pote să se folosescă 

de o hotărâre câştigară de datornicul principal, potrivit principiului că 

res' inter alios judicata terlio nec nocet nec prodest? De 

„ Jurisprudenţa și mai toţi autorii răspund că o hotărâre lavorabilă 

datornicului principal folosesce cauţiunei. Laurent însă, cum vădurăm mai 

sus, nu împărtăşesce acestă părere generală. «Le debiteur ne peut certes 

pas, dice el, par les conventions quiil ierait avec le crâancier, compromettre 

les droits de la cuution ; ces conventions ne peuvent âtre oppostes'ă la 

caution, elles ne lui nuisent pas et elles ne lui profilent pas. JI: en doit 

Sure-de mâmv des jugements intervenus entre le dâbiteur et le crâancier». . - 

Cartea n6stră înaltă "şi însuşesce prin hotărârea ei de mai sus din 

_buche în buche formula maestrului belgian, dar: șterge tocmai cuvintele 

“ subliniate mai sus, şi cesta pentru motivul simplu că judecata purta numai 

- „asupra punctului de a se şti dacă o hotărâre dată în: contra datorni- 

- oului pâte. să vatăme pe cauţiune, laţă de ce analele n6stre judecăto-: 

resci sunt încă mute asupra cestiunei dacă o hotărâre dată pentru 

„datornie pâte să îolosâscă cauţiunei.. a 

Ce. dar trebue să hotărâm ? Să urmăm până în capăt pe juris- 

_. eonsultul belgian ?. Nu putem să primim o teorie, fie ea chiar susținută 

"de "un Papinian modern, de cât după cercetare şi dovadă, căci nu suntem 

un nervis alienis “mobile lignum. Aceea ce ne pune din capul locului 

pe gânduri este că avem a face în casul nostru cu un ienomen, pe care 

_46tă lumea îl vede întrun îel, şi numai singur neinduplecatul Laurent 

“alt-fel. Ori cum, dacă principiul, pe care se întemeiază ei, e prin sine 

- “înşuşi învederat,.nu avem de cât să .ne închinăm. a 

_* Laurent pornesce de lu analogia ce există între convenţiini şi - 

hotărâri, Bine lace. Trebue în adevăr .să sămăluim tocmehle și hotă- 

“- vârile, căci judiciis guasi contrahi:mus. âtă dar întrebarea este: .O 

- învoială încheiată de datornicul .principal îolozesce sai nu- cauţiunai.? 

" Isvârele romane răspund că da. L. 21,.$ V, Dig. de pactis, I[, 14, hotă- 

răsce în adevăr: Itaque debitoris conventio fidejussoribus proficiet. Codul 

-Calimach ($ 1781, conf. $ 1951 austriac), vede lucrul tot ast-fel 1). 
| | 

1) V. Stubenraueh.. Conmentar zun oesterreichischen allgemeinen biirger- 

lichen Geselzbuch, edit.- VI; Donoit şi Schreiber," 184, tom. II, .ăsupra $ 1390 austr., 

" next-şi nota 2, e . . - .
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Mai mult încă, însuşi codul nostru civil astă-di în ființă hotărăsce 

lucrul așa. Art: 1218 codul civil orânduesce în adevăr : <Jurământul dat 

debitorului principal și făcut de e], libereză şi pe. fidejusor (chezaş)». Ei 

bine jurământul, însuşi Laurent ne-o spune, cuprinde în sine o transac- 

țiune, deci o convenţiune ; şi hotărârea este un contract judecătoresc. 

Cauţiunea prin urmare se pole îolosi de o hotărâre îiavorabilă _dator- 

“micului, căci ea se pâte servi de un jurământ dat datornicului și 

“făcut de el1). i N 

"In ceasul prevădut de art. 1218 codul civil, mijlocesce de bună semă 

o hotărâre descărcând pe datornie pe temeiul jurământului ce. la Îăcut. 

Art. 1218 codul civil constinţesce prin urmare'ritos o excepţiune la regula 

că o hotărâre dată între alţii nu pote să folosescă unui al treilea. Va 

să dică, o hotărâre favorabilă datornicului principal nasce în puterea art. 

1218 'cit. o excepţiune inerentă: datoriei, de care garantul după art. 1681 

codul civil, se pâte 'servi în contra creditorului; a oa 

Intâmpinăm, așa. fiind, în art. 1218 şi 1681 codul civil, urmele L.7? 

Ş 1,'dig. de exc. 44, 1, care 'consiințesce anume principiul că o hotă- 

_vâre favorabilă datornicului nasce o excepţiune inerentă datoriei, excep- 

„iune pe care garantul o pâte întrebuința în contra creditorului. Textul 

“voman de mai sus glăsuesce în adevăr ast-iel: «Rei autem cohaerentes 

„ exceptiones etiam 'îidejussori competunt, ut -rei -judicalae, doli mali, 

Jurisjurandi, quod metus causa factum est». - Na 

Nu este în adevăr. nici un motiv de a se face o deosebire în acestă 

privinţă între jurămenţ şi lucrul judecat. Consideraţiunea praclică, care se 

invâcă în cazul jurământului, se pâte pune, înainte şi în cazul lucrului 

„judecat. Care i în adevăr raţiunea articolului 1218 cit. regulator al cazului 

jurământului? Este, dice: Polhier, că «datornicul are interes la aceea ca * 

-eă.să nu'reclam nimic de-la cauţiunile sale, pentru că cauţiunea, dacă 

“ av îi îndatorat ca să plătescă, ar avea recurs-în contră. o. 

Fi bine, acelaşi cuvânt.de- echitate se pune în lumină şi în cazul 

lucrului judecat. lată în adevăr cum. se rostesc în acestă privinţă editorii 

lui Zahariae*(Aubry et Rau): <La caulion est tant en son propre nom 

que du chel du dâbiteur principal, recevable a se prevaloir du jugement 

qui, 'sur la defense de ce dernier, a declare la dette non existante ou 

&teinte.... Le dâbiteur principal, lui-mâme, : serait priv& du -benetice du 

_jugement quiil a' obtenu, si la caution pouvait, malgr6 ce jugement, tre 

encore poursuivie, puisque, dans cette hypothâse, îl resterait exposc ă 

Paction r6cursoire de cette derniere»>. De 2 

„_ Articolul 1218 cit. ne ese ast-iel înainte pe tâte cărările. cari pot 
„duce la deslegarea problemului nostru. Coprinde el o excepţiune saii un 
principii general ? Controversa, - desbinârea, : neînţelegerea -pârtă numai 

„asupra acestei întrebări. Unii cred că art. 1218 cit. decurge ca o urmare 
 firescă din presupusul principiii general glăsuitor că datornicul principal 
ar Îi avend, un mandat: mărginit sai nemărginit de a .represinta în jude- 
cată pe cauţiune. Nici: vorbă însă de un asemenea principii. Cauţiunea 
e un al treilea şi-nu un ayant-cause al datornicului principal. . . 

xxvri Dourent, Op. cit toma. XVIII, N-relo 293 şi 294. Autorul desqice în “tom.” 

3 

> 
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„Art. 1218 cit. constinţesce prin urmare lără îndoială o eacepțiune 

la principiul regulator că o hotărâre dată între alţii nu pote să lolos6scă 

unui-al treilea. Urmeză de aci că acest principii trebue mărginit la casul 

„jurământului, pe care singur articolul de mai sus '] prevede, şi nu se pâte 

- întinde la ipotesa - lucrului judecat? Evident că nu. Jurământul, ca şi 

lucrul judecat. e o transacţiune judecătorâscă. Art. 1218 cit. se aplică - 

“prin urmare textual şi întrun cas. şi întraltul. Tradiţiunea romană ne' 

duce la -aceiași soluţiune. Trebue să ne întrcem la tradițiune .într'o 

materie tradiţională. Si | | a 
Art. 1218 cit, adaogă: «Jurământul dat unuia din debitorii solidari 

“şi tăcut, profită şi celor-Lalţi debitori»... Neapărat dar că şi lucrul judecat; 

dobândit de unul din datornicii solidari Tolosesce și celor-talţi. D. Griolet 

învaţă totuși contrariul: «L'art. 1365 (1218 român), dice el, ne nous parait - 

pas contraire ă notre opinion. Il est 'vrai qu'il decide que le dâbiteur qui 

a prât6 le serment dâtâre par le creancier a libâr6 ses codebiteurs. Mais” 

“on peut dire que le serment dâlâr6 par le creancier est une remise con- 

ditionnelle (art. 1285 în. art. 1141 român). Cest au contraire, par lorce. 

“que le ereancier accepte-la decision du juge 1)». Autorul de mai sus 

susține aşa dar că jurământul eo remitere de bună voe, iar lucrul judecat 

se impune. creditorului prin silă. . 
Dar 6re aşa să fie? Jurământul să [ie elo remitere de bună voe? 

De unde şi până unde acâstă sămăluire a jurământului și a remiterei 

- voluntare? Nu star putea dice „atunci și despre lucrul judecat că coprinde . 

în sine.un element voluntar, de re-ce reclamantul a pornit procesul 

spontane, de bună voie, ne silit de nimeni? Jurământul, lămuresce “î6rte 

bine Luurent, nu are nici o analogie cu remiterea, ci e o remitere sililă 2). 

Jurământul în adevăr, ca și lucrul judecat, e un Yel de transacţiune silită. 

“ Intun cuvânt, art..1218 cit. e stâlpul și temeiul teoriei nostre, 

Principiul este că o' hotărâre dată între alţii nu pâte nici să vateme nici 

să folosescă unui al treilea. Cauţiunea e un al treilea. şi nu un urmaş 

- <u tiu particular al datornicului principal. Ei bine, nicăeri 'nu se dice 

-că o hotărâre nefavorabilă datornicului pote să vateme pe cauțiune. Rein- 

trăm prin urmare în acâstă privinţă în dreptul comun. Art.. 1215 cit. - 

hotărasce însă f6rte lămurit că un contract judecătorese favorabil dator- 

_nicului principal lolosesce cauţiunei. O excepţiune forte înţeleptă, pe care 

legiuitorul a introdus'o în nuiele echităţii. E 

Ori cum însă şi ori care ar îi părerea unora şi a altora. asupra 

acestei cestiuni, neîndoios este câ problemul pe care "1-am discutat mai 

sus a stârnit o drâie de controverse de cară numai art: 1918, cum "l-am 

" înţeles mai sus, ne-ar putea scăpa. Numai întorcându-ne ast-iel la tradi- . 

iunea romană am putea să lacem să amuţescă cobirea a r6u a unor 

autori ca Accolas, care merge până a dice: - a - , 

«Au surplus, cette matiere est heriss6s de controverses; et qui 

done, en €fiet, dans une prâtendue science, taite de debris amonceles et 

oi toute thăorie est îlottante quand elle n'est pas lausse, qui donc peut 

dire, ă coup sâr, ce. qu'est une partie et ce qu'est un tiers. Vous n'agen-: 

1 V. Griolet, op. cit., loc. cit. pag. 272. 

2) V. Laurent, op. cit. XX, No. 277 in fine,
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cerez que des mots, J&gistes, tant .que vous ne sortirez pas-de vos dtplo- 

rables erremenis >. . N , 3 

Chipul acesta de a vedea posomorât nu e noil. In secolul al XVI-lea 

deja un jurisconsult îrancez, Tlolomaitus, a qis de codul Justinian că e. 

un cod netrebnic şi plin de contragiceri. A dovedit insă Leibnilz până 

“la evidenţă câ haosul semnalat nu trebue să ne sperie, că meloda urmală 

de jurisconsulții clasici e- cea mai mare cucerire a geniului omenesc, că 

ei ai făcut din sciința dreptului. o geometrie sublimă, că principiele cele 

_noui introduse de dânşii n'a dus ju anarchie,: pentru că ei ai ţinut-în 

acelaş timp sâmă de vechiul obiceii. - Si | 
“De cele rele prin: urmare să ne ferim şi celor bune să urmăm! 

Fără abnegare, uitare de sine, altruism, juristul arată îără îndoială prea 
multă umbră și puţină lumină. De ce îei dar trebue să lie altruismul 
sii ? In. care înțeles să se uite el pe sine, în înțelesul de a mulţumi pe: 
toți, de a îi simpatie. radicalilor şi reacţionarilor, de a 'scobori principiele 
pe uliţă, de a se entusiasma pentru ideile de tot generale şi vagi, sub: 
scutul cărora se pot ascunde tâte mişeliile, de a pescui în upă turbure 

“ prin şerpueli bizantine, de a se pune înainte ca un exemplu de virtute: 
şi de dreptate atunci când se deosibesce numai prin graeca fides? 

” Jurisconsulţii :clasici aii urmat alt-tel, ei au supus bunul lor simț. 
individual bunului simţ al strămoşilor lor, s'ai împotrivit din răsputeri 
în contra. înocirilor celor. îndrăsneţe, ai făcut clacă: intelectuală pentru 
a 'şi însuşi cunoscințele timpului lor, nu S'aii pus în calea schimbărilor 
celor neapărate, dar le-ai contopit cu dreptul moştenit și tradițional. 
Iată altruismul lor. Ei r'aii lingușit în adevăr patimele pubiicului, ci ai 
ţinut la consecința principielor mai mult de cât la ori-ce. Ai lucrat. 
ast-iel în acelaş timp cu inimă şi cu reflexiune rece. 

Sciinţa dreptului coprinde, diceţi, multe controverse şi contradiceri. 
Este acesta însă un cuvânt ca să'i cântăm o vecinică pomenire? De 
sigur că nu. „Controversa e luptă, şi fără luptă omul nu pste păşi înainte. 
Care ştiinţă, fie ea-ori cât de exactă, e lipsă.ae controverse? Ce ar îi, 
dacă nu sar mai ivi nici o ipotesă nou$? Lumea ur sta pe loc, ar amorți, - 
ar pieri !: Omul de știință are prin urmare nevoe de o dosă de inimă, de 
fantasie, de poesia. Vai însă când inima învățatului ar r&mâne fără că- 
păstru, când mintea-i ar spăla putina împreună cu inima-i, când echitatea 
momentului Par face să uite prin un lapsus cordis consecința principielor Lă 

- (Dreptul, 1894). a - 

  

“Tocmela ca să rămână lucrul amanetat proprietatea 
creditorului prin singura neplată a datoriei la termenul. 
stipulat (lex commissoria) e oprită. Art. 1689 codul civil. 
Art. 482 urm, codul comercial, Art. 1701 codul civil, Oprirea 

- pactului commissoriu în materie de ipotecă convenţională... 
. „Principiile. Jurisprudenţa,. De 

„_ Tocmâla ca să rămână lucrul amanetat. proprietatea. creditorului: 
prin Singura. neplată a datoriei la scadenţă, deşi mult lăudată de unii în: 

  

1) V. Accolas, Droit civil, asupra art. 1351 îr.; pag. 91, nota 1. 
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numele libertăţei de a contracta, se înfăţişeză, dacă ne uităm mai de aprâpe, 
ca o mârşavă unellire vic!enă pe care o întrebuințeză cămătarul în 
contra datorniculii, lucru pentru care .o lege bună, care trebue să ţină 
s&mă de basele morale şi ideale ale creditului, nu se pote să nu o oprescă, 
desputernicescă, stârpâscă. i - 

_L. 8 cod. de paetis pignorum et de commissoria lege in pignoribus 

rescindenda, VIII, 35, hotărăsce prin urmare :-«lmp. Constanlinus ad 

- populam. Quoniam inter alias captiones praecipue comimnissioriae pignorum 

legis crescit asperitas, placet, infirmari eam et în posterum omnem ejus 

memoriam aboleri. Si quis igitur tali contractu laborat, hac sanctione 

- respiret quae cum praeteritis praesentia quoque depelit et îutura prohibet. 

Creditores enim, re amissa, iubemus recuperare quod dederunt». 

Temeiul acestei operi cade sub bunul simţ.. Tocmela, care se pune. 

aici sub securea legei, ascunde o cămătărie şi se lovesce deci în cap cu 

scopul moral al contractului de: amanet, care năzuesce a ajuta spiritul 

de economie şi puterea producătâre a celor momentan lipsiţi de bani. 

Pactul comisoriii insă apasă pe cei economicesce desmoşteniţi şi păcă- 

tuesce prin urmare în contra ideei filosofice şi economice a creditului 

amanetar. : 

Creditorul amanetar are, aşa fiind, după natura lucrurilor chiar, 

numai dreptul de a vinde amanetul la cas de neplată a datoriei şi de a 

se îndestula cu precădere asupra prețului, iar dreptul ce i-Var hărăzi 

de zor şi de nevoe datornicul ca să înhaţe, la, neplată, însăși proprietatea 

lucrului amanetat, ar urla în contra îirei juridice şi economice a contrac- | 

tului de amanet, cu care nu sar potrivi de loc. 

“ Datornicul în adevăr e strins'de nevoe în cleşte şi iscălesce prin 

urmare,.. peavând în cotro, tot ce "i cere 'cămătarul şi acestă sture de 

atârnare merge! înainte până la scadenţă, iar la scadenţă creditorul e 

ținut sub” pedepsă de daune-interese, să vindă amanetul-cu un preţ -cât 

se pote mai urcat, din care causă nimic nu se împotrivesce ca părţile 

să prevadă în contractul de amanet ca, la cas de neplată, amanetul să 

„fie al creditorului pa un.preţ care se va regula la scadenţă (tunc). 

De acea şi hotărăsce L; 16, $ in fine- Dig. XX 1: «Potest ita îieri 

pignoris datio, ut, si intra certum tempus non sit soluta pecunia, iure emp- 

toris possideat rem îusto prelio tuno aeslimandum ; hoc enim casu 

videtur: quodammodo ' conditionis esse venditio. EL ita divus Servus et 

Antoninus reseripserunt>, Urmâză de aici că prețeluirea trebue să se iacă . 

numai de cât ex tunc? N'ar exista o vindare condiţională valabilă, dacă 

preţul s'ar îisa ex nunc, adică în însuși contractul de amanet? 

Prebua să deosebim. Dacă preţul coprins în însuşi contractul de 

amanet e drepi şi potrivit, 'și are atunci t6tă tăria sa juridică contractul, 

“datoraicul nefiind vătămat şi netrebuind_ să inmulţim degiaba nulităţile, 

dar contractul ar putea să fie desfiinţat, dacă prețul arătat acolo ar Îi 

din cale afară mic, căci ar reeși atunci din micimea prețului că invoirea 

datornicului n'a îost liberă, că el a jucat cum i-a șuerat cămătarul, adică 

a iscălit silit fiind de nevoia împrejurărilor !). - . Aa 

1) Gliick, - Pandecten, XIV, 8 869, pag. 99. Tibaut, System des Pandecten- 

pechtes,. Il, $ 649 in fine. Aubry et Rau, Cours de droit civil francais, edit, 4-a, î., . 

IU, $ 266, pas. 284—985. Dernburg, (ap; Windscheid, Pandecten, |, 3 233 text şi nota
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“Care e sancţiunea legei de mai sus a împăratului Constantin ? De- 

clară “ea fără fiinţă numai clausa ca lucrul amanelat să r&mâe proprie- 

iatea creditorului saă întreg contractul de amanet? L. 3; cod. VIII, 35, 

hotărăsce ritos: <Creditores enim, re aimissa, jubemus recuperare quod 

dederunt», Insuşi amanetul se ia prin urmare drept pedepsă din mâna 

creditorului. Clausa de mai sus, care e nulă, face ast-iel să cadă ama- 

netul în întregul scă. e Pa 
In .zadar s'ar dice că sancţiunea de mai sus nu face multe parale 

faţă cu dreptul ce 7] are creditorul neplătit la scadenţă să vindă amanetul 

fără ameslecul judecătorului, căci adevărul este din contră că la. sca- 

 denţă starea de atârnare a datornicului înceteză, şi vîndarea se îace intrun 

chip sejios, dator fiind creditorul după prescripţiunile dreptului roman, 

sub pedepsă de daune-înlerese să vindă amanetul cu un preț câ! se pole 
de mare, şi oprit fiind să cumpere el singur lucrul amanetat!). 

_*- Codul Calimaeh, la. care trecem acum, declară de asemenea că fiind 
„fără tărie toemâla ca să rămâe lucrul: amanetat în proprietatea credi- 
torului ; să! polă înstreiîna după a sn voință, sai să "| ţie pentru sineşi 
cu un preț de mai înainte hotărât». In același înțeles $ 1371 austriac. 
Comenitatorii austriaci socotesc, faţă cu acest text, prin g contrario, că 

“ părţile se pot. învoi.ca amanetul să se vindă Iiră îndeplinirea formelor 
pentru vindarea silită, sati ca amanetul să rămâie proprietatea creditorului 

_pe un preţ care se va hotărâ la seadenţă 2). 2 i 
Art. 1689 al codului nostru civil astă di în fiinţă, care se ocupă 

„şi. densul cu întrebarea nâstră, sună ast-iel: 
«Creditorul, la cas de nsplată, nu pote să dispună de amanet: are 

dreptul însă să ceră de la judecălor ca amanetul să'i rămână lui drept 
plată, și până ia suma datoriei cu ale ei dobândi, de se cuvine, după o: 
estimaţiune făculă de experţi. ori să se vindă la licitaţiune. 

«E nulă ori-ce stipulațiune prin care creditorul sar autoriza sau 
a 'și apropia amanetul saii a -dispune de dânsul fără: formalităţile sus 
arătate». . | E a 

„Creditorul aşa dar trebue în t6te casurile să mergă la judecător. 
Nu pâte fără îndoială judecătorul să facă ps creditor proprietar fără voia . 
“lui, atunci când creditornl respinge proprietatea amenetului şi vrea mai 
bine să 1 vindă la licitaţiune publică, dar fie că vrea proprietatea, lie - 
că vrea: vindarea, creditorul trebue să recurgă şi într'un cas și într'altul 
la judecător. Vrea vindarea ? Judecătorul. nu'i pâle respinge cererea. Vrea . 
sau una saii alta? Judecătorul hotărăsce atunci cum găsesce . cu cale. 

. Judecătorul pâte să iacă el singur preţeluirea'şi să hotărască de exemplu 
ca amanetul să r&mâe creditorului după preţul bursei. . 

Creditorul cere, presupunem, de -la judecător, ca amanetul 'să se 
vîndă la licilaţiune. Vindarea la licilaţiune, iată tot ce prescrie atunci -- 

3) primesce. prețeluirea făcută ex miuc ca bună fără deosebire de potrivire sai nepo- 
trivire de preţ Troplong, (Nantissement, No. 339) din contra respinge prețeluirea făcută - 
ex stuc în „tâte casurile şi.fără deosebirea. | | 

1 îndscheid, Pand 89: oxt si 1, : 
op. cit. 106, n. decten, Î, Ș 231, text ? notele UL, 11 a şi 14, V. şi Zroplong, 

2) Stubenrauch, ediţiunea «Schuster e hrei “ “si 
asupra $ 561, nota 3. , ji ! 4 Selreiber», LU asupra $ 1871 şi t.I, 

- 

 



_ PACTUL, COMMISORIU  - i - 585 

legea. Vîndarea trebue să se îacă prin tirmare cu publicitate şi concurență. 
- Atât şi nimie mai mult.Nu se cerea îndeplinirea formelor prescrise pentru 
vindarea silită a mobilelor. . Vindarea lucrurilor aflătâre în înterposit 
de exemplu se pâte face contorm art. 11 urm.a legei din 21 lunie 1881 
pentru magazine de intreposite şi docuri. . - 

“ Recurgul la judecător, care e. costisitor, e însă o belea pentru: 
însuşi datornicul, pe care tinde a-l ocroti. Nasce deci întrebarea: Pot 
sai nu părţile prin învoirile lor. să înlăture acâstă formalitate ? Da, după 

| Troplong şi Aubry et Rau, nu, după Laurent şi PBaudry Lacantinerie 1). 
> “Textul art. 1689 cit. întăresce categoric acestă de-pe urmă părere, 

hotărând: «E nulă ori-ce stipulaţiune prin -care creditorul sar autorisa 
a 'şi apropria amanetul saita '] vinde fără formalităţile sus-citate».. 

» E nulă numai clausa de însuşire trecută în contractul de amanet 
Saii şi ori-ce slipulaţiune făcută ex înlervalio? Isvorele -romane nu 
răspund categoric la acâstă întrebare şi invățaţii sunt prin urmare des- 
binați, dar articolul nostru 1680 cit. taie nedomirirea şi hotărăsce limpede - 
şi lămurit: «E nulă ori-ce slipulațiune, ..>2), Cade însă, iată ce. ne mai. 
spune acest text, numai stipulaţiunea neiertată, iar nu şi contractul de 
amanat în -întregul să&ă. a i , 

Nasce acum întrebarea : Art. 1689 cit. se aplică el şi în materie 

“ comereială ? Art. 482 codul comercial, în deosebire de art. 1689 cit., 

nu îndrituesce pe creditor să: câră da la judecător ca amanelul să "4 

remdie lui, drepl plală, şi până la suma datoriei, cu ale ei dotândi, 

de se cuvine, după o estimaţiune făculă de experți, iar arl. 488 codul 

“comercial declară nulă ori-ce claus care ar autorisa pe creditor 4-şi 

apropia amunelul ori a dispune de dânsa fără îndeplinirea formelor de 

mai sus. Reese de aci că -creditorul n'are dreptul în materie 'comercială 

de a-şi apropia umanetul & dire deaperis?  - ! SI 
Articolele n6stre 482 şi 488 de mai sus conglăsuesc- cu articolele 

4 şi 10 ale legei belgiane din 4 Muii 1872. Ce dar răspunde legea bel- 

giană la întrebarea n6stră ? «La loi de 1872, învaţă Laurent, enlve au 

crâancier un droit que lui donnait article 2078 (1689 român), celui de 

demander “que la chose engagâe lui demeurera en payemeni de ce qui 

lui est dă, d'aprăs une estimation îaite par experis. Cela a €L6 ainsi juge 

“par la cour” de Gand, et sur ce point il p'y.a pas. de douteî). 

- Act, 1689 codul civil se mai vede înlăturat în materie comercială 

şi în ceea ce privesce procedura de urmat pentru vindarea amanetului, 

în acest înțeles ci, pe când art. 1869 cit., nu cere să se încunosciințeze 

cererea de vindare datornicului, art. 482 codul enmercial orânduesce din 

contra ritos: «Președintele va ordona să sa comunice îndată-prin portărei 

cererea "de vindare atât datornicului cât şi aceluia care “a procurat 

obiectele date în amanet (bailleur de, gaga), cu învitare ca să “i supună 

“în termen de trei dile observările lor, dacă aii vre-unele de făcut». 

  

_1) Zroplong,-Du nantissement, art. 2078. No. 408 Zahariaa edit. Anshiiiz, t. 

11,-$ 434, pas. 539 text şi nota 8. Aubry et Rau, IV, 8'431, paz 712, nota &. V; 

însă Laurent, XXVIII; No. 512. Baudry-Lacantintrie, III, No. 1007, 

2) V.. în acest înţeles Gliick, Puaudecteni, XIV, $ 839, pag. 92 şi Troplong, op. 

cil, No. 386... : 
ta 

: 3) Laurent, XXVII, No. 317.
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Care “i obârşia acestei disposiţiuni? Densa e luată buche cu buche 

din art. 4 belgian. E neapărată după acest articol ineunoştiințarea dator- 
nicului în t6te casurile şi fără-deosebire? In raportul belgian premer- 
gător” art. 4 cit. sa făcut deosebirea următre: «Pentru măriurile cari 
ab un curs, puţin i pasă datornicului de se face vindarea în public sai 
de gre & gre, iar pentru cele-lalte mărturi încunoştiințarea datornicului 
e de mare iolos ca.să vie să arate ce reclamă interesul săi: vindarea 
prin licitaţiune publică, saii vindarea de gre & grei. 

"- Urmeză prin urmare așa fiind, că vindarea mărlurilor depuse în 
magazinele publice şi warrantate (amanetate) se va face și în viitor fără 
încunosciințarea datornicului,. potrivit art. 11 şi 19 ale legei din 28 Iunie 
1881, precum se va iace 'de asemenea vindarea mărfurilor cotate la bursă 
saii avend un preţ în târg fără chemarea părţilor de către un mijlocitor 
de măriuri numit de preşedintele tribunalului, precum prescriă art. 68 și 
89. ale legei.bursei, din 4 Iulie 1881... - .  -- 

„Art, 482 cit, al codului nostru comercial face însă şi un hop într'o 
parte în acest înţeles 'că hotărăsce fără nici o deosebire că, în lipsă de 
stipulaţiune contrară, vindarea se face în mod public şi prin organul. 
unui agent judecătoresc, uitând că după art. 68 codul comercial vindarea 
se face ze. prețul curent dacă lucrul are un preţ la bursă sai în târg, 
şi nebăgând de s6mă că după legea bursei vîndarea. mărturilor cotate la 
bursă 'se face de către un agent de mărfuri numit de: preşedintele tri- 
bunalului. lucunda oblivia! " . i 

Aceea ce e. și mai îrumos este că legiuitorul nostru hotărăsce: în 
art. 482 cit., în conglăsuire cu art.: 458 ital., că părțile po! stipula ori-ce 
alt mod de vindare,.dar, în loc să se mărginâscă-a dice, drept sancţiune, 
că ori-ce clausă care ar autorisa pe creditor a 'şi apropria amanetul e 
nulă (art. 459 ital), adaugă în unir6 cu art. 10 belgian, că e de ase- 
menea nulă. ori-ce clausă care ar autorisa pe creditor dea dispune de 
amane! fără îndeplinirea formelor de mai sus». -(V. art. 488 codul 

” “ comercial român). a - 
Cum ! Părţile nu pot, după art.-488 codul -comercial, să se înro- 

jască ca creditorul să dispună de amanet fără formalităţile de mai sus, 
adică fără mijlocirea presidentului, iară după art. 4S2 codul comercial 
ele pot “să hotărasca un,mod de vindare altul 'de cât cel lăsat la 
găsirea cu cale a presidentului! Contradicerea e in palmă. Art 1U belgian - 
are un bun înțeles faţă cu ari, 4 belgian, care legiuesce că vindarea are 

„a se face «soit publiquement soit de grâ â.gr6 au choiz du presidenl», 
dar art. nostru 488.se lovesce în cap cu art. nostru 482! 

Vingându-se amanetul, întrebăm. acum, "| pâte cumpăra însăși credi- 
torul amanetar ? Sub pedâpsă de nulitate, nu se pot face adjudecatari, 
nici direct, nică prin pers6ne interpuse, mandatarii averei ce sunt însăr- 
cinaţi. să vinda (art. 1308 No. 2 codul civil).  Creditorul care vinde ama- 
netul, este el mandatarul  datornicului? -Trebue. să deosebim. Vindarea 
se luce în public ? Mandatul legal de a vinde e dat atunci autoritățeă 
publice, care mijlocesce vindarea. Creditorul nu are mandat; deci se 

1) Emil Sachs, Die. Revision des Handelsrechies în Belgieu, pag. 35. 
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p6te purta adiudecatar. Vindarea se face de gr6 ă gr6? Mandatullegal 
de a vinde "| are atunci creditorul!). a E 

| Ne înt6rcem acum iarăşi la art. 1689 codul civil. E nulă după acest 

articol clausa care ar autorisa pe creditor de a'și apropia amanetul, 
care e un lucru misecător. E nulă, întrebăm, şi clausa, care ar autorisa. 

-pe un creditor de a'şi apropia“ un nemişcător antichresat sait ipotecat ? 

Cât pentru antichresă, avem art. 1701 codul civil, care hotărăsce : 

«Creditorul nu devine proprietar al imobilului prin singura neplată . 

a datoriei la termenul stipulat; ori-ce clausă contrarie este nulă». i 

«La neplată, pâte să câră exproprierea debitorului după formele 
legale». . NE 

Pole să ceră, dice legea, exproprierea după lormele legale. Urmeză 

de aci că-se p6te stipula ca vindarea să se lacă prin bună învoire şi 

fără nici o formă ?.Nu. O asemenea stipulaţiune ar îi prea vătămătâre 

“pentru datornic şi acesta de pe urmă nu e stăpân pe voinţa sa, find 

“sub cuțitul cămătarului: Creditorul pâte însă să stipuleze ca vindarea să 

se facă _cu concurență dinaintea unui notar (Clause de zoie paree), 

sai, unce nu sunt notari, ca vindarea să se facă cu formele stabilite 

pentru vîndarea bunurilor de minori” (compar. art. 813 codul comercial), 

o asemenea vindare fiind tot aşa de inchezășuitore ca și vindarea silită. 

“Gasaţiunea îranceză din 29 Mai 18410 a bine-cuvântat -elausa de 

voie parde.' Editorii lui Zahariae (Aubry et Rau) nai nimic de dis în 

contra. Laurent însă crede că. după spiritul art. 2088 codul Napoleon 

(1701 român) ori-ce altă cale -de cât aceea a vîndărei silite e oprită. 

Clausa de voie paide nu e, desvoltă. e), adusă la cunoscinţa publicului 

şi cei-Valți „creditori n'ar Îi contractat” pote cu datornicul, dacă ar îi 

cunoscut'o. Incuviinţâză prin urmare art. 90 al legei belgiane din 15 

August 1854 sur Peaproprialion force claus de care e vorba numai 

sub condiţiunile urmâtre : trebue ca creditorul să -îie cel dintâi înscris 

şi clausu să..fie adusă la cunoscința publicului prin inscripțiune?). 

In loc să apuce însă acestă cale de mijloc, art. 742 al legei îranceze 

din' 2 lunie 1841 constinţesce. contrariul de ce hotărâse Casaţiunea. îran- 

_ceză din 29 Mai 1810 şi dice: «<Toute convention portant qwă detaut 

_ Wexecution des engagements pris envers lui, le erancier aura le droit 

“ de faire vendre les immeubles de son debiteur sans remplir les îormaiit6s 

prâscrites pour la saisie imobilicre, est nule et non-avenue». Opresce art. 

49. citat numâi clausa de voie paree sai şi vindarea condiţională a nemișcă- 

torului antichresut sati ipotecat în folosul creditorului ? De 

“- Părerile sunt împărţite. Art. 712 Îrancez. lipsesce însă din. codul. 

nostru şi nu ne privesce prin urmare controversa ce a stârnit'o el. Cum 

s'a. înţeles art. 2088 'codul Napoleon (art. 1701 român) înainte de a fi 

schimbat .prin art. 742 procedura civilă, îranceză ? lată lucrul care intere- 

s6ză. Claus de însuşire art. 2088 (eiî. 101 româna) o 'spune curat, e 

oprită. Inainte de legea din 2 lunie 1841, se privea însă ca valabilă clausa 

'de voie parez, precum ss considera ca avend tărie juridică şi clausa care 

  

No. 80, : 
1) Comp. Laurent, SXVIII, No. 513, V. şi articolul meă din Dreptul pe 1888, 

"5 Datrent, XVIII, No, 559 şi XXX, No. 539, a
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ar autorisa pe. creditor de a. se face proprietarul  nemişcătorului dat în 

“_ antiehresă pe “un "preţ de hotărât prin experţi 1). N 

„.: B'oprit, întrebăm în fine, pactul comisoriu în materie de îpolecă 
convențională : ? Nu “găsim nicăeri un anume text de lege, care să aplice 
oprirea constinţită prin arl. 1589 şi 1701 citat și ipotecei convenţionale. 
Ce dar trebue să hotărâm ? Zahariae învaţă categorie că art 1701 citat 

"se aplică şi ipotecei convenţionale. Troplong de asemenea, Laurent, care a: 
scris trei-deci şi trei de volume, în care ar fi. încăput şi. o desvoltare mai 
amă&nuaţită a cestiunei n6stre, ne spune numai în trâcăt: «Lo creancier ga- 

: giste,:pas plus que le creancier ha/polhecaire, ne peut s'apropier la chose»: 2) 
Editorii lui Zahariae (Aubry et Rau). discută cestiunea n6stră 

numai din punctul de vedere alart, 742 procedura civilă franceză. Art. 742 
citat. opresce, lămurese ei, nu numai clausa de voie paree, dar: și pactul 
comisoriu îi materie de ipotecă convenţională, dar nu. desputernicesce 
de loc vinzarea condiţională a nemişcătoralui ipotecat ce datornicul ar. 

„Îi învoit creditorului, la cas de ne plată a datoriei la seadență, vingare 
care e valabilă, puţin imporlă că preţul vinqărei s'ar îi fixat în însuși 
actul da imprumut, cu acâsta însă că atunci vindarea S'ar putea desfiinţa, 
“dacă ar fi resultatul unei. presiuni nelegiuite exercitată de împrumutător: 
asupra împrumutatului 3). 
„. Prineiţiile dreptului însă, abstracţiune făcând chiar de art, 742 
procedura civilă îranzeză, care - lipsesce din legea n6stră, ne duc la acestă 
deslegare. Clauza de însușire e:în adevăr contrară 'însâşi lirei ipotecei, 
aşa cum o delinesce şi o ţarmuresce legea n6stră. Ce drepturi are după 
glssuirea legei. creditorul ipotecar? El are dreptul de a urmări nemișcă- 
torul ipotecat în ori-ce mână ar trece (art. 17190 codul civil) şi âreptul ' 
de precădere - după rangul ipolecei sale (ari, 1773 urm. codul civil). Atât 

“şi nimic mai-mult -. 

De g6ba se dice prin urmare că nu există un anume text, care să 
oprescă pactul comisoriu în materie de ipolecă convenţională. Oprirea de 

„care e vorba e din contra anume consfințită prin art. 1778 și 1790 codul 
civil. Ori de câte ori există o definiţiuns legală, principiul este in adevăr că 
ori-ce nu intră în termenii: delinițiunei e oprit; Clauza de însușire nu e 

"prevădută de articolele 1778 și 1790; deci e oprită. Părţile nu pot prin 
învoirile lor, să creeze 0 “categorie de ipoteci, „pe care nu o cun6scă legea *). 

„_1) Veqi Aubry et Rau, opul citat, IV, pag. 7I8, Ş 4138 text şi notele 6 şi 7... 
Compar, Laurent, XAVIII. No. 559 şi XXX 539. Ari. 712 procedura civilă franceză 
opresco numa! clausa de uoie parce saă şi vîndarea condițională ? V, Zr oplong, Nautisi- 
ient, No: 563 urm. şi Chautau-Carră, Proc, civile, t. V, quest. 9433, 

2) Zahariae, edil. Anschiitz, î. 1], $ 438, pag 563 text şi nota 7  Zroplong, De 
“da vente, 1. No. 77 Laurent, XXVII, No 509, 

- 3) Aubry et Rau, op. cit. III, qnest. 256, No. 5. Baudry- Lăcantinărie (U, No. 
-198:) reproduce textual vorbele autorilor de mat sus: La Constitution d ypothâque 
est, comme toule autre convantion, susceptible des modalites, ete, dar sa opresce în 
drum şi ne lasă nedomeriţi. 

4) Art. 1077 a proj. unul noă cod civil german, care opresce şi el pactul comi- 
soriii în materie de ipotecă convenţională, sună ast- fel: E nulă stipulaţiunea prin! care .. S'ar autorisa craditorul ipotecar să rămână, la neplată, proprietar al-nemişcătorului 
ipolecat sati să "1 vîndă pe altă cale de “cat aceea a vindărel silite, ete.>, În expu- nerea de motive, t, III, pag. GS) se lămureste că cuvântul care îndceplăţesce $ 1017 cit. este că clausa de însujire,, ete, e contrară însăşi. firer 1 ipotecii. 

— 
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Un alt argument tot aşa de hotărâtor. e cel următor: Clausa de 
însuşire nu se împacă de loc cu creditul real cel sănătos, nu se mărgi-- 
nesce adică a asigura numai pe creditor, ci trage butucul datornicului, 
aceea ce e contrar interesului economic general bine înţeles. O convenţiune 
însă, care e inteimeiată pe o cauză nelicită, e .nulă și cauza e nelicită, 
nu numai când e anume oprită de: lege, dar și când e contrară ordinei 
publice (art. 966 'şi 968 codul civil). Clausa de însușire e nelicită și 
deci nulă:), î a 

E în adevăr însoţită clausa de însușire în materie de ipotecă conven- 
ţională de aceleași pericole, ca în materie de amanet şi de antichresă, 

"pericole cari rees din nevoea de bani a datornicului, din ilusiunea ce.'și 
o face el că va fi în stare să. plătâscă datoria la diua scadenţii cu banii 
ce'i aşteptă din veniturile sale, şi în fine din şiretenia cămătarului, care: - 
scie să tragă folos din acestă stare de. lucruri şi "1 face pe: datornic să 

” iscălescă condiţiunile' cele mai grele; | DI 
Principiile sunt așa dar simple şi cu ajutorul lor vom putea-lesne: 

să împăcăm jurisprudenţa, care e coniradicătâre. Inalta Curte a hotărât... 

în anul 1875 (V. Bulet,, pag. 63) că nu e nulă tocmâla ca să rămâie: 
nemişcătorul ipotecat proprietatea creditorului prin singura neplată a: 

datoriei la termenul stipulat (V. în acelaş înţeles o hotărâre a Curţii din 

Craiova publicată în Dreptul, 1891, Ne. 22), iar în anul 1878 (V. Bulet. 

pag. 20) şi-a luat s6mă şi a recunoscut din contra că toemela de mai sus. 

e- nelicită şi deci nulă. Caută și vei afla. (Dreptul, -1895). 

= 

  

Moştenitorul strein pâte sai nu să ipoteceze nemişcătorul. . 
rural pe_care Va moştenit el? * 

, M'am ocupat cu “cestiunea acesta în Dreplul No, 10 din 1891, şi. 

„voi resuma îndată terte pe scurt cele dise acolo. Inainte de t6te însă, şi 

drept curiositate, două cuvinte asupra unei analise curi6se a hotărârilor. - 

_Curţei de casaţiune privitâre la art. 7 $, V din Constituţiune. , 

Unii aud, adică, iarba, crescând şi dic că moștenitorul strein ar îi 

având, după hotărârile Curţei nostre de casaţie, asupra nemișcătorului 

rural pe care la moștenit el, absolut aceleaşi drepturi-ca: moștenitorul 

român, cu tot art. 7, $ V din Constituţiune.. a 

- Inalta Curte hotaărăsce, este adevărat, din-contră, limpede şi lămurit 

"că moștenitorul strein nu are drept de cât la valdrea nemișcătorului rural 

aflător în moştenirea sa, dar acestă teorie S'ar intemeia pe 0 concepţiune 

“falsă a sesânez. a | | E E 

"- In adevăr, 'se dice, cine are sesina acela capătă în puterea acestei 

învestituri însăși proprietatea tuturor bunurilor cuprinse in” moștenire 

1: 1) O concenţiune e" ast-fel nulă şi în lipsă- de o anume lege, care să consfin- 

țescă nulitatea. Un testament din contră nu se pâte-anula sub cuvent că e nelicit dacă 

_nu'e contrar unei anume legă, care intereseză ordinea publică şi bunele moravuri (art. 

“5 codul civil',- Pactul comisoriu e nul, dar contractul de ipotecă rămâne în picidre. 

Art. 5 cit. se împacă ast-fel de minune cu regula: utile per inutile non vitiatur. Un 

N 

advocat, care face în orele sale perdute şi neguslorie literară, 'ml-a căutat“ cârtă în . 

- „. acestă pr 

. 
7. 

ivinţă. Habeat sibi. Nici prin gând nu "mi trece să stai la vorbă cu toţi şireţi!..
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Mostenitorul strein prin urmare âvând sezina, e proprietarul nemişcătorului 
rural: moștenit şi nu are numai drept la partea sa în bani. 

| Bre, bre! Moştenitorul -strein e proprietarul nemișcătorului rural 
.cuprins în moștenirea sa ? Art. 7, $ V din Constituţiune dispune, din contră, 

-A6rte categoric: Numai Romdâniă sait cel naluralisați români pol do- 
bândi imobile rurale in România». 

Art. 7, $V din Constituţiune, diceţi, se lovesce în cup cu teoria 
„-sezinei ? cum așa ? cine are sesina trebue să fie Gre numai de cât pro- 
prietarul tuturor bunurilor moştenite? E vădit lucru, din contră, că moşte- 

“nitorul, cu t6tă sezina sa, nu e proprietarul imobilului care s'u lăsat legat 
unei alte persâne. o e 

_ Reese, în adevăr, din art, 889 urm. din codul civil că legatarul trebue 
„să c6ră legatul săă de la moştenitorii puşi în posesiune (art. 653 C.civ.), 

saisis Va să dică, legatul ast-fel reclamat îace fără indoială parte din 
sezina moştenitorului, dar nu e totuşi proprietatea acestui de pe urmâ 1). 

Jurisprudenţa n6stră are dar dreptate să dică că moștenitorul strein, 
cu t6tă sezina sa, nu e.proprietarul 2)'nemişcătorului rural moștenit, pe 
care art. 7, $-V din Constituţiune “1 scote din- comserciă pentru streini, 
ci. are drept numai la partea.sa în bani. . | 

Acestea dise, ne intârcem ucum'la întrebarea n6stră de mai sus: 
- Moştenitorul strein pâte saii nu să ipoteceze nemișcâtorul rural pe care 
la moştenit el? Unii răspund că nu. Ipoteca lucrului altuia sai a unui 
lucru scos din' comereii, dic ei, e „nulă. Totă lumea e de acord asupra 
azestui punet. . . - DD | 

_ Nici vorbă, dacă am sămălui pe streinul moștenitor al unui nemi- 
-şcător rural din România cu un proprietar aparent (herilier apparent), am 
trebui negreșşit să (icem că ipoteca ce ar constilui-o el asupra nemişcă- 

„torului rural moştenit e nulă, constituitorul nefiind proprietar. Ă 
- In adevăr, însăși jurisprudenţa franceză, care găsesce că moșşteni- | 

torul aparent pâte să vindă nemişcătârele cuprinse în “moștenire, hotă- 
rasce din contră că moștenitorul putativ nu e volnie să îpoteceze aceste 

- nemişcătâre 3), şi acâsta. pentru cuvântul simplu că numai nevoile pruc: 
itice cele mai neupărate pot să îndreptățescă principiu! cerror communis 

_dacit jus» +). i De, 
Ori-cum, nasce cu (6te astea întrebarea: Moștenitorul aparent, care . 

„. _ | A 

1) Tot aşa şi nemişcătorul rural, pe care art. 7, $ V din Costituţiune "l-a scos: 
-din comerciii peatru streiul. Nemişcătorul acesta intră în sezina moştenitoralul strein, - 
dar nu face totuşi parte din patrimoniul s&ă. . 5 | 

2) Acesta e ideia de căpetenie a jurisprudenţei Curţei de casaţiune; unele consi- 
-derante din hotărârile Iaalter Curți sunt pâte greşite; dar numai un cârpaci se. acaţă 
-de ast-fel ae puncte lăturalnice. . 

3) Jurisprudenţa franceză adaogă că moștenitorul aparent au are nicl dreptul: 
de a dispune de bunurile moştenirel prin acte între vil sai testamentare, ete. (V. 
Baudry-Lacantinerie, Precis de droit civil, I, No. 393, în fine). Niment pria. urmare, 
nu susține că proprietarul aparent are aceleaşi drepluri ca şi proprietarul adevărat, 

4) Autori! . francezi, în deosebire de jurisprudența franceză, merg chiar mat departe şi învaţă că nici vindările consimțite de moștenitorul aparent nu sunt valabile „ faţă cu moștenitorul cel adevărat. Erorea, dic el, nu pie să nască nicl-odată drepturi. (V. Baudry-Lacantinărie, op. cit, I, No. 393). Cât.pentru dreptul nostru, din contră, reese par'că, din.$ 481 codul Calimach că trebue să dăm. precădarea teoriei consfin= -ţilă de jurisprudenţa franceză. e E
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sar apuca totuşi să ipoteceze un nemișcător al moştenire, cu t6te că 
legea îl opresce să îacă una ca acâsta, ar fi el 6re în drept să se tolo- 
sescă de propriul sti dol şi să opue creditorului săii ipotecar. nulitatea 
ipotecei ? - | E , 

| Am răspuns la întrebarea acesta în articolul meiă din Dreplul No. 10 
din 1891, şi am arătat acolo că mulţi autori învaţă că întâia condiţiune 
prescrisă: pentru validitatea. contractului ipotecar : proprietatea constitui- 
torului, e cerută :numai în înteresul celor de ul treilea şi a adeveratuluă 
proprielar. - a | ” | 

Aşa fiind, conchid aceşti autori, nulitatea ipotecei lucrului -altuia 
se p6te pune înainte numai de cei de al treilea sai de proprietarul . 
cel adevărat, iar nică cum de însuși datornicul ipotecar (moștenitorul 
putativ) saii -de urmaşii acestuia 1), cari nu se cade să invâce propriul 
lor dol.- i o i - A 
“Va să dică, cu t6tă nulitatea ipotecei lucrului altuia, dacă nu există 

-comoștenitori români, creditorul ipotecar nu are a se teme de nici o evic- 

țiune, căci nici datornicul .s&ă ipotecar, adică moștenitorul sirein, nici. 

urmaşii acestuia, n'aii voe să reclame anularea ipolecei. o - 

” EX bine, dacă așa este şi dacă streinui moștenitor al unui nemiş-. 

cător rural, din România se pâte pune în paralelă cu un proprietar apau- 

rent sai-pulativ 2), sare în ochi că Creditul iunciar 'rural îi pâte acorda. 

fară pericol credit, luându-i nemişcătorul rural drept ipotecă. Si 

Presupunem, în adevăr, că nemişcătorul rurai de care e vorba nu 

e încă supus la nici o sarcină ipotecară, că apoi nu există alți. moşte- 

"nitori afară de moștenitorul strein, şi că, așa. fiind, după teoria de mai 

"sus; nimeni, absolut nimeni,- nu pâte să critice ipoteca Creditului îun- - 

"-ciar rural. a o a a d 
Ori-cum, a-rare:ori, cum.ne-o spune Laurent, putem să vorbim de 

evidenţă. în materie de drept. Art. 7, $ V din Constituţiune a născut de 

bună semă probleme, a căror deslegare nu o găsim- de-a-gata în Dalloz 

-saă un alt guide-âne. Non nostrum est tantas componere liles. - 

| Nu ne rămâne prin urmare de cât să recurgem și de astă-dată la 

"Digestul ţărei: jurisprudenţa, Curţei de casaţiune. Ne .aflăm, în adevăr, 

  

. 1) V. în acest înțeles Chkardos, Du-dol et dela fraude, LI, No. 59; Aubry et 

Rau, Droit citi [rancais, Lil, $ 266, text şi notele '24 şi 25. Demolombe, Cours du 

Code Napoleon, îl, No. 250. — Contra: “Paul Pont, Privileges et hypothâques, Il, 

No. 630; Laurent, Droit civil francais, AVI, No. 499; Baudry-Lacantintrie, Precis 

- de droit civil, II, No. 1281, Compar. Martou, Priv. et hyp. III, No. 953. 

9) Adevărul adevărat însă este că streinul moştenitor al unui nemişcător rural, 

“ * “care e scos din comerţ pentru el, are în lipsă de comoştenitori români, sezina între- 

pei moşteniri, şi e astfel indrituit, în puterea aceste! învestituri, de a administra 

„acestă avere streină, precum şi nemişcăloreie lăsate“legat la alte persâne (vedi Lau- 

-reut, op. cit IX, No, 222), va să dică, se înfăţişeză ca un fel' de curator al averet 

streine de care e vorba, Nemişcătorul rural, îa adevăr, trece în asemenea cas drept un 

- bun vacant singular care, în deosebire de o moştenire vacantă, nu se cuvine Statului, 

ci face parte.din sezina moştenitorulul. „Curatorul une! averi vacanie însă a indriluit 

să vindă şi să ipoteceze cu autorisarea! justiţiei tv. Demolombe, op. cit. XV, p. 439, 

No. 443). Totă cestiunea acâsta are de sigur un caracter internațional. Deplângem deci 

gazetele franceze şi belgiene _carl, în loc să se adreseze la capacităţile din ţara nâstră . | 

" dun Disescu, T. Ionescu, E Stătescu, elc.), ca să le Jămurescă lucrul, fac une-ori apel 

"da nişte clown! juridici, cari, scriă numal plagiale sai allotria. Și ce 

7 72
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față în faţă cu un mare răi economie, căruia trebue săi punem un 
capăt, .Bine-voiască aşa dar d. Ministru de justiţie să c6ră părerea Inaltei 
Curți” asupra deslegărei. de dat cestiunei n6stre 1). (Dreplul, 1898). 

  

Art. 1781 codul civil. — Prezenţa datornicului la, 
luarea, inscripţiunei ipoţecare nu e prescrisă sub pedepsă 
de nulitate. — Art. 726 procedura, civilă e lipsit de ori-ce 
sancţiune. — Regulamentul organic e abrogat. — Inscrip- 
iunea ipotecară, intereseză, numai pe creditor (art. 1778 
“codul civil). — Pentru a. opera inscripţiunea, creditorul 
“singur presintă, preşedintelui tribunalului actul autentic 
prin care se constitue. ipoteca (art. 1784: român,. art, 

2148 îr., art. 83 belgian, art. 1987 italian). — Ipoteca 
şi. cadastrul. 

Art.. 1781 codul civil sună ast-lel: o - 
„„... «Spre a se opera inseripţiunea, creditorul şi debitorul, în persână 
saii prin mandatari cu procuri autentice 2), vor presinta președintelui 

“tribunalului actul autentic 3) al convenţiunei prin care se constitue ipo- 
teca. Tot odată creditorul va face și alegere de :'domicilii, la vre-un loc 
din circumscripțiunea tribunalului». Me a 

„Care “i sancţiunea ? Legea nu dice că inscripţiunea luată în lipsa 
datornicului.e nulă. Numără, întrebăm, prezenţa - datornicului prin lor- 

„- malităţile esenţiale, neapărate, solemne ? E sub-ințelesă nulitatea în art. 
1781 ? N'are nici o tărie inscripțiunea luată de creditorul “singur ? 

„Unii cred că presenţa datornicului e «formalitatea cea -mai solemnă 
“şi cea mai de căpetenie», dovadă: art. 726 proc. civ., care orâ&nduesce, 
în interesul creditului public 4), să se cerceteze titlurile de proprietate, 
dacă există, saii liniștita posesiune a' datorniculu;. ia 

  

1) Vedi art, 148 No. 2 din Legea de organisare judecătorescă (non obstat art. 
35). Ba, o cale şi mat nemerită ar fi pâte cea următâre: Moştenitorul strein doritor.a 
încheia cu Creditul funciar rural un contract de ipotecă şi de anuităţi, să câră la, tri- 
bunal autorisarea de a ipoteca, iar la cas. de refus din partea tribunalului şi a Curţei 
de apel, să facă recurs în Casaţie. : : î 

„ 2) După legea franceză şi belgiană, insctipţiunea pote să fie cerută şi de unal 
“treilea, fără procuraţiune scrisă. Un mandat tăcut, ba chiar o negotiorum gestio ajun pe 
pentru acest sfirşit, V. Sirey-Gilberi, J es codes annoles, asupra art, 2148 ter, No. 4. " Martou, Des privilges et huypotheques, IIE, No. 1951, Laurent, Droit civil francais, NXĂI, No. 5 şi, e | Na - . 

3) Une-ori însă ajunge excepțional şi un act sub-semnătură privată. V. Laurent, op. cit. SANI, No. 26.și. 27, şi Baudry- Lacantinârie, Procis de 'droit civil, III, o. 1387. iN - : - 4) R. Geny (Inscripţiunile ipotecare, 1899, pag. 15), ca să dovedâscă până Ja . “ce grad creditul public e interesat în acestă materie, arată că <Creaitul fonciar român emite pe fie-care an deci de milioane de sezisuri fonciare». Ce are'a face însă? Cre- ditul fonciar francez scâle pe fie-care an o masă şi mat mare de. scrisuri fonciare, iar art. 2148 codul (iapoleoa, hotărăsce totuşi ritos că pentru luarea iiscripţiunel . ipo- „lecare ajunge prezenţa crediforului. V. şi Josseau Traite edi ie . 332—338, No, 268—276, pp «sean, 4rait€ du ordăit foncier, 1, pas
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«lată deci, încheie R. Geny, în prima linie causa pentru care 
legiuitorul nostru sa depărtat de sistemul irancez și-a rămas la vechile . 
disposiţiuni. legale în materie” de ipoteci, asimilându-le cu drept cuvânt 
unei judecăți sui generis, menţinend' judecătorului un rol principal la 
inscripţiunea lor (art. 726 proe. civ.)> 1). o îi 

Contradicătorul nostru are de sigur mare dreptate când dice că 
art. 1781 cit. stă în legătură cu art. 726 din procedura n6stră civilă, care 
își are obârșia lui în Regulamentul organic 2), dar întrebarea este tocmai 
dacă acestă veche legjuire-a prescris, în adevăr, -sub pedepsă de nuli- 
iale, cercetarea titlurilor de proprietate. ale datornicului ipotecar, şi a 
dat inscripţiunei ipotecare-puterea lucrului judecat ? . 

“Ei bine, Regulamentul organic al Valachiei (Cap. VII, secţia VIII, 
art. 333, pag. 251), departe de a cuprinde în acâstă privinţă sancţiunea 
nulităţei, hotărăsce, din contră, limpede şi lămurit: «După acesta, marele 
logotăt va porunci judecătoriei locului unde se află zălogul, să cerceteze 
sub răspunderea sa, dacă acel lucru este într'adever al datornicului şi 
să înștiinţeze de acesta» 3). , ” 

Judecătorul aşa dar trebue să cerceteze sub a sa r&spundere plal-. 
“mică dacă lucrul.este într'adevăr al datornicului, şi dar, neingrijind să 

îacă o asemenea cercetare, sancţiunea este, nu nulitatea inscripţiunei, ci 

numai și numai răspunderea bănâscă a judecătorului care nu 'şi-a făcut 
datoria: o NE , 

Nicăeri apoi în. Regulamentul organic, nu se dice cu un cuvânt 

măcar că inscripțiunea constitue autoritatea lucrului judecat 4), sait are 

o putere pe deplin doveditâre, saii nasce cel puţia presumțiunea legali- 

tăţei în folosul creditorului inscris 5), aşa că art. 333 cit. se vede, la urma 

urmei, lipsit de ori-ce sancţiune seri6să. : 

i 

  

1) R. Geny, op. cit., pag. 16. *MI face o plăcere deosebită să polemisez cu contra- 

dicătorul meii anonim (Brănişteanu ?), cu tâte că pledeză pâle pro domo şi nu numal 

în onârea Academiei, Din discuţiune ese lumină, De cât imitaţiunile rbe cari nu ma! 

iai sfirşit la nor, mat bine o polemică orientală, de "1 merg peticele | Imitaţiuni ? Un 

linguşitor dice despre un tractat de drept absolut netrebuie, care s'a tipărit mal 

d&unăq!, că va remânea o lucrare clasică a literaturei române! bre, bre | 

2) V. articolui mei din Dreptul No. 41 din 1887, pag. 315 urm. 

3) Cf. Regulamentul Organic al Moldove, lit. Ie , , 

4) Reese, din contră, până la evidenţă din 8 516 codul Calimach, că; sub vecbile 

_"nâstre legiuiri,. nu era nici o vorbă de un registru fonciar şi de puterea doveditoare a 

*  transctipțiunei sai inscripţiunoi, mutarea propric tăţilor lucrurilor nemișcătore făcându-se - 

prin darea documentelor celor vechi şi a altor nouă şi nu prin transcripțiune întocmai 

ca în vechiul drept englez (V. Lehr, Elements du droit civil auglais, No. 395, pag. 

963). Numa! cumpărătorul de la licitație se socotea pururea; pe temeiul hrisovului, 

cumpărător cu - bună . credinţă, şi, nu putea să. fie evins. V. codul Calimach, anexa 

II, $ 10, abrogat prin art. 565 din procedura civilă. N'a rămas, după cum vedem, la 

not nici urmă de vechiul drept slav, după care, înstrăinările” imobilelor se ireceaă în 

desky, tabulae (V. Randa, Das Figenthumsrecht, $ 18, pag. 40!, text şi nota 2)..E 

vădit lucru prin urmare că tradiţiunea nostră slavă a fost şi ea spulberată de nevoile 

nâstre din afară vecinic renăscânde. Studiile nâsire “istorice aşa dar sunt f6rte' intere- 

sante, din punctul de vedere archeologic, dar nu presintă în colo nici un folos practic. 

- 5) Noul cod civil german ($ 891) consfinţesce numai o -asemenea presumţiune 

în deosebire de legea saxonă, care . hotărăsce că inscripţiunea are , puterea lucrului 

judecat (die Wirkung formaler Rechiskraft). V. Motive zu dem Entmurfe eines biir- 

gerlichen Gesetzbucles fiir. das deutsche Reich, III, $ 826, pag. 137 şi 154, Nimic 

AI Degră. a i - - 38,
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Legiuitorul nostru modern, în îins, în loc să umple golul de mai 
sus si să asigure mai bine pe ereditorul ipotecar, consfinţesce, din. contră, 
principiul că creditorul ipotecar nu dobândesce mai multe drepturi de 
cât acelea ce avea şi autorul să&ă (arg. art. 1770. codul civil), şi înlătură 

- ast-fel şi sancţiunea păcăt6să de mni sus: răspunderea platnică a 
judecătorului. | A | 

” Reese, în adevăr, din arl, 1770 cod. civ. combinat cu art. 726pro- 
cedura civilă că e lăsat la buna chibzuinţă a creditorului să cerceteze 
titlurile de proprietate, dacă există, sai liniștita posssiune a datornicului. 
(jus vigilantibus) și deci, așa fiind, judecătorul nu mai are astă-di. în 
acestă privinţă nici o cercetare de făcut din oficiii sub a sa răspundere. 

- „Teoria D-lui BR. Geny 'care dice că legea n6stră sămăluesce ipoteca 
cu 0 judecată sui generis 1) (sic !) şi atribue judecătorului rolul principal 

„la înscripțiunea ei, e prin 'urmare, ca să nu dicem mai mult, contrară 
tradițiunei n6stre, textelor -de mai sus, principiilor, bunului simţ,: evidenţei 
lucrului. i _: , a IE 
-_. Regulamentul organic (art 333 şi 334) prescrie, o recunâştem, sub 
pedepsă de nulitale, presenţu creditorului şi a dalornicului la trecerea 
in condică a. zălogirilor, dar nu avem.de cât să citim art. 333 şi 341 

-din Regulamentul organic, pe: care "1 reproducem mai la vale, ca să ne 
încredințăm de îndată că acestă vechie pravilă e abrogată. 

. | Ari. 333: 
„ <Ori-ce împrumutător cu zălog va Îi dator a se înfățișa cu datornicul 

stii înaintea Marelui Logofăt, sub osândă pentru neurmare, a nu se 
ține în semă zapisul împrumulărei, ca să'i arate suma banilor cu care 
o săl împrumute, şi zălogul ce se dă spre siguranță; după acesta Marele 
Logoiăt va cerceta mai întâi dacă imprumutătorul și datornicul ai 
legiuită vârstă, şi -încredinţându-se că nu se află nici o pravilnică împie- 

"dicare la acestă împrumutare, va porunci judecătoriei locului unde se 
ailă. zălogul, să cerceteze sub răspunderea sa dacă acel lucru este 
într'adevăr al datornicului și să însciinţeze de acesta». " 

Ari. 332: 

<Se vor trece în condică numele și porecla împrumutătorului și a 
datornicului, sorocul plăţii banilor, suma cea împrumutată și felul zălogului, . 

„precum şi zapisul ce aă-făcut tocmit6rele “părţi între dânsele, care vor . 
„ îscăli în josul foii unde va adeveri Marele Logofăt, care întărind! 

în urmă chiar zapisul âmprumulării, îl va” da în mâna împrumulă- 
toruluă» 2). S _ i 

Autentificarea aşa dar se coniunda sub Regulamentul organic, cum 

. însă din l6te acestea în legea nâstră. Or, cum, no! avem art, 721 urm, Gin procedura civilă, privitori la transcripțiunea actelor de strămutarea „proprietăței, şi putem dice prin urmare că, mulțumită acestor. disposiţiuni, «l'&tat civil de la propriâi a. ses registres comme l6tat civil des personnes»>, V. Josseau, op. cit.; I, No. 276. > | _- 1» In practica nâstră, nu premerge niei-odată inscripţiunel o cercetare a liniştiter "posesiuni, dar chiar de s'ar face'o asemenea „cercetare, ştiut este că o hotărâre dală „pe cale grațidsă nu are putere de lucru. judecat... - i IE ÎN “0. GI? CI. Regulamentul organic a! Moldovei, anexa lit. 7. Vedt codul Pastia, pag. 

-
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ne spune Inalta Curte s. 1 prin decisiunea ei No. 166 din 4 Mai-18982), 
cu înscrierea saii trecerea în condică : părțile. îscăleaă adică în josul 
foii din condică unde adeverea Marele Logojăl, care întărind în urmă 
“chiar zapisul împrumulărei, îl dete în mâna împrumulăloruluă 2). 

| Trecerea în condică, va să dică, nu era sub vechia n6stră .legiuire 
numai 0 îormă de publicitate, ca astă-qi (art. 1778 cod. civ.), ci se înfă- 

__ţişa. în -acelaş timp ca o formalitate înstrumeniară : tocmitârele părţi 
iscăleai în josul oii și Marele Logofăt le adeverea iscăliturile. 

Intr'un cuvânt, zapisul intărit de Marele Logolăt şi dat în mâna 
împrumutătorului, trecea drept copie legalisată (la grosse) a convenţiunei 
autentice prin care se constitue ipoteca, iar i6ia din condică iscălită de 

„- părţi şi adeverită de Marele Logolăt drept original saii minută a zapisului 
- zălogirei, a a o 

Vede prin urmare ori-cine, la întâia ochire chiar, că vechia legiuire 
de mai sus a Regulamentului organic e abrogată, fiind contrară princi- 
pielor. diametral opuse consfinţite de art. 1749, 1772, 1778 şi 1781 din 
codul nostru civil de astă-di, ne mai putând avea deci nici o fiinţă. 

Inscripţiunea prevădută de art. 1781 cod. civ. nu se mai coniundă, 
în adevăr, cu. autentificarea. Din contră, pentru a opera. inscripţiunea, 
trebue să se înfăţişeze actul autentic prin care se constitue ipoteca (art. : 
1781), act care sa formăluit mai înainte (art. 1749 şi 1772 cod. civ.) 
prin o operaţiune deosebită de operaţiunea inseripțiunei ipotecare. 

"Nici vorbă, sub regimul codului nostru civil de astă-dqi, se autentifică, 
întâi şi întâi, convenţiunea prin care se constitue ipoteca (art. 1772) tre- 
cându-se unul din exemplarele actului în registrul alfabetic prevădut de 
art. 12 din legea pentru autentilicarea actelor, și apoi se păşesce, prin 

o operaţiune cu totul d:osebilă, la inscripţiunea ipotecei (art. 1781)... 

_ Inscripţiunea prin urmare, în înţelesul art. 1781 cit. nu mai are 

astă-di nici cum caracterul unci formalităţi instrumentare, adică a unei 

iormalităţi de autentificare sati întărire, ci se pune înainte numai și numai 

ca o-simplă. formă de publicitate, lucru care reese până la evidenţă 

din art. 1778 cod. civ. care hotărăsce: i a 

«Intre credilori, ipoteca îie' legală, fie convenţională, nu are. rang 

de cât din qiua înscripțiuneă sale în registre». 

D. R. Geny stărue totuşi şi: dice că presența datornicului la luarea 

înscripţiunii ipotecare e formalitatea cea mai solemnă, pentru că dator- 

picul ţinut este să declare la luarea inscripţiunei «încă odală -că se dă 

_datornie creditorului 5)» dar acestă părere nu e de loc seri6să şi e con- 

trară însuși textului art. 1781 cit. n | 

Nu“ seri6să. Am iscălit odată convenţiunea autentică prin care 

se constitue ipoteca; ce nevoa mai -esle dar să declar. încă odată că 

_1) V. Dreptul No. 47, din 1899, pag, 400—407. [- 

2) Inalta Curte a înţeles de sigur lucrul ast-fel, dar motivarea decisiunel de mal 

'sus lăsă mult de dorit. Ipoteca, dice acâstă decisiune, se constitue prin însăși „pre- 

sența părţilor. Ce pole să fie ma! vag? Inscrierea, adaogă aceiaşi decisiune, nu se 

- deosebea de autentificare, Adevărul este, din contră, .că f6ia din condică era în acelaş 

- timp. o formă de publicitate şi o formalitate instrumentară. Decisiunea de mal sus vor- 

besce în fine de o iuscripțiune, ca act deosebit de autentificare, Inscripţiunea un . 

act de autentificare ? ! e ia : 

“S.R:Geny, op. cit, pag. 49. | Bi
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nă dati datornie creditorului ? Cum ! Un act autentic să îie încă odată 

autentificat? Nu hotărăsce art. 1173 cod. civ., din contră, că actul aulentie 

are deplină credinţă despre convenţiunile ce constată? e 

" Contrară art. 1781 cod. civ. În adevăr, acest articol, departe de a 

cere ca datornicul. să recunbscă încă odată existența datoriei de care e 

vorba, hotărăsce, din contră, ritos că, spre a opera inscripţiunea, părţile 

vor presinta (atât şi nimic mai mult !) actul autentic prin care se . con- 

stitue ipoteca. .- N | | 

Reese apoi din art. 1782 cod. civ., că președintele tribunalului nu 

are să constate declaraţiunea părţilor sai identitatea lor, ci, găsind actul 

presintat de părţi învestit cu t6te iormele de autentificare cerute de lege, 

_să orânduiască pur și simplu înscripțiuned lui. | 

Oricum, întâmpină D. £. Geny, la 1865, în momentul promulgărei: 

codului nostru civil, nu exista încă o lege pentru autentificarea actelor 

şi pentru constatarea identilăţei părților, şi deci nevoit era legiuitorul 

nostru să prescrie ad solemnilalem presenţa şi a datornicului la_luarea 

inseripţiunei ipotecare !). Ma 
Nu putea, qiceţi, să fie nici vorbă la 1865 de o constatare a identităţei 

părţilor ? Prea bine. Dar atunci sare în ochi că nici la luarea înscripțiunei 
ipotecare nu se pulea iace o asemenea constatare, pe care art. 17S1 

cod. civ. nu o prescrie de loc, şi presenţa datornicului la acâstă operaţiune 
pu avea prin urmare nici un cuvânt de a îi. 

Ă Dar 6re adevărat să fie că.la 1865 nu aveam încă O lege care să 
îndatoreze pe judecătorii-notari să constate identitatea părţilor ? Ar merita . 

“ de sigur un pâtop de epigrame legiuitorul, care ar însărcina pe judecători 

"să întărâscă actele părţilor, fără să'i oblige să constate individualitatea lor. 

_ Las a dice că sarcina ce se impune luncţionarului public de a 

autentifica (art. 1171 e. civ.) cuprinde în sine, și în lipsă de-o asemenea 
lege, ide€a că el trebue să constate şi identitatea părţilor, dar știut este, 

deosebit de acesta, că la noi, la 1865, existaii legi- pentru adeverirea 

identităţei iscăliturilor. E 
"Aşa, în Moldova, ordonanța” domnescă din 5 Martie 1856, No. 29, 

_întăritâre legei pentru adeverirea identităței iscăliturilor, care hotă- 

răsce ($ 7): . - . a e 
«Persâna ce va înfățișa un act de întărit și nu va fi cunoscută iribu- 

-nalului şi nici martori nu va.putea aduce în conformitatea regulelor. ară- 

tate pentru a adeveri identitatea iscăliturei sale, să nu potă căpăta întărirea: 

actului, până ce nu va aduce încredințarea poliţiei despre identitatea iscă- 

““liturei din acel act» 2). a - Să 
Dar chiar de am recunâsce că art. 1781 cad. civ. cere presenţa şi 

a datornicului !a luarea inscripţiunei, pentru a se constata cu acest pri- 

, 1) R. Geny, op. cit, pap. 48. Dacă legea franceză, (art. 2148, cî. 83 belgian, - 
şi art, 1987 ital.), desvoltă autorul, nu cere de cât presenţa creditorului la luarea. 
inscripţiunel ipotecare, causa e că notari! francezi constată individualitatea părților, 
po când la nof, la 1665, nu se făcea o asemenea constatare şi nu se ştia prin urmare: 
la luarea inscripţiunei cu siguranță dacă datornicul a consimţit în adevăr la luarea 
inscripţiunel ipotecare. i - E | o : 

9)-Vegi codul Pastia, pag. 1036. Art, 334 din Regulamentul Valachiey, obligă: 
apoi pe Marele Logotăt.să adeverescă iscăliturile părţilor în josul foii condicel, etc.
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ej identitatea“ părţilor, ar urma 6re de aici că neconstatarea presenţei 
datornicului şi a individualităţei părţilor, trebue să aducă cu sine nuli- 
tatea inscripțiunei ipotecare? . o 

Fără îndoială că nu. In adevăr, art. 11 al legei iranceze de nota- 
riat hotărăsce că <le nom», etc. des parties devront âtre connus des 
notaires, ou leur âtre aitestes dans acte . par deux citoyens connus 
d'eux», dar toți autorii învaţă că: Le defaut d'observation de Vari 11 
„entraine pas la nulile de tlacle!). : E RE 

Intrun. cuvânt, art. 1781 cod: civ. orânduesce numai și numai 
înscrierea ipotecei, îără a cere, ca Regulamentul organic, iscălitura păr- 
ţilor în josul î6ii şi adeverirea iscăliturilor; art. 1781 cit., e prin urmare 
contrar -art. 333 şi 334 cit., din Regulamentul organic, şi deci îi abrogă. - 

Presenţa daternicului la luarea inscripţiunei. ipotecare cerută de 
art: 1781: cod. civ., nu mai e aşa dar astă-qi o formalitate instrumentară, 
solemnă, esenţială, cum era sub Regulamentul organic, ci o forinalitate 
de a doua mână prescrisă numai pentru o mai bună dovedire a dreptului 

de inscripţiune a creditorului. ” | - | 

| Art. 1781 cod. civ., în adevăr, presupune că preţul se va număra 

abia după luarea inscripţiunei (quod pierumque îit2), şi hotărăsce, potrivit 

“cu urmarea ce se păzesce în asemenea cas, că, spre a opera inscripţiunea, 

creditorul şi datornicul vor presenta preşedintelui tribunalului actul 
autentic, etc. Da a 

Une-ori însă creditorul, neavând bănueli, nu amână realisarea împru- 

-mutului până după luarea inscripţiunei, ci numără: preţul îndată după 

autentificarea  zapisului. zălogirei, - primesce apoi înscrisul autentic de la 

datornic, şi cere singur inscripțiunea, de care nu'i mai pasă liresce dator- . 

nicului, care a pus banii la chimir. - | 
Ce noimă ar mai avea 6re în asemenea cas presenţa datornicului 

la luarea inscripţiunei ? Dreptul creditorului de a "cere. inscripţiunea 

decurge de astă-dată întrun chip nerevocabil din actul autentic prin 

care s'a constituit ipoteca, act care după art. 1173 cod. civ, are deplină 

credinţă,. în privirea ori-cărei persâne, despre convenţiunile ce constată 3), 

“Dar apoi, dacă presenţa datornicului la luarea inscripţiunei ar îi în 

adevăr o iormalitate instrumentară și solemnă, cum crede d-l fi. Geny 

  

1) V. Sirey-Gilberi, Les codes annotes, asupra art. 11 din legea notariatulu 

francez, No. 5. . Pe ! - , 

-) Numărarea preţului adică nu se face la noi în- presenţa judecătorului-notar, 

şi nu e prin urmare constatată întrun chip autentic. Creditorul aşa dar, ca să fie sigur, 

numără obicinuit preţul abia după luarea ipscripțiune! ipotecare, iar datornicul, aşa 

fiind, nu dă din mână convențiunea prin care se constitue ipoleca, şi în care s'a arătat 

că s'a primit preţul, ci merge la tribunal, împreună cu creditorul, ca să primescă acolo 

banii după luarea inseripțiuney, dând atunci actul creditorului, după îndeplinirea tuturor 

formalităţilor şi numărarea preţului. V. articolul mei din Dreptul No. 39 din 1887, - 

o. ?. , _ 

pag ie! În zadar se întâmpină că împrumutătorii prevădători nu sii bani de cât după 

luarea inseripţiunel. (V. R. Geny, op. cit., p. 59). Acesta nu se lăgăduesce de nimeni. 

_Nicăeri însă nu se dice că creditorul nu e volnie să numere prețul ma! înainte de 

luarea inscripţiunei, şi numărările se şi fac une-orl în practică îndată după iscălirea 

convenţiunel. EI bine, a dice că în asemenea cas datornicul trebue să fie present la 

luarea inscripțiunei, ar fi,a se încuraja. reaua credinţă şi frauda, cum ice fârte bine 

Curtea de casaţiune secţ, I, prin decisiunea ei No. 47 Qin 4 Mai 1898.
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“atunci ar urma neapărat că, după morlea dalornicului, solemnitatea 
de care e vorba ar trebui să se indeplinescă Îaţă cu moștenitorii, dar 

- art, 1784 cod. civ. hotărăsce, din contră, -ritos: 
«Inscripţiunile asupra bunurilor unei pers6ne msrte, pot îi cerute 

numai de credilor>. (V. şi art. 1790 cod. civ.). 
Art. 1784 cod. civ. dovedesce și întăresce așa dar încă odată ade- 

"vărul prin sine însuşi adevărat că inscripţiunea se înlăţişeză numai ca o 
iormă de publicitate prescrisă în interesul celor de al treilea (art. 1778 
cod. civ.), ca o-lormalitate prin urmare care intereseză numai pe creditor, 
dacă numărarea preţului s'a făcut înainte de iuarea inscripţiunei. 

_ Ar îi, de bună s6mă, o curată samovolnicie dacă am dice tam ni 
„sam, adică îără a ne motiva părerea, că art. 1784 cuprinde o eacepțiune 
„la regula consiinţită de art. 1781 1), căci ştiut este, din contră, că o excep- 
„țiune nu “se introduce de ilorile m&rului, ci pe temeiul unei deosebite 
necessitas “sai ulilitas,. care nu există în casul nostru. | | 

Există, din contra, în materie de inscripţiuni ipotecare şi în viață 
fiind datornicul şi după mârlea lui, aceeași necessilas suit ulililas : rangul 
între creditori nu se pâte dobândi de cât prin inscripţiune (art. 17 $ 8). 
Inscripţiunea deci nu intereseză și nu privesce de cât pe credilor?). 

Art. 1781, deci, departe "de a deslega cestiunea nâstră în prâncipiă 
și sub pedepsă de nulitate, înţelege din contră, că obiceiul fiind de a se 
număra preţul abia “după luarea inseripţiunei, datornicul are firesce de 
fapl în: asemenea cas un mare interes să se presinte la luarea inscrip- 
ţiunei, ca să p6tă încasa banii. Ia , 

- Ne resumăm prin urmare și dicem că inscripţiunea in înţelesul art. 
1781 cit., nu e o îormalitate prescrisă ad.solemnitatem, și acâsta pentru 
cuventul simplu că .-părţile -nu sunt ţinute să iscălâscă în josul foii şi 
judecătorul nu e dator să le adeverâscă iscăliturile, fiind vorba numai 

“de a formă de publicitate (art: 1778). - 
„Nu este, după cum vedem, la:urma urmei, nici o deosebire între art. 

nostru 1781 cit. şi art. 2148 cod. Nap. (Ci. art. 83 belgian), care per- 
mite crediloruluă singur “să ceră inscripțiunea ipolecară, şi practica n6stră 
dovedesce că art. 1781 cit, aşa ințeles, nu deschide nici cum-pârta 
lraudei 4). i 

- Incolo însă recun6scem și noi că sistemul nostru ipotecar lasă mult 
de dorit; nu avem încă un cadastru cum se cade 5), principiul specia- 

1) V. A. Geuy, op. cit., pag. 10. | NE 
2) In. casurile de ipotecă Zegală (art. 1753 urce.), de altă parte, nu există, ade- 

vărul căutând, nici creditor, nici datornic: “e vorba numa! de răspunderea eventuală a 
bărbatului, tutorului, etc. Totuşi, inscripţiunea ipotecel legale a femeei măritate pâte fi 

care a regulei nostre. . 3 . 
3) VedI de asemenea art. 1981 ital. şi $ 1115.al noului cod civil german. 

__-_4) Preţul nefiind încă numărat, datornicul' reţine înscrisuii până după luarea. 
inscripțiunei şi numărarea banilor, iar de s'ar întîmpla sâ!] piardă, ar da de îndată 
alarma la tribunal, lăsând a dice că nimeni! nu va fi aşa de naiv. să abuseze de înseri- 
sul găsit, o fraudă care s'ar dovedi numa! de cât, (Vedi insă R. Geny, op. cit. pag. 50). 5) „Cadastru -se numesce: măsurarea (triangulaţiunea) şi prețeluirea proprietă- ilor fonciare. Hotărnicia; dacă nu e încă făcută, e de asemenea o operaţiune acadas- trului, Partea nemulțumită cu măsurarea, preţeluirea,. hotărnicia, trebue să aibă caleâ recursului la justiţie. Cestiunea interesâză prin urmare mal mult pe jurişti de cât pa 

cerută şi de femee, fără concursul bărbatului (art. 1754), aceea ce este iarăşi o apli-. 

2 
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lisărei ipotecei (art. 1774 c. civ. :) nu e încă la noi destul de bine orga- 
nisat, creditorul ipotecar nu dobândesce mai multe drepturi de cât acele 
ce le avea autorul săi (art. 1770 e, civ.) și nu-e prin urinare pe deplin 
asigurat. " i 
, Câte sbor totuşi nu se mănâncă. Părerile, de sigur, sunt încă î6rte 

împărţite asupra reformelor. de făcut în materie ipotecară şi ne vom gândi 

deci de dece - ori, înainte de a înscri în viit6rea n6stră lege că inscrip-“ 
țiunea are puterea lucrului judecat, sai că proprietarul pote înființa o 
ipotecă asupra sa însuşi (marrantul îmobiliar). - | 

Insuşi noul cod civil german ($: 891) înlătură, întradevăr, princi- 

piul lucrului judecat al inscripţiunei ca periculos şi consfinţesce numai 

_presumpțiunea. legalităţei:), iar ipoteca proprietarului asupra sa însuşi 

(marrantul imobiliar 3) care e cunoscută în Germania î) (Grundschuld- 

soldaţi. Nol ne-am adresat totuşi până acum numa! la statul-major al armate!, ca să 

ne orientăm în acâstă materie, iar partea juridică şi judecătorescă am lăsat'o celor 

patru vânturi! . o [ E 

| 1) Arătăm de sigur, în practica nâstră, potrivit cu art. 1114, vecinătăţile, felul 

culturel, etc.; ce. folos însă ? Vecinătăţile se schimbă, cultură pămintului (arătură, pă- 

şune, vie, etc.) de asemenea, şi nimeni nu aduce aceste schimbăul la cunoscinţa pubii-” 

culul într'un chip autentic şi netăgăduit. De aici nevoia neapărată a unel reforme, care 

nu e cu putință fără existența unul cadastru. iar, după ce vom fi orpanisat odată 

cadastrul, titlul ipotecar şi inscripţiunea vor arăta numărul cadastrului. Serviciul cadastral 

apoi (direcţiunea contribuţiunilor directe) va trimite tribunalului un stat de schimbările 

întâmplate în cursul anului (clădiri noi, numere noi de case, aluviuni, ete), iar tribu- 

nalul va aduce ia cunoscinţa serviciului cadastral, mutaţiunile înscrise în registrul fonciar. 

-V, Randa, Das Bigenthumasrechi, 1893, $ 28, paz. 515 urm. Viitârea n6stră lege, în 

fine, va hotări, că proprietatea fonciară, ipoteca, etc., nu se pot dobândi nici între 

tocmitârele 'piirți de cât prin .transcripțiune sai inscripțiune (Eintragung). V. legea 

prusiană din 1872 şi legea austriacă (Grundbuch orâdnung) din 1871 ($ 9). V. însă 

_ numerâsele excepţiunI la acestă regulă în Randa, op. cil. Ş: 17, pag. 385 urm. 

. 2) Vedi Moţive zu dem Entwvurfe eines biirgerlichen, Gesetzbuches  fiir das 

“ deutsche Reich, IL, p. 139 şi 154 —156, Legea engleză din 1815 lasă celar in drept 

_numai facultatea de a reclama un. act neatacabil sai nu. Vedi Bekr,- Eliments du 

doit civil angluis, No. 399, p 256. In Franţa, s'a rânduit la 1890 o comisiune (com- 

mission de cadastre), care a hotărât organisarea registrului fonciar, ca în Germania și 

în Austria (v. raportul lut Poincarre 'din 1891), dar proiectul acesta s'a respins în cele 

din urmă de un congies de jurişti, convocați ad-hoc. V. Randa, op. cit., pag. 402—403, 

Avem apol asupra acestei cestiuni de la un timp încâce o literatură. forte interesantă. 

şi abundentă. Aşa, cartea d-lui Em. Besson, Les livres fonciers et la rcforntie hypo- 

thecaire, î891, operă premiată de facultatea de drept, şi clasica monografie de mai 

“- sus a lut Randa, din 1893. Orl-cum, d-l R. Geny crede (v. op. cit, p: : 38 urm.) că 

legiuitorul nostru s'a depărtat în acestă materie de codul Napoleon şi s'a întors la 

Regulamentul organic, nu pentru ca să desgrope ast-fel poteâve de cal morți, cum am 

dis nol în Dreptul No. 41 din 1898, ci pentru că avea darul năsdrăvănie! şi al pre- 

- seiinței şi cunoştea la 1865 (data promulgărei codului nostru civil) critica ce o va face 

Besson la 1891 şi legea austriacă şi germană regulătore a registrulul fonciar  (Grund- 

buchordnung), carl se vor promulga îa 1871 şi 1872. Aprăs cela, il faut tirer Vechelle! 

3) Titlul acesta se numesce YVarrant îmobiliur, din causa analogie! cu IVar- 

pantul comercial (Lagerschein). Vedi legea docurilor din 28 lunie, 1881. NE 

4) VeqI articolul meă din Dreptul No. 44 din 1887, p. 345 urm. Ministrul X, 

"se dice, era să împusce mai deunădi din pistol cadastrul Românief, Torrens act şi nu 

“ştiu mal ce. De legiuiri pripite, feresce-ne Dâmne! În adevăr, 10tă propaganda nostră. . 

cadastrală făcută cu surle şi tobe nu e, vădută la lumină, de cât un simptom noii al 

cunoscutei nâstre galomanii. lată cum. In Franța, o comisiune de cadastru a elaborat 

la 181 un proiect care, de şi respins pentru motive budgetare, merită totuşi încolo 

16tă lauda. EI bine, supuşi cum suntem suggestiunel franceze, ne-am apucat să schi- 

pr
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brie!) și în Australia engleză ('Torrens act), nu e codilicată în cele-Valte 
state civilisate, lăsând a dice că unii mari autori merg până acolo că o 5 

deiaimă ca o monstruositate 1). (Dreptul, 1899)... 

  

ă.— Iascripţiune ipotecară.— Ordonarea inscripţiunei după cererea numai a 
creditorului.—Validitatea ipotecei-— Alegere de domiciliii.-—Dacă e o formali- 
tate esenţială.—Art. 1781 codul civil.— Art. 725 procedura civilă.— (Cas. [.). 

]. Ipoteca este valabilă, de şi inscripțiunea a fost ordonată numai 
după cererea creditorului. . 

! 2. Formalitatea alegerei de domiciliă cerută de art. 1781 din codul 
civil nu este esenţială şi lipsa ei nu viciază inscripţiunea. 

Curtea, deliberând : 
Asupra motivului 1 şi II de casare: - 

Na I. <Greşită interpretare şi aplicare a art. 1781 codul civil. Curtea constată în 
fapt că creanţa ipotecară dată de debildrea d-na Maria Constantinescu creditorulul Max 
Schiffer, a fost înscrisă, de tribunalul respectiv în registrele de inscripţiune. Din. acest 
moment, Curtea nu pulea să anuleze ipoteca şi iscripțiunea e! pentru simplu motiv că 

. înscrierea, a fost efectuată după cererea lui Max Schifier, iar nu şi după cererea debi- 
“16rei Măria Constantinescu; o asemenea cauză de nulitate nefiind stabilită prin o dis- 
pozițţiune a legej, - NE _ „ 

- «Curtea nu putea mal cu stemă a pronunţa o asemenea nulitate după cererea 
unul terţiii, îndată ce inscripţiunea, singura formalitate prescrisă de lege în interesul 
terţiilor, a fosf electuală.  . . | - - 

III. «Curtea anulâză inscripţiunea ipotecară şi pentru motiv că creditorele Max 
Schiffer n'a. făcut alegerea de domicilii prin cererea făculă spre a se lua acea inscrip- 
țiune. Ast-fe), Curtea a aplicat o nulitate 'nedecretată de lege şi a aplicat'o după 
cererea unel pers6ne, care nu este. terţiul achisitor, în interesul căruia este pretinsă 
formalitatea alegerei domiciliului, interpretând greşit art. 1781 codul civil». -. 

Având în vedere decisiunea supusă recursului, care admițând contestaţiunea 
făcută de M. Brand, creditor ipotecar în al patrulea rang, la tabloul de ordine asupra 

“prețului unul imobil al debitârei Maria D. Constantinescu, anulăză inseripţiunea actului 
de ipotecă a lu! Schifler, făcută în primul rang, ordonând ca ea să fie treculă ca 
simplă creanţă chirografară, pe motiv că inscripțiunea acestei ipoteci ar fi nulă nefiind 
cerută de cât de Schiffer fâră prezența şi a debitârei ; i . 
„_„_„ Considerână că inscripțiunea unel ipoteci, ast-fel cum o prevede art. 1781 codu- 
civil, combinat cu art. 725 procedura civilă, fiind un act de conservare iar nu de alcă- 
tuire al dreptului recunoscut prin actul ipotecar, prezența părței interesate este sufit 
cientă spre a opera inscripţiunea şi nulitatea el nu pote fi invocată de terţiu de câ- 
numat dacă s'ar fi omis a se opune în cunoscinţă printr'insa vre-una din condi- . 
țiunile cuprinse în actul ipotecar, din a cărei lipsă li star fi cauzat un prejudiciă 
justificat ; ” i | Considerând că din nimic nu reese că legiuitorul român, organizând sistemul 

| de publicitate al sarcinilor ipotecare, ar fi înțeles să facă din inscripţiune an act solemn, : 
supus unor formalități rigurâse, ce sub -pedtpsă de nulitate urmeză a se îndeplini cu 
ocaziunea prezentărei pentru inscripțiune a cotractului ipotecar ; 

Considerând că în vechiul nostru drept 'cerința ca ambele părți să fie prezinte 
pentru constituirea valabilă a ipotecel, se explică uşor, de 6re-ce sub vechea legiuire, 

Ipotec 

  

monosim (ce n'est pas imiter un homme que peter et tousser comme lui) lucrarea franceză de mal sus, uitând că experienţa făcută dovedesce cu prisosință că imitaţiu- nile nâstre cele Grbe se sfirşese pururea în c6dă de peşte, Desinit în piscem mulier formosa superne.: . .- _ - - “ 
acesta D Naurent,  Principes de droit civil, XKX, No. 424 in medio se rostesce în 
costa iată ast-fel: <Le president Favre disait que c'&tâit une chose monstrueuse, Cist ro souverainemeut absurde, de dire qu'une-hypotheque conventionnelle pă 
18. G ans convention, ete, Vedi de asemenea Panda, op: cit. p. 548, text și nota S. Compară şi articolul meii din Dreptul No. 44 din 1837, pag. 345 urm. -. ..
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ipoteca se constituia prin însăși acestă prezentare, neexistând inscripțiunea, ca act de' 
autentificare ; DE | | ip ” 

Considerând că nu tot ast-fel pâte fi în legiuirea. modernă în care autentificarea, 
ca act solemn,. nu se ma! confundă cu cererea de înscriere; că, în lipsa unel sancţiuni, 
a căuta o interpretare strict literală art. 1781 urm. codul civil, spre a socoti nulă 
inscripţiunea, numa! pentru că prezența debitorelui nu este formal constatată la efec- 
luarea el, ar fi a se încuraja cele mal adese-ori reaua credinţă şi frauda, permițându-se 
călcarea făţişe a unei convenţiuni încheiată în t6te formele între părţi, când scopul 
inscripțiunel nu este de a perfecta actul de ipotecă, ci de a pune,în putinţă pe terţi] 

“a avea cunoscinţă de condiţiunile contractului şi stipulațiunile lui ; i 
Că prin urmare când instanţa de fond, asupra cererel unul creditor inferior în 

rang, anulsză inscripţiunea actului de ipotecă al recurentului numa! pentru că debi- 
târea nu s'a prezentat şi dânsa-când s'a ordonat acâstă inscripțiune, ea dă o aplicare 
greşită şi inte“preleză greşit art. 1781 codul civil; că decr din acest punct de vedere 
motivul 1 este fondat; Pa - - ie 

Considerând că instanţa de fond, pentru a anula inscripţiunea lu! Schiffer, soco- 
tesce ca esenţială pentru validitatea e1 şi formalitatea aleperel de domicilii cerută de : 
art. 1781 codul civil; Ea a Ii 

” Considerând însă că nici acestă formalitate prevădută de legiuitor spre a înlesni 
purga, nu e cerută nicăeri sub peepsă de nulitate; " , 

„Că decl şi din acest punct de vedere decisiunea atacată urmeză a fi casală; 
Pentru aceste motive, şi fără a mal discuta motivul III, cas6ză. - - 

Adnolaţiune.— Legea franceză (art. 2146), cea belgiană (art. 83), 
cea italiană (art. 1981), cere pentru luarea inscripţiunei ipotecare numai 
presenţa credilorului, iar nu şi aceia a datornicului, şi acesta pentru 
cuvântul simplu că reese din însuşi actul autentic de ipotecă, că dator- 

„micul nu se împotrivesce la această operaţiune. - 
Art. 1781 al codului nostru civil, din contră, sună ast-iel: . | 
«Spre .a opera inscripţiunea, creditorele şi debilorele, în. pers6nă 

sai prin mandatari cu procure autentice, vor presenta preşedintelui tri- 

bunalului actul autentic al convenţiunei prin care se constitue ipoteca». 
Greşelă. Dreptul creditorului de a cere inscripţiunea ipotecară 

decurge, îâră îndoială, într'un chip nerevocabil, din convenţiunea părţilor 

-prin cari sa constituit ipoteca; ce amestec dar mai pote avea datornicul 

la luarea inscripţiunei ? - SI 

“ Datornicul, tiresce, legat fiind prin actul autentic de ipotecă, nu 

mai are, după natura lucrurilor chiar, ce căuta la luarea inscripţiunei, 

care. trebue să se îndeplinescă numai de cât, fără nici o împotrivire din 

parte-i, convenţiunile având putere de lege intre părţi. - . 

Inscrierea ipotecei nu e, în adevăr, de loc orânduită în interesul 

datornicului, căruia puţin îi pasă de lucrul acesta, ci numai și numai 

“pentru a se fixa rangul între credilori (art. 1778 cod. civ.), şi dar 
ipoteca odată învoită, dreptul de înscriere există îpso jure. 

Legea n6stră, ce e mai mult, departe de a face să atârne luarea 

inscripțiunei de la. înfăţişarea datornicului, hotărăsce, din contră, că 

"dreptul de ipotecă se pâte înscri şi după morlea datornicului, în termen 

de trei luni de la deschiderea succesiunei (art. 1770 cod. civ.!). 

- 1) Art, nostru 1780 cod, civ., hotărând lucrul ast-fel, păşesce pe urmele art. 82 

belgian care în deosebire de art. 2146 francez, nu face să atârne dreptul de ipotecă 

de la bunul plac al moștenitorului, Marton (Des privileges- et hypotheques, Lil, No.. 

1036) lămuresce raţiunea art. 82 corespundător belgian, ast-fel: «Comment une creance 

legitime serait-elle anantie par le fait de celui qui represente le debiteur ? Celui-ci 

ne doit pas porter atteinte ă la position d'un cr6ancier qui puise dans un titre ant€- 

rieur le droit d'inscription>, E , E
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__ Cădut-a. dar din lună art, 1781 cit.? Acest art. respundem, e sim- 
bolul unor potcâveide cai morţi ale Regulamentului organic, pe care 

legiuitorul- nostru, în zăpăcela-sa, a găsit cu cale să le desgrâpe, reflexul 
- unor fantome -ale trecutului, cari nu':nai pot avea adi nici o fiinţă reală. 

- In adevăr, Regulamentul. organic al Valachiei (Cap. VII, pentru 
judecători, secţ. VIII, art. 333, pag. 254), în conglăsuire cu Regulamentul 
organic al Moldovei (anex lit. Z, art. 1,:B), hotărăsce ritos: . 

«Ori-ce imprumutător cu zălog va îi dator a se înfăţişa cu datornicul 
săi inaintea Marelui Logofăt, care va porunci judecătoriei locului unde se 
află zălogul, să cerceteze, sub respunderea sa, dacă .acel lucru este 
întru adever al daloruicului, şi să încredințeze de acesta».1). ” 

“Va să dică judecătorul intervenea sub Hegulamentul organic, cum 
am lămurit: în: Dreptul No. 44 din 1887, pag. 346, nu numai ca să auten- 
tifice ipoteca, ci mai cu semă şi inainte de t6te ca să cerceteze dacă 
nemişcătorul este intr'adevăr al datornicului şi să încredințeze de acesta. 

Pe când adică adi judecătorul se mărginesce a da aulenticitate 
ipotecei constituită de părţi, neputenă încolo opri pe datornic să ipo- 
leceze- averea altuia, sub Regulamentul organic, din contră, magistratul 
dator .era, sub a sa r&spundere plainică, să împiedice ipotecarea unui 

„lucru strein. Sa î a - 
“ In resumat, Regulamentul organic cerea înfăţişarea datornicului, nu 

peniru simpla trecere în condică u zălogului, cars putea avea loc de-a 
binele in lipsa lui, ci pentru ca să se constate dacă lucrul ipotecat 
este într'adevăr al datornicului. . Ma ” 
4 = PArt.:1781 cod. civ., care reclamă presența datornicului la luarea 
inscripţiunei, e prin urmare contrar și: tradiţiunei țărei, și art. 1749 

_€od. civ, (V. şi art. 1772), care hotărăsce: că ipoteca ia' nascere din 
" convențiunea autentică a părţilor. e - 

| - Va să dică, ipoteca se constitue adi; nu' prin hotărârea justiţiei, . 
ca sub Regulumentul organic, nu după 'o prealabilă - constatare -a pro- 
pietăței datornicului, ci prin a-tot-puleruicie privată, judecătorul avend 
numai să autentifice convenţiunea părţilor?) -: . - 

Dacă insă e aşa, şi așa este, sare în ochi că presența datornicului 
la luarea inscripţiunei e cu desăvârșire de prisos, căci reese din con- 

" Yenţiunea autentică, prin care sa constituit. ipoteca, că datornicul a 
recunoscut dreptul de inscripţiune al creditorului, . e 

„Art. 1781 cod. civ. şi art. 726 proc. civ.,. cari vorbesc totuşi de 
presența datornicului la luarea : inscripţiunei și de cercetarea liniștite 

„Posesiun?, se întăţişsză aşa dar, cum am mai spus'o în Dreplul No. 4i 
din 1887, pag 349, ca nisce dărâmături ale sistemului Regulamentului 
Organic, asupra căruia a crescut-iarba,. - - - e 

Inalta Curte secţ. I, prin hotărârea ei No. 166 din 4 Maii 189, 
hotărăște prin urmare cu drept cuvânt: 
————— - - . 

aatorile) cu Ala ra ear aurie a 352 premergător a Begu. e î 2) Judecătorul totuşi pote să retuze auteniificarea: 12 dacă părţile sunt inca- pabile de a contracta; 2% dacă nu e competent; 3 dacă actul proiectat e oprit de lege (V. Sirey-Gilbert, Les. cod y i i 
Joao (V. Si Gill Ai codes annolăs, asupra art, 3 din legea de organisare a



  

» Considerând că în: vechiul nostru: drept cerința ca ambele: 
părți să fie presinle pentru constituirea valabilă a îpolecei, se explică 
uşor, de ore-ce sub vechia legiuire, ipoteca se constiluia prin însă-șă * 
ala pjesentare, neezislând înscripțiunea, ca act deosebit de auten- 
îficure î), - a a 
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«Considerând că nu tot ast-iel 'pâte îi în legiuirea modernă în care 
autentificarea, ca act solemn, nu se mai conlundă cu cererea de înscriere; 
că, în lipsa unei sancţiuni, a căuta o interpretare strict literală art. 1781 
urin. Cod. civ. spre-a socoti nulă inscripţiunea, numai pentru că presenţa: 
debitorului nu e lormal constatată: la eiectuurea ei, ar îi: a se incuraja 
cele mai adese-ori r&ua credinţă și îrauda, permiţendu-se călcarea îâţişă - 
a unei convenţiuni încheiată în t6te îiormele între părţi, când scopul 
inscripţiunei nu este.de a perfecta “actul de ipotecă, ci de-a pune în 
pulinţă pe terţii a avea .cunoscinţă.. de condiţiunile contractului și sti- 
pulaţiunile lu. Da - 

” Inalta Curte, după cum vedem, deşi o scaldă, înțelege totuşi a dice 
că dalornicul,. îscălind convenţiunea - îpolecară, a recunoscut. prin- 
irucesta chiar dreptul de înscripţiune al credilorului, şi că, uşa fiind, 
presența datornicului la luarea inscripțiunei nu pâte să fie prescrisă .sub 
pedâpsă de nulitate. (Dreptul, 1898). 

  

” Locatarul, comodatarul, creditorul antichresist, 
pot ei să exercite acţiunile "posesorii? 

“ Posesiunea dobândită prin violenţă nu rămâne viţisă, ea devine (în 

dreptul îrancez după trecerea unui an) o posesiune utilă şi stă sub egida, 

acţiunilor posesorii. Lucrul” pare neexplicabil și contradicător. De ce se . 

ocrotesce posesiunea banditului care declară răsboii ordinei dreptului, se. 

fAlesce “cu o posesiune. răpită prin mijlâcele nelegale, condemnabile ? Un 

întuneric” posomorit_domnesce pe acest domenii. al dreptului, şi trebue 

să ne suim până la geneza naturală a posesiunei ca să câştigăm lumină 

şi claritate.-Care dar este idea tondamentală pe care repausă vcrotirea 

posesiunei ? n SE Na 

- Părerile autorilor sunt împărțite: Unii (Savignz) pretind. că ocrotirea 

posesiunei se întemeiază” pe oprirea violenței (turburarea posesiunei.e un 

delict în contra posesorului) ; alţii varieză acâstă temă și susțin că voința 

omului e un lucru substanţial și stâdt, pe care dreptul o ocrotesce, chiar 

când dânsa se înlăţişeză ca o voinţă de fapt contrariă legej, ca voinţa 

noţului ; alţii în fine (Jhering) cred (sărim peste părerile intermediare) 

  

“1). Considerentul acesta amestecă,” după cum vedem din nenorocire tera cun 

falsis? Sub vechia legiuire, ipoteca, se constituia prin însăşi presentarea creditorului 

- şi a datornicului? Ce o mal fi şi acesta? Adevărul este, din contră, că sub Regula- 

mentul organic, zălogul se înființa prin hotărârea judecătoriei dată: după o 

prealabilă constatare că lucrul este al datornicului. Nu există în vechiul drept al 

țăre! inscripțiunea ? Cum aşa ? Regulamentul organic se. ocupă din contră, locmal cu 

trecerea în condică a zălogirilor. lascripțiunea nu se deosebia în trecut de autentificare? 

Ce are a face? Hotărârea constatătâre că nemişcătorul de' ipotecat e în adevtr al 

datorniculuy, pregătirea trecerei în: condică a zălogulul, Pi - 

=
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că ideea fondamentală a materiei e îdeea proprielăţei, ocrotirea posesorie 
fiind introdusă în interesul unei completări necesare a ocrotirei proprietăței, 
o ocrotire de care se iolosesce excepțional și iurul (abusus non tollit usum). 

. Teoria care accentuiază natura deliclugsă a turburărei posesiunei și 
aceea care inv6că voinţa omului în sine ca un lucru substanţial de ocrotit, 
“ne lasă fără busolă. Daca este adevărat că acţiunile posesorii se întemeiază 

pe oprirea violenţei, întrebăm de ce nu se permite arendașului să se apere 
singur. în contra turburărilor. ce ating îolosinţa sa ? Saviguy dă un răspuns 
nesatisfăcător. Locatarul (chiriaşul, arendaşul) dice el, nu are de cât să 
însciinţeze pe locator (pe proprietar) spre a fi garantat în contra: turbu- 
rărej, şi, daca proprietarul aprobă turburarea terţiului sai e el însuşi autorul 
turburărei, arendașul pote să pornescă acţiunea din contract, care ] ocro- 
tesce pe deplin. Acesta. este fârte adevărat ; dar arendașul pâte să aibă, 

„după împrejurări, un interes mare să se apere singur, de exemplu în cas 
. de absenţă a proprietarului. Violenţa e violenţă, în contra ori-cui ea ar 

îi comisă. Daca turburarea posesiunei se consideră ca un delict, de ce 
să îie arendașul desarmat în faţa acelui care-i atacă îolosința ? Precum 
se .dă arendașului interdictul de vi (L. 12, Dig., 43, 24), aşa ar trebui 
să i se concedeze şi interdictele posesorii. Aceiaşi contrazicere o regăsim 
şi în sistemul care identifică ocrotirea posesiunei cu ocrotirea personali- 
tăţei, adică a voinţei omului. Daca este aşa, nu înţelegem de ce se refuză 
arendașului ocrotirea posesiunei, căci şi dânsul are voință se excludă pe 
ori-cine cu excepţiunea numai a proprietarului lucrului: 

„ „Istoria desvoltărei posesiunei ne va îndrepta pâte în acestă privire 
pe calea cea adevărată. Scopul practic care a născut ocrotirea posesiunei 
a îost de a garanta pe proprietari în contra violenţei. Proprietarul care 
moștenesce patrimoniul săi de la părinţii şi “strămoșii sti, nu are pâte 
altă dovadă de opus adversarului săi de cât posesiunea lucrului. Interesul 
săi e mare să facă să se judece. mai întâi cestiunea prejudicială a pose- 
siunei, ca să pâtă apoi invoca pe calea petitorului principiul .că stăpânitorul 
se presupune proprietar (Compară art. 1864 codul civil român). Inles- 
nirea 'acâsta a dovedirei, întocmai ca înlesnirea legitimaţiunei la obliga- 
țiunile au porleur, sa . introdus în interesul 6menilor oneşti, dar prin 
abus se folosesc de dânsa şi Gmenii neonești. Causa dar a ocrotirei pose- 
Siunei e idea proprielăței. De aceea se cere anâmus domini ca condi- 
țiune a exerciţiului acţiunilor posesorii. Arendaşii, comodatarii, etc., posedă 
alieno 'nomiîne, ei nu.ati dar animus domini, şi calea acţiunilor posesorii 
le este inchisă :). Adepții școlei deductive 'nu vor să audă de tradiţiunea , 
şi utilitatea practică ca cheiă pentru explicaţiunea ocrotirei posesiunei. 
Daca am admite, qic ei, interesul ca basă a dreptului, nu am mai avea 

„Nicăeri un “ideal, zoologia” ar îi ultimul cuvânt și lupta bestială pentru 
existență ne-ar explica totul. Greșala ideologilor vine de acolo că ei pre- Supun greșit că idealismul e necompatibil cu naturalismul, aceea ce nu este. Principiile Sunt făcute pentru 6meni, nu 6menii pentru principii. 
Dreptul are o rațiune de a îi numai întru cât densul e util pentru Smeni : 
dar dânsul coprinde. şi o “esență. morală şi se deosebesce dar. de util 

| Supranaturalul se micșoreză continui, graţie progresului sciinţei exacte 
————_—— . i ” . 

1) Jhering, Uber den Grund des Bolsitzesclutzes, pag. 45—72. 

-
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iără a peri: vre-odată “cu totul. Acâsta este dogma lui Darvin. «La naţiunile 
cele civilisate, observă marele naturalist, progresul continui atârnă întrun | 
grad secundar de. selecţiunea naturală ; căci asemenea naţiuni. nu se 
nimicesc între densele ca cele 's&lbatice». Principiul armoniei, care e un 
îantom în. sistemul lui Ahrens, capătă viaţă şi mișcare în sistemu 
naturalisţ. . | | | | i 

Mulțumită unor antecedente istorice favorabile (ca în Englitera şi 
America), omul învață a se ajuta singur, a-şi modera puterea în propriul - 
săii interes, bine înţeles. Nu dar forţa brutală biruesce, ci iorţa intelectuală 
și morală. 'Stăpânitorii merită să domnâscă, căci ei dobândesc dreptul la 
acesta prin jertfe equivalente. Omenii superiori domnind și autoritatea 
şi popularitea lor fiind mare, tradițiunea progresivă a inovaţiunilor ţine . 
cumpăna tradiţiunei conservatorie.. Omul nu se adapteză impregiurărilor 
încongiurătâre ca animalul, căci adaptarea sa e o adaptare artistică. 
D. Diadatto Lioy presupune că şedla naturalistă nu separă dreptul de 
util ; el pornesce dar de la o premisă falșă, și, invocând în contra şcâlei 
antagoniste adevărul, pe care acesta nu-l tăgăduesce, că supranaturalul 
nu va peri nici-odată cu totul, el sparge o uşe deschisă). Istoria dar: 

a naţiunilor liberale şi civilisute ne destăinuesce legile naturale ale vieţei 

sociale. Principiele nu cad din cer, ci se desvoltă paralel cu evoluţiu- 

nile sociale corespundătâre. Interesul proprietarilor reclamă, după cursul -. . 

natural al lucrurilor, înainte de t6le o ocrotire. Ocrotirea dar a pro- 

prietăţii e .de drept comun. Ocrotirea celor-balte interese se presintă 

succesiv ca atâtea derogări la dreptul comun. Drepturile reale (usuiructul,. 

_amanetul, emfiteusa) desmembreză proprietatea. 'Titularii drepturilor reale 

ai o quasi posessio juris şi în consecuenţă bucurarea de acţiunile pose- 

sorii. Legea pâte să atribue şi locaţiunei un caracter de realitate, să . 

însoțescă cu dânsa un gquasi possessio juris, dar ea-nu o îace, și. 

legea comună nu se pâte modifica prin interpretare şi raţionament. 

Dar, ori-cate ar îi causa ocrotirei posesiunei şi ori-cât ar fi pâte de 

dorit-să se deschidă de lege ferenda şi arendașului calea acţiunilor pose- . 

sorii, constant este că, după prescripţiunea positivă a legei n6stre, loca- 

tarul (chiriaşul, arendaşul) nu are acţiunea posesorie. Acesta resultă până 

la evidenţă din art. 1428 codul civil (non obstat art. 1426). Insuşi Zro- 

plong, care învaţă că dreptul locatarului e un drept real, recunbsce că 

art: 1725 al codului Napoleon (art. 1426. român, 1581 codul italian) nu. 

legitimâză din partea arendaşului o acţiune posesorie în contra terţiului, 

căci ori-ce desbatere asupra posesorului presupune o pretenţiune la un 

drept -asupra lucrului. Arendașul nu e posesor; proprietarul posedă pentru 

dânsul, posesiunea sa e: pur “precară; ea e așa dominată prin acea a 

proprietarului, că ea se găsesce absorbită şi aşa dicend ștersă în ochii 

"terţiilor, cari nu văd într'insul decât pe representantul- stăpânului. S'a 

recunoscut pururea în. dreptul francez că locatarul nu are acţiunea pose- 

sorie fie în contra. proprietarului care îl turbură, fie în contra terţiilor. - 

cari ?1 scot: din stăpânire 2). - a 

1) Diodotto Lioy Filosofia dreptului, tradusă în nemţesce de Matteo di Martino. 

1885, D-l C, A. Șendrea, păşesce pe urmele acestui autor şi a lul Ahrens (V. Curs- 

de procedură civilă, pag. XXX urm.). o o PI 

:. 9) Troploug, De Vechange et du loiage, ll, No. 2GÂ şi 271, --:



7 
606 e  ALBRANDRU DEGRB 

E 

Dar teoria: că locaţiunea e un. drept real nu e pâte indeferentă pen- 
tru. soluţiunea problemului care ne preocupă, Bruns, un autor celebru, al 
cărui nume strălucesce luminos în literatura posesiune), crede că exclu- 
siunea arendașului, comodatarului, ete; de la bucurarea de acţiunile. pose- 
sorii este o consecuenţă logică a principiului că locâţiunea şi comodatul 
nu -sunt drepturi reale. Dreptul dar resultând din locaţiune este el-un 
drept real ? Zroplong londeză: realitatea locaţiunei pe art. 1745 al codului 
Napoleon (art. 1441 român, art. 1597 italian), articol. pe care dânsul îl 
restălmăcesce. Art. 1743 citat hotărăsce, în deoşebire de dreptul roman 
(successor parlicularis non tenelur slare colono), câ locatarul nu se 
pâte expulsa necondiţionat şi în tâte casurile. Considerăti de utilitate 
generală ai dictat acâstă modificare. Arendașul n'ar avea nici o tragere 
de inimă pentru pămîntul: ce'l cultivă, dacă dânsul s'ar sci ameninţat de 
expulsare dintr'un moment întraltul. Locatarul dar nu se pote expulsa 
de cât in aceste două casuri excepţionale: 1) când locaţiunea nu e con- 
statată prin act autentic sai-prin-act privat avend dată certă; 2) când 
destiinţarea locaţiunei din causa vinqărei s'a prevădut în însuși contractul 
“de locaţiune. Dreptul dar al locatarului nu e ocrotit în' aceste două casuri, 
_aceea-ce dovedesce până la evidenţă că dreptul s&ă nu e un drept absolut, 
real. Locaţiunea e un contract, prin care una din părţi se obligă a asi- 
gura -celei-lalte iolosinţa lucrului (art. 1411 codul civil). Locaţiunea 'are 
dar caracterul „unei obligațiună personale şi nu a unui drept reai!). 
Teoria de mai sus a atras lui: Zroplong epigramele cele mai mişcătre. 
Laurent ice de dânsul cu acestă ocasiune: «El e academician în înțe- 
lesul r&ă-al cuventului; îi plae iraseie, el se imbată de cuvinte și vorbe, 
Și, repeţind sub mii de forme acelaș lucru, că locatarul are un drept 
real, îşi închipuesce că l'a şi demonstrat». E 

Dar nici posesiunea nu e un drept absolut, real, căci ea e ocrotită : 
numai în contra turburătorului, nu şi în- contra terţiului. Posesiunea nu 
e un drept, ci un 'raport de drept, un ad rem, şi aparţine dar din acestă 
causă, și cu acestă mărginire dreptului real: In zadar se recurge la deo- sebirea. între dreptul real și dreptul obligatorii pentru.ca să se stabil6acă 
o deosebire sai o analogie între dreptul Jocaţiunei și dreptul posesiunei. 
Sctem dar acest element strein din desbatere și accentuăm că toţi inter- 
-preţii, şi acei ai dreptului roman și acei ai legei franceze, recunosc în 
cor că locatarul, comodatarul, etc. nu ai acţiunea. posesorie. . | | „D-l C.A. Șendrea, eminentul. profesor al lacultăţei de drept din Bucuresci, .se înscrie totuşi .în contra acestei doctrine universal admise, 
Argumentarea. sa se pote resuma ast-iel. Romanistii, cari consideră ca posesiune utilă numai posesiunea animo domini, aă o bandă pe ochi, de 6re-ce ei nu văd că contrariul reese clar și lămurit din Legea 12, $ 18 De vi- et de vi armata, Dig. 43,“16, care acordă arendașului expul- - sat cu violenţă interdictul unde ui pentru a recâștiga posesiunea pier- dută. “Dreptul roman cere animus domini pentru posesiunea ad usuca- Piendum, „Du ȘI pentru posesiunea ad înterdicta. 'Tesa contrarie susținută 

1) Vedi Aubry et Ran, V].. ,$ 305, text și i 7, şi autorii cilâţi ai Junge; "Laurent, Xăv, No. 16 Pare is conte iata Și pai. “Ne AS ŞI urm., şi Belime, De Ja possessiou, No. 309,  - | Suite ; SE |
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de jurisconsulţii îrancezi e 'londată pe art. 23 al procedurei civile îran- 
“ceze, care nu are un equivalent în legea n6stră. Există şi un text positiv'. 
-în codul nostru (art. 1426 codut civil), din care resultă implicit că aren- - 
daşul pote să exercite. acţiunile posesorii 1), pi | 

Mă feresc să fac d-lui 0. A. Șendrea complimente deşârie. «Dacă 
-. un poet, dice Labrugăre, laudă versurile unui alt poet, ilya mile â: 

„parier: quils sont -mauvais et sans consâquence»>. Scrierile” unui bun autor 
se trec prin sita criticei, tartine şi clișeuri de politeţă se hărăzesc numai 
scriitorilor mediocri.. - | a 

Nu opun. ilustrului” autor al Cursuluă de procedură civilă nici 
“irasa banală că e greii de a avea mai mult spirit de cât. t6tă lumea. 
O părere, ori-cât de acreditată,-o dată atacată, înceteză de a fi un ora- 
col. E, din contră, o fericire,-dacă putem.să audim și clopotul unui alt 
templu juridic, căci cine. nu aude de “cât un clopot, nu aude de câtun 
sunet. | - - 

" “Inovaţiunea-d-lui O. A. Şendrea 'mi oferă dar ocasiunea plăcută 
a'i arăla stima și alecţiunea mea nu prin vorbe deşerte, ci prin zelul ce. 
vreaii să aplic ca să adâncesc argumentele pro. şi contra pentru solu- 
țiunea problemului nostru. N a : 

- Vom examina dar care este soluţiunea de dat cestiunei nâstre: 1) 
„după dreptul romaa; 2) după dreptul vechii român (codul Calimach), şi 
3) după dreptul nostru actual. a | 

e | . Pi , 

Caro este goluţiunea, de dat cestiunei nâstre din punotul 
” de vedere al dreptului roman ? 

Comodatarul, locatarul şi în general toţi titularii de drepturi perso- 

nale, în deosebire de posesorii de drepturi reale, (usulruct, amanet, emii- 

_teusa, superficies), nu aii o quasi possessio juris cu dreptul la interdictele . 

posesorii. Acesta resultă între actele din textele următore. Rei CONL0- 

datae el possessionem et proprielalem retinemus (L. 8. Dig., Commodalti 

vel contra, 113, 6). Et per colonos, el înquilinos aul seruos nostros 

- possidemus (L. 6, $ 2. De acquirenda vel amitlenda Dossessione, 41, 2). 

Unii susţin părerea contrarie şi se sprijinesc pe L. 12 şi 18 Dig., de vi 

et de vi armata, cari acordă arendașului expulsat interdictele: posesorii. 

Acâsta este o erdre evidentă. «Idea, observă Bruns, că interdictul unde 

"vi e reservat numai posesiunei juridice e așa de clar exprimată în isvârele 

romane, că nu e de priceput cum admisibilitatea acelui interdict pentru 

= simpli: detentori -a mai putut Să -găsescă apărători. Legile 12 şi 18 devi, 

ce se invocă în sistemul: Opus, sa pot întrebuința pentru acesta numai 

„prin o. interpretare așa “de copilărscă, că nu e necesar să ne mai ocupăm 

cu: dânsa». Care dar este adevăratul înțeles al legilor mai sus citate ? 

Legea 12 de vi, dă, dice BR. Jhering, interdictul arendașului deveni! 

“posesor: prin ewpulsare 2). Adiogăm pentru lămurirea lucrului cele -ce - 

  

1) C. 4; endrea, Curs de procedură civilă, pag. 321 şi urm, o 

. D= CS Dar Recht des. Besitzes, $ 1, pas. 66; Jhering, Der „Grund des 

Beosilzessehuizes, pag. 12; E _ Sa . 53 

=
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- urmeză: Cumpărarea dărâmă locaţiunea! iacă principiul constant al drep- 
tului roman. Legea 12 de vi presupune că arendașul reluză să delase 
lucrul cumpărătorului, şi hotărăsce că, 'în asemenea cas, proprietarul se 
consideră expulsat prin opunerea arendaşului. Dacă dar arendașul, la rândul 
său, a lost gonit de alţii, consecuenţa este că- nu numai proprietarul ara 
interdictul unde zi, dar și arendașul, și acesta pentru un cuvânt forte 
simplu. Posesiunea care: se 'exerciteză ;nu sub nume .de proprietar se 
schimbă în _ posesiune utilă, când deţinătorul lucrului negă dreptul celui 
de la care ţine posesiunea prin acte de resistenţă la exerciţiul dreptului 
săii. (Compar. art. 1858 codul civil român). - 

Acestă controversă lipsită, cum .vedem, de orice seriositate, îngro- 
pată, definitiv înlăturată, reînvie acum în Cursul de procedură civilă. 
Tendinţa domnitâre-astă-di, de a se acorda şi simplului deţinător ca atare 
acţiunea posesorie, ne explică acâstă erezie, fără a o justifica. Pentru 
interpretarea legei romane, trebue să avem în vedere dreptul roman și 
nu un drept ideal, căruia i-am da precăderea. Idealul e treba legiuito- 
rului, nu a interpretului. Studiul dreptului comparativ ne face sceptici 

„chiar cu privire la temeinicia idealului. Legile naţiunilor celor mai înaintate 
şi liberale refuză arendaşului acţiunea. posesoriă. Arendașul nu are în 
Englitera aşa numita assise, căci posesiunea sa se constitue prin contract 
fară tradiţiune formală (livery oi seisin), dânsa 'nu e dar un freehold. 
Arendașul nu are sezina saii possessio ad înterdicta. Braclon) lămuresce 

- acesta în chipul următor: Nulii autem competii quaerela nec remediu 
- Der assisam, qui în possessione [uerit nomine alieno, quia talis non 
- possidet, licet- în possessione fueril, sed ille possidel, Cujus nomine 

„- possidelur. Et longe aliud est possidere, quam esse în possessione. In 
possessione autem sunt,. licet non possident, cuslos.... llem' procurator. 
„Mem familia... llem firmarius vel frucluarius.... Codul civil italian, o 
"ege modernă, hotăresce lucrul în aceiași înţeles. Art. 694 al legei civile 
taliane sună ast-iel: «Daca cine-va care, de mai mult de un an, este în 
posesiunea legitimă a unui imobil, a unui drept real saii au unei univer- 

„ Salităţi mobile, este turburat “în acestă posesiune, el va putea, în termen 
de un an din diua când el va f-tost supărat, să ceră menţinerea sa în 
isa posesiune». . o 

, Dar, ori-eare ar îi sub acest raport tendinţa. ideală a timpului nostru 
„sare la ochi că teoria d-lui A. 0, Șendrea. e în. contragicere cu textele 
„vomane şi nu are dar nici o însemnătate pentru dreptul roman. Dânsul 
aruncă mănușa autorilor, cari se găsesc în tabăra opusă. Aşteptam dar, 
după acestă declaraţiune de. r&sboii, o critică amâ&nunțită; în loc de 
acesta, citim în Cursul de procedură civilă, la pag. 330 in fine: «Este de prisos să mai combatem opiniunea lui Savigny şi explicările date de 

_proiesorul Rudor]], și este de ajuns să constatăm că legea 12 și 18 Dig, 
de vi el de vi armala,. acordă arendașului 'expulsăt cu violență inter- dictul unde vi, de şi Savigny şi Rudorif susţin că arendașul .nu pâte sa exercite acţiunile posesoiii ; apoi protesorul Rudor/ admite că locatarul 

= 

268, n d App. Guedermann, Englisches Privatrecht, Partea 1. Common Law, pag. 
Se 

+
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posesiunei fondului!) pote să exercite acţiunile posesorii, iar locatarul: 
iondului însuși nu, ceea-ce este neadmisibil. 

- Legeu 12 și 18 de “zi, cu care se înarmâză d-nul 4. Q Şendrea, 
vorbesce Sus şi tare în contra teoriei d-sale. Densa dă interdictul aren-: 
dașului devenit posesor prin expulsare, adică arendaşului care a schim-, 
bat detenţiunea sa în.o posesiune juridică prin tăgăduirea dreptului 

„proprietarului, tăgăduire urmată de acte de resistență la exercițiul 
dreptului acestuia. Detentorul dar alieno nomine 'nu are interdictul 
posesorii de cât când începe să posâdă în numele săii. propriii (animo 
domini). Acesta: este regula; s'a făcut o parte largă şi excepţiunilor cari 
sati admis succesiv în jav6rea: secuestrului şi în favârea acelora cari aii 
drept real (usulruct, amanet, emiiteusă, superticies).. Excepţiunile nu. se 
pot întinde prin analogie de la un cas la altul. Autorul Cursuluă de 
procedură civilă susţine că acele “casuri de posesiune derivată (cum le 
numesce Savigng). sunt. aplicaţiuni ale regulei generale că deținătorii - 
alieno nomâne aii interdictele posesorii, şi nu excepţiuni. Nu ajunge să 
lormulezi o teză, trebue s'o dovedesci. O teorie nemotivată e un act de 
violenţă: Adversarul îţi stă în cale? Trage-i un baston şi nu sta la vorbă 
cu dânsul. Cursul de procedură civilă lasă în acâstă privinţă un gol,-pe 
care "| umple un alt autor, Pfeîfer, care - emite o părere analâgă. Mon- 
struositatea posesiunei derivate resultă, după Pfeifer, din L. 36 Dig., de: 

"“possessione, 41, 2, după care creditorul amanetar (aşa dar un deţinător 
'alieno  nomine) e în așa grad în principii chiar şi nu excepţional un. 
posesor juridic, în cât proprietarul, ca să pâtă dispune de lucrul ama- 

netat, trebue să câră voe de la dânsul?) ” 
„„.. Dar 6re aşa să îie? Posesiunea juridică a creditorului amanetar nu 

este ea, din contră, o excepțiune, care nu se pâte întinde Ja alte cusuri 
anal6ge? Legea 16 Dig, de usurp. 4I, 3 (și alte texte) consfinţesce po- 
sesiunea. juridică a creditorului amanetar, statuând: gqus pignore dell, - 
ad usucapionem tanium possidel: quod ad reliquas omnes causus 
perlinet, qui accepil possidel. 'Tot uşa se recunosce în legea 4 ŞI. 

Dig. de prec. 43, 26, că posesiunea juridică se p6te transmite şi prin 
precarium: Meminisse aulem nos oporlel, eum qui precario possidel 
eliam possidere. Precarium este raportul de drept, care se întemeiază 
prin aceea că o parte:(precario dans, rogalus) lasă celei-lalte (precario 
accipiens, precarist) posesiunea unui lucru, sub reserva de a revoca 

concesiunea ori când 3). Numai cu privire la aceste două casuri găsim 

1) Posesiunea e un fapt, “care are consecuenţe juridice, Un fapt însă nu se pâte 
strămuta prin vândare, locaţiune, ete, Dar acâstă regulă nu e fără excepţiune. Debitorul 
amanetar de exemplu pote să fie şi locatarul lucrului amanetat, aceea ce este o excep- 
țiune la principiul că nimeni nu. pâte să cumpere (rei suae emtio son valet), să închi- 
rieze, etc., propriul săi lucru! Contractul de care e vorba se referă, nu la proprletatea 
ci numa! la posesiunea lucrului. Nu trebue să confundăm arenda, care este o deţinere 
în numele proprietarului, cu Iocatio possessionis, unde însuşi proprietorul e arendaş. 

-YV, Sauigny, op. cit, S$ 5 şi 23, 285 şi nota 1, şi Rudori], Anhang, No. 14. Daca 

posesiunea se lasă unul al treilea, acesta este o abdicare, şi nu o locaţiune, 

- 2) Pfeifer, vas îst und gilt îm râmischen Recht der Desitz ? pag. 9, 

„_„. 8) Codul Napoleon: nu cunâsce un. precarium diferit de comodat, codul nostru 

civil şi Iar puţin. Posesimnea pe care o numim nol contrarie, e identică cu posesiunea 
pentru altul. V. Rivier, in Holtzendorff's Rechislexikon. V. Precarium. Părerea Con- 

trarie a d-lul Șendrea (op. cit., 345, No. 335) repausă pe o erdre evidentă. 

Al. Degrs. 39
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în isvârele romane urmele unei controverse a Sabinianilor și a Procult- 
ianilor, controversă care pâte să arunce o lumină vie asupra problemului 
nostru, Dintr'ânsa reese că avem a iace în câsurile de mai sus, nu cu 
două regule decurgând din dreptul comun, ci cu două casuri excepţionale 
De ce. s'a admis posesiunea în cas de amanet și de precarium? Nu 
trebue să smulgem textele de mai sus din cadrul lor istorie, daca vrem 

“să avem un răspuns exact la acâstă întrebare. Desvoltarea progresivă a 
controversei între șcâla sabiniană şi școla: proculeiană e plină de învăță- 
minte în acestă privire. o _ i . 

Legea 3 $ 5. Dig. de. possess. 41, 2,-și legea 15 Dig. de precario, 
“43, 26, lămuresce mai întâii că Sabinianii aă continuat a considera pe 
dătătorul lucrului amanetat. (proprietarul, debitorul) ca posesor alături 
şi în concurs cu primitorul lucrului (creditorul), în oposiţiune cu Procu- 
leianii, cari respingeaă ori-ce împreună "posesiune solidară. Se vede apoi 

„din legea 16. Dig. de usurpat. 4], 3, că Sabinianul Javolenus a împărțit 
posesiunea lucrului amanetat între debitor şi creditor, atribuind primului 

"posesiunea ad usucapionem, iară secundului posesiunea ad reliquas 

7 

causas. Causa creditorului amanetar era mai favorabilă de cât acea a 
- debitorului. Creditorul piergând amanetul, pierde i6tă siguranța. S'a pus 
dar accentul mai mult pe posesiunea 'creditorului. Așa se explică legea 
35 $ 1 şi legea 37 Dig. de pign. act. 183, 7, unde sabinianii Florentinus 
şi Paulus. vorbesc numai de posesiunea creditorului şi nu menţioneză de 
loc posesiunea debitorului. Adevărul dar este că posesiunea amânetarului, 

„ca şi acea a precaristului, nu s'a recunoscut de scola sabiniană, care 
Sa luptat pururea pentru menţinerea tradiţiunei, de cât după o lungă 
resistență. Şc6la proculeiană, care a intervenit pururea pentru reforma 
dreptului, a tras în fine din premisele de mai sus conclusiunea necesară 

-că numai creditorul amanetar -are. posesiunea .juridică. Posesiunea dar 
exclusivă a creditorului amanetar e o -inovaţiune contrarie tradiţiunei, o 
excepţiune la dreptul comun!). * e 

Dar, se obiectâză mai departe, dacă e „așa, daca. adică debitorul. 
amanetar (proprietarul), care are animus domini şi posesiunea ad 
usucapienduim, nu are totuși interdictele posesorii, de ce se mai susţine, 
contrarii adevărului, că posesiunea pentru interdicte e coprinsă în posesi- 
unea pentru usucapiune, adică că posesiunea pentru interdiete trebue 
să fie animo domini ? Răspunsul e simplu. Debitorul amanetar a cedat 

“posesiunea, lucrului amanetat creditorului amanetar. Dânsul. dar -nu mai 
„are posesiunea. Dar legea- presupune (ficţiune) că dânsul continuă de a 
-poseda şi el pâte dar să continue usucapiunea începută, ca și când ar 
„poseda. Acâsta resultă din legea$36. Dig. de poss. 41, 2, care sună ast-iel: 
„Qui pignoris causa fundum creditori . tradii, întelligitur possidere...... 
Este dar vorba 'de o ficțiune, care conlirmă regula în casurile neexceptate; 
Debitorul amanetar, cu tâte că are animus “domini, nu are acţiunea posesorie, și cu tote că nu are posesiunea, pâte usucapa. : | Nimeni nu. susţine (autorul Cursului de procedură civilă combate „În acestă _ privire o tesă contrarie neexistentă, No. 342, pag. 350) că numai posesiunea lipsită de ori-ce viţiă, precum este: posesiunea pentru 
———— ——— Ă . . - Ă ă 1) V. Bruus, op. cit., pag..12—15, : 

.. . .
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„usucapiune, pâte-da loc la exerciţiul acţiunilor posesorii, Cine posedă 
pentru usucapiune, posedă pururea şi cu privire Ja interdicte; dar cine 
posedă pentru  interdicte, nu posedă pururea, şi cu privire la usucapiune. 
Posesiunea pentru interdicte nufe. supusă la aceleași condițiuni ca aceea 
„pentru usucapiune. Acesta se recunâsce de Savigng!) şi de toți autorii. - 
Posesiunea dar a lui malae fidei possessor, prelungescă-se ea ori-cât de. 
mult, nu duce nici-odată. Ja usucapiune și proprietate. Posesorul cu rea 

- credinţă, care “nu are posesiunea pentru -usucapiune, are totuşi interdictele 
„posesorii. Pâritul nu p6te să: opună excepţiunea viliosae DOssessionis, : 
„de cât dacă reclamantul posedă chiar de la dânsul cu violenţă (nec 2, . 

» mec clam, nec precario ab adversario). o 
_” S*aii pus înainte " pentru părerea ce o combatem şi alte argumente 

nereproduse de d-l A. C. Şendrea argumente cari ati amuţit complect, 
„ netemeinicia lor fiind demonstrată. Calul de-bătae al autorilor desidenți - 
era mai cu s6mă Legea 1 $09 şi 10 de ui 43,16, în cuprindere: Dejicilur 
îs, qui possidet, sive cîviliter, sive naturaliler possideat: nam el naiuralis 
possessio ad hoc înterdictum (de vi) perlinel. Denique et si maritus 
uzori donavil, eaque : dejecta._ sit, polerii interdicto uti:. non tamen 
si colonus. Pfeifer explică lucrul ast-iel : Femeia are posesiunea juridică, 
dar legea positivă (Legea 13, $ 1, Dig..de hered. pel. 5, 3, unde'se dice 
că lemeia donatară posedă, nu pro suo, ci pro possessore) a hotărât 
că dânsa nu are -posesiunea juridică şi nu-i rămâne dar de cât posesiunea 
naturală, Posesiunea naturâlă însă ajunge pentru interdictul de zi, căci 

“şi detentorul are interdictul de care e vorba. Dar ce insemnează expre- 
siunea non lamen si colonus ? Femeia singură trebue să posede, răspunde 

„Pfeiter, căci dacă densa a arendat şi arendașul s'a. expulsat, dânsa nu 
mai are interdictul posesoriă, lipsindu-i şi posesiunea juridică și cea 
naturală.: Netemeinicia acestei: înterpretări. încercate de Pfeifer sare la 
ochi. Un lucru e sigur, anume că iemeia în casul de mai sus nu are 
posesiunea civilă, dar că dânsa are posesiunea furidică, căci Legea 1 . : 
Dig. de posses. 41, 2, pune posesiunea ei juridică (possidere ea) în antitesă 
cu posesiunea civilă (guoniam res facti înfirmari jure civili non polest). 
Posesiunea dar-naturală, de care se vorbesce în legea de mai sus, nu e 
-idențică cu simpla detenţiune, ci ţine calea-de mijloc între posesiunea 
civilă şi detenţiune. Posesiunea câvilă este: o posesiune animo domini 
si în acelaşi timp ea justa causa; posesiunea naturală, din contră, 
însemnâză, în terminologia romană, când o posesiune animo domini, dar 
nu ec:justa, causa, precum. posesiunea femeei căreia soţul i-a făcut un. 

«dar, sai posesiunea hoțului, când o posesiune derivată,. când în fine 
Simpla detenţiune. O dovadă evidentă că Pfeifer a restălmăcit expresiunea 
non tamen si colonus, resultă din. Basil. 60, 17, Cap. VII, $ 12 cor&s- 

pundător cu Legea 1, $ 9 şi 10 de zi, căci scholia adaogă acestă explica- 
"“țiune : Flic enim (colonus) alii possidel. Non enim sibi,-sed alii possidei, 

et ob id dejectus non agil. Legea. dar de mai sus relusă interdictul pose- 
soriu, nu femeei.care a arendat, ci insuși arendașului. Demonstraţiunea - 
este dar lăcută că argumentul ce se deduce în sistemul antagonist din 

1) Savigny, o. cit., 8 1, pag. 71: <Wer also ad usucapionem besilzt, besitz 
- „immer. auch în Bezichung auf die Interdicte, aber nicht ungekebhrt> 

- 7 Ă : -
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legea de mai sus citată este o poteâvă de cai, morţi. Nici legea 12 quod 
vi aut clam, 43, 24, unde se dă proprietarului şi arendașului interdictul 
când opus vi aul clam faclum atinge interesul unuia şi al celui-l'alt, nu 

„„duce la o altă soluţiune, căci interdictul guod vi repausă pe punctul 
de vedere al detictulu;, și nu e dar un interdict posesorii, aceea ce se 
vede din Legea 3 Pr. quod vi, 43, 24, unde se dice:: facto luo 
delinquentis..... 1).. | | 

„Pfeifer trage profit şi din explicaţiunea ce o dă Savigny pentru a 
„justilica poşesiunea secuestrului. Posesiunea secuestrului s'a admis după 
Savigny pentru ca să se întrerupă usucapiunea începută. Este dar în 
cestiune petitoriul și nu posesorul, căci schimbarea causei posesiunei 
are efectele sale numai în cât privesce posesiunea pentru usucapiune 
(Compar. Cursul de Prosedură civilă, pag. 341). Obiecţiunea e netate- 
meiată. Posesiunea derivată a secuestrului s'a admis nu pentru întreruperea 
usucapiunei, ci, din contră, pentru a 'se exclude USucapiunea, aceea ce 
resultă din Legea 17 $ 1 deposit;, unde se dice: ut neulrius possessioni 
îl tempus procedat. Posesiunea dar litigi6să nu se numără pentru a se 
determina dacă partea câştigătâre a posedat mai mult timp în cursul 
ultimului an 2). 

Teoria dar, în contra căreia ne ridicăm, nu are pentru dânsa nici 
un argument serios. Putem cita o mulțime de texte din cari resultă 
lămurit că numai acela care posedă animo domini, adică unimo sibi 
habendi, are interdictele posesorii. Așa se pune chiar în Basil. 50, 3, 73, 
interdictul. posesoriă în relaţiune exclusivă cu vindicaţiunea : Quando 
de possessione movelur aclio..., îs vincil, qui -nec vi nec clam nec 

“precario possidel; et deinde aul salisdat et suscipil rivindicalionem, 
- aut non . satistad el possessio ad alterum, transfertur. După posesorii 
vine dar ca o consecuență sub-ințelesă petitoriul, Acestă asociaţiune de idei între. posesorii şi petitoriti dovedește că ocrotirea posesiunei nu e de cât o complectare necesară a ocrotirei proprielăţei 3). 

Dar uitarăm casui emfiteusei, etc, trebue să “ reparăm omisiunea. 
Savigny enumără patru casuri de posesiune derivată : emfiteusa, superficies 
amanelul, usufructul. Posesiunea emtiteutului nu 6 O furis possessio, şi O corporis possessio. Pretorul a întrodus la, început pentru superficies un interdict quasi-posesoriu (formula vorbind, nu de posidere, şi de frui), la care s'a alipit mai pe urmă adoptarea unei posesiuni corporale ca „aceea. a emiiteutului +): Posesiunea derivată e o excepţiune care nu se pâle _ întinde prin interpretare. | , De 

O. ultimă observare înainte de a termina prima parte a studiului. nostru. Acţiunea posesorie este ea admisibilă între coproprietari şi comunist? D-l A. C. Șendrea răspunde: «Coproprietarul unui' lucru indivis pâte să exercite acţiunile posesorii pentru întregul obiect indivis, şi aci apare iarăși în mod destul de evident dilerența ce există între posesiunea pentru a . ” a. 

1) Savigny, edit. Rudor/F o „căt, ag. 79, şi | N ; op. cil. pag. 63—605; Pace Perdele: II, $ “Zu Parade 21 Prien, Windscheid, Pandecten, | 148, nota 12; Iherf , : 2) Rudor]i, Anhang, Îa S7, a-i „eriig, , Se ci a pag. 10, > ) Zhering, op. cit., pag. 80. „n 4) Bruns, op. cit, pag. 9 şi-16, . -
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interdicte şi posesiunea pentru usucapiune. Coproprietarul, care nu pâte 
"usucapa lucrul comun (neavând animus doinini), p6te însă să-l pos6dă; 

pentru interdicte şi să exercite prin urmare acţiunile posesorii» (Curs de 
Procedură, civilă, pag. 317, $ 338). Dar esact să fie 6re că coproprietarul 
are acţiunea posesorie necondiţionat și în tâte casurile 2. Adevărul este: 
din contră, că daca comunitatea e recunoscută, acţiunea posesorie e nead- 
misibilă. Numai daca unul din comuniști face act de posesiune: esclusîvă, 
se dă celor-l'alţi comuniști acţiunea. posesorie, pentru a se apăra în contra 
usurpaţiunei. In asemenea cas usurpatorul a schimbat detenţiunea sa 
într'o posesiune civilă, negând. dreptul 'celor-Valţi comunişti,prin acte de 
„resistenţă la exerciţiul dreptului lor. 

Savigny este un Gothe al jurisprudenţei. Stilul s&ă e simplu, clar, 
intuitiv. D-l fivier 1), ilustrul profesor al facultăţei de drept din Bruxelles, 
recunosce că, cu (6tă literatura din cale afară umflată a posesiunei, 
teoria marelui jurisconsult german asupra posesiunei derivate a rămas . 
neîntrecută. Mulţi s'aii încercat să îacă mai bine de cât Saviguy, dar 
nici unul n'a isbutit. Acesta ilustreză mai .bine de cât ori-ce cuvintele 
poetului citate în prefața” cărței d-lui A: 0. Şendrea : - 

La critique est aisc, Lart est dificile, ” - -i 

IL. 7 
Care este soluţiunea de dat 'cestiunei nâstre din punctul de 

vedere al dreptului vechii al ţărei? 

____ Trecerea de la dreptul roman la vechea n6stră legiuire e. în multe 
priviri interesantă. Vom resuma; ca să punem lucrul și mai bine în lumină, 
teoria romană expusă în secţiunea precedentă. Deţinâtorul alieno nomine 
nu are interdictul posesorii. Dânsul pâte exercita interdictul posesoriii 
numai dacă tăgăduesce dreptul celui de la care ţine posesiunea, prin acte 
de resistență la exerciţiul dreptului acestuia. Acestă schimbare a causei 
posesiunei, care e prevădută și de art. 1858 No. 2 al codului nostru 
civil în vigore, produce efectele sale, nu numai pentru posesiunea ad 
usucapiendum, dar şi pentru posesiunea ad înterdicta. Aceea ce resultă 
din legea 13 de ai et de vi armata, unde se dă arendașului, care a 
schimbat causa posesiunei. sale în chipul arătat mai sus, tocmai înter- 
dictul unde vi, adică un înterdict posesorii. Posesiunea dar care se exer- 
cită nu sub nume de proprietar, se cuvine aceluia în numele, căruia se 
Stăpânesce. Posesorul nu.pâte să cedeze - posesiunea sa deţinătorului de 
cât în certe casuri de posesiune derivată anume (emiiteusa, superiicies, 

amanet, precarium,-secuestru). Detenţiunea se pole ea preface în pose 
siune juridică prin bună învoire şi în alte.casuri anal6ge? Contrariul se 
notărăsce în legea 10 de possess. şi în legea 35 $ 6 usurpat, legi după 

i iunei i i locatarul cari se pâte. adăoga locaţiunei un precariurm, dar numai așa ca 
(arenda) să deţină, nu însă ut possideret2). Demonstraţiunea dar este 

- ivier, in Holtzendorffs Reshislexikou, V. Abgeleitater Besitz, 

2 De op. cit. oa 11. În secţiunea precedentă m'am luat în grabă după 

D-l 4. C Şendrea şi am dis că Savigng admite aceste patru casuri de posesiune deri- 

vată: 19; usufructul, 2 emfiteusa, 30 amanetul şi 4% secuestrul, Usufructul însă nu e 
. ? 2 7 , , . E ,
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făcută că ocrotirea. posesiunei' nu se întinde asupra drepturilor personale, 
Posesorul: de rea credinţă are și el interdictul posesorii. Pâritul nui pote 
opune excepţiunea viliosae possessionis de cât dovedind că reclamantul 
posedă chiar. de la dânsul (pâritul) vi, clare, precario. | 

Teoria acesta a renăscut ca: un Phoenix-din cenuşe în urmarea 
„recepţiunei dreptului roman. Cu acestă vcasiune dânsa s'a încrucişat, în 
Francia mai puţin de cât în Germania cu “elemente eterogene. Marii 

„juriști irancezi din secolul XVI se fereaiă să r&stălmăcescă textele romane. 
"- Donşii cereai pentru admiterea acţiunei posesorie o posesiune GHâno 

- domini. Casurile de posesiune derivată erai: în ochii lor ceasuri excep- 
ionale. Esclusiunea locatarului și a celor-l'alţi deținători alieno nomine 
trecea de dogmă admisă de toţi. Interdictul aut possidetis se numea: 

“complainle şi. posesorul. summariissimum,. de care' vom vorbi mai 
pe urmă, recreance. Posesiunea anală cerută pentru complainte era după 
Cujacius- un usus odernus. Cu privire la posesiunea drepturilor, sa 

- admitea. proposiţiunea. că numai posesorii de drepturi real6 ati acţiunea 
“posesorie, Se îăcea o excepţiune în' cas de gonire din posesiune (in opo- 
sițiune cu o simplă turburare), executată cu violență, dânduise în casul 
acesta şi deţinătorilor alieno nomine (precum: arendaşului și creditorului” - 
antichresist), deposedaţi- prin violență sait ocupaţiune clandestină, o 

„ acţiune posesorie pentru a redobândi posesiunea pierdută (reintegrande), 
acţiune isvorită din dreptul canonic.: Cujacius credea că, legea canonică 
a reprodus principiul roman, că interdictul unde vi nu e un interdict anal. 

„ Axiomele de mai sus se sancţionză expres prin ordonanța din 1667 
„a lui Ludovic XIV, în titlul XVIII, Des complaintes. et reintegrandes, 

în articolele 1 şi 2: =[. Si aucun est trouble en la possession et jouissance 
d'un heritage, d'un droit. rel, ou universălite de meubles, qu'il possedait 
publiquement, sans violence ă aulre tilre que de Jermier ou possesseur 
precaire, peut dans lance du trouble former complainte en cas de sai- 
sine ou de nouvellet6. contra celui, qui lui a fait le trouble. II. Celuy 
qui aura 616 d6poss6d6 par violence ou voie 'de fait, pourra demander la 
reintegrande par action civile et ordinaire, ou . extraordinairement par 
action criminelle». „i N ! | 

„__ Tradiţiunea romană, - cruțată de dintele timpului în -Francia, avea 
din contră, o sârtă mai spin6să în Germania: la cursul secolului XVII și 
XVIII se născu aici “așa numita aclio spolii în oposiţiune cu iinterdictul 
unde vi al dreptului roman: Aclig spolii sensu -striclo est condiclio- 
ez canone, omni cujunsque rei possessione înjuste privato compelens 
contra ejuisdem possesorem ut restituatur. Acţiunea acâsta se putea porni 

„Du numai în cas de gonire din posesiune. (înterdiclum recuperandae 
POssesstonis), dar şi în cas de: simplă turburare (interdictum relinendae 
POssesstonis) și competea după părerea domnitâre şi deţinătorului. alieno- 
nomine, precum arendașului. Interdictul uts possidetis al dreptului roman 
era şi el supus unei preiaceri analâge. Aşa numitul DOssessorium sum ma- Tiissimum lua locul interdictului uţi possidelis. Actor era ori-ce deţinător 
un cas de posesiune derivată, Usufructuarul. are o juris guasi possessio, dar el nu are posesiunea ipsius rei. Puchta admite numar . două casuri.. de posesiune derivată. (jecuesteul ŞI amanetul), Savigi7 patru casuri (secuestrul, amanetul, emfileusa, preca-: . ) Bi “15 în fine cinci casuri (secuestrul, amanetul, emfiteusa, pracarium şi superficies).. 

+
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(și arendașul). Pârit putea să fie ori-cine turbura posesiunea, îie că dânsul 
„avea saii-nu posesiunea pro suo. T6te lucrurile corporale și necorporale 
(drepturile), “mobile și imobile, se puteaii lua în stăpânire, Reclamantul 
„avea -să dovedescă actele cele mai recente de posesiune din parte-i şi 
turburarea. Pâritul nu putea.să opună excepţiuneu viliosae Dossessionis, 
căci pentru acesta “i era deschisă numai calea posesorului ordinar, adică - 
a petitoriului (actio: Publiciana). Doctorii .admiteaii şi posesiunea drep- 
turilor personale și a drepturilor de stat: Zi jure personaruim, Qquod 
quidem statu aliquo nititur, neminem facile putamus fore, Qui quasi 

„ POSsestonis nolionem negare sustinealt. 
Regăsim în parte aceleași idei în codul Calimach, idei insă cari ati 

lost în curând isgonite prin ideile rusesci coprinse în Regulamentul organic. 
Reclamările intemeiate pe sinete şi vexele (cambii) eraii (în Moldova), 
în urmarea acestei înriuriri eterogene, afară de trei casuri, de căderea 
administraţiunei. Cât pentru cuntractul de arendare saii închiriare, se 
păziaii următârele regule : Punerea în lucrare a contractului şi prin ur- 
mare și condiţiunile coprinse în el, precum de exemplu predarea lucrului 
la care contractantul se îndatoresce, respingerea insovolnicescelor întin- 
deri, punerea lucrului în statu guo erai de competență ramului admi- 
nistrativ, iar cererile de desființarea contractului și pretenţiunile iscate 
din călearea condiţiunilor contractului se cuveniaii ramului judecătoresc. 
Aruncăm. un v&l asupra acestor rătăciri şi ne: întircem la codul Calimach. 

Judecarea acţiunilor posesorii e, după acestă legiuire, de căderea 
tribunalelor şi nu a administraţiunei ($ 420). Posesiunea corporală a - 
lucrurilor presupune animus- domini ($ 407). Deţinătorul, care în numele 
altuia iar nu-întru al săi ţine vre un lucru, n'are.nici un titlu puternic 
spre a lua acest lucru în stăpânirea sa ($ 418). Posesiunea dar a ama- 
netarului, a precaristului, a secuestrului e exclusă, Posesiunea drepturilor, 
din contră (in ' oposiţiune” cu posesiunea corporală), capătă în dreptul 
Calimach o regulare respundând tradiţiunei germane. Art. 410 al codului 
Calimach (coniorm art. 310 austriac) hotărasce în adevăr: <Tâte lucru- 
rile trupesci şi: netrupesci, prin cari se îace legiuită negociaţintne, se pot 

lua în stăpânire». Sunt dar excluse drepturile: de stat și de familie, ger 
sele neputând îi obiectul unei legiuite negociaţiuni. Se, deduce o a doua 

excepţiune din noţiunea posesiunei. „Nu este posibilă . de cât posesiunea 

drepturilor cari permit o ezercilare repelilă şi continuată a coprinsut ui 

lor. Imposibilă dar e posesiunea drepturilor cari se consumă, se, s ing, 

prin 0 singură exercitare (drepturile de împrumut, cumpsrare, rep ul 

la daune-interese, etc.). Amanetul nu se pâie poseda, căci iacu ale e 

înstreinare, are constitue esenţa. sa, se consumă prin 0 singur ir 
buinţare. Servituţile, din contră, permit o exercitare continuă a cop n 

sului lor si stai în consecuenţă. sub ocrotirea. posesiunei. Ori-ce a i 

mărginire a posesiunei drepturilor ar îi contrarie legei, .care dice în or 

meni de tot generali ($ 410):. «T6te lucrurile... netrupesci... se p irep- 
în stăpânire». Legea dar însoţesce o guas? possess10 nu numai i pr 

turile reale, dar și cu drepturile obligatorie sait personale ( o.ex E P U 

cu dreptul resultând din locaţiune), destul numai ca - să lie vor iei ha 

prestaţiune durabilă şi periodică. Acţiunea .posesorie se pole 1 E 
numai în contra turburătorului, nu în. contra terţiului. Prescripţi
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anală e streină legiuirei Calimach, precum 'i-e necunoscut și principiul 
- spoliatus ante omnia vestiluendus est (ezceplio- spolii). Excepţiunile 
resultând din drepturi asupra lucrului sunt neadmisibile. Pâritul pote să 
opună excepţiunea viliosae possessionis numai aceluia care posedă chiar 
de la dânsul zi, clam, precario. Numai turburarea și gonirea: din pose- 

"“ siune pâte să dea loc la o acţiune posesorie ($$ 442 și 450, conform. 
art. 339 şi 346 austriac). Vechiul possessorium sumimariissimum e 
inlocuit prin disposiţiunea că in cas de îndoială asupra posesiunei are «să 
se încredinţeze lucrul- de pricină în păstrarea judecătoriei saii a alt-cuiva 
până când se va cerceta şi hotări pricina pentru stăpânirea lucrului» 
($ 451). Acţiunea resultând din proprietatea presupusă, actio Publiciana, 
se întemeiază pe posesiunea ad usucapiendum şi nu e dar.o acţiune 
posesoiră ($ 488, conlorm art. 372 austriac 1). 

” Din cele de mai sus se vede lămurit că idea posesiunei obligaţiu- 
nilor era o idee familiară codului Calimach. Acesta este,. după Savigny 
şi alţi autori, o 'păcătuire nu numai în contra principielor romane, dar 
chiar în contra adevărului absolut, o monstruositate, quadratura cercului. 
Voința, se dice, e obiectul obligaţiunilor şi voinţa e prin esenţa ei liberă 
şi nu se p6tu dar poseda. IVindscheid, Brins, Randa 2) cred, din contră 
că, din punctul de vedere al principielor și al consecuenţei. juridice, nu 
este nimic de dis în contra ideei posesiunei obligaţiunilor. Dacă putem 
să supunem voința, în drept, prin obligaţiune, de ce să nu o putem 
supune,' de fapt, prin posesiune? Posesiunea: drepturilor nu e, . după 
aceşti autori, consecuent desvoltată în dreptul roman. Idea, care s'a des- 
tăinuit Romanilor întrun chip întunecos şi numai cu privire la dreptu- 
rile reale (servituţi, usuiruct), idea posesiunei drepturilor (Rechtsbesilz, 
Juris quasi possessio), trebue întinsă și asupra drepturilor personale. 

Majoritatea autorilor germani totuși mărginesce idea posesiunei drep- 
“urilor numai la drepturile reale și la acele drepturi de origină germană, 
cari: sunt legate de posesiunea și folosința pămintului (Reallusten, Recht 

„der Palriwmonialgerichisbarkeil, Recht an eimer geistlichen P/riinde 3). 
Acesta este credem de aprobat. 'Trebuința ccerotirei posesiunei se simie 

“mult mai puţin la drepturile personale de cât la cele reale, In contra 
vătămărei dreptului personal ai acţiunea din contract, care te ocrotesce 
în de-ajuns, Se invâcă, este adevărat, mai multe legiuiri, cari acordă 
arendașului, comodatarului, etc. acţiunea posesorie (precum legea pru- 

  

„„Î V- Bruns, op. cit., $ 52, pag. 456 urm; Randa, Der Besite, edit. II, 8.24 pas. 515 urm., $ 7, pag. 254, şi $ 6, pag. 103; Stubeurauch, Das allgemeine burger- 
liche gesetzbuch, asupra $ 3V9 urm. codul-austriac. Randa recunâsce şi posesiunea 
locatarului, a  comodatarului, a retenționistului, posesiunea obligaţiunilor industriale 
(bine înțeles din punctul de vedere al legel austriace). Dânsul tăpăduesce însă posesi- 
unea secuestrulul (a administratorului judiciar), lucrul . secuestrat fiind în cursul proce- 
sului extra” Comntercium, dar admite în schimb posesiunea dreptului de a secuestra al aceluia csre reclamă secuestrul. Dar posesiunea obligaţiunilor e viii combătută de alți autori. Koc/ o tăgăduesce pe rnoliv că nu e posibilă o „vătămare violentă, clandes- 
tină, precară, a drepturilor personale, refusul prestaţiunel neimplicând o violenţă. Alți! vor să identifice posesiunea cu vechiul Geere (saisine) a. dreptulul german. La fie- care pas dal peste o altă controversă. Anarchia părerilor. e complectă. * - 100, cip? Windscheid Pandecteu, Il ; Bruns op. cit, pag. 480 urm, Panda, op. et 

3) V. autorii citați de Banda, op. cit, Ş 24, pag. 537, nota 34.
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sescă, legea saxonă, legea cantonului Ziirich), dar sunt şi alte legiuiri 
cari constinţese sistemul contrariii, precum legea franceză, cu care ne 
vom ocupa mai pe urmă, legea italiană, care vorbesce numai de pose- 
sori de drepturi reale (art. 694), legea olandeză, care hotărăsce expres 
(art. 612): «Locatarii și acei cari deţin pentru altul nu pot intenta 

„acţiunea posesorie» şi legea engleză, după care arendașul nu are aşa 
" numita assise, adică sezina saii acţiunea posesorie. A 

- “ Val6rea dar a desvoltărei, pretinse logice, ce sa dat de dreptul 
canonic (decretele relative la acâsta cad în secolul XII şi XIII) quasi- 
posesiunei, e cel puţin îndouelnică. Antecedentele sunt cheia pentru solu- 
țiunea problemelor viitorului ; dar istoria teoriei posesiunei în o: mare 
parte a Europei nu cun6sce antecedente esenţiale diferite de tradiţiunea 
romană. Şi dar, dacă ne reprezentăm chaosul care a domnit în Germania 

- în ultimele secole, chaos care există acolo şi astă-di încă cu tâtă admi- 
-„rabila docrină a lui Savigny, dacă comparăm cu acâsta desvoltarea armo- 

nică și consecuentă a teoriei posesiunei în cele-Palte țări occidentale, ne 
vom gândi de dece ori 'nainte de a părăsi calea ce o urmăm de (ecimi 
de ani sub conducerea Franţei, și a ne reîntârce la punctul de vedere 
invechit al codului Calimach, care a î6st de altminteri de fapt pururea 
contrariat prin fără-de-legile administraţiunei. . 

III. 

Care este soluţiunea de dat cestiunoi din punctul de vedere 
Ă al dreptului nostru în vigore. 

7 

Posesiunea ar trebui să fie obiectul titlului care „trateză despre 
«bunuri» și nu al titlului care se ocupă cu <prescripţiunea». Clasificarea 
dar a codului Napoleon și a codului nostru civil provâcă critica. După 
acestă clasiticare s'ar putea crede că nu există altă posesiune de cât: 
aceea pentru a prescrie. Posesiunea însă e un fapt nedespărţit în ge- 
neral chiar de dreptul privat-şi de dreptul public, un îapt care are o 
însemnătate imensă, un fapt care se arată pretutindeni în viaţa juridică, - 
care e un rival, un Sosius al dreptului. Posesiunea e garantată prin 
acțiuni speciale şi j6că un rol în dobândirea îructelor, în sezina ereditară, 
ete. Posesiunea e o stare de fapt, care implică posibilitatea unui drept. 
Exercitarea continuată de lapt:a coprinsului unui drept _real, domnirea 

“ de tapt asupra unui lucru, corespundătâre cu domnirea de drept, e po- : 
sesiunea. Densa dar aparţine dreptului asupra bunurilor: dorit | NE 

Neajunsurile unite cu o clasificare greșită sai mai inăsprit la noi 
prin aceea: că nu s'a reprodus complect sistemul legiuirei iranceze. 
Răul de sigur nu e așa de mare, cum Sar. părea, căci prescripțiunile 
privitre la posesiune ale codului Napoleon, pe cari legea n6str ra 
reprodus, repausă pe ordonanța din 1667, care a consacrat mai „mute 
articole. acţiunilor posesorii, și nu se pote dar tăgădui că pese ln 
pentru a prescrie a codului civil e aşa dicând un resumat ce a trezit 
posesiunea pentru acţiunile posesorii; dar o lacună exist ADP viniei 
versele aii joc liber. Se susţine în consecuenţă. de unii că ar sesiunea 
urm. ai în vedere numai posesiunea pentru a prescrie ŞI et Prticole că 

„Pentru acţiunile posesorii. Nu se pâte dar deduce din aces
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acţiunea -posesorie compete numai acelui care are posesiunea anală și 

cu titlul de proprietar. Dar, chiar de sar admite contrariul pentru po- 

sesiunea corporală, cu nimic nu se dovedesce că aceeaşi regulă se aplică 

şi. quasi-posesiunei, adică posesiunei drepturilor. Art. 1846 hotărăsce din 

contră în termeni de-tot generali: <Posesinnea e, deținerea unui lucru 

sati folosirea de un drept, exercitată de-noi înşi-ne sati de alţii în numele 

nostru». Posesiunea dar a drepturilor e o regulă generali aplicabilă nu 

“numai drepturilor reale, dar şi celor personale 1). Aceea ce e şi mai 

hotărâtor este că în codul. nosiru de procedură civilă nu se găsesce o 

disposiţiune ca aceea a art. 23: proc. civilă iranceză în coprindere: 

"«<Acţiunile posesorii “nu vor îi admisibile de cât ducă dânsele vor îi 

formate, în anul turburărei, de către acei cari de cel puţin un an erai 

în posesiune pacinică, exercitată de dânşii saii în numele lor, cu titlul 

neprecariii». _ o - . | 
Nimie.nu pâte să fie mai neexact de cât acestă argumentare, şi din 

cele trei idei, pe cari densa se reazimă, nici una nu e întemeiată. Ajunge 

cea: mai superficială cercetare ca să spulberăm prima parte a raţiona- 

mentului. Argumentul tras din clasificarea ce s'a dat posesiunei în 
sistemul codului nostru nu are. absolut nici o valâre: Regula că bună 
“credință se presupune (art 1899 cotul civil) e edictată cu. privire la 

__ preseripţiune; dar totă lumea admite că dânsa e o regulă generală şi 
__neprimitâre. de nici o mărginire. Schimbarea apoi a causei posesiunei 
se.pune înainte-în codul nostru în titlul consacrat prescripţiunei; dar 
legea 12 Dig., devi et de vi armala Gă arendașşului, care a schimbat 
causa posesiunei sale, interdictul ude vi, adică o.acţiune posesorie. 

- Adevărul dar. este că posesiunea pentru usucapiune are multe puncte 
de asemănare, de contact, -cu - posesiunea -pentru “acţiunile. posesorii. 

“Art. 1846 coprinde o definiţiune generală a posesiunei: «Posesiunea este 
deținerea unui lucru sati iolosirea de un drept, exercitată una și alta de 
noi înşi-ne, adică cu titlul de proprietar (arg. art. 1854: şi 1855 codul 
civil), saii de altul in numele nostru». Deţinătorul dar alieno nomâne nu 
posedă şi consecuenţa este că dânsul nu are acţiunea posesorie. Art. 

__ 1864 codul civil: stă într'o relaţiune şi mai strînsă, cu acţiunile posesorii,- 
- căci dânsul: menţionză posesiunea anală,' pe care art. 2243 corespuu- 
dător al codului Napoleon a derivat'o din prescripţiunile ordonanţei din: 
1667, privitâre la acţiunile posesorii. - N | 

Smulgeţi art. 1864 citat, care vorbesce de posesiunea anală, din.- 
legământul săi „cu acţiunile posesorii.şi densul nu mai are nici un sens. 
Regula insă supremă de interpretare este că legiuitorul trebue presupus 
înțelept. Conclusiunea dar care: se impune este că trebue să recurgem la 
art. 1864 codul civil ca să umplem lacuna ce a lăsat'o procedura n6stră 

- civilă care atribue acţiunile posesorii judecătorilor de oc6le. 
A oua parte a argumentărei e tot aşa de puţin conchidătâre ca 

cea dintâi. Reese, se pretinde, din art. 1846. codul civil că posesiunea 
drepturilor (JuriS guasi possessio) nu trebue mărginită la drepturile reale, 
de '6re-ce art. 1846 citat-e conceput. în termeni de tot ' generali. Dar e 

  

1) V: Randa op.-cit $ 24 nota 1 şi 4 | aa Ă si) - , şi 47. Părerea lui. Panda (in acelaşi sens. 
Bruns) se reapropie de aceea alui 'Zroplong de care am vorbit în deține 

> 
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clar că art. 1846 citat trebue combinat cu art: 1853 şi 1854 codul civil, 
Art. 1846 citat vorbesce de folosinţa de un drept exercitată de noi înşine 
sai de altul în-numele nostru. Arţ. 1853 ne învaţă că expresiunea «noi: 

„ înşine» e sinonimă cu formula «sub nume de - proprietar». Art. 1853 
adaogă că pers6nele cari posedă în numele nostru şi dar-nu pentru dânşii 
sunt. tocmai locatarii,” depositarii, usutructuarii, cari dar nu ai acțiunea 
posesorie. Usulructuarul are acţiunea posesorie numai pentru apărarea, . 
usuiructului săi ; dar el nu pâte să 'se prevaleze de posesiunea sa pentru: . 
a converti dreptul săi la un simplu desmembrământ în. un drept integral * 
de proprietate, Posesiunea drepturilor e o excepțiune anume: prevădută 
de -lege în interesul servituţilor, adică al drepturilor reale, excepţiune care .. 
nu_se pote întinde la alte casuri. Art, 56 No..4 al legei din 9 Martie 
1579. hotărasce în adevăr :. «Judecătorii de oc6le vor judeca : 4) reclama-- 
țiunile pentru exerciţiul servituților, pentru zidurile și șanțurile comune, 
pentru distantele de construcţiuni şi plantaţiuni de observat», Servituţile 
dar personale (usutruct, us, abitaţiune) purtând asupra unor imobile cor- 
porale nesc6se din comerciii, servituţile reale (legale şi convenţionale) şi 
drepturile de us asupra apelor nealcătuind o dependenţă a domeniului 
public (drepturile de us asupra obiectelor făcând parte --din domeniul 
public stati sub ocrotirea acțiunilor posesorii chiar între particulari, numai 
dacă “sunt reclamate ca accesorii ale unui drept privat sati în virtutea 
unei concesiuni sai a unei simple toleranţe administrative) pot da loc la o 
acţiune posesorie. Servituţile continue dar neaparente și servituţile discon- 
tinue nu pot să întemeieze o acţiune posesorie, dânsele fiind o [olosinţă de pură 
toleranță (argumentul art. 624 codul civil). Ne reintârcem totuși cu privire la 
aceste de pe urmă servituţi la regula, daca presupunerea 'de precaritate sai 
toleranţă dispare. adică daca reclamantul înfăţişeză un titlu constitutiv 
de servitute emanat de la proprietarul fondului servient sai de la autorii .. 
acestuia. Mai îndoelnică e cestiunea.. dacă şi: cele-lalte. drepturi reale . . 
imobiliare sunt primitâre a forma obiectul unei acţiuni posesorii. Numărul - 
acestor drepturi s'a: micșorat considerabil în iaimâsa n6pte de 4 August, 
în care pieriră tâte drepturile feudale. Francezul ride de - posesiunea 
drepturilor ieudale germane (Heallasten Recht der Patrimonialgerichts- 
barkeit, Recht an einer geistlichen Priinde).. Însăși. rentele (şi cele per- 
petue). sunt la noi mobilisate (art. 474 codul civil). J urisprudenţa iranceză 
dă şi emtfiteutului acţiunea posesorie; unii autori însă cred că emliteusa - 
nu constitue un drept real imobiliar. Retenţionistul nu are acţiunea 
posesorie, dreptul de retenţiune neconstituind un drept real în sensul 
complet: al cuvântului. .. . - | _ , , 
ob Bta dar mai presus de ori-ce îndoială că în sistemul legei n6stre 

calea acţiunilor posesorii e deschisă, nu tutulor posesorilor de drepturi, 
ci numai posesorilor de drepturi reale. Insăşi. autorii, cari. deduc din 
art. 1846 citat (art. 2228 francez) .ideea că obligaţiunile. se. pot poseda, 
recunosc că posesorii de drepturi personale (obligatorii) nu aă acţiunea 

posesorie. Zroplong de exemplu crede,în oposiţiune cu jurisprudenţa şi 

cu toţi autorii, că dreptul francez nu exclude posesiunea obligaţiunilor, ar 
acâstă posesiune nu are nimic de comun cu posesiunea pentru acţiunile 

posesorii. «Dacă, dice dânsul, posesiunea care se chiamă exclusiv naturală .. 

“nu are puterea de a. prescrie,.ea are alte efecte civile, pe cari „legea
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civilă le recunâşte. Arendașul, care posedă cu titlu precariii, pote să facă 

să se reprime furturile, daunele aduse posesiunei sale, şi legea,. îi dă, dacă 

nu acțiunea posesorie, cel puţin o acţiune personală». Acelaşi autor recu- 

n6sce apoi că «art. 1725 codul Napoleon (art. 1426 român) nu legitimeză 

din partea. arendașului o acţiune posesorie. căci ori-ce desbatere asupra 

posesorului presupune o pretenţiune la un drept asupra lucrului 1, 

'Turburarea constitue ea un simplu fapt? Arendașul are o acţiune perso- 
nală (art. 998, 1426, 1428 codul civil) și nu acţiunea posesorie. Turburătorul 
pretinde el un drept asupra lucrului (posesiunea anală)? Arendaşul trebue 
să însciinţeze pe locator (art. 1428 codul civil), şi el nu are dar nici în 
casul acesta acţiunea posesorie. D. A. C. Șendrea așeză teoria sa contrarie 
sub scutul -art. 1426 codul civil (op. cât., No 317), care o răstârnă. 

Nici o dată nu sa întrebuințat o armă întru apărarea unei cause care 
_să se întârcă cu un efect mai dărimător în contra celui care o mântuesce. 

_ 'Trecem.-la ultima “parte a argumentărei pe care o combatem. Intru 
cât, dice-autorul disident, nici un articol din Procedura civilă nu repro- 
duce regula art. 23 Proc. civilă iranceză, care cere pentru acţiunile 
posesorii o posesiune animo domini saii «ă titre non prâeaire», întru 

atâta nici noi nu.o putem cere. Premisa e, cum vom arăta îndată, 
absolut neexactă. Dar, chiar dacă am: admite că art. 23 proc. civilă 
îranceză nu are un ecuivalent în legiuirea n6stră, nu am' trebui 6re să 
recurgem, îis la.dreptul: roman, fie le cel francez, ca să umplem lacuna ?. : 
Atât în dreptul roman cât şi în cel îirancez, nu e posesor de cât acela 
care deţine lucrul cu: titlu de proprietar. Dar legea n6stră nu e mută - 
Cum se presupune, ci din contră, î6rte semnilicativă și hotărâtâre, căci 
art. 56 al legei judecătoriilor comunale şi de ocâle atribue judecătorilor. 

" de oc6le judecarea acţiunilor posesorii şi adaogă : In tâte aceste casuri, 
dacă se va contesta vre-uneia din părţi însuși dreptul de proprietate sai 
titlu - constitutiv al servituţei, judecătorul de ocol nu va statua- de cât 

- asupra cestiunei de posesiune, îără ca acesta să prejudice iondul chiar 
„al dreptului». Posesorul dar se pune în relaţiune exclusivă cu petitorul, 

“Proprietarul are două căi : calea petitorie și cea posesorie. Dacă dânsul 
alege calea posesorului, judecătorul de ocol ars să statueze numai asupra 
cestiunei de posesiune. Acţiunea dar posesorie nu compete de cât 
posesorului anîmo domini, căci deținătorul alieno nomine nu are acţiunea 

petitorie. Judecata posesorie prejudecă numai cestiunea posesiunei, nu 
însă însuși fondul dreptului. Posesorul dar constitue o cestiune prejudi- 
cială, care formeză obiectul unei judecăţi prealabile. Art. 25 proc. civilă 

_îranceză exprimă aceeaşi idee, oprind cumulul posesorului şi al petitorului. 
Posesorul avea şi la Romani însemnătatea .unei cestiuni prejudiciale. 

- Dar, o repetăm, numai posesiunea anală stă sub ocrotirea acţiunilor 
posesorii.  Cerinţa. posesiunei anale noi nu o deducem prin analogie, 
densa îiind formal stabilită de lege (art. 1864 codul civil). Posesiunea 

| anală e o inovaţiune irânceză. Pentru interdictul uti possidelis ajungea 
posesiunea în momentul litigiului, Nu se cerea dar o posesiune -de un an 

ȘI O qi. Bigot Prâameneu explică lucrul ast-iel: «La regle de la posses- 
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sion annale est la plus propre pour maintenir lordre public. C'est pen- 
dant la revolution d'une annce que les produits d'un an ont ât6 receuillis; 
cest pendant une pureille râvolution qu'une possession a pris un carac- 
tere qui empeche de la contondre avec une simple occupation». - 

Pâritul însă pote el să conteste admisibilitatea acţiunei posesorie 
pe moliv că densa nu a îost introdusă în anul turburărei? Mare este 
deosebirea între o simplă turburare și gonirea din posesiune. Posesorul 
gonit nu mai pote apuca calea posesorului, dacă a lăsat să trecă un an 
şi o (i de la gonire, căci îi lipsesce -posesiunea anală. Cestiunea dar de 
mai sus presintă un interes numai pentru casul de simplă turburare. 
Prescripţiunea de un an de la turburare 'şi are isvorul s&i în L. 1 pr. 
Dig., uli possidelis, 43, 17: Jatra annum, quo primum experiundi potestas 
fucrit, agere permiliam. Procedura civilă iranceză hotărăsce în conse- 
cință (art. 23): «Les actions possessoires ne seront -recevables qu'autant 
quw'elles auront 6t6 formâes, dans Pannee du trouble, par ceux qui, depuis 
une annde au moins, 6tait en possession paisible par eux ou les leurs, 
a titre non prâcaire» (Conform art. 694 codul civil italian și 614 codul 
civil olandez). Legea n6stră (art. 1851 codul civil) cere şi dânsa pentru 
usucapiune şi pentru acţiunile posesorii o posesiune neturburată. Când 
posesiunea este ea a se considera ca turburată? Art. 2229 codul Napo- 
leon (care e anterior procedurei civile îranceze), corespundător cu art. 
1851 al codului nostru civil, reproduce, întrebuințând numai alţi termeni, 
ideia exprimată în ordonanța 'din 1667, că viţiul de violență e purgat 
prin o folosinţă pacinică continuată în curs de un an cel puţin. O altă 
întrebare este dacă pâritul -pâte să opună excepţiunea că cestiunea este 
deja legată po calea petitoriului? -Răspundem că nu, căci presiimţiunea 
că acela care a revendicat a renunţat ia acţiunea posesorie, nu se pote 

admite fără o anumelege. Art. 26 proc. civilă iîranceză coprinde o excep- 

țiune streină dreptului nostru. e - a 

Teoria dar a legei nostre cu privire la posesiune este aprâpe iden- 

tică cu cea franceză. Acţiunile posesorii sunt excluse în cas de turburare 

sai deposedare purtând asupra unor lucruri mobile. En 'Țait de meubles. 

possession vaut lilre. Acţiunea posesorie e posibilă numai în cas de 

pierdere saii de furt. Quasi-posesiunea nu se aplică de cât la drepturile 

reale imobiliare de cari sa vorbit mai sus. Creanţele, cu' excepţiunea 

celor constatate prin titluri au porteur, nu sunt primitâre nici de pose- 

siune nici de quasi-posesiune.. | , Ia a 

Dar se întrâbă dacă-se cere o posesiune anîmo domini şi în casul 

unei deposedări executate cu violenţă sai a unej.ocupaţiuni clandestine ? 

Există sati nu o deosebire în acâstă privire între complainte şi reinte- 

grande ? Principiul spoliatus ante omnta: restiluendus est este el iami- 

liar legei n6stre ? Posesiunea cu titu de proprietar nu e cerută în cantonul 

Geneva în cas de posedare.. prin. violenţă (V. art. 261 proc. geneveză). 

621: 

II 

Legea n6stră, din contră, nu face nici o deosebire între reintegrandă şi . 

cele-Palte acţiuni posesorii, în ceea-ce privesce condiţiunile juridice la 

cari este supus exerciţiul. acestor acţiuni. Acţiunile posesorii sunt dar 

supuse tâte in dreptul nostru în aceleași “condițiuni. (Dreptul, 1887). 

ON



622 e ALEXANDRU DEGRE - - 

Acela, care doschide o ferestră în zidul său 
propriii, dând imediat asupra vecinului, sait la, o depăr- 

tare. mai mică de cât cea prescrisă de lege şi o posedă 
în curs de trei-deci ani, dobândesce el prin prescripţiune 
servitutea, «ne luminibus .officiatur», saii se libereză el 

.- numai de o servitute pasivă ? 

“Mărginirea tutulor (și a individului și a societăţei) e legea de îer 
o ordinei morale, starea normală a raporturilor dintre -:6meni, dreptul 
comun care robesce pe toţi fără deosibire. Marcu Aurel exprimă acesta 
dicend : Suntem născuţi pentru cooperare cu picidrele, mâinile, pleâpele, 
şirurile dinţilor de sus şi de jos. Sa | 

__ Dar se într6bă “care este înăuntrul acestei mărginiri universale 
dreptul comun şi care dreptul excepţional ? Care drept trebue să pre- 
cumpănescă, dreptul îndividului (adică exclusiunea mărginirei) saii dreptul 
societăței, tindend la o mărginire: cât se pote mai mare. Tradiţiunea ro- 
mană (care este. tradițiunea n6stră) presupune un drept de proprietate 
cât :se pâte mai puțin mărginit, în deosebire de iradiţiunea iranco-ger- 
mană, care presupun o -proprietate cât se pote mai mult mărginită. 

- “La Romani, proprietatea nu era un drept absolut, anti-social, cum 
cred unii. Proprietatea era din_contră considerabil mărginită în interesul 
vecinului. Proprietarul nu. putea să schimbe cursul apei de plâe în dauna 
vecinului (Dig., De aqua el aguae pluviae arcendae, 39, 3). Făcendu-se 

"o clădire, lucrurile trebuiaii să se întocmescă așa ca să nu se răpescă ariel 
vecinului curentul de aer (L. 14, $ 1, codice, de serv. 3, 34). Legea 13 
Dig, -fin. regund. 10, 1 reproduce o prescripţiune a lui Solon, în coprin- 
dere că, acela care zidesce o casă trebue să lase o depărtare de duos 

"- pedes până la hotarul despărțitor. După o lege a lui Zenon (L. 12 neglosat 
-$ 3 cod., de aedific, privatis 8, 10), proprietarul nu putea să deschidă 
o ferestră de cât la depărtarea 'de dece pici6re de la hotarul despărțitor, 

„Mărginirile în interesul vecinului sunt ele de adevărate servituţi? 
Ulpian - numesce. servilule obligaţiunea proprietarului de a lăsa apelor 
de pl6e cursul lor- natural (L. 1, $ 23,Dig., De aqua el aquae plutiae 

_arcendae, 39. 3); dar din contextul întreg al explicaţiunei dată de dânsul 
reese că el inţelege acesta 'numai întrun chip figurât (guasi servilus) 

„ Textele dar romane nedând un răspuns categoric, cum.trebue să deslegăm 
cestiunea ? Cestiunea nu e așa de precisă ca de două ori două fac patru, 
cum își închipuesc. unii. Vangerow şi alți. autori numără mărginirile în 
interesul vecinului printre servituţi,: In zadar se opune la acesta că ser- 
vituţile se dobândesc prin un &ct deosebit asupra unui bun deosebit, în 

„Oposiţiune. cu drepturile vecinilor, cari aparţin tutulor vecinilor asupra a 
ori-ce proprietate vecină. Din contră, obligaţiunile reciproce ale vecinilor, 
intocmai ca servituţile, se concretiseză prin fapte deosebite asupra unui 
a gepsebit, căoi legea suplinesce numai voința Dresupusă a vecinilor, 

„Să > psă de stipulaţiuni contrare 1), norma de aplicat râpor- 

  

1) Numar mărginirile de drept public nu se pot:modifica prin voinţa privată: 
intrebuințarea mărginită a malurilor riturilor publice, mărginirile impuse de poliția sani-. tară, distanţa, sai lucrările de executat pentru facerea une! private lângă un zid (art.
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-turilor dintre dânșii resultând din faptele lor deosebite (de exemplu des-. - 
chiderea de ferestre) executate asupra unui bun deosebit. - 

„“Trebue dar să consultăm dreptul posiliv ca să aflăm daca servi- -- 
tuţile dise legale sunt. saii nu adevărate servituţi. Proprietatea era nemăr- 
ginită sub stăpânirea legiuirilor n6stre anteridre. <Slobod e vecinul să 
vadă în curtea vecinului». (Codul Caragea, partea II, Cap. II, $.22): «Ve- 
cinul pote opri lumina și aerul. despre casa cea stăpânsscă, daca nu e 

„- legat întru acesta prin o servitute dobândită de vecinul săi». (V. Ş 621 - 
și $ 622 No. 8 codul Calimach). Regula dar e dreptul absolut de proprie: 

„tate, iar excepțiunea, mărginirea proprietăţei în interesul vecinului. Acesta 
deosibesce esenţial tradiţiunea n6stră de tradiţiunea îranceză. (la coutâme - 
de Paris), care admite contrariul. Codul Alexandru Ion I numesce expres 
mărginirile proprietăței în înteresul. vecinului, servituţă stabilite de lege . 
(art. 5S6 urm). - E: | 

Trebue dar să recunâscem că, după tradiţiunea nâstră şi după 
'prescripțiunea positivă a codului nostru în vigoare, servituţile dise legale 
sunte adevărate servituţi. Așa fiind, e evident că proprietarul, care are 
în curs de trei-deci ani o ferestră mai apropiată de-cât prescrie legea 
(art. 612 şi 613 codul. civil), dobândesce prin prescripțiune numai libe-: 
rarea de o' servitute pasivă, iar nici cum o servitute activă asupra veci- 
nului. El scapă de oprirea de a zidi la o depărtare mai mică de nouă- 
spre-dece sai șâse decimetri, și se reintârce la starea de proprietate 
nemărginită (art. 480 codul civil). El posedă dar ferâstra prea apropiată 
jure proprietatis și nu jure servilutis. Tărimul dar vecin nu e robit, și 
vecinul pâte să îacă în' consecuenţă tot ce'i permite dreptul comun. După 
dreptul comun, proprietarul pâte să clădescă un zid 'orb chiar pe limita . 
extremă a proprietăţei sale. Nimic dar nu împiedică pe vecin să zidâscă 
în contra ferestrelor proprietarului, chiar când, făcând acâsta, el ar întu- . 

neca absolut îerestrele ce proprietarul zidului a deschis acolo 1. ş 

Dar să presupunem: că proprietarul debândesce în casul de mai sus 

o servitute activă asupra vecinului, iatrebarea. este: Ce anume servitute 
dobândesce el şi care e întinderea ei? El dobândesce, se răspunde, ser- 

vitutea de vedere, adică servitutea ze lumânibus ojficiatur, care constă 

în-a opri pe. vecin să zidescă (zid orb) la o depărtare mai mică de cât 

cea prescrisă de lege (art. 612 şi 618) pentru vederile drepte şi oblice. 

Da ce însă servitutea ne 2uminibus officiatur şi nu servitutea luminum ? 

Cea d'intâiti e mai împovărătâre pentru fondul robit de cât cea de a doua, 

şi, îndouială fiind, principiele cer să ne pronunţăm în iavorea celui ce se 

obligă. Rezultă, se pretinde, din însă-şi textele legei, că servitutea ce o 

c -civi ima mărginire făcea parte altă-dată din dreptul privat, pulend să 

10, codul civin. ine e “contra optizel legale; dar ea aparține astă-dI dreptului 

public, căci regulamentul asupra. salubrităţeI construcţiunilor şi locuinţelor (art. 64) pre- 

vede o pedâpsă penală şi ordonă dărâmarea latrinelor făcute în contra regulamentului: 

1) In acest sens s'a pronunțat casaţiunea Belgiei (V. Zaureut, VIII, No. 62) şi 

jurisprudenţa în ţările germane, cari. sunt stapânite de codul Napoleon (V. Zahariae 
Franzosisches Civilrecht, edit. Auschiitz, II, 8 244, nota 14). V. tot în acest sens Par- 

dessus, Toullier, Duranton, Lassaulx, Sirey, Zahariae, Dar s'a pronunțat în sens 

contrarii, pe temeiul iradiţiunei „franco-germane, care e, cum . vom vedea îndată, 

diametral opusă tradiţiunei nostre: Marcade, Du Courroy, Awdry et Rau, Demolombe 

Laurent. , ai i 
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dobândesce proprietarul în cazul de mai sus, e servitutea ne lumi- 

nibis officiatur. E a 
: Codul Napoleon, în adevăr, în deosebire de dreptul roman, permite 

proprietarului 'să deschidă în zidul săi propriă (mur non miloyen) pe 

însuși hotarul despărțitor, nu vederi sai ferestre mobile, prin cari să se 

pâtă vedea tărâmul - vecinului, ci numai ferestre de îer impletit și din 

sticlă 'nemobilă (ienâtres î ler maille et verre dormant), ierestre cari - 

trebue .să fie înconjurate de drugi de fer împletit, fie-care -nod al imple- 

titurei trebuind să aibă o deschidătâre de cel mult un decimetru, şi de 

“un pervaz de sticlă nemobilă, ferestre în fine cari nu pot să fie stabilite 

de cât la o înălțime de două-deci și șese decimetri de la pardoscla sau 

solul camerei de luminat, dacă acâsta este la rez-de-chausste, şi la o 

“ înălţime de :nouă-spre-dece decimetri de la pardoselă, pentru caturile . 
superi6re (art- 676 şi 677 c. Nap.). Codul Napoleon opune acestor des- 
chidături, cari se numesc jours, deschidăturile- ce le face proprietarul - 
-nu pe insuşi hotarul despărțitor, cari se numesc vues (vederi), şi hotărăsce 
că vederile nu se pot. deschide de cât la o depărtare de nou&-spre-dece 
decimetri, fiind vorba de vederi drepte şi de 6 decimetri fiind vorba de 
"vederi piedise (art. 678 şi 679 codul Napoleon). Proprietarul ' dar care 
are, cu titlu de servitute, o vedere mai apropiată, câștigă servitutea de 
vedere, care e identică cu servitutea nelumiânibus officiatur, şi: nu servi- 
tutea de jour, care răspunde servituţei luminum sau ferestrarrunm. Con- 
-secuenţa este că vecinul nu pâte să zidescă în contra vederei de cât 
la depărtarea ce legea prescrie pentru! vederile drepte şi piedișe. 

Codul nostru însuşitu-și-a el sistemul acesta? Contrariul rezultă 
până la evidenţă din considerările următâre : Legiuitorul nostru n'a repro- 
dus disposiţiunea art. 676 şi 677 codul Napoleon cari hotărăsc, în 
contragicere cu dreptul roman, că proprietarul nu pâte să deschidă în 
zidul săii propriii pe însuşi hotarul despărțitor ierestre mobile, prin cari 
să se p6tă vedea tărâmul vecinului. Codul nostru dar nu cunâsce deose- 
birea. între jours și vues, el se mărginesce numai a regula: vederile in rapor- 
turile dintre vecini, și dispune “prin articolele 612 şi 613 că vederile drepte 
şi cele piezișe nu se pot deschide de cât, cele dintâi, la o depărtare de 
nou&-spre-dece decimetri, cele de al douilea la o depătare de ştse deci- 
metri. Ce urmare însă este a se păzi când proprietarul deschide vederi, 
adică ferestre mobile, în zidul săi pe însuși hotarul despărțitor ? Legea 
n6stră nu 'resolvă cestiunea. Resultă 6re de aci că proprieturul nu pte: 
să deschidă în zidul săi pe însuşi hotarul despărțitor de cât des jours, - 
iar nu vederi saii ferestre mobile ? Evident că nu, căci deosebirea intre 
Jours şi vues e streină codului nostru și opririle legale nu se pot stabili 
prin interpretare şi deducţiune. Proprietarul dar pote să deschidă ferestre 
mobile în zidul s&ă chiar pe hotarul despărțitor, dar vecinul, din partei, 
pâte să zidescă în :contra ferestrei, chiar dacă, făcând acesta, ar intuneca 
cu desăvârşire vederea. proprietarului, | A 

„Acesta r&spunde. complect trediţiunei romane (V. Laurent, VIII, No. 
36), Ia care ne reintâreem, art. 676 și 677. codul Napoleon fiind elimi- 
nato, de legiuitorul nostru, Proprietarul dar, care deschide o îerestră 
mobilă, în zidul săă proprii de hotarul despărțitor: însuși, şi se spriji- 

sce intru acdasta pe o servitute, are în asemenea caz, sub codul nostru



- dăria casei sale, şi nu servitutea me luimmânibus officiatur 1). 
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ca la Romani, servitutea Dumânum, care îl îndrituesce să să zidescă la așu depărtare (și la o depărtare de câți-va centimetri ca să nu-i răpescă lumina şi aerul de care are trebuință pentru. gospo- 

Cine deschide o ferestră la un interval mai mie de cât cel hotărât de lege cu învoirea vecinului, ce. servitute dobândesce el după dreptul roman ? Servitulea luminun, dice Demangeat în cursul săi elementar de drept roman (|, pag. 495 Și 496), și dar nu servitutea ne luminibuş officiatur.. Autorul se exprimă ast-iel: <Câte-va cuvinte asupra servituței luminum. Este vorba: de dreptul ce am, cu titlu de servitute, a deschide ferestre într'un zid unde jure communi nu 'mi e permis a deschide una Or, după dreptul comun, ucâsta nu 'mi este permis când e 'vorba de un zid strein sai de un zid comun; chiar în propriul mei zid, dacă el e depărtat de vecin de mai puţin de dece picidre, împăratul Zenon stabi- lesce principiul că ci nu pot avea ferestre». 
Acela dar, care deschide cu învoirea vecinului o ferâstră mai apro- piată în zidul săi, are un drept asupra vecinului, care se numesce ser. viluis lmânumn. P6le el însă să dobândâscă dreptul de care e vorba prin prescripţiune 2 Demangeal nu resolvă cestiunea ; dar nu. este îndoială „că trebue să răspundem nu, deschiderea unei ferestre în zidul se Dro- 

priit ue implicând o impietare asupra vecinului, şi. prescripţiunea fiind 
dar esclusă. 

Proprietarul nu pâte :să dobândscă în ceasul de: mai sus de: cât 
aceea ce a posedat în cursul cerut peniru a prescrie. (fanlum praes- 

- criptum, quantum possessum), și el nu a posedat de cât ferâstra des- 
chisă în zidul scă și pe târâmul săi, iar pe tărâmul vecin însuși nimic. 
Fer6stra prea apropiată dobendită prin prescripțiune aduce o impietare 
vecinului numai în acest înţeles că dânsul: nu mă mai poate sili să astup 

“ferestra deschisă la o depărtare extra-legală. Dreptul dar cel am asupra 
vecinului este că "1 poi incomoda printr'o îerâstră prea apropiată (jus 
luminibus „olficiendi), nu însă că "| pot opri: să zidescă (sertilus ne 
lumânibus officietur). Am o servitute activă asupra vecinului, dar o 
servitute care mi conservă aceea ce am posedat (lerestra deschisă în 
afară «de condiţiunile prescrise de lege): servitutea ne lumninibus o/fi- 
ciendi 2) iar nu servitute: ne luminibus ol/ficiatur, adică servitutea 'de 
a“ opri pe vecin să zidâscă, căci ei nu am posedat nimic pe îundul 
vecin însuşi. | - a N 

Dar se opune că, dacă ar îi aşa, proprietarul, care ar avea ferestra 
sa pe însuşi holarul despărțitor, nar câştiga în realitate nimic prin 
prescripțiune, aceea ce ar îi ridicul, căci vecinul ar putea să zidescă 

1) Casaţiunea română, secţiunea I, a hotărât, la 14 Decembre 1888, că o ferâstră, 
deschisă acum -cinel-deci anl în Moldova, adică sub imperiul codului Callimach, înves- 
tesce pe acela care a deschis'o cu servitutea ne luninibus officiatur. Vecinul dar, 
care a zidit în contra ferestre! la o depărtare de dou decimetri (resultă cel puţin din 
actele procesulul că aceasta era specia), impietează asupra servituţei proprietaruluy şi 
zidirea sa trebue d&imată, nefiind făcută la depărtarea de nouă-spre-zece decimelri, 
Judece orl-cine dacă acâstă, soluţiune răspunde codului Calimach, care nu prescrie 
nici o depăriare pentru ferestre, şi textelor n6stre în 'vigore, N 

2) Wiusdcheid, Paudecten, |; 8 211-a, notele 10 şi 11; Waâchter, Yandecten, 
II, $ 153; Beilage, Il. . - - . , E 

AL. Dezri. | ! - o Mi . 40
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imediat în contra îerestrei și să o astupe prin urmare. Dacă mă învoese 

prin bună toemelă cu vecinul mei ca să "mi permită să zidesc pe însuși 

hotarul. despărțitor, învoirea nostră implică evident că dânsul se obligă să 

nu zidescă imediat în contra ferestrei mele, căci tocmelele trebue să se 

interprete în înţelesul ce pote avea un elect și nu în acela ce nu pote 

produce nici unul. Tot aşa, se dice, trebue să ie” și în casul precrip- 

ţiunei, - prescripţiunea fiind 'reflexul unei învoiri presupuse resultând din 

tăcerea păzită în cursul unui timp îndelungat. | . 

“Este adevărat că servituţile, cari se dobândesc prin toemeli, se dobân- 

desc în general și prin prescripţiune, precum de asemenea că aceea ce 

decidem pentru casul voinţei exprese (a tocmelei) trebue să se aplice şi - 

în casul voinţei presupuse (a preseripţiunei) ; dar este tot aşa de elemen- 

tar că servitutea care se p6te dobândi prin tocmelă nu se pote dobândi 

prin prescripţiune atunci când legea exclude expres dobândirea serviluţei 

prin prescripţiune (art. 624 codul civil), şi atunci când mărginirea de îapt 

a vecinului se petrece pe tărâmul nostru (deschiderea unei ierestre în 

zidul nostru la o depărtare ne permisă), și noi vrem să dobendim o serti- 

tute care să ne îndrituâscă să '] mărginim pe tărâmul vecin însuși (oprirea 

de a zidi), căci. toemâla-pâte să mărginescă şi mai departe de cât pose- 

siunea, iar prescripţiunea nu (lantum praescriplui, quanlumn posesuin). 

Intrebarea dar hotărâtâre este acesta : Acela care deschide o ferestră 

în zidul să propriii impieteză el printracesta asupra proprietăţei ve- 

cine- însăși, întinde el posesiunea sa asupra tărâmului vecin însuși, face 

el o imumnisio în alienum? Cujacius (de acord cu Duarenus şi Avezan) 

răspunde da, şi el își întemeiază părerea pe dicerea lui Xenocrates, a 

discipulului lui Platon,. care tradusă în latinesce sună ast-îel: mâhîl referre 

oculos ne aliquis, an pedes în ulienam domum înferal (app. Plutareh, 

în cartea [leg zohvzpavem). Cujacius face aici şi în general puţin cas de 

textele romane şi se silesce numai să deducă dintr'insele o ratio scripla; 

un drept natural abstract 1). | ” | 
- Acâsta, observă Gliick (Pandeclen, X, $ 670, pag. 106) nu îace 

onâre marelui Cujacius. Teoria-lui Cujacius totuși. se reoglindesce în 

obiceiul Parisului (la. coutume de Paris) şi în art. 676 codul Napoleon, 

cari presupun, urmând doctrinei lui Cujacius şi modificând-o numai, că 

servitutea de vedere este dreptul de a deschide ferestre în propriul stii 

zid (mur non miloyen). - 
Art. 678 codul Napoleon nu are un ecuivalent în codul nostru. 

Trebue dar să căutăm în dreptul roman și în legiuirile anteridre cheia 
pentru soluţiunea cestiunii, dacă deschiderea unei ferestre în zidul proprii 

este identică cu o impietare adusă vecinului pe proprietatea vecină însă-Și. 
e ș Ulpian stabilesce regula de urmat în acâstă materie ast-lel (L. $, 

Ş 5, Dig, Si serv. vindie., 8,5): <Ori-cine pâte să facă pe tărâmul sâi 
“ori-ce, chiar incomodând pe altul, destul. numai să mu facă nică O 
împietare asupra terâmului altuia (Cuique in suo licere quidvis iacere, 

„-_ 1) Demolombe, care, după ce. expune teoria sa opusă teoriei ndstre “sfirgesce 
dicend: «Şi acesta era, într'adevăr, spiritul evident al lepislațiunit romane, după legea 
ad ig., De servit. praed. urban, şi după legea 1: Cod. servit. et aqua (XII, No. 580 
i fine), are fără îndoială - în vedere spiritul legislaţiuni! romane în :sensul teoriel lui 
ujacius, care e respinsă de toţi interpreţii dreptului roman: 

N
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_Vel cum incommodo alterius, modo nihil in alienum immittat)». Purtarea, 
ochilor asupra vecinului este ea identică cu o impietare asupra proprie- 
tăţii vecine? Evident că nu, căci Uipian citeză ca exemple de îm missio în 
alienum turnarea de apă şi trimeterea fumului pe tărâmul vecin (fumi 
aulem sicul aqua esse îmmissionem). de unde se vede lămurit că sub 
immisio în alienum trebue să. înțelegem, nu o simplă incomodare indi- 
rectă, o turburare optică a vecinului, ci o impietare brutală, corporală. 
Aceea-că intăresce chipul acesta de a vedea este că legile romane, vorbind 
de servilutea luminum sati fenestrarum, presupun. pururea o ferestră 

- deschisă într'un zid streîn sai comun. Aşa, de exemplu, se dice în Legea 
40 Dig., De servit. praed. urban., 8; 2: <Am răspuns că acei, cari nu 
ati servitutea Zuminum, nu. ai nici-un drept să deschidă terestre în zid 
comun (Eos, qui jus luminis îmillendi non habuerunt, aperto pariete 
communi, nullo fure fenestras îmmisisse, respondi). :Şi, credem, că 
însăși logica juridică ne: conduce neapărat la acestă soluţiune, căci este 
fără îndoială o impietare asupra -propietăţii altuia, când se deschide o 
ferâstră într'un zid, care aparţine în total sai în parte altuia, dar nu 
este şi nu pâte să îie o impietare asupra iârâmului vecin însuși, când - 
deschia o îerâstră: într'un zid, care "mi aparţine mie esclusiv. 

Codul Calimach şi-codul Caragea daii o sancţiune iormală teoriei 
romane. Servitutea luminum sai fenestrarum este după codul Calimach 
identică cu dreptul de a deschide ferâstră în perete strein ($ 620, No. 3). 
Proprietarul deschide el o ierâstră în zidul seă “proprii ? Vecinul “i pote 
opri lumina şi aerul, dacă nu se opune la acesta o servitute ($$ 621 și 
622 codul. Calimach), dobândită bine înţeles prin titlu, căci deschiderea 
unei ferestre în zidul-proprii nu implică o impietare asupra tărâmului 
vecin însu-și. Regăsim același sistem în codul Caragea. «Slobod e vecinul 
hotărăsce $ 22, Partea II, Cap. III codul Caragea, să vadă în curtel, 
vecinului», Proprietarul dar are” dreptul să deschidă o îeresiră În zidua 

săi proprii chiar pe hotarul despărțitor. Vecinul, din parte-i, are el 

dreptul să zidescă în contra - ferestrei şi: să o astupe prin urmare? 

“ Manualul 'lui Harmenopulos, care ure o mare autoritate pentru interpre- 

tarea codului Caragea, răspunde că da, căci în acest manual se qice că 

trebue să ierţi pe acela -care te incomodeză prin deschiderea unei ferestre 

prea apropiate, dar că "ţi este permis să te aperi în contra incomodi- 

tăţii ce ţi se aduce, fie prin drugi de ier cari se încrucișeză, fie prin . 

perdele, fie în or-ce alt chip (poyetpow Cartea II, Titlul IV, „No. 50). 

Vecinul dar pâte să zidâscă în contra ierestrelor vecinului. Quid însă 

în casul când se opune la acesta o servitute dobândită prin titlu ? Codul | 

Caragea răspunde la acâstă întrebare, statuând: «Cine va zidi în polriva 

ferestrelor vecinului, să îie departe dou&-spre-dece palme domnesci de 

ferestre şi să zidescă ori-ce şi cum vrea». Servitutea dar fenestrarum 

dobândită prin tillu (dobândirea prin prescripţiune e esclusă, deschiderea 

unei ferestre în zidul proprii ne implicând o impietare asupra tărâmului Ă 

vecin însu-și) trebue respectată. Ulpian dă, o soluţiune identică, hotărind: Si 

« Acela. care vrea să întunece vederile vecinilor, sau'să-i incomodeze într alt 

chip, trebue să respecteze forma şi slarea vechilor zidiri (Qui luminibus 

vicinorum olficere, aliudve quid iacere contra commodum eorum vellet, 

sciat se formam ac statum antiguorum edificiorum custodire debere)».
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'Tote dar argumentele ce s'aii dedus în favârea teoriei, pe care noi 

o respingem din tradiţiunea îranco-germană,. nu aă pentru noi absolut 

nici o val6re, tradiţiunea n6stră fiind diametral opusă tradiţiunii franceze, 

Argumentele de cari e vorba sunt: lipsite sub codul nostru.de ori-ce miez 

si trebuese respinse ca o c6jă deșartă. SI 

Doctrina, în contra căreia noi ne luptăm,.e „vriticabilă și dintrun 

alt punct de vedere. Densa admite în adevăr că servitulea ne luminibus 

'officiatur, se pâte dobândi prin prescripţiune, în contradicere cu art. 

624 codul civil, care hotărăsce că- servituţile neaparenţi nu: se pot. 

dobândi prin prescripţiune. Ori, servilutea ne luminibus oj|icialur, care 

constă în a' opri pe vecin să: zidescă la o depărtare mai mică de cât 

cea prescrisă de lege, e o servitute neaparentă (art. 622 .codul civil). 

Ce să dicem în îine de exagerea autorilor, cari ţipă în conira teoriei 

romane, siisținând că densa. otrăvesce raporturile de bună. vecinttate. 

însălbăticesce moravurile, duce la r&sboiul tutulor in contra tutulor? 

Este o jurisprudenţă constantă în Belgia şi în ţările germane, care sunt 

- stăpânite. de codul Napoleon, că vecinul pote să zidescă în contra jeres- 

_trelor deschise de vecinul săi în zidul sti proprii şi posedate de acesta 

de pe urmă în-curs de trei-deci ani, şi p'am audit pe nimeni dicond câ 

„acea jurisprudență a turburat întrun chip aşa. de cumplit raporturile 

dintre vecini. Proprietarul, care scie că vecinul pote să zidescă în contra 

ferestrei sale, se va ocroti el singur, şi va: deschide ferestrele de cari ai 

„trebuinţă la o depertare” cuvenită. Fă unul cred că este un mare. câștig 

pentru noi ori de câte ori ne putem reintree de la dreptul irancez, de la 

idealul nostru abstract, care a aruncat coniusiunea în:t6te spiritele, la 

_ idealul nostru istoric, la. tradiţiunea ţării, căre trezesce un r&sunet în tote 

spiritele: Lipsiţi de tradiţiunea îranceză, noi plutim în mijlocul contradi- 

cerilor dreptului îrancez .ca 'o robă de. magistrat, pe care ai asvârlit-o 

întrun cataract. (Dreptul, 1989). - e 

  

= 

“Posesorii calieno nomine», pot ei să exercite acţiunile 
E - posesorii ? e ă 

Respunsul d-lui A. C, Şendrea 
Nec hoc quidom nudum est intoendum, qua- 

| lem causam vir bonus, sed ctiam quare et qua 
| menie defendat.' | . - ” 

| | , . Quinctilianus. 

__Inbrun arțicol publicat de curând, m'am încercat să arăt că pose- 
sorii alieno nomine nu -aii acţiunea posesorie, D-l A. C. Șendrea, care 
nu impărtășesce părerea mea, apus scara de asalt casă mă combată. 
Tactica de advocat, abilitatea şi irumosul talent al simpaticului meii con- 
rate, apar în acestă polemică în deplina lor strălucire. IE 

Posesorii alieno nomiîne pot ei să exercite acţiunile posesorii ? D-l 
A. C. Șendrea, autorul cărţei Curs de procedură civilă răspunde atir-- 
mativ, dar dânsul face prea mare sgomot cu armele de cari se-servesce, 
ascunde argumentele d&rimătâre ce se pot opune, nu cercetâză cu de a- 
meEnuntul dovedile pro şi contra. ae 

.
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__ Trebuia dar să asum partea cea mai grea a sarcinei contrarie cuvin- 
telor poetului citate de d-l A. C. Şendrea: «La critique est ais6e, lart 
est diificile>, să tratez cestiunea ea professo, adică se umplu lacuna ce 
a lăsato Cursul de procedură civilă, să suplinese argumentarea contra- 
dicătorului mei, să 'mi daii semă de tot ce-se pâte spune în sprijinul. 
părerei antagoniste, să nu las nebăgaţi în. sâmă nici pe. soldaţii desar- 
maţi şi de- dou&-deci. de ori biruiţi din tabăra opusă. De 

Mare 'mi era dar mirarea vădend că d-l 4. C. Șendrea 'mi impută 
că “i-aş îi turburat apa, că aş fi întrebuințat un stratagem ca să îac tesa 
mea mai plausibilă, ca şi când o teorie unanim admisă de corileii sciinţei 
ar avea trebuinţă de o apărare astuţi6să, periidă, şiretă. - 

Alexander, pretinde adversarul nostru, în loc să răspundă la afirma- 
țiunea mea generală: că precuriştii pot să exercite acţiunile posesorii, 
formuleză o intrebare mai restrinsă: «Locatarul, comodatarul, creditorul 
antichresist, pot ei să exercite acţiunile posesorii» ? a 

Dar adevărul este, din contră, că eii m'am pronunţat î6rte categorie - 
în înţelesul acesta: că posesorii alieno nomine în general nu ai acţiunea 
posesorie. În formularea cestiunei de resolvat am procedat, este adevărat, 
prin enumărare (locatarul, comandatarul, creditorul antichresist, etc.), dar 
acăzta, din causă că 'termenul «precarist> nu pâte să servâscă de termen 
general pentru toţi posesorii alieno nomine. 

Formularea prelerită de d-l A. 0. Șendrea: «Precariștii pot ei să 
exercite acţiunile posesorii 2» e fără îndoială mai sofistică, mai capţi6să. 
Dovadă despre.ucesta este că dânsul truge un argument din chiar lormu- 
larea falșe ce a adoptat'o, şi resolvă ast-tel cestiunea: prin cestiune. 

Precaristul-tip (precario rogans), relevă d-l A. C. Şendrea, avea acţiunile 

posesorii în dreptul roman ; ar fi-dar o contra-dicere flagrantă, o sfidare 

a ori-ce logică juridică, dacă s'ar admite că precariştii speciali nu. le ai. 

“Noua terminologie : : «precaristul-tip>, «precariștii speciali» e: născocită 

“pentru trebuinţa causei. Posesorul precariii al dreptului roman era o specie 

de posesor. alieno. nomine şi nu tipul posesorilor alieno_ nomine, şi 

dreptul modern nică: nu cunâsce acestă specie. La Romani, se numea. 

precară -posesiunea. acelora .cari ai dobândito de la proprietari. prin - 

- rugăminte (preces), prin urmare ca o îavâre ce stăpânul putea să o - 

retragă când voia. Precaristul se. bucura de interdictele. posesorii numai, 

faţă cu cel de al treilea, nu şi faţă cu acela de la care ţinea lucrul. Legea 

n6stră în vigore nu cun6sece o posesiune precară în înţelesul roman. Ea 

înţelege prin posesori precari în _oposiţiune cu dreptul clasie, pe toţi pose- 

„sorii alieno nomine (art. 1853 codul civil), cari posedă în virtutea unui 

contract şi îu prin favârea revocabilă 1). Posesiunea dar precară a dreptului 

“clasic, departe de a avea.o însemnătate tipică, era o specie care astă-qi 

nu mai există, D-l A. 0. Şendrea crede să vechiul precarium este 

-- încă; în vigâre (Curs de procedură civilă, No. 335), aceea ce e o erre 

evidentă; N e , , Ea Ă 

Concepţiunea: posesiunei ca posesiune animo domini suieră în 

dreptul roman o modificare prin -aceea că se permite in unele ceasuri 

excepționale (posesiune. derivată) să se transmită la alţii posesiunea, sub 

  

1) Laurent, Cours de droit civil francais, XXXII, No. 299.
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reserva proprietăţei. Posesiunea pote excepționa! să fie o posesiune 

animo possidendi. o 

Posesiunea derivată e o ficţiune, care nu există de cât în casurile 

anume prevădute de lege: amanet, precarium, sequestru, emfiteusă, super- 

 ficies. Detenţiunea nu se pote preiace în posesiune utilă în alte casuri 

- anal6ge nici prin bună învoire. Acesta se vede lămurit din Legea 10 de 

possess. Dig., 41, 2 şi din Legea 33 $, 6, Dig, de usurpal. 41, 3, unde 

se declară: expres că se pote adăoga locaţiunei un precarium, dar numai 

aşa ca locatarul (chiriaşul, arendașul) să fie în possessione, adică să aibă 

paza (custodia) lucrului, nu însă ut possideret. 
_ D-l A. C. Șendrea ocolesce acest text și tote dificultăţile materiei, 

revine iarăși la calul s&ii de bătae şi susţine: că locatarul (chiriaşul, aren- 

daşul) are acţiunea posesorie, aceea ce ar îi formal recunoscut de legile 

12 şi 18.de viel devi armata, 43, 16. Pentru mai bună lămurire, 

dânsul reproduce textual legile controversate, pentru ca ori-cine să se 

potă încredința în care parte este adevărul. D-l Bruns, ilustrul jurisconsult 

german, numesce interpretarea în înţelesul acesta al legilor de mai sus 
o interpretare de școlar (Shiilerhaft), care nu merită să te ocupi cu 
dânsa. Dânsul d'impreună cu toţi autorii învaţă „că textele citate mai 
sus dai înterdictul posesorii numai arendașului care a schimbat deten- 

iunea sa în posesiune utilă, negând dreptul proprietarului de la care 
ţine lucrul prin acte de resistență la exerciţiul dreptului săă. Principiul 

_că arendașul devine posesor prin expulsare e consfințit de dreptul 
roman şi de codul nostru civil în vigore (v. art. 1858 No. 2 codul civil). 
D-l A. C.. Șendrea concepe lucrul cu totul alt-fel și părerea sa este, 
din contră, că legile 12 şi 18 de vi acordă acţiunea posesorie arenda- 
şului -în t6te casurile și necondiţionat. Eminentul nostru antagonist, ca 
să ajungă la acest râsultat, își făuresce o armă dintr'un petic de îrasă, 
“pe care o rupe din legămâniul ei cu aceea ce urmeză. Dovadă că loca- 
tarul in general, şi dar nu numai locatarul devenit posesor prin expul- 
sare, se bucură de ocrotirea posesorie, este, dice dânsul, că se accen- 
tuiază expres în legea 12-de vi că nu interesâză de loc dacă arendașul 
a împiedicat pe proprietar de a intra în posesiune (mihâl inleresse colo- 
nus dominum îngredi volente prohibuisset). Dar, ori cât de simpatică 
ne ar fi causa apărată de d-l. A. 0. Șendrea,: care ne trage în cercul 
magic al calităţilor amabile ale caracterului săi, nu putem săi dăm drep- 
tate atunci când il prindem cu ocaua mică de argumentare - capţi6să, 
atunci când vedem că m&s6ră adâncimea problemului de resolvit cu un 
plumb de sondă prea scurt, atunci când chiar evidența e în contra lui. 
Frasa. de care se prevalâză ilustrul nostru contradicător, reprodusă în 
totalul ei, ne scindată, ne trunchiată, sună ast-iel: Dizi nihil interesse, 
colonus dominum îngredi volenlem prohibuisset, an emlorem, cui 
fussisset dominus tradi possessionem, non admiseril. (Am dis că nu 
intereseză de loc dacă arendaşul a împiedicat pe proprietarul care voia 

Șă ap (0 „în posesiune sati dacă n'a primit pe cumpărătorul căruia proprie- 

arendaș posesor dara sea. posesiunea); Expulsarea dar singură face pe 
pe proorate ae a indiierent în acestă privinţă dăcă densul a expulsat 

mandat del „la care ţine lucrul, sai pe cumpărătorul care -are 
at de la proprietar ca să" intre în posesiune. Arendașul dar își schimbă 

N
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detenţiunea sa în o posesiune utilă, fie că dânsul expulseză pe proprie-— 
tarul însuși, îie că expulseză pe cumpărătorul, care represintă pe pro- 
prietar. Interpretarea dar, preferată de d-l A. C.-Șendrea, e în contradicere 
cu textul clar şi lămurit al legilor de mai sus.. . - | 

„_Posesiunea e unită cu “proprietatea. Proprietarul nu o pâte ceda 
altuia, sub reserva proprietăței, de cât în casurile de posesiune derivată. 
Incolo, transmiterea detenţiunci iace pe deţinător nu posesor, ci repre- 
sentant al proprietarului: aşa la servituţile personale,. la locaţiune, la 
comodat, deposit, mandat, missio în bona, ete. Quod meo nomine possideo, 
possum alieno nomine possidere ; nec enim mulo milă causa posses- 
'sionis, sed desino possidere, el alium possessorem ministerio meo 
faciam ; nec idem esi, possidere, et alieno nomine possidere, nam 

possidet cujus nomine possidelur; procurator alienae possessioni 
praestat ministerium (Legea 18 pr. Dig., de possess. 41, 2). Quasi-pose- 
siunea, adică posesiunea unui drept saii a unui lucru necorporal, pe care 

Romanii o mărginesc la servituţile reale şi la servituţile personale (usulruct, 

„us, abitaţiune), purtând asupra unor imobile corporale, e o excepţiune 

care nu se pâte întinde l4 alte casuri analoge. Posesiunea e în ochii 

Romanilor în principiii O posesiune corporală. - Nec possidere întelligilur - 

“jus incorporale (Legea 4, $ 27, de usurpal. 41, 3; Legea 4, Ş 27, de 

usurpat. 41, 3). Autorul Cursuluă de. procedură civilă, ca să ascundă, 

să mascheze absoluta netemeinicie a tezei susţinută de dânsul, citeză 

părerea d-lui Randa, care admite că şi arendaşul, comodatarul, reten- 

ționistul;, au quasi-posesiunea, ca şi când d-l Randa ar pune înainte 

acâstă soluţiune pentru dreptul roman. D-l Randa nu comite acestă eresie, 

și afirmă numai, acea ce nu se pâte contesta, că dreptul consuetudinar 

modern (obiceiurile germane) şi legea austriacă ($ 310) ai întins quasi- 

posesiunea asupra tutulor drepturilor cari sunt primitâre de o exercitare 

continuă şi durabilă. “ | . 

Posesiunea are de basă o domnire. îisică asupra unui lucru cor- 

poral şi presupune animus domini. “Primul punct nu. se tăgăduesce, 

dar secundul se pune. fără temeiii în îndoială. Paralelismul între 'propri- 

etate şi posesiune reese din t6te documentele clasice relative la materie 

şi din istoria interdictelor posesorii. Motivul istoric al introducerei inter- 

dictelor posesorii era interesul regulărei provisorie a posesiunei în pro- 

cesul petitoriii (Gajus, IV, $ 148, şi legea 1, $ 3, Dig, uli possidetis, 43, 

17). Relaţiunea interdictelor posesorii, cu controversa petitorie se accen- 

iuiază în o mulţime de texte romane, precum de exemplu în legea 35 

Dig., de posses. 41, 2... ut prius: pronuntiet judew uter „possideat, et 

func de dominio quaeratur. Juriseonsulţii clasici priviaii posesoriul şi - 

petitoriul ca iragmente ale aceluiaşi proces, și anume petitoriul, ca 

causa prâncipalis şi posesoriul ca. preparaţiune sai cestiune prejudicială. 

Interdictul de aqua quotidiana, observă Ulpian, nu prepară numai causa 

ca. interdictele posesorii. (legea 1, $ 45, de aqua quotid. 43, 20). , 

Fineţea dar ritorică, cu care. ne regaleză contradicătorul nostru, și 

care culminsză în întrebarea: «Când dar din trei-spre-dece precarisci 

“un-spre-dece pot să exercite acţiunile posesorii (iacă o premisă fantastică şi 

pe nimic întemeiatăl, ce trebue să dicem de teoria adversă şi de prin- 

cipiul pe care ea se întemeiază ?> şi luarea la trei parale şi în.bătae de .
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joc a lui Savigny prin apostroia: «Ce ar dice jurisconsulţii Romani când 

ar audi expresiunea abgeleiteler Besilz în clasicul drept roman ?>, nu sunt 
de cât des tours d'adresse de scrimă juridică, mijlâce tindend la aplausele 

galeriei, glume de carnaval. Ce să gicem de susţinerea d-lui A. 0. Șendrea că 
“pentru comodatar nu există un: text precis hotărând că dânsul nu are 
acţiunea posesorie ?.Legea 3, $ 20, Dig., de posses., 41, 2, declară expres: Rei 

commodatue et possessionem el proprielatlem relinemus. Cât pentru 
antichresă, nu este lipsă de curagiă, cum crede d. 4. C. Șendrea, daca 
nu am resolvit cestiunea expressis terbis, ci imprejurarea că soluţiunea 
de. dat resultă implicit dar neîndoelnie din premisa stabilită de mine. că 
posesiunea, exceptându-se casurile de posesiune derivată, presupune aninus 
domni. Intre casurile de posesiune derivată, cari aparţin excepţiunei, îigu- 
r6ză, precum scim, și posesiunea creditorului amanetar. Antichresa se stipula 
obicinuit. de Romani cu ocasiunea amanetărei. Cujacius merge chiar mai 
departe şi învaţă că antichresa nu e de cât o specie a amanetului: auti- 
chresis est species pignoris îita dati, ut donec pecunia solvatur, pignore 
creditor ulalur fruatur în vicem usurarum. Acesta decide cestiunea. 

_Creditorul antichresist, din contră,.nu are acţiunea posesorie sub codul 
nostru civil în vigore, și acâsta din causă că antichresistul modern nu 
are un drept real. | i i 

| Dreptul roman are, după d-l A. 0. Şendrea, însemnătatea unui 
drept subsidiar pentru dreptul nostru în vig6re. 'Trebue, dice dânsul, să 
urmăm principiele romane în lipsă de o disposiţiune în legile n6stre 

„(Curs de procedură civilă, No. 344 in fine). Dar, daca este așa, daca 
în tăcerea legei suntem ţinuţi să recurgem la dreptul roman,  împregiu- 
rarea că legiuitorul nostru n'a reprodus în codul de . procedură român 

„disposiţiunile art. 23 proc. civilă îranceză, nu ne îndrituesce câtuşi de 
“ puţin să conchidem că dânsul le-a respins tacitamente, ci datoria nâstră 
este să umplem lacuna, aplicând - principiele dreptului român. Dreptul 
roman refuză posesorilor alieno nomine ocrotirea posesorie. Avem dar 
să aplicăm aceeași regulă în dreptul nostru. Aceea ce este și mai hotă- 
râtor este că legiuitorul nostru a reprodus în art. 56 al. legei judecăto- 
riilor- comunale și de ocâle din 9 Martie 1879, servindu-se numai de alte 
cuvinte, regula coprinsă în art. 23 proc. civilă îranceză. Art. 56 citat 
atribue judecătorilor de ocâle judecarea acţiunilor posesorii şi adaogă: 
<In t6te aceste casuri, daca, se va contesta: vre uneia din părți însuși 
dreptul de proprietate sai titlul constitutiv al servituţei, judecătorul de 
ocol nu va statua de -cât asupra cestiunei de posesiune, fără ca acâsta 
să prejudece fondul chiar al dreptului». Posesorul se pune dar în rela- 
țiune exclusivă cu petitoriul. Proprietarul are două căi: calea posesorie 
ȘI cea, petitorie. Proprietarul alegând calea posesorului, judecătorul de 
ocol are să statueze numai asupra cestiunei de posesiune. Acţiunea dar 
posesorie nu o are de cât acela care posedă animo domini. : 

__Dar art. 56 citat nu e singurul monument legislativ, care resolvă 
cestiunea n6stră. Găsim și în codul nostru. civil disposiţiuni fârte: cate- 
gorice. în înţelesul acesta că posesorii alieno nomine nu ai lolosinţa 
ici ulge” [posesorii Art. 1498 codul civil exclude în acestă privire ori-ce 
(chiriași anda) rei ea pretinde un drept asupra lucrului, locatarul 

Șuj, Ş rebue să însciinţeze pe locator (pe. proprietar).
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Locatarul, dar (chiriaşul, arendaşul).nu pâte să pornscă acţiunea pose- . 
sorie, nici să se apere în contra acţiunei: posesorii” ce sar intenta în 
contră-i. D- A. C. Șendrea propovăduesce, o recun6scem, pentru sfântul 
săi cu un talent superior, dar în dilele n6stre nu se mai fac minuni, şi 
sfinţii nu sunt în stare să schimbe coprinsul clar a] unei legi în contra- 
riul său. In Zadar se opună art. 1426 codul civil, după care .locatarul 
(chiriaşul, arendașul) se pâte apăra în contra unei turburări de îapt căşu- 
nată lui. Acela care pornesce acţiunea posesorie sai se. prevaleză de 
posesiunea sa pe calea excepţiunei, nu comite o turburare de fapt, ci 
pretinde un drept asupra lucrului. Art. 1426 citat e dar strein contro- - 
versei n6stre. . . - 

Art, 1428 citat coprinde-o aplicaţiune speciali a unei regule 
generale. Acâsta resultă din art. 1846 codul civil, 'care. delinesce pose- 
siunea. Să: nu se se dică că art. 1846 are-în vedere numai posesiunea 
ad usucapiendum. Paulus, care a scris un comentarii asupra edictului 
relativ la interdictele posesorii, privesce în cartea sa posesiunea pentru 
interdicte. ca.o introducere la. teoria usucapiunei, Puțin importă dar că 
art. 19346 citat.so găsesce sub. rubrica <Despre preseripţiune». Regula 
că buna credinţă se presupune (art. 1899 codul civil): e şi ea edictată 
cu -privire la prescripţiune ; dar t6tă lumea admite că dânsa e o regulă 
generală, neprimitâre de nici o mărginire. Incheiăm dar argumentarea 
n6stră, reproducând deiiniţiunea posesiunei stabilită-de art.. 1846 codul 
civil, definiţiune care va reduce definitiv la tăcere ori-ce contradicere. 
Posesiunea, dispune art. 1846 codul civil, este. deținerea unui lucru saii 
iolosirea de un drept, exercitată una și alta de. noi înșine, adică cu 
titlul de proprielar (arg. art. 1854 şi 1855 codul civil), sait de altul 
în numele nostru. . 
"- Teoria domnitâre, pe care noi o credem. întemeiată, pâte să fie 
însoţită de inconveniente, ca t6te teoriile. Qile. aii pe dânsele în loc de 
lână haine gata numai în paradisul nebunilor de care vorbesce Carlegle. - 
Inconvenientele ar ajunge, diceţi, la culme, daca. sar relusa posesorilor 
alieno nomiâne ocrotirea posesorie şi în casul de deposedare prin violenţă 
saii ocupaţiune clandestină (reintegranda, actio. spolii) ?. jurisprudenţa 
franceză acordă arendaşului expulsat reintegranda, în contra disposiţiu- 
'nilor formale ale art. 23 proc. civilă îranceză. Dar reamintim că juris- 

prudenţa romană, în oposiţiune cu cea iranceză, cere şi pentru reinte- 

'grandă o posesiuns anală şi animo domini !). Inconvenientele nu dispar 

ori: cum ar îi soluțiunea ce sar adopta, şi tâtă deosebirea este că 

ocrotind 'pe posesorii alieno nomine, facem să cadă relele-cu o greutate 

mărită pe capul proprietarilor, aceea -ce nu este nici drept nici echitabil. 

Să presupunem, în adevăr, câ acela care a întrebuințat violența ca să 

gon6scă pe turburător_e însuşi proprietarul. N'ar îi “6re revoltător dacă 

am despoia pe proprietar de posesiune în profitul usurpatorului (spoliatus 

ante omnia restiluendus esl), care nu are posesiunea anală și are dar 

chiar scris pe îrunte semnul usurpaţiunei sale ? Să iacem proprietarului 

(posesorului anal) o imputare pentru că a usat de mijloce nelegale ca... 

“să reintre în dreptul săi ? Dar spoliatul e mai culpabil încă, căci el nu 

  

dă 1) Zachariae, Franzăsisches Civilrecht, edit, Anschuitz I, $ 187, nota 5 în fine. 

ă = 
4 » .



i 

634 - ALEXANDRU DEGRE 

a pus violența în serviciul dreptului ca proprietarul. Dacă este delict 

densul este reciproc. In pari -delicto, delerior est causa peliloris+). 

Nu trebue să zădărnicim sancţiunea dreptului de proprietate. Monopolul = 

_ proprietarilor ne vine de la Romani. Posesorii alieno nomine se scolă 

astă-di (dovadă mişcarea agrară în Irlanda) în contra monopolului însuși, 

şi ei ar ride dacă le-am oieri ca aconto ocrotirea posesorie, care le-ar 

"servi prea puţin. Posesorul alieno nomine nu are de cât să însciinţeze 

pe proprietar, ca să fie garantat în contra turburărei, şi, dâcă proprie- 

tarul: aprobă turburarea terţiului sai e el însuși autorul turburărei, 

deținătorul pâte să pornâscă acţiunea din contract, carel ocrotesce pe 

deplin. “Teoria. dar opusă nu răspunde nici tendinţelor timpului nostru. 

 “Terminând, mulţumesc stimatului meii conirate că. m'a onorat cu 

un răspuns, căci eii nu pot de cât să învăţ polemisând eu un jurisconsult, 
care posdă întrun grad așa xde inalt sciinţa dreptului. (Dreptul, 1888). 

  

Titlul putativ este el o justă, causă în înţelesul 
„art. 1895 codul civil? Ă 

„ Preseripţiunea de dece şi două-deci ani presupune, după art. 1895 
codul civil, o dobândire de îapt a unui imobil făcută cu bună credință 

_şi printro justă causă. Dobândirea făcută cu bună credinţă, dar nu cu 
“un titlu real, ajunge ea pentru a întemeia prescripţiunea de dece și 
două-deci de ani ? Dacă dobânditorul crede că are un titlu, care în realitate 

_mu ex stă șiși r6zămă credinţa 'sa pe o justă causă, pote el să usucape 
prin qece şi două-deci ani? Se - 

„. Vechii Romani. îăceati: abstracţiune de existenţa unui titlu real 
pentru prescripţiunea de dece şi dou&-deci ani. Un titlu putativ ajungea. : 

„Acesta rezultă din textele următore: Moștenitorul, care crede că un lucru 
aparține moștenirei, aceea ce nu este, pâte să-l usucape (L. 3. Dig, 
Pro herede, 41, 5). Un individ posedă de bună credinţă o succesiune 
în curs de dece și două-deci ani, credându-se moștenitor, adică nesciind 

„că există rude mai apropiate. Titlul pro herede ujunge pentru a întemeia 
„prescripţiunea ([L. 35, $ 1 Dig., De usurpat,-41, 3) 2). Petre stăpânesce 

o moşie în curs de dece. şi două-deci ani, credând că mandatarul stă a 
cumpărat'o pentru dânsul, aceea ce însă în realitate nu s'a făcut. Petre 

"e fără titlu, dar el crede că are un titlu şi erdrea sa are:o justă causă 
(quia în alieni facti ignorantia tolerabilis error est), şi acesta ajunge 

“(hi 5, $ 1, Dig., Pro suo, 41, 10). Legatarul, care crede că legatul ii 
aparţine, de și legatul i s'a plătit din erre (erre causată prin identitatea 
numelui), prescrie proprietatea legatului în contra adevăratului legatar 
In preseripțiunea de dece şi două-geci ani (L. 4, Dig., Pro legate, 

2 Pi] . ă - ă . . - 

| "Dar, dacă este adevărat că preseripțiunea de dece şi două-deci ani - | 
se putea indeplini la Romani pe temeiul tere dee a catea rulaă 

  

DP oplong, Prescription, Î, No. 307. 
- 33, 81, Dig. 41, 8, pare totuşi a fi contradisă pri ; dou. 

48, 2, ete. V. 1Vindscheid, Pandecten, | $ 119 test i ua a. I Pie, Qior. bo
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. x . [Yi . | - pă ă i - - că are un titlu, nu este mai puţin adevărat că acesta nu putea avea 
loc, dacă posesiunea lui de' cujus era viţi6să. Posesiunea moștenitorului, 
care representa întrega personalitate a defunctului, nu se considera ca o 
posesiune nout. Densa continua dar de a îi o posesiune viţissă, care nu duce - 
la prescripţiune. Vilia Dossessionum a imaioribus contracta perdurant, 
et successorem aucloris sui culpa comilalur (L. 11 cod., De acquirenda 
et retinenda- possessione, VII, 32). Legea lranceză (art. 2237, care nu 
are un ecuivalent în legea n6stră) reproduce “teoria romană statnând: 
«Moştenitorii acelor cari ţineaii lucrul cu vre unul din titlurile desemnate 
în articolul precedent (cu un titlu precarii) nu pot să prescrie». 

„Romanii refusati, precum. vedem, să acorde bunei credinţe o deplină 
ocrotire din causa cultului exagerat ce-l mărturisea dânșii pentru subtili- 
tățile juridice. Dacă buna credinţă merită ocrotire, dacă buna credință, 
erorea fiind scusabilă, trebue să suplinâscă lipsa de titlu, de ce să ne 
oprim în drum, de ce ne împiedecăm de ideea abstractă şi metatisică că 
pers6na moștenitorului este una cu pers6na detunctului, şi să dicem că. 
buna credinţă a moștenitorului nu face parale, dânsul continuând pers6na 
lui de cujus şi râua credinţă a-delunctului fiindu-i imputabilă ? - 

Codului Calimach nu i se p6te imputa aceiaşi neconsecuenţă. Dânsul 
pune echitatea mai presus de logica abstractă și hotărăsce în $ 1920 : 
«Stăpânirea unui lucru: trebue să fie cu bună credinţă, însă stăpânirea 

cu rea credință a avulorului de ial înainte nu împiedică pe un urmaș . 

cu bună credinţă sai pe mmoşleniloră să înc6pă usucapiunea din diua 

acelei cu bună credință urmate” stăpâniri a sale». Moştenitorul dar începe 

în persâna sa 'o nouă posesiune şi titlul pro herede ajunge ca: să înte- 

meieze usucapiunea, căci usucapiunea pâle lolosi numai pe un al treilea 

drept stăpânitor, care cu un titlu drept a luat un lucru de la însuşi ţiitorul 

lucrului, -saii de la moștenitorul lui, care ţinea lucrul fără tillu (V. Ş 

1919 codul Calimach, -. . a Ă 

Că sistemul acesta merită . precăderea . înaintea sistemului roman, 

pe care "l-a imitat codul 'Nupoleon (art. 2237, contorm art. 2115 italian), 

nu este nici o îndoială. Este.o enormitate să admitem că daca s'a dobân- 

dit un lucru. cu un fillu precariă,. stăpânirea” lucrului rămâne pururea 

" viţiată de precaritatea 'sa originală, şi nu conduce nici-odată (neque per 

mille annos) la proprietatea lucrului. Este contragicător să îngăduim unui 

hoţ să usucape (prescripţiunea de trei-deci ani are loc fără titlu și lără 

bună credinţă, art. 1890. codul civil), şi să tăgăduim- moștenitorului unei 

pers6ne, care a dobândit lucrul cu un titlu precarii, moștenitorului care 

neavând sciinţă despre precaritatea, titlului de posesiune a autorului stă, 

crede consciințios că. lucrul îi aparţine, dreptul de'a dobândi vre-odată - 

lucrul prin usucapiune, nici după trei-deci de ani nici. după secule ! 

Redactorii codului nostru civil în vig6re, cari se conduceau în mare 

“parte de comentariul lui Marcad61), se grăbeai să reproducă în art. 1858 

si 1859 teoria autorului irancez, care e identică cu aceea a codului 

Calimach. Posesiunea care se exercită nu sub nume de proprietar, se 

pote schimba, după art. 1858, No. 4 (V. şi art. 1859) codul civil, în pose- 

siune utilă, între altele, când transmisiunea posesiunei din partea deţină- 

PI N 

1) Marcadă, De la prescription, asupra art. 2931, No, LI.
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+orului la altul se face printrun act. cu îîtlu universal, dacă acest succesor 

universal este de bună credință. Legea n6stră dar, în deosebire de cea 

îranceză, admite ca constituind o interversiune eficace a titlului nu numai 

aceea care resultă dintr'un titlu noii conierit de un terţi, sai aceea care 

„resultă din contradicerea iormală opusă de. deţinător . proprietarului, dar 

şi aceea care 'şi are causa ci întrun titlu universal. | _ 

Codul nostru a urmat în acâstă materie lără îndoială tradițiunea 

romană, ne contrădisă . de nimeni în vechea n6stră jurisprudenţă, ba 

reprodusă şi desvoltată chiar de codul Calimach ($ 1920), în oposiţiune 

cu codul Napoleon, în care se oglindesce din. contră mai mult obiceiul 

„franco-german. Lemailre susținea că teoria romană era înlăturată în 

ţările de coulâime. D'Argentree ridea de teoria- romană, care punea pe 
o linie titlul şi deşârta credinţă despre existenţa unui titlu; dar-6re erdrea 
“pâte ea vre-odată să davie un drept?  . , | 

Art. 1858 No. 4, care admite titlul putativ al moștenitorului care 
nu cunsce precaritatea posesiunei autorului săi, nu e o excepțiune, 
ci o aplicare 'specială a unei regule generale. In adevtr, ducă se admite 
titlul putativ 'al moștenitorului, care'a succedat unui posesor precarii 
şi căruia dar după rigorea principielor ar trebui să i se potă opune că 
a succedat şi în viţiile defunctului, a forliori trebue să se admită 
titlul putativ în casurile unde: buna credință a posesorului nu se găsesce 
în conflict cu rigârea principielor. - a 

„„ „Art. 1895 codul civil, ca să înlăture ori-ce îndoială în acâstă pri- 
vinţă, cere pentru prescripţiunea de dece şi dou&-deci de ani buna cre- 
dinţă şi-o justă causă, evitând înadins termenul just titlu, de care se 
servesce art. 2265 corespundător irancez. Titlul dar pâte să lips6scă; 
ajunge. credința că există un titlu, dacă erdrea are o justă causă. 

„.. Dar chiar dacă am admite că cuvintele justă causă și just titlu 
„exprimă aceiași idee, vom ajunge totuşi la aceiaşi. soluțiune. [n adevăr, 
premisa, ucesta o dată admisă, nu, se pâte nici cum argumenta din faptul 
că art. 1895 codul civil stabilesce pe lângă cerința bunei -credinţe și 
acea a unui just titlu, că codul nostru a părăsit tradiţiunea romană, 
care se mulțumea cu buna credinţă. Din contră, dacă se -vorbesce in 
art. 1895 citat şi de un just titlu, causa este că Polhier și alţii deduceail 

„tot din îsvorele romane (bine sai răi interpretate) necesitatea unui 
just titlu. pe lângă buna credință. Mulţi romaniști moderni, precum 
Vongerow (ediţiunea 7-a, ], $ 331, nota.1,-No. 1), -Budorf, Arndls 
(Pandecten, $ 160, nota 1), tălmăcese textele romane în același înțeles 
ŞI privesc titlu, chiar din punctul de vedere al isvorelor. romane, nu numai 
ca un indiciă, un simptom al bunei credințe, ci ca un lucru neatârnat 
de ;buna credință. Acesta resultă, se-dice, din legea 2, $ 2, Dig, pro 
em. 41, 4, unde se accentueză că r6ua credinţă nu împiedică usucapiunea 

dece şi două-deci de ani, dacă dânsa are de temei o presupunere 
gresita, «precum de exemplu în casul când  creditorul .crede greşit că 
unea iaca uspensivă sub care sa contractat nu sia îndeplinit (condiţi- 
repausână ae împiedică usucapiunea), căci reua'credinţă a creditorului 

, Usucapiunea d presupunere greşită, densul p6te neimpiedicat să usucape. 
titlul 5 si d dar putendu-se îndeplini și fără bună credință, resultă că 

e ȘI dupe principiele romane o condiţiune deosebită şi neatârnată
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de buna credinţă. Așa fiind, e evident'că dacă se menţioneză în art. 1895 
citat titlul pe lângă buna credinţă, causa este, nu că legiuitorul nostru 

„a înţeles să derâge la tradiţiunea romană, ci că dânsul a dat precăderea. 
acelei înterpretări a isvrelor romane, după care usucapiunea de dece 
şi dou&-ceci de ani presupune nu numai buna credinţă dar şi un just tiuu, 
în asest înţeles firesce că și titlu putativ se consideră ca un just titlu, 
dacă erârea e scusabilă.. e Ma e 

Este f6rle: caracteristic pentru chipul de a interpreta legile, care 
S'a acreditat la noi, oracolele streine având adesea o mai mare autoritate 
asupra n6stră de cât textele (aceea ce sar putea numi Vesprit W'autrui), 
că sa tăgăduit la noi de unii admisibilitatea titlului putativ tocmai într'un 
cas unde admisibilitatea lui resultă până la evidenţă din principele drep- 
tului și din disposiţiunile positive ale codului nostru, anume în casul, 

„unde există un titlu dar. unde posesorul stăpânesce dincolo de litlul sei. 
„Dacă sar cere pentru prescripţiunea de dece şi:dou&-deci de ani 
un titlu valabil din i6te punctele de vedere, la cear mai servi preserip- 

" țiunea ? Având un titlu complect, îl voi invoca -şi nu voi avea de loc 
trebuinţă să recurg la prescripțiune. Prescripţiunea dar are: tocmai de 
scop de a suplini lipsurile titlului. Titlul emană el a non domino ? Prescrip- 

țiunea 1 valideză. Titlul indică el un obiect mai mic de cât acela care se 
posedă în realitate? Viţiul e purgat prin -prescripţiune. - 

A" poseda dincolo de tiltul stă 'nu se chiamă a poseda în contra 

titlului săi 1). Principiul îraricez apoi că nimeni nu pole să prescrie 

încontia liilului săi (art. 2241) este adevărat numai cu acâstă mnărginire 

că nimeni nu pote să prescrie în contra precarităţei titlului săi. Legea : 

nâstră '(art. 1857 codul civil) lasă cu drept cuvânt la o parte îrasa 

enigmatică «nimeni nu pâte să prescrie în contra titlului săi» şi se 

mărginesce a statua că posesorul, care posedă nu sub nume de proprietar, 

nu p6te să schimbe el însuși calitatea -posesiunei sale. 

Cumpărâtorul' dar al unui pogon de pămint pâte să prescrie două 

pogâne. Si fundus acceplus sil, et ampliores fines possessi. siul, lotunr 

longo lempore 'capi,; Friscus aii (Legea 2, $ 6 Dig., pro enilore) ?). 

Dar, chiar dacă am admite că acela care posedă dincolo de titlui 

săi, -posedă restul în contra iitlului săi, fără titlu, adică. chiar dacă am 

recun6sce că în dreptul francez se. pote prescrie dincolo de titlul săă 

numai prin usucapiunea de trei-decă ani, “vom. trebui totuşi să adoptăm 

sub codul nostru o soluţiune diferită, fiind doveait-că legea n6stră, în deo- 

sebire de cea franceză, consideră titlul putativ ca un just titlu, ca o justă. 

causă în înţelesul art. 1895 codul civil. Cumpărătorul crede că există un. 

titlu şi pentru rest, o credinţă care are o justă. causă, și acâsta ajunge. 

Mai mult încă. Se pâte susţine cu drept cuvânt că acela cure posedă 

dincolo de titlul stă. posedă: restul nu numai cu un titlu putativ, ci cu 

un titlu real, cu titlu de tradițiune. Legea n6stră (art. 664), în adever, 

îi deosebire de l6gea îranceză, prenumără printre modurile de dobendire 

a proprietăţii și tradiţiunea. Tradiţiunea, ca contract real, opereză trecerea. 

proprietăţii, şi criteriul ei caracteristic constă tocmai în neatirnarea ei 

  

1) Casaţiunea franceză din 9 Noembre, 1826; Dalloz, 21, 1, 44. | 
2) 'Troplong; Prescription, II, No. 530 şi Marcade, asupra art. 2241, No. V, în fine- 

. 
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de ori-ce causă (Legea 6 cod., Si quis alleri, 4, 50). Faptul tozmai că 

o gdlă tradițiune (nuda traditio), fară o justa causa preecedens, ajunge 

„pentru dobândirea proprietăţii, a dat nascere, printr'o asociaţiune naturală 

de idei, la. admiterea unui titulus pulaltivus" în materie de usucapiune 

de dece şi două-deci de ani. Art, 664 1) codul civil e ast-iel în periectă 

armonie cu art. 1858 şi 1859 codul civil, cari daii sancţiunea lor iormală 

teoriei titlului putativ..- -. . . -.. | 

__- - De ce să preţuiască un titlu ruginit mai mult de cât buna credinţă 

care are o justă causă ? De ce să ocrotescă legea mai mult pe aceia cari 

dorm: pe documentele lor mâncate de molii, de cât pe aceiă cari nu stai 

cu braţele în sân în lupta pentru existenţă ? In comunităţile cari se ocupă 

cu agricultura, proprietatea se dobendesce mai cu semă prin căutarea 

pămîntului incult, prin cultura pămintului.. Semnarea şi ararea pămin- 

tului e condiţiunea propietăţii 2). De lege ferenda dar ar - trebui 'să se 

- otărască -că -țăranul, care - cultivă personal. pogânele sale de pămint, 

"prescrie prin. dece și dou&-deci uni (ar fi indicat chiar să scurtăm ter- 
menul), îără să fie obligat a produce vre un titlu și fără să i se potă 

opune, râua credinţă (Dreptul, 1888). 

  

Prescripţiunea instantaneă în materie: mobiliară 

(art. 1909 urm. codul civil).— Critica părerei d-lui A. C. 
Şendrea, care crede că, după legea, n6stră, mobilele se pot 

în general revendica şi se bucură de ocrotirea acţiunilor 
„ posesorii întocmai ca imobilele. 

„Dreptul roman dă „proprietarului în materie mobiliară și imobiliară 
acţiunea în -revendicare. şi acţiunea posesorie, înterdiclum uli possidelis 

„pentru imobile, înterdictum -utrubi pentru mobile. Comerciul protestâză - 
». în contra acestei nedrepte, neechitabile, nelogice 'asimilări a ptoprietăţei 

mobiliare cu .cea nemobiliară 3) ? Plângerea, -de și întemeiată, rămâne 
nebăgată în s6mă, Romanii căutând gloria şi mărirea lor in fapte de arme, 
Şi nu în înllorirea comerciului. Tipul militar predomnssce în vechia Romă, 
în deosebire de lumea modernă, care dă precăderea tipului juduslrial, 

Vechiul drept german are- un sistem mai favorabil comerciului. 
Proprietarul, care a dat un lucuru rhișcător de bună. ve în mâna 
altuia, de la care "l-a luat un al treilea, are un drept mărginit în acest 

  

- 1) Art. 644 codul civil mienționeză- tradițiunea c “un tiu de achisiţi i a un titlu de achisiţiune deosebit 
Pda de contract. Este dar. vorba. în art. 644 de o uda traditio şi nu de 

“cum Graca necesară câte o dată penru perfectarea unui contract. Cumpărătorul, dacă 
titlu prada sa făcut auunero, pondere, mensura, are un titlu pro emtore și nu un 

dar d presupună A aițunea e necesasi în casul. acesta pentru perfectarea contractului, 
Ec a unui co i Ax Une. 

deosebit şi, neatârnat de. contract. niract, și nu figureză ca un mod de achisiţiune 

aveleye- i sa . | o 

des Rechts, ce geriolt Primitive properiy, pag. 329 ăpud Post, Die Grundlagen 

de la 3 Mobilele, în deosibire de imobile, trec iute din mână în mână, mutarea lor 

ca să se polă a în nu se constată prin înscrisuri: lipsesce dar orl-ce semn exterior 

potă verifica daca înstreinătorul este într'adevăr proprietar. 
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înţeles că.nu pâte să urmărescă lucrul în contra celui de. al treilea. 
„Proprietarul a încredinţat lucrul săi unei persâne nevrednice, care-'l-a 
înșelat; el are dar numai o acţiune personală în contra înșelătorului, 
<Wo einer seinen- Glauben. gelassenhat, dort muss er ihn wieder îinden. 
Hand muss Hand wahren». Lipsesce, din contră, o dare de bună voie 
(pierdere, îurt)? Proprietarul - are atunci o acţiune reală, .0 acţiune în 
contra terţiului. Se . 

Acţiunea în contra terţiului, în cas de pierdere sai furt, nu e nici 
petitorie nici posesorie. Petitoriul se coniundă la vechii Germani cu po-. 
sesoriul. Acţiunea reală a dreptului german nu e identică cu acţiunea 
Dubliciană a dreptului clasic, posesorul . lucrului nefiind ocrotit prin o 
presumţiune juridică, ca la Romani. Regula melior est conditio possi- 
denti; are în vechiul drept german un caracter relativ, fiind lăsat jude- 
cătorului să impună, daca găsesce cu cale, posesorului sarcina de a 
dovedi 1). | . i 

Doctorii vădend că cu chipul acesta comerciul nu se ocrotesce 
“în de-ajuns, căutară o nouă combinaţiune, menţinură sistemul german, 
dar "1 combinară cu .regula melior est condilio possidentis; mai mult 
încă: -ridicară presumpţiunea furis tantum de proprietate resultând din 

" faptul posesiunei, la rangul unei prescripţiuni zuris et de jure.. Posesorul 
„de bună credinţă al unui lucru mişcător, diceaii ei, devine îndată pro- 

prietar prin o prescripţiune furis et de jure, atară de casurile de pierdere 
şi de furt. Posesiunea înlocuesce ast-lel titlul de proprietate. «En iai de 
meubles, la possession vaut titre». ” _ | 

Codul Calimach sancţioneză o teorie anal6gă. Terţiul dobânditor de 

bună credinţă şi cu titlu oneros al unui lucru mișcător devine îndată 
proprietar. (prescripţiune jure et de jure). «Jalba pentru reclamarea pro- 

prietăţiizlucrului, dispune $ 482: codul Calimach, nu are lucrare impotriva 

celui cu bună credință stăpânitor al unui lucru mișcător, când acesta 

va dovedi că "l-a luat de la licitaţiune, saii de la cel ce are.putere de 

a negoţia cu acest îel de lucruri, sai 'i-a-luat cu un titlu însărcinător 

(oneros) de la acela căruia însuşi jeluitorul “i-a încredinţat acest, lucru 

spre întrebuințare, ori spre păstrare, Saii pentru ori-ce alt scop». Vechiul .. 

proprietar are în aceste casuri numai. o acţiune în desdaunare în contra . 

persânei căreia a încredințat lucrul şi care la înşelat ($ 183 codul 

Chalimah). Posesiunea dar stinge dreptul vechiului proprietar; ea nu. 

nasce numai o excepţiune în contra drepului de urmărire, ea are însemnă- 

tatea unui titlu de proprietate. a | 

Codul Napoleon reproduce și el teoria de mai sus a .doctorilor; 

dar îi dă o formulare vagă; nu lămuresce adică daca posesiunea terţiului 

trebue. să fie de bună credinţă şi: cu just tittu.. Art. 2279 codul Napo- 

leon hotărăsce: «En lait de meubles, la possession vaut titre. Neanmoins 

celui, qui a perdu ou auquel il-a &t€ vol6 une chose, peut la revenâi- 

quer pendant trois ans, ă compter du jour de ia perte ou du-vol, 

"contre celui dans les mains duquel il la trouve; saui.ă celui-ci son 
N 

recours contre celui duquel il la tient>. Posesorul devine. el, după art. 

2279 codul Napoleon,' proprietar saă usucapient prin. simplul fapt al 

  

- 1) Biuntscili, Deutsches Privatrechi; $ 73, pag. 217 urm.



640 | ALEXANDRU DEGRE 

posesiunei ? Părerea domnitâre este că posesorul „se pote prevala de 

posesiunea sa ca de un adevărat titlu - de proprielale, adică în art, 

2979 codul Napoleon nu e vorba -numai de o usucapiune instantanee, 

că deci acţiunile în nulitate, la cari e supus cel de la care emană titlul 

nu se resiring asupra terţiului dobenâitor. .Un singur autor, anume 

Marcade, susține că posesorul după art.. 2279 codul Napoleon ajunze 

proprietar prin oO' prescriptiune instantanee D, 

„= Doctrina lui Marcade o vedem formal codificată în art. 1909 codul 

„civil, care e ast-iel conceput: i 

«Lucrurile mişcătâre se -prescriă prin îaptul posesiunei lor, fără 

-să fie trebuință de vre-o curgere de timp (prescripţiunea instantanee). 

- «Cu tâte acestea cel ce a pierdut sai cel cărui sa furat lucrul, 

pota să "] revendice în curs de trei ani din diua când “l-a pierdut sai 

când i sa furat, de la cel la care "| găsesce, rămânend acestuia recurs 

“în contra celui. de la care ”l ares. | ” - 

Lucrurile dar mişcâtâre se dobândesc prin o usucapiune zustau- 

taneă. Legea cere pentru prescripţiune bună credință și just titlu (art, 

1895 codul . civil). Buna credinţă se “presupune (art. 1899 codul civil). 

Justul titlu trebue. să [ie -tot-d'a-una probat de cel-ce invâcă preseris- 

ţiunea (art. 1999); dar posesorul 2) este presupus că posedă pentru sine, 

sub nume de proprietar, dacă nu e probat că a inceput a poseda “pentru 

altul (art. 1854 codul civil). Un titlu nul nu pâte servi de basă prescrip- 

ţiunii (art..1897 codul civi!). Acţiunea dar în nulitate, la care e supus 

cel de la care emană titlul, se resiringe şi în contra terţiului dobânditor. 

Posesiunea trebue să fie o posesiune animo domini, art. 1853 codul 

- civil, care stabilesce. acâstă cerinţă pentru. usucapiune, aplicându-se nu 

numai imobilelor, dar şi :mobilelor (arg. a verbo deposilari). Usucapientul 

1) Marcads, Prescription, asupra art. 2219 codul Napoleon, No. 2 și 3, pag. 
248 urmare. E - - - - : . 

„__--2), Quid când însuşi faptul posesiune! e tăgăduit ? Atunci se aplică, art. 1909 

codul civil (posesinnea fiind îndoelnică, nu se pote exclude revendicarea), ci principiul 

melior est conditio possidentis. Judecătorul va cerceta aşa dar mal întât dacă pâritul 
posedă, recurgând întru acesta la presumpţiuni şi alte mijioce de dovedire. Un exemplu 

- pentru lămurirea lucrului, Se sccuestreză, presupunem, mai multe lucruri miscătâre 

ca apaiținând datornicului D. Un al treilea 7 face oposiţiune la urmărire, susținând . 

că lucrurile secuestrate. "1 aparţin lui, eL locuind la am loc cu datornicul urmărit, 

Jurisprudenţa se călăuzesce obicinuit în casuri de acest fel de următârele presumpţiuri: 
Datornicul urmărit este el chiriaşul casel, unde s'aiă găsit lucrurile secuestrate ? Densul 
se consideră proprietar al lucrurilor urmărite, daca nu se dovedesce contrariul. Printre 

„lucrurile secuestrate însă se găsesc haine, cari se potrivesc pe trupul terţiulul reven- 
dicant sau efecte aternând de meseria sa? Hainele și „efectele se adjudecă revendicau- 

tului (Zroplong, De la prescription, ],-No. 246 in fine). Un cas analog e cel următor: 
A se stabilesco în domiciliul lui B. A indre şi mult timp după încetarea sa in viaţă 
more și B, lăsând servit6rel. sale tote mobilele din casă. Moştenitorii lui A însă reclamă 

o parte a mobilelor. din acea casă, oferind să dovedâscă că 1, autorul lor, care a 

locuit împreună cu B, le-a transportat acolo, Cine are posesiunea ? Pârita (servitârea) 
saă revendicanţii ? Tăcerea păzită de moştenitorii lul A timp aşa de îndelungat nasce 

PaorPliunea că "posesiunea aparţine pâriter. Quid îu cas de precarietate a pose- 

siunei ? Usucapiunea e exclusă. Creditorul amanetar (privilegiul amanetarulu! fiind opo- 
sabil vechiului. proprietar) are posesiunea în înţelesul art. 1909 codul civil numa! pentru * 
apărarea amanetulul săă (plătindu-i-se datoria, el trebue să restitue amanelul, art. 1694 
codul civil) în tocmai i ! i , ca usuirucluarul, care: mal p ntru apă- cr re sufruclului săă. „ Că e şi. el. are posesiunea nu â pe pă 

P
i
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e ţinut să dovedescă că a dobândit lucrul cu un-titlu translativ de pro- : 
-prietate. (enmpărare, schimb, etc.), de și emanat & non domino. Pres- 
cripțiunea instantaneă o dată dobândită, există o presumţiune juris'et 
de jure, pe care nu o p6te răsturna nici o dovadă contrarie. n 
„_ Luerurile ce nu se pot poseda nu se pot prescri. Art. 1909 codul |. 
civil nu e dar aplicabil mobilelor necorporale, care. nu sunt primilâre 
de o posesiune reală. 'Ținerea în mână a înscrisului care constată creanţa 
nu ajunge, cesionarul neputând opune dreptul săi la o a treia pers6nă 
de cât după ce a notificat debitorului. cesiunea sai după. ce cesiunea a 
iost acceptată de debitor întrun act autentic (art. 1393 codul civil). O 
universalitate de mobile (t6te mobilele alcătuind o moştenire) . constitue 
şi ea un lucru necorporal, un momen. juris. Art. 1909 citat se aplică 
aşa dar numai mobilelor transmisibile pe. calea. unei tradiţiuni manuale, 
adică mobilelor corpnrale şi titlurilor la purtător. - - 

“Titlurile la purtător mai cu s6mă, cari sunt pentru comerciul modern - 
aceea: ce e arma cea mai perfectă pentru răsboiii, ar dispărea: dacă cel 

ce le dobendesce cu bună credinţă ar îi expus la revendicarea vechiului 
proprietar, căci nimeni nu sar mai interesa să le dobândescă. D-l A. 0. 
Şendrea crede totuşi în contra evidenţii că “mărimea creditului titlurilor 
la purtător e condiționată prin. ocrotirea exclusivă a vechiului proprietar. * 

Citim întradevăr spre mirarea n6stră în Cursul seă de procedură civilă, 

I, pag. 897—898: «E lesne de înţeles. însemnătatea practică a cesiunei, 

astă-di când titlurile de valdre sunt aşa de numerâse și variate, când 

valorile ce. ele represintă pot îi atât de însemnate și când simpla lor 

posesiune - constitue dreptul de , proprietate, fără nîci un semn carac- 

teristic și dinslincliv pentru a le recundsce sait deosebi... «Dacă am 

admite cu teoria adversă că acţiunile posesorii nu li se aplică, ar îi de. 

ajuns ca cine-va să răpescă posesiunea lor pentru ca proprietarul să 

pierdă în acelaşi timp posesiunea și proprietatea: ar pierde. posesiunea, 

pentru că, după adversarii noştrii, nu “există acţiuni posesorii pentru 

mobile; ar pierde proprietatea, pentru că adversarii. noştrii susţin păre- 

rea greşită că proprietatea obiectelor mobile se câștigă prin singurul 

“fapt al posesiuriei lor şi nu există acţiune în revendicare peniru mobile, . 

de cât în casurile. prevăqute . de art. 1909 codul. civil român sai 2279 

codul civil francez, şi, chiar de' sar admite acţiunea în revendicare, cât 

- de anevoe s'ar dovedi dreptul de proprietate, dacă nu s'ar proba prin îapiul 

“ posesiunii şi al răpirii ei!» - - De O 
Ajunge un singur cuvânt ca să spulberăm o argumentare așa de 

paradoxală, aşa de contradicătâre în sine, așa de subredă. A recun6sce 

că titlurile de valâre” trec iute din-mână în mână «îără nici un semn 

- caracteristic şi dinstinetiv pentru a le recundsce şi deosebi», și a conchide 

de aci,.nu că revindecarea titlurilor de valâre e și trebue să îie exclusă 

în contra terţilor-de bună credinţă, ci, din contră, că revindicarea şi acţi- 

„unea posesorie:se aplică titlurilor de val6re. întocinai ca imobilelor, este 

un paradox, pe care nimeni nu-'l pâte lua în:serios. A supune titlurile la 

purtător . domnirei codului: Justinian, care nu le. cunoscea (contractarea 

cu o persdnă încerlă fiind exclusă, şi nu .codului de ' comerciă, care, * 

chiar în cas de pierdere saă îurt, exclude revindecarea titlurilor la purtător 

în contra terţilor dobânditori de buna. credință (art, 58 codul de comercii), 

Al Degre. . i - | - 41.
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este un anachronism, care isbesce pe ori-cine. A dice că vechiul proprietar 

singur merită ocrotirea, legei, ca la Romani, este a olta după timpul de 

tristă amintire al lui miles gloriosus, de care ride Juvenal, este a uita 

bine-facerile ce le datoresce lumea - comerciului modern. e 

“Da A.-0, Șendrea stărue totuși în părerea sa, şi invocă textele 

legei nâstre, care,- dice el, nu. sunt identice. cu teatele corespundătâre 

franceze. Metoda e simplă. S'a omis o virgulă “în” traducerea codului 

„. Napoleon? 'Trebue să întăturăm principiele îranceze și să nereîntorcem la cele 

„romane. Teoria fiind îndrăsn6ță, contradicătorul nostru se ieresce să 

înirunte. dificultatea, el aruncă îci colo în comentariul săi câte o îrasă 

oracul6să, dar omite sistematic să sape adânc... Cităm mai întâiu urmă- 

tărea espectorațiune a. d-lui A. 0. Şendrea, care se releră la subiectul 

nostru (V. Cursul de Procedură civilă |, No. 281 in medio): «Devin: 

court pretinde că revendicarea obiectelor mobile este imposibilă, afară 

de casul pierderii sait -al furării lor, și prin urmare acţiunea reală mobi- 

- liară nu pâte avea loc de cât în cele două casuri prevădute de art. 2279 

cod. irancez (art, 1909 cod: civil român), casuri cu totul exceptionale, fără 

să ia aminte că art. 1926.codul civil francez (art. 1598 codul civil român) 

prevede încă un.cas unde se pâte exercita” acţiunea în revendicare pentru 

mobile, şi dar opiniunea  acâsta este inadmisibilă, căci contradice un text 

precis din codice... Opiniunea lui Zroplong are meritul de a prevedea . 

ipotesa 'coprinsă în art. 1926 codul civil francez: (art. 1598 codul civil 

român) şi a complecta ast-iel opiniunea lui Delvincourt ; aro însă defectul 

de a considera acţiunea reală mobiliară ca o acţiune ce: resultă din 

contract şi se pote esercita numai între persânsle contractante alară de. 

cele două casuri excepte; ast-iel Troplong stabilesce ca regulă generală 

disposiţiunea: art. "1926 codul civil irancez (art. 1598 codul civil român), 

„pe când ea este numai o disposiţiune specială»; i 

„Iată un logogrii greii de desciirat! Identitică 6re Troplong sai nu. 

sciii cine acţiunea imobiliară cu acţiunea . resultând din contract, tăgă- 

duind că există acţiuni mobiliare 'resultând -din raporturi extra-contrac- 

tuale ? Troplong dice numai că acţiunea reală mobiliară e tăgăduită de 

- art, 2279 codul Napoleon (art. 1909 român), -unde din. contră acţiunea 

mobiliară resultând din contract e admisibilă, dar nuinai în contra cocon- 

trahentului, Acela care reclamă un mobil pornesce el o acţiune personală 

“sai: mixtă, întemeiată.pe un contract încheiat .cu posesorul? Art, 29219 

codul Napoleon (1909 român), care exclude revendicarea iar nu și acţiunea 

personală. în restituire; e fără aplicaţiune. Pornesce el, din contră, o 

acţiune reală ? Art. 2279 codul Napoleon (art. 1909 român) 0 exclude 

(Prescription, II, No 1043 în fine şi urm.). Așa fiind, sare la ochi că . 

art. 1926 codul Napoleon. (1598 român) eo "aplicare . specială a unei - 

regule generale, şi nu o excepţiune, Art..1598 citat dă deponentului - 

gapabi, care a depus lucrul în mâna unef persone nocapabile, nt acțohii 
cae (con ractul iăcut cu -un necapabil fiind nul), ci acţiunea in 

E acțiunea a mumal în contra părței cotocmitbre (a, necapabilului) | 

 pabilul respunde estituţiune, pe cât acesta (necapabilul) s'a folosit (neca-- 

i, contra Merțitlui na Duambatin locuplelior Jactus. est). Deci acţiunea 

din contract uteid o enditor al lucrului e exclusă, acţiunea resultând - 

act putendu-se exercita numai între părţile contractante.
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„"D1 4. 0. Șendrea nu admite ucâstă teorie şi părerea sa este, din” 
contră, că, dacă în dreptul francez nu pote îi vorba de acţiuni reale 
mobiliare din causa principiului: <En îait de meubles, la possession' vaut 
titre>, în dreptul nostru însă acţiunea reală mobiliară nu pâte îi pusă 
în îndouială (op. cit., No. 280 în fine), că apoi în dreptul nostru. acţiu- 
nile posesorii sunt prin natura lor reale, ori că ar avea de obiect 
posesiunea - lucrurilor mobile sati imobile. (op. cit., pag. 294). Acesta 

resultă, așa crede d-l A.: 0. Șendrea, din art. 1368 codul civil, care nu 

are un ecuivalent în legea franceză: «acţiunea în rescisiune a vindării, 

exercitată de vindător, este o acţiune: reală (ori că ar avea de obiect 

posesiunea lucrurilor mobile sati: imobile), de şi d-l Ndnovânu comite 

„erdrea 'a o enumăra între acţiunile mixte, pe când codul nostru civil în 

art, 1368 o consideră ca.o acţiune reală». (0p..cit., No. 355): 

__ Falşe sunt însă tote premisele de la cari pornesce d-l A. C. Șendrea 
Urmărirea mobilelor în contra celor de al treilea fiind exclusă (art. 1909 

codul civil), procedura nâstră civilă, ca cea iranceză, nu cunosce o acţiune 

reală în materie mobiliară. Art. 58 al procedurei n6stre civile (conform 

“art: 59 îirâncez), vorbesce numai de acţiuni personale şi mobiliare, în 

- oposiţiune cu acţiunea pentru mobile, cu care se ocupă art. 59. Mobi- 

lele nu pot Îi ipotecate, nu aii le droit de suile (art 1751 codul civil 

român, conform art. 2119 francez): deci nu pote să lie vorba de o 

acţiuns reală mobiliară. Resultă. i6rte lămurit din art. 1909 codul civil 

că legea retuză acţiunea posesorie pentru mobile, Posesorul devine îndată, 

şi fără să îie trebuinţă de vre-o trecere de timp, proprietar prin prescripțiune : 

deci cestiunea e din capul locului. o cestiune pelitorie. Legea (art. 1909 

codul civily acordă vechiului proprietar excepţional revindecarea în cas 

de pierdere saii de'îurt : nu se admite dar o . acţiune deosebită. asupra 

posesiunii. NE ” E - 

“Teoria legei nâstre răspunde adevăratelor principii de drept. Mobi- 

lele, în deosebire de imobile, se pot lesne pune la adăpostul unei popriri 

de fapt. Posesorul unui mobil pte îi turburat în îolosința sa numai prin 

tăgăduirea dreptului săi asupra posesiunei, Săi dăm acţiunea posesorie 

în contra turburătorului ? _Uemele posesiunei anale ale unui lucru miş- 

_cător se regăsesc cu greii şi judecata posesorie în materie mobiliară ar 

da loc la prea mari învăluiri de procedură, lăsând a dice că interesul 

comerciului cere ca-să nu se lase prea mult timp în necertitudine pro- 

prietatea. acestor lucruri, a căror menire este de a îi supuse la o circu- 

Jaţiune repede. Posesorului nu'i trebue acţiunea posesorie, căci art. 1909 

citat îi dă o ocrotire mai eficace: el reduce pe adversarul s&ă la tăcere, 

opunenduii preseripţiunea. instantaneă. Urmeză din coniră, nu o 'sim- 

plă  turburare, ci o deposedare a vechiului proprietar? Insuși dreptul 

roman reiuză în asemenea cas acţiunea: posesorle. Acţiunea posesorie 

pentru mobile (interdicluin utrubi) compete numai aceluia care are pose- 

siunea lucrului în momentul întroducerei procesului. (L. un. $ 1, Dig, 

ubrubi), 43, 1V)?). Titlurile la purtător (lucruri: necorporale) _pot ele îi 

| 1) Wachter, Pandecten, II, $ 128, Beilage A, 2, pag. 81. Lucrul fiind . furat, 

vechiul proprietar avea acţiunea numită coudictio furtiva, iar în cas de pierdere 

revendicarea. Ii - - e - ,
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obiectul unei acţiuni posesorie? Contrariul resultă nu numai din art, 
1909 citat, dar şi. din principiele dreptului roman. L. 4, $, 27 Dig. de 

 usurpăt. et usucap.. 41, III, hotărăsce în adevăr: nec possidere înlelli- - 
“gilur jus incorporale.-. - | | 

| Sistemul 'dar întreg al legei n6stre mărturisesce sus şi tare că mobi- 
“lele nu se pot urmări în contra terţiilor dob&aditori de bună creâinţă, că 
- revendicarea mobilelor nu e îngăduită de cât în casurile de excepțiune 
anume prevăqute de lege, că interesul celor de al treilea de bună-cre- 
dinţă 'primeză interesul vechiului proprietar. Să fie 6re adevărat că art. 
1368 -codul civil restârnă sistemul întreg al legei n6stre? Acţiunea în 
resoluţiunea unui contract, care tinde în acelaș timp la un dare sai 
tradere, este o acţiune reală? Art. 1368 citat hotărăsce, este adevărat, . 
că acţiunea tindând la resoluţiunea vindărei şi la restituirea lucrului 
vîndut, este o acţiune reală; dar se aplică Gre acest arlicol fără deose- 
bire mobilelor, întocmai ca imobilelor? Art. 1368 citat fiind mut asu- 

_pra acestei cestiuni, și art. 1909 codul civil refuzând tormal revendicarea 
mobilelor, evident că trebue să interpretăm art, 1368 citat în sens res- 
trictiv, săl aplicăm adică numai vindărilor ce aii de obiect imobile. Numai 
acţiunea pentru revocarea, anularea saii resoluţiunea unui contract trans- 

- lativ; de proprietate îmobiliară, care tinde în acelaş timp la restituirea 
imobilului înstreinat, e o acţiune reală; Acesta o spune chiar textul art. 
1368 codul civil, care adaogă că vindătorul nu se pâte prevala'de acţiu- 
nea sa reală în contra adiudicatarilor în .vîndări silite de cât contormân- 
du-se regulelor prescrise în procedură. Or, procedura civilă vorbesce de 
acţiunea resolutorie numai cu privire la urmărirea îmobiliară, statuând 

„ în art; 565 că adjudicatarul nu. pote turburat în proprietatea sa prin 
nici o cerere de resoluţiune a.:vindărei, fondată pe lipsa de plată a pre- 
țului înstreinărilor anteri6re, afară numai dacă acestă cerere nu se va îi 
notificat tribunalului când s'a. făcut 'vîndarea, “înaintea adjudicaţiunii. Art. 
136 codul civil completeză acestă disposiţiune, stabilind că, dacă privi- 
legiul vinqătorului pentru neplata preţului nu s'a conservat, acţiunea vin- . 

“ dătorului nu pâte îi exercitată în contra unei a treia pers6ne, care a 
câștigat de la cumpărător drepturi asupra imobilului vindat și care s'a 
coniormat legilor ca să păstreze acele drepturi. Deci este neîndoelnic că 
art, 1568 citat nu ese din 'cadrul sistemului întreg al legei n6stre, căci 
acțiunea de care vorbesce el este acţiunea. reală imobiliară conexă cu 
acțiunea personală resultând din contract (acţiunea în resoluţiune), şi ino- 
vaţiunea ce o introduce el (inovaţiune nemerită) este că amândouă acţiu- - 
nile se pot porni de odată şi aparţin forului ei silae (caracterul realităţei 
precumpănind), așa că judecata rescisorie nu trebue să îie precedată, ca în dreptul îrancez, de un judicium reşcindens. Invocăm în fine, în spri- 
jinirea -părerei nostre, art. 1598 codul civil (art. 1926 irancez), care răpesce d-lui A, C. Șendrea liniscea și somnul, de 6re-ce îi sparge totă 
țesătura sa de 'păiajen. Resultă lămurit din art..1598 codul civil că un 
co nuraet, care. are de obiect un lucru mnișcălor, fiind nul, lucrul mișcător, 
5 iectul contractului, se pote revendica numai în contra părţei cotoemi- - 
d e, iar nu și în contra terţiului dobenditor de bună-credinţă. «Dacă . _depositul, dispune acest articol, s'a - făcut de către o pers6nă. capabilă: |
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către una .necapabilă, aceea ce a iăcut depositul are numai acţiunea de 
revendicațiunea lucrului deposit (contractul cu un necapabil fiind nul), 
pe cât timp se află în mâna deposilarului, sai acţiunea de. restitu- 
țiune, pe cât acesta (depositarul) s'a folosit». i 

”. Mobilele se pot revendica numai în .casurile eacepționale anume. 
prevădute de lege, adică în cas de pierdere şi de furt (art. 1909 codul 

„ civil) şi în ipotesele prevădute de art. 1730 No. 5 codul civil şi art. 493 
codul com. Art. 815 codul com. e strein cestiunei n6stre 1). Revendicarea 
în. cas de pierdere. şi îurt are loc și în contra terţiilor de bună-credinţă, 
cari ati cumpărat lucrul la un bâlciă, sati la târg, sati la.o vindare publică, 
saii de la un neguţător care vinde asemenea lucruri, dar cu îndatorirea” 
în cusurile acestea de a se întârce posesorului preţul ce la plătit (art. 

1911 codul civil). Revendicarea lucrului vindut sai iurat nu se pote exer- 
“cita de cât în curs de trei ani de la pierdere sati de la furt. Este vorba | 

aci nu de o prescripţiune de trei ani, ci.de o decădere, care se pâte 
invoca de. posesorul actual, ori cât de scurtă ar fi posesiunea sa, și care. 
se pâte opune și minorilor și interdişilor, ' 

D-l A. 0. Şendrea, are marele merit. că pune pe cumpănă de aur 
ori-ce idee originală. a legiuitorului nostru, cerceteză ce înriurire are ea 
asupra sistemului întreg al legei n6stre, caută sintesa, inovaţiunilor intro- 
duse în codul nostru. O tălmăcire originală a legei, lie.ea chiar excentrică, * 

_e mai utilă de cât un plagiat. Ne trebue un drept speciiic, naţional; 
imitând numai, riscăm să perdem originalitatea n6stră naţională. Mai bine 
un dram de minte proprie de cât un car de papagalism dogmatic. Dar 
daca este adevărat: că imitaţiunea ne prăpădesce, nu ar îi 6re tot așa de 

vătămătâre pentru noi isolaţiunea absolută de restul lumei.? Noua sintesă 
-“a dreptului, pe care.o căutăm, o vom găsi-o, pote, recurgând la dreptul 

_roman, dar nu la dreptul roman de care ne despart mii de ani, ci la 

dreptul roman care. sa amalgamat cu faptele istorice schimbate în cursul 

secolelor. Ceca sine hisloriae jurisprudentia,.: Dreptul pur (absolut), -pe 

„care şe6la. istorică "1. tăgăduesce fără cuvânt, are și el de temei iapte 

- istorice observate. Ideia proprietăţii individuale, de exemplu, e o idee 

absolută -de drept, nu pentru. că ne-o spune. logica n6stră subiectivă, care 

se călăuzesce de un drept natural presupus, ci pentru că regăşim de fapt 

- proprietatea individuală la 16te naţiunile, şi la cele sălbatice. Greşită dar 

e părerea d-lui A. 0. Șendrea, care erede că există o poesie a sciinței 

„dreptului, a cărei misiune este de a cerceta și a descoperi principiele | 

absolute şi a fixa regulele:lor de aplicare în raporturile omenesci (op. cit. 

 mtroducțiune, pag. 40). Dreptul natural, care e o ficţiune, putea să fie 

24) Art. 815 codul comercial derâgă, în interesul comerciului, la regula că ne- 

plata prețului nu împiedică trecerea proprietăţei lucrului vîndut asupra cumpărătorului, 

statuând că, prețul ne fiind încă “plătit, proprietatea lucrului vîndut nu trece asupra 

cumpărătorulul, falit. Lucrul dar se pâte revindica de la cumptrălorul falit, care na 

“ plătit” preţul. Cumpărătorul falit vindut-a el la rendul s&ă lucrul altuia ?. Revindicarea 

e exclusivă în contra terţiului (art. 821 codul comercial). : 

,
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“calul de bătae al juriștilor în secolul XVI şi XVII, înainte de descoperirile 

cele mari în mecanică, descoperiri cari ai îndreptat cugetarea omenescă 

ăi. Logica cea exaclă e inductivă-deductivă, adică ea se urcă. 

de ln analisa faptelor la sintesa principielor. Mintea omului nu. pote 
de cât să desvolte germenii ce-i găsesce în natură şi în istorie 1). (Drep- 
tul, 1889). | 

ii [| pene 

  

1) Textele de lege sunt formule mal mult sai mat puţin exacte trase din 
faptele observate. Cultul pentru textele lege răspunde principiilor exacte. Resultă din 
textul precis al art. 1909 codul civil că revindicarea mobilelor e exclusă, A dice că 
se opune revindicărel în puterea lege (şi fără să fie trebuință de vre-o verificare 

- de fapt, prescripțiunea fiind justantaneă) o prescripțiune (sai mal bine dis o decădere) 
instantaneă este tot una cua ice că revendicarea e înlăturată, Marcade, a cărul teorie 
ț-a însuşit'o codul nostru, o recunâsce, căci el dice: <Codul, după ce a stabilit regula, 
admite o excepţiune. Or, cum acâstă excepțiune constă în a dice că în cas de perdere 
sau de furt mobilele pot fi revendicate (în curs de tre! an)), regula este dar de sigur 
că un lucru mişcălor, în principii, nu se pâte revendica, nu se pole urmări în-mâinile 
celor de al treilea, că dânsul devine, din minutul dobendirel, proprietatea terţiulul 
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