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Competinţa tribunalului situaţiunei imobilului, 
Netemeinicia împărţirei acţiunilor în simple şi mixte. 

Fără ajutorul teoriei ne-am pierde în labirintul amănuntelor. Teoria -- 
așeză laptele anal6ge în grupuri tipice. Figuri, formule, diagrame, ne 

“arată semnele caracteristice ale faptelor aparţinând aceluiaș grup. Cestiu- 
nile cele mai complexe se reduc ast-iel la ideile cele mai simple, orientarea 
se înlesnesce, cugetarea se ascuţesce.. - 

Originea totăși naturală .a principiilor se uită în curând, principiile 
"se rafineză, se subtiliseză, felinarele sciinței devin din ce în „mai fan- 
tastice, mai extravagante. Magia ideologică nu e de . gustul mei, Fie-mi 
dar permis să încep, nu cu primele principii, ci cu interesul praclic 
care nasce principiile și le servesce de corectiv. E 

“ Tribunalele de judeţe judecă, dupe art. 54 proc.civilă, tâte afacerile 
personale, reale şi miâzle. Care este interesul practice. al împărțirei 
acţiunilor în simple şi mixte ? Nu vedem nici unul, a 

Impărțirea acţiunilor în personale şi reale răspunde unui scop 
practic. Acţiunile personale și mobiliare (acţiuni mobiliare reale nu există! 
din causa principiului: „En. fait de meubles possession vaut tilre) se 
adreseză la- tribunalul domiciliului pârituluă (art. 58 proc. civilă).: 
Acţiunile reale (pentru imobile), din contră;-se intentă la tribunalul 

„_Sîluațiunei imobilului (art. 59 proc, civilă). 
Codul nostru de procedură civilă n'a reprodus art. 59 $ 4 al 

procedurei. civile iranceze, care hotărăsce: En matitre mizle (le defen- - - 
deur sera assigne) devant le juge du domicile du defendeur, Resultă 
din contră, din art. 1368 codul civil, că legiuitorul nostru atribue mate- 

“ viile mixte torului real. 
Legea romană numesce, este adevărat, acţiunile de împărţelă 

acţiuni mixte. Justinian dice în $ 20 Inst., de actionibus :. Quaedam | 
acliones mizlam causam oblinere videntur, tam în re, quam în 
personam, qualis esi fammiliae erciscundae aclio, item communi divi- 
dundo, îlem finium regundorum. Sa păstrat ast-fel haina: unei idei 
care a pierit. Formula” dreptului vechii coprindea în partea ei numită 

- întentio o rubrică concepută în personam şi o alta, concepută în rem. 
Sistemul iormular cădând, epitetul «acţiuni mizle> nu mai avea. nici 

„o rațiune de a îi..Şi acţiunile curat reale ai cu privire la obiectul lor 
Al. Degre, vol, II. - , 2 a 7 £ Esti Ă ! 1 
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un caracter mixt. Acela, care revindică un imobil (revindicarea e acţiunea 

reală prin excelenţă), cere obicinuit prin conclusiuni accesorii prestaţiuni 

personale. Dar, în ceea ce privesce causa lor, acţiunile -nu sunt şi nu 

pot să îie mixte. Precum nu există drepturi mixte, așa nu pot să existe 

nici acţiuni mixte. Acţiunile de împărţelă (judicia divisoria) Sunt 

acţiuni personale, căci ele isvorăsc din obligaţiuni. Justinian le deduce 
expres din o obligalio quasi ex contractu, precum se vede din Ş 3 și i 
Inst, de obligat. quae quasi ex conlr. nasc.: «... sed quia ex maleficio 
non lenelur, quasi ex contraciu teneri videtur. Idem juris est de eo, 
qui coheredi [amiliue erciscundae judicio ex his causis obligalus est». 
Paulus întăresce acâstă idee, dicâad (L. 1, Dig, finium regundorui): 
„Finium regundorum aclio în personam est, licel pro vindicalione 
vei est Este adavărat că acţiunile de împărțelă presupun un drept real 
a cărui împărțâlă se cere (Pheophilus în paratrasa sa grecescă asupra 
Ş 20 Inst. de 'aclionibus, dice în ac6stă privinţă: «căci lio-care como- 
ştenitor este în parte proprietar»), dar dreptul acesta real nu e în 
proces, ci se presupune ca constant şi recunoscul 1): 

Credinţa falsă că iîmpărțela acţiunilor în simple şi mixte r&spunde 
unui principiu & priori, ontologic, dogmatic, pe când densa, din contră, 
se înrădăcin6ză în realitate numai în procesul formular roman (V. Gaius, 
1V, $Ş 42 şi-43), asupra căruia a crescut iarba, a născut disposiţiunea . 
art. 59 $ 4 al procedurei civile Iranceze. Legea pornind ast-iel de la o 
premisă îalsă, jurisprudenţa nu are o călăuză sigură, şi controversele 
încurcă dreptul. Unii înțeleg sub acţiuni mixte acţiunile mixte menţionate 
în $ 20 Inst., de actionibus (/amiliae erciscundae, communi dividundo 

“Jinium regundorum) şi petiţiunea de . ereditate (argumentul legei 7 
codice, de petit. hered.) Alţii, din contră, cred că tote acţiunile reale 
cari sunt îndreptate în acelaș timp. usupra fructelor percepute -saii a 

„- altor prestaţiuni personale, aparţin clasei acţiunilor mixte: Alţii în fine 
(şi 'acâsta este părerea domnitâre) numesc acţiuni mixte acele cari sunt! 
întemeiate pe un. drept personal (adică pe obiigaţiunea de a eşi din 
indivisiunie, art. 728 codul civil, saă pe obligațiunea resultând dintr'un 
coniract. real, adică translativ de . proprietate imobiliară), dar tind în 
acelaș timp la împărţirea, sai restituirea unui imobil. Sa 

Jurisprudenţa dar franceză .consideră ca acţiuni mixte nu numai 
cele trei acţiuni de împărţelă numite în $ 20 Inst., de actionibus, dar 

: încă (mulaiis  mutandis) și acţiunile în rem scriplue ale dreptului 
roman. 

> Câte-va. cuvinte pentru lămurirea lucrului. Acţiunea tindend la anu- area unui contract pentru motiv de violență era o acţiune personală, 
„dar densa se putea porni şi în contră terţiului ad guem ea res pervenil 
V. Legea 9%, $ 8, Dig., quod melus causa, 4, 2). Dânsa era dar întemeiată 
ra un drept personal, dar tindea în acelaș timp la restituirea unui 

eru corporal şi se numea în consecuenţă actio în rem scripla 2). - 

1) V. Gliick, Pandecten x, $ 715 cdițiunea şâptea; Rudoryf, LI, & 167 tâ5, 
decten, $ 97, text şi de : 5 7, pag. 126 

2) Keller, Der roni ai 9: : : . Pandecieii 1 S'45, nota pp cehe Civilprocess, $ 19, text şi .nota 920, şi Winscheid 

pag. 423-—495; Puchta, Instilutionen 
—121, text şi nota; A. Arndts, Zau- . 

- . = 
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“Dar, dacă facem abstracţiune de disposiţiunea necorectă coprinsă 
în art, 59, $ 4 îrancez, întrebăm ce rațiune sar putea invoca pentru a 
se justilica denumirea acţiune niztă>? Nu stăm nici un minut pe 
gând să declarăm că nomenclatura franceză e falsă și nejustiticabilă. 
Reclamabtul, care iormulâză: o cerere întemeiată pe un drept personal, 
dar cere în acelaș timp restituirea unui imobil, nu pornesce o singură 
acţiune, :pe care să o putem. numi reală-personală. sai mixtă, ci două 
acţiuni deosebite, una personală şi cea-Paltă reală. Conexitatea a-doug 
afaceri deosebite nu întemeiază în puterea unei necesități interne și. 
ideale pentru acţiunea, accesorie acelaş forum ca pentru acţiunea prin- 
-cipală, daca nu se stabilesce prin o anume lege un forun, continentiae 

„ Căusarum ex conewitate (V. art. LOL italian).. Fie-care acţiune dar ar 
trebui să se judece separat, una la forul personal, cea-baltă la îorul real. 
Dac 'acâsta ar aduce cu sine nsajunsurila cele mai cumplite. Desbaterea : 
uaor afaceri conexe la două tribunale deosebite ar fi! fârte vătămătbre, 

„căci fie-care tribunal ar vedea. cestiunea numai sub un singur aspect, în 
loc să o privescă sub tote feţele ei. O apreciare apoi dreptă şi o regulare: 
Sigură a raporturilor de drept privind propriatatea imobiliară se pole 

"aştepta numai de la judecătorul locului situaţiunei lucrului, Nu va trece 
nimănui prin minte a adresa o acţiune de regulare de hotar tribunalului 
domiciliului pâritului. Da Ă SR 

S'a “recunoscut dar de dreptul roman că tribunalul situaţiunii 
lucrului (rei sitae) e competent să judece nu numai “acțiunea în revin- 
dicare (Cons. 3 codice, 3, 19), dar și. acţiunile reale în general (ar- 
gumentul Novella 69), şi în special acţiunea nagatorie și. confesorie, 
acţiunea pentru bunuri ereditare determinate (în deosebire de petiţiunea 
de. ereditate), acţiunea posesorie” (Const: un. codice 3, 16), apoi — şi 
acâsta ne intereseză- mai cu 's6mă în minutul de faţă — acțiunea | 

„finium regundorum (arg. Legei 1, Dig, 10, 1) şi acţiunile în renz scriplae: 
Acţiunile însă de împarţelă (cu: excepţiunea acţiunei finium regundorum) 
aparţinea, ca t6te acţiunile. intemeiate pe: un drept personal, forului 
domiciliului pâritulni (arg. Legei 20, Dig. 5,1). A 
+ “Disposiţiunile codului nostru de procedură civilă regulâna competenţa 
tribunalelor, sa născut sub înrâurirea teoriei clasice. Acţiunea pentru 
imobile se judecă -de tribunalul situaţiunei imobilului (art. 59 proc, 
civilă). Nu numai acţiunea în revendicare, ci în general tâte acţiunile 
reale imobiliare,. și în special acţiunea . negatorie: și contesorie (arg. 
art. 1750 No. 2 codul civil), și acţiunea pentru bunuri ereditare deter- 
minate (in deosebire, de petiţiunea de ereditate, care âre un alt- forum 
V. art. 63 proe. civilă) aii a se adresa forului real. Acţiunea de regulare 
de hotar e de resortul tribunalului județului unde e situat imobilul 
(art. 5 Regulamentul hotărniciilor). Acţiunea în împărţelă se intentă la 
forul domiciliului pâritului, adică la scaunul societăţii. (o societate “şi are 

" “domiciliul „la scaunul administraţiunii ei), sai, în „lipsă de scuun, la 
«domiciliul îie-cărui asociat. . | | 

Vădurăm mai sus că acţiunile în rem scriptae aparţinea la: 
Romani îorului res silae. Acţiunile acestea eraii personale, dar densele | 
tindeau la restituirea unui lucru corporal şi forul dur real era mai apt. 
să le aprecieze. Unde se intentă, după legea n6stră, acţiunile moderne 

—
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corespundătâre cu acţiunile în reni scriplae ? Termenul technic roman 

ne e strein, dar el exprimă un adevăr pururea constant. Sunt, în adevăr, 

acţiuni personale tinqând la, revocarea, anularea “sai resoluțiunea unui 

contract translativ de proprietate, “cari se îndrepteză în contra terţiului 

ad quem ea res pervenit. Resoluto jure dautis, resolvilur jus accipieutis, 

Acţiunile de acest fel. sunt ele acţiuni izle? Conirariul resultă din 

art. 1368 codul civil, care hotărăsce: <Acţiunea vîndătorului pentru 

resoluţiunea vindărei este reală». | | 
Art. 1368 Codul civil are trebuinţă de o explicaţiune ca să fie 

exact înţâles. Acţiunea. pentru revocarea, anularea sati resoluţiunea unui 
contract translativ de proprietate imobiliară, care tinde în acelaș timp 
la restituirea unui imobil, e o acţiune reală, adică o acţiune aparţinând 
forului real. Acâsta resultă: din restul art. 1368 citat, unde se. dico că 
adjudecatarul unui îmobil cumpărat la vindare silită- nu pâte îi turburat 
în proprietatea sa, prin nici o cerere de resoluţiune (art. 1368 codul 
civil combinat cu art. 565 proc. civilă). Este dar vorba în art. 13608 citat 
nu de acţiunea în resoluţiune isolat luată, careîiindo acţiune curat 
personală” nu se pâte îndrepta în contra terţiului aquisitor, care n'a 

„contractat cu -reclamantul, ci de acţiunea în resoluţiune, care tinde în 
acelaşi timp la restituirea îmobilului înstreinat. .- 

In: ceasul dar prevădut de art. 1368 citat şi alte casuri anal6ge, nu 
există o singură acţiune, ci, din contră, două acţiuni, -una personală 
(acţiunea în resoluțiune), cea-l'altă reală (acţiunea în delăsarea imobilului 
îndreptată fie în contra pririului aquisitor îie în contra subaquisitorilor). 
Aceste două acţiuni însă sunt conexe, şi o bună administraţiune a justiţiei * 

„cere ca dânsele să fie judecate de acelaș tribunal. Care tribunal să aibă 
- precăderea, tribunalul coinpetent pentru acţiunea personală, sait tribunalul 
competent pentru acţiunea reală ? Art. 61 proc. civilă, care dispune că 
acţiunea accesorie trebue să fie intentată la tribunalul competent a 

„judeca pe cea principală; nu decide cestiunea, căci. rămâne indoelnic 
care din cele două acţiuni e principală, care accesorie? Soluţiunea acestei 
dificultăţi o găsim în art. 1368 citat, care atribue competența în acestă 
materie iorului real. Acţiunile dar în revocare, anularea sati resoluțiunea: 
unui contract translativ_de drepturi reale imobiliare, cari tind în acelaş 
timp la delăsarea imobilului înstreinat, se adreseză forului re; silae, 
care este pentru dânsele.un forum continentiae causarum ex connezilate. 

„__ „Principiele sunt simple, dar art. 54, proc. civilă. vorbind de afaceri 
mixte le-a întunecat. D:] Săndulescu-Nănoveanu crede dar că teoria acţiu-- 
nilor mixte nu e streină . codului nostru. Care este interesul practic al: 
cestiunei ? Dacă acţiunile mixte nu ai un îoruni deosebit, care pote să 
lie utilitatea practică a împărţirei acţiunilor în simple şi mixte ? -D-l Săn- dulescu-Nănoveanu răspunâe că acţiunea mixtă trebue intentată la .noi, 
ca în Francia, după alegerea reclamantului, înaintea tribunalului situa- . țiunei lucrului saă înaintea tribunalului domiciliului pâritului. Irorea e evidentă. - | 

Art. 59 $ 4 irancez, eo derogare la dreptul comun. Nu putem să deosebim acţiunea ce -dreptul care o nasce. Precum nu există. drepturi mixte, așa nu pot să existe nici acţiuni mixte. Articolul dar 59:$ 4 al procedurei civile franceze, care .sancţioneză teoria - acţiunilor mixte, se
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depărieză de la principiele comune. Codul nostru n'a reprodus! disposi- 
ţiunea îranceză. Trebue dar să ne reîntârcem la dreptul comun, care nu 
cun6sce nici drepturi mixte nici acţiuni mixte. Forul electiv este o'excep- 
țiune care nu.pâle să existe fără o anume lege. Acţiunea pentru regu- 

„lare de hotar este în. ochii d-lui Săndulescu-Nănoveanu o acţiune mixtă, 
dar legea nu lasă reclamantului opţiunea să o intente înaintea - tribuna- 
lului situaţiunei imobilului saii înaintea tribunalului domiciliului pâritului, 
ci hotărăsce. că dânsa e de resortul forului real (V. supra). Acţiunea 

„pentru revocarea, anularea sai resoluțiunea unui contract translativ de | 
un drept real imobiliar, care tinde în acelaș timp Ia, delăsarea imobilului, 
e în sistemul d-lui Săndulescu-Nănoveanu o acţiune mixtă, dar art. 1363 
sparge (61ă țesătura îranceză a d-lui Săndulescu-Nănoveanu și o nu- 

" mesce reală. - a 
D-l A. C. Șendrea, eminentul şi simpaticul profesor, concepe lucrul 

alt-fel. Dânsul admite impărţirea acţiunilor. în simple şi mixte (arg. art. ' 
- 54 proc, civilă), dar prenumără între acţiunile "mixte numai cele irei 
acţiuni menţionate în $ 20. Inst,, de aclionibus (adică acţiunea farniliae 

„ erciscundae, communi dividundo și finium regundorum). Forul situa- 
țiunei lucrului nu e pentru aceste. trei acţiuni electiv. ca în Francia. Art. 
59 Ş 4 îrancez, cure acordă reclamantului alternativa în materiile mixte 
să citeze pe pârit înaintea judecătorului domiciliului pâritului, nu e repro-: 
dus în codul nostru de procedură civilă. Care este forul acţiunilor mixte ? 
D-l A. C. Şendrea nu răspunde la acestă întrebare, Dar părerea ilus- 
trului jurisconsult pare a fi că legea tăcând, trebue să recurgem .la regu- 
lele -romane. Nu impărtășim acestă părere. Numai acea parte a drep- 
tului roman, care s'u consfințit prin vechiele n6stre legiuiri -saii prin 
hotărârile jurisprudenţei, se pote considera ca recepută și ca făcând corp 
cu legile ţărei. Nu putem să aplicăm un drept, de care ne despart atâtea | 
secole şi în contra căruia sa stabilit un asus fori contrarius (V. Ş 13 
„codul Calimach).. Dar să admitem pentru un moment contrariul. Acţiunea 
finiui regundorum aparţine după legea romană forului ei silae (arg. | 
L. 1, Dig. 10, 1). Forul rei sitae era la romani un for electiv, aceea ce 
resultă din Const. 3, Codice, ubi în rem aclio exerceri debeat, 3, 19: 
«Actor rei forum, sive în rem sive în personum sil aclio, sequitur 
(acţiunea .personală și cea reală se pornesce la forul domiciliului pâri- 
tului). Sed et în locis, în quibus res, propler quas contenditur, consli- 

-tulae sunt, îubemus în rem actionem udversus possidenlem noveri 
(dar acţiunea se pote intenta şi acolo unde e situat lucrul). Este dar 
contradicătâre teoria d-lui A. 0. Șendrea, care, pe de o parte, combă- 

”tând pe d-l Săndulescu-Nănoveanu, susține că forul rei sitlae nu e la 
noi electiv ca în Francia, iar, pe de altă parte, 'stăruesce să aplicăm 
legea romană, care atribue acţiunea de regulare de hotar forului real și 
hotărăsce că îorul real e electiv. Dar, o repetăm, dreptul roman nu- are 
ce căuta în cestiunea -n6stră, și mai puţin încă dreptul anti-justinianeii. 
Vădurăm mai sus că, cu t6tă disposițiunea .coprinsă în $ 20 Inst. de 
aclionibus, cele trei acţiuni de împărțelă se considerati, în “dreptul jus- 

„tinianei, nu ca acţiuni mixte, ci ca acţiuni personale. Însuşi Justinian le - 
numesce în L. 1 cod., cap. VII, titlul 40, acţiuni personale. | 

Acţiunile de împărţelă (familiae erciscundae, communi dividundo,
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finium regundorum) se deosibesc de sigur „de cele-t'alte acţiuni dintr'un 

alt punct de vedere procesual. [n principii, reclamantul nu se pote con-. 

demna îără o anume cerere (reconvenţională) din partea pâritului. In 

procesele de împărţelă, din contră, reclamantul se pote condemna şi fără 

o anume cerere din partea pâritului. Procesele de împărțelă sunt judicia 

duplicia. Judecătorul dar adjvdecând unui compărţitor, Jo parte, pote să 

impună unui alt. compărţitor, care primesce o parte mai mare, o -servi- 

tute saii obligaţiune, ca să compenseze diierenţa, şi.lără o anume cerere 
tindând la acesta. Acestă particularitate, observă cu drept cuvânt d-i A. 
C. Şendrea, nu este ceva proprii numai acţiunilor mixte, căci şi în 
alte acţiuni se pâte' întâmpla ca fie-care parte să îie reclamant şi pârit 
fără ca pentru acesta acţiunea să fie mixtă. "Dar daca (şi acesta este - 
orte adevărat) o teorie nu este bună de cât dacă densa răspunde unui 
scop practic,: apoi neapărat că trebue să conchidem că sub.raportul 
competenţei împărţirea acţiunilor în acţiuni simple și în acţiuni mixte 
nu ure la noi nici o rațiune dea îi, de 6re-ce legea nâstră nu stabi-: 
lesce un forum deosebit pentru afacerile: mixte. A a 
„Art. Bt+-proe. civilă, care vorbesce-de ateceri mixte, nu ne stă în 

cale ca să cântăm teoriei acţiunilor mixte: o vecinică pomenire. Justinian 
numesce şi el acţiunile de impărțelă acţiuni mixte, dar adevărul recu- 
noscut de toţi este totuşi că-'clasilicaţiunea acţiunilor în simple şi 
mixte a dispărut în dreptul juslinianeii. Acţiunile de regulare de hotar 
și acţiunile în rem scriplae sunt în dreptul nostru de competenţa 
exclusivă a lribunalului situaţiunei imobilului. Fie întâmplare, fie înţe- 
lepciune, legiuitorul nostru a pus aci mâna pe teoria cea adevărată. | 

Legea germană ($ 25) atribue acţiunile de regulare de hotar, 
acţiunile. de înipărţelă de: imobile determinate, . acţiunile posesorie, . tri- 

“ bunalului în judeţul căruia e situat imobilul. Art. 27 german, care 
regulză îorul acţiunilor în rew scriptae, adaogă : <Se pot porni inaintea 
forului real şi acţiunile personale, cari se iîndrâptă în contra proprietarului 
saii posesorului unui imobil ca atare, precum si acţiunile pentru vătă- 
marea unui imobil saii pentru desdaunarea din causă de expropriare». 
Expunerea de motive lămuresce că acţiunea personală în casurile acestea 
aparţine forului real din causa conezilățiă ei. cu acţiunea reală. - ? | 

____ Procedura civilă italiană nu cun6sce nici ea împărţirea acţiunilor 
în Simple sai mixte. Art. 104 proe.. civilă italiană regulză iorul con- 
tinentiae Causarum ex connezitale. Vechia clasificaţiune. engleză a 
acţiunilor în reale, personale şi mixte, nu are nici cea mai mică afinitate 
cu antiiesa romană a acţiunilor, în rem şi în personam, şi o lege nouă 3 

engleză a desființat (6te- acţiunile mixte 1). (Dreptul 1888). 

  

Despre. actele. de insinuaţiune pentru chiemarea părţilor 
în judecată, urmărire silită, -ete. 

Sunt acte de procedură, de exemplu citaţiuni, somaţiuni, comanda- mente, cari trebue să . , se aducă la cunoscinţa părţilor întrun chip ofi- ciul şi solemu. - . ja pârţ - p h 
1) Riittimann, Der englische Civilprocess, $ 31. Săi
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Aceste încunosciințări se fac prin mijlocirea Dorlăreilor ; iar actele 
alcătuite de către aceşti agenţi judecătoresci pentru constatarea îndepli- 
nirii solemnităţilor ce trebue să. înconjure - acele Îîncunosciințări sunt şi 
ele acte de procedură, sait, mai bine dicând, actele ast-tel alcătuite de 
portărei, sunt acte de procedură cari după împrejurări se numesc cita- 
ţiune, soinaţiune, comandament, notilicare de sentinţă, ete. 

Cuvântul irancez eaploit imbrăţizeză t6te actele de procedură, şi 
deosebirea între ele se lămuresce prin adăogirea specialităţii lor: Eaploit 
d'assigneinent, de saisie, etc. | ai 

"Mi permit a traduce cuvântul îrancez exploit prin expresiunea act 
de însinuaţiune şi a caracterisa diterințele prin adăogirile următâre : Acte 
de insinuațiune pentru chemarea părților în judecată, pentru urmărire 
silită, ete. - a Da : 

| Simţ insă că mi se va contesta, din capul locului, justeţa afirmă- 
rilor de mai sus, susţinându-se că acte solemne de insinuaţiune ai a 
interveni, după legea n6stră, numai în cas când portărelul nu găsesce la 
domicilii pe pers6na căreia urmeză a se făce vre-o încunosciinţare şi că, 
din. contră, ailând-o la domiciliii, el'nu are nimic de înstrumentat, urmând 

__a se mărgini de a lua cu Gensul adeverinţa primitorului. * 

dinţării mele statornicite în sens opus. , 
Curtea n6stră supremă a hotărât că, după art. 74 proc. civ. urmeză 

a, se incheia procese-verbale nu numai în cas când vecinul par voi să 
primescă citaţiunea, precum pare a resulta din litera legii, ci şi pentru 
a constata că nu-sa găsit la locuinţă nici rudă nici servitor. - 

Acestă soluțiune e îără îndoială esactă.: De ce? Pentru că actul 
solemn de insinuațiune sai procesul-verbal, cum îl numesce legea, trebue 
să porte cu dânsul întrega sa justificare.. Cu alte vorbe, actul de insi- 
nuaţiune, alcătuit de -portărel, este un act solemn, ceea ce semnilică că 
numai prin el şi. nici cum prin alte mijlâce. (mărturisire, delaţiune de . 
jurăment, martori, etc.) se pâte dovedi că sa îndeplinit formele prescrise 
de lege. a | - 
- Punctul acesta o dată admis, trebue să facem un pas înainte şi să 

Sunt constrins prin urmare să dai s6ma despre cuvintele încre- 

- recundscem că e de datoria portărelului a înstruimenla în tote casurile, 
“aşa dar și în casul când ar găsi la locuinţă pe însăși persâna pe care o 
privesce actul de procedură. | o 
-:-  Imtradevăr, dacă.s'a prescris, în acestă materie, lorme deosebite: 

„cari trebue să se îndeplinescă ad solemnilatem, raţiunea acestei măsuri 
„legislative este de a se evita străgănirile: şi învăluirile de procedură. 
Acestă rațiune are insă aceeaşi tărie în tâte casurile lără deosebire. - + 

Adeverinţa. primitorului și lumea t6tă! 
Dar dacă pretinsul primitor “şi-ar contesta iscălitura, sati dacă sar 

“ivi conflicte în “privinţa dalei sati u identității persânei primitorului ? 
Să se facă in asemenea cas o verificare de scripturi, sati o cer- 

cetare prin martori -spre a se consata identitatea  persânei primitorului ? 
Legiuitorul n'a declarat nicăiri că derogă sub raportul acesta la dreptul 

comun, şi o asemenea excepţiune nici iar avea vre-un cuvânt de a îi. 
„acă prin urmare incidente .cari ar da loc la procese pâte mai com- 

cât litigiul la. care se referă citaţiunea înmânată sai hotă-
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rârea notificată! Aşa qicând în limine - lilis o perspectivă inspăimân- 
tătâre de procese! a , , 

In timpii primitivi la Romani, când se permitea reclamantului a aduce . 
pe pârit de gât oblorlo collo dinaintea justiţiei, era mai multă siguranţă - 
pentru justiţiabili, de cât aceeă ce le-ar oieri legea n6stră pusă în lucrare 
în sensul-acesta! | ME a N _ - 

Imprejurarea că, din îericire, neregularităţile de acestă fire nai dat 
loc până acum la multe conflicte, este singura scuză a faptului că ne-am 
oprit la supraiaţa amăgitore a lucrurilor şi nu ne-am dat ostentla a apro- 
funda sensul legii. - o 

Sensul art. 74 pr. civ. nu pâte să fie altul de cât, sati că actele de 
insinuaţiune, alcătuite de portărei, nu sunt acte solemne, și în asemenea 
cas, chiar în lipsă .de ori-ce proces-verbal, se pote recurge în tole casurile 
la alte mijlâce de probaţiune, saii că acele acte de insinuaţiune sunt tat- - 
d'a-una acte-formale și solemne. 

Non datur tertium. a 
- Am demonstrat însă mai sus prin o deduclio ad absurduim că art. 

74 pr. civ. prescria ad solemnilalem de a se încheia procese-verbale 
despre predarea citaţiunilor, | „. 

| Dar deosebit de acâstă demonstrare apagogică avem texte formale 
do lege în sprijinul părerei n6stre. = . Si 

Un regulament special, şe. dice în art. 102 al legii nâstre de orga- 
nisare judecătorâscă din 9 Iulie 1865, va regula mai pe larg atribuţiunile 
și modul împlinirii datoriilor portăreilor. | N „ 

Iată disposiţiunile ce le extragem în acestă privinţă din regulamentele 
decretate conform art. 102, Leg. org. judec. -- a 

«Data actelor. se va înscrie în litere iar-nu în ţilre, Aceste acte pe 
«lângă numele- şi pronumele porlărelului vor cuprinde şi matricula li, 
«adică tribunalul saii Curtea pe lânga care luncționeză». (Art. 21, Regl. din 
28 Noembrie 1865). _ 
_„_„ De ce se cere menţiunea matriculei portărelului? Pentru că citațiu- 
nile, notificările de hotărâri, sai ori-ce alte acte de insinuaţiune, sunt 

- isbile de nulitate din causa necompetinței portărelului, dacă n'a intervenit 
agentul judecătoresc alipit pe lângă tribunalul sai Curtea de apel în Circumscripţiunea cărora urma să se alcătuiască acele acte de insinuaţiune. 
Așa dar adeverinţa sub semnătură privată a primitorului nu este de ajuns, căci adeverirea neforimală, pe lângă alto neajunsuri, ne lasă în îndoială asupra compelinţei agentului judecătoresc. - . - „7 Intr'adevăr, Cestiunea de a se sci cum se predai citaţiunile sait cum „se-semnilică hotărârile este în strinsă şi indisolubilă legătură cu întrebarea: cari sunt sub raportul acesta datoriele și -atribuţiunile portăreilor ? importanta Reg]. 'din 31 Martie 1866, cuprinde următârea disposiţiune 

unui jkortărelul ce a tăcut semnilicarea unei hotărâri sai comunicarea i ct.va lace îndată cunoscut presidentului, prin grefier, resultatul „ducrărilor sale şi arătarea de diug părților, ete. şi locul primirii, numele şi calilalea . : ilor, ete. i 
lată un eț celera, câre fără î i, | î bo=- rate de acestă fine. e ră îndo6lă nu are pereche în alle elabo



DESPRE ACTELE DE INSINUAȚIUNE E 9 

Acest et cclera' nu se pâte referi de cât la art. 21 cit. din Regl. 
„din 28 Noembrie 1865. 

Dar ce înţelege art. 40 cit. prin proposiţiunea : «Portărelul va face. 
<îndată cunoscut presidentuluj.. diua şi i locul primirii, numele şi calitatea 
«părţilor» ? 

Mi se pare că acestă disposiţiune. nu este de cât modificarea art. 
32 Leg. Genev. in sensul că originalul actului de insinuaţiune sai a pro- 
cesului- verbal, în loc să se dică reclamantului (partie requsrante), să îie 
destinat a se alipi de dosarul causei. 

Portărelul e prin urmare, după legea n6stră, dator a lăsa nu numai 
părţii citate sait somate, ci- chiar și reclamantului o copie a _ actului de 
însinuaţiune, iar or iginalul. procesului-verbal se trimite prin grefier pre- 
sidentului tribunalului spre a îi inrotulat le dosarul afacerii. 

De ce se cere ca să se ărate în actul de insinuaţiune diua şi locul 
primirii, numele. și. calitatea părților, numele şi pronumele. ŞI matricula 
portărelului ? 

Pentru ca să se constate întrun chip oficial şi solenn, escludân- 
du-se recursul la alte mijloce de probaţiune, compelința agentilui jude- 
cătoresc, identitatea personei primitorului, data, etc. 

Art. 74 proc. civ. este de proveniență îranceză. Art. 68] fe. dice 
întocmai ca art. nostru 74 cit., că actele de insinuaţiune se fac la per- 
sona sai la domiciliul. Dar actul de insinuaţiune (L'exploit) trebue să 

i menţioneze că. perș6na pe careo privesce acest act de procedură a primit 
”. încunoştiințarea fără întermediar şi din însăşi gura portărelului. Actul 

de insinuaţiune trebue să aducă dovada despre: indeplinirea tuturor ior- 
malităţilor (Carrs, 1, p. 401, q. 848: ter.))). - 

- Și art. 326 pr. civ. e în strinsă legătură cu ordinea de idei care | 
pironesce în momentul de faţă ătenţiunea mea, 

Presidentul va -primi, dispune art. cit. alin 2, petiţiunea de apel, 
dând apelantului adeverinţa de primirea. apelului, Acestă adeverinţă va 
“constata qiua primirei a apelului. | 

Dar dacă se va ivi, în privinţa datei, vre-o! contragicera între 
adeverinţa presidentului şi menţiunea în registru ? Care va avea precădere ? 

Iacă o redacţiune cât se pote de incorectă. 
Inregislrarea “trebue să mârgă fară îndoială : înaintea adeverinţei 

presidentului, care nu are âlt rol de cât de a „certilica că „petiţiunea de 
apel s'a înregistrat în cutare qi. 

-_ Resultatu! cercetărei de faţă. este că citaţiunile, somaţiunile, coman- 
damentele, notificările hotărârilor, sunt isbite de nulitate dacă n'a inter- 
venit. portărelul competent, alcătuind acte formale de insinuaţiune cu tote 
solemnităţile cerute de lege2). | 

Adeverinţa de care se vârbesce în art: 75 pr. cv, puntul al treilea, 

1) Curtea de apel din Iaşi secţ, ll, sub presidenţia d-lui Ștefan Nei, a hotărât 
întrun proces al statului cu un cert Aslan Calude, că semnificarea unet hotărâri e 
isbită de nulitate dacă nu, există un act formal de insinuațiune din partea portărelului, 
şi că adeverinţa sub semnătura privată a primitorului nu acoperă actstă nulitate. | 

2) Primitoril copielor proceselor verbale - trebue să iscălescă de primire în 
„originalul actului de insinuaţiune . (art. 68, L îe.) e care se opresce- la “dosar „după 
legea nostră. | | _ 

2
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că trebue să se dea primitorului, nu e de câto subscriere oficială (visa) 
în procesul verbal original, despre primirea actului de insinuaţiune (V. 
art. 69, 5 L. îr.). Ă 2 Ă , 

Prin acestă îndatorire specială legiuitorul a voit să 'se asigureze că 
actele ce sunt a se semnifica persgnelor publice, s'aii dat cu adevărat în 
mâna. personei ce are calitate de ale primi (Carr6,'art. 1029 pr. fr. În 
principii). __. E aa 55 

Art. 75 pr. civ. $ 3 se aplică in' practică ă Zafricaine.. <<. 
Portărelul, conservând un rol pasiv, se mărginesce a lua cu dânsui 

adeverinţa privatissima a -pers6nelor publice, adică -a representanţilor 
statului, saii a administraţiunilor publice sai a comunelor. - 

Dar, dacă e vorba numai şi numai de a se primi adeverinţa sub 
semnătura privată a primitorului, ce trebuință mai este, în asemenea cas, 
de intervenţiunea. unui agent -judecătoresc? De ce nu sa dispensat 
cei interesaţi de cheltueli, inutile? De ce nu li s'a dat dreptul să primescă 
singuri adeverințele primitorilor, şi numai în cas de retus din parlea 
acestor de pe urmă să recurgă la ministerul portăreilor ? 

A dice că agentul judecătoresc trebue să intervină şi in acest de 
pe urmă cas, este a se recunsce că, şi în casul acesta, numai actul de 
insinuaţiune (esploit), regulat format, se pote opune părţilor, și nici cum 
adeverințele sub semnătură privată. « Paria sunt non esse et non signilicari». 

După art.:152 pr. civ. 0 -citaţiune se pâte anula chiar din oficii. 
- Dar o adeverinţă privată, ca simplu mijloc probator, nu se pâte anula. 

Tot ce se pâte face este de a se contesta iscălitura, sati data, sai cuprin- derea adeverinţei. Simpla contestare (inscripțiunea în falș se cere numai in contra actelor autentice) este de ajuns pentru a sili pe producătorul . adeverinței a recurge „la alte. mijloce 'probatorii. (Compar. IVindscheid, Ungiiltigheit der. Rechisgeschiițte, pag. 18); 
Legiuitorul a autorisat însă anularea din oliciă a citaţiunilor. Inţe- lesul legii e prin urmare că adeverinţele despre primirea citaţiunilot (şi a celor-/alte încunosciinţări) să fie coprinse în actul de insinuaţiune, căre, ca act solemn, e isbit de “nulitate, dacă nu sa îndeplinit solemnităţile cerute de lege. . -: i a , 
Intr'un cuvânt, aceeași rațiune care cere - încheiarea unui proces- verbal când partea pe care.o privesce un act de procedură lipsesce de 

la domiciliii, , reclamă „cu aceiași energie, încheiarea de procese-verbale pentru încunosciinţările ce se fac unej părți în pers6nă 1) (art. 74 pr. civ.). obiectuiiecart: 09, Dr. civ, lipsa "numelui, a pronumelui şi nearătarea 
rag nulitatea petiţiunii. 

, Așa dar cată ca în actul de insinuaţiune să se arate numele, pro- numele şi obiectul cererij, i . i ” , ipsa acestor menţiuni atrage nulitatea cit prin actul de insinuaţiune, si : dovedi identitatea obiectului şi. „cu obiectul și părţile desemnat Et A 

1) Ast-fel se aplică și art, 4, [. Fr. ai 35 i : Ă ode due Pr 1855 (leg. de transcripți ipotecară) 
prin analogie la revoe ir he Gin] 5 iranscripţiune ipo a), Iute, la resoluțiunile de drop ceinărilor făcute în frauda creditorilor, la nulităţile abso- 

aţiunii, căci numai singur 
nu prin.alte mijlâce probatorii, se pâte 

a “părților arătate în actul de insinuaţiune 
e în libelul introduetiv de instanţă. 

x. 

*
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„Este, prin urmare, adevrat a se dice că actul de insinuaţiune pentru 
“chiemarea. părţilor în judecată, este strins legat cu petiţiunea introductivă 
de instanţă, şi că, în ultima analisă, ceea ce se anulâză este actul de insi- 

- nuaţiune și nici cum petiţiunea. | a 
- Procedura civilă prevede și pâte prevede numai nulitatea actelor: 

„de procedură (arg. -art. 111 pr. civ.). - - . | 
„__ Peliţiunea” introductivă de instanţă nu este însă un act de procedură. 

i Actele de procedură sunt tot-d'a-una acte publice şi autentice (Carr, 
I, introduc. No. 93). Aa , 

-Aşa dar, din ori-ce punct de vedere vom aprecia lucrurile, vom 
ajunge tot-da-una la aceeaşi conclusiune : o 

- «Singurul nijloe de a stabili existenţa sai validitatea unui act de 
«insinuaţiune, este de a representa originalui contorm tuturor exigenţelor 
«art, 74 pr. civ., în care portărelul, oiicierul public, atestă, cu tite solemni- “ 

 «tăţile cerute, că s'a conformat prescripțiunilor legii», (Boitard, |, p. 132). . 
“ Gopia actului de. insinuaţiune se dă, după legea nâstră, părţilor. 

«Originalul» 'se opresce Ja dosar1).. * | 
Neconiormitatea între original şi copie atrage. nulitatea. actului de 

insinuaţiune. - A . _ - . 
„= „Nu se cere, sub pedeâpsă de nulitate, ca să se constate în actul-de 

- însinuaţiune absenţa părţii. citate de la domiciliă. . _ 
In cas de absenţă a părţii citate se înmâneză actul de insinuaţiune 

rudelor sai servitorilor cari se găsesc ela domiciliii>. - 
Rudele saii servitorii cari s'ar găsi «aiurea» n'aii calitate de a primi 

actele “de insinuaţiune. i - 
| Vorba servitori are în casul prevădut de -art..74 cit. un sens larg, 
relerindu-se la ori-ce pers6nă salariată, caliă, secretar, bibliotecar, etc. 
„Dacă nu se găsesce la domicilii nici ruda, nici servitorul, portă- 
"relul «constatând acestă: absenţă, sub pedepsă de nulitate, în actul de , 
insinuaţiune», e dator să. se adreseze la-un' «vecin», care va -iscăli în 
original despre primirea actului de insinuațiune. . 

Dar în cas de refus din partea vecinului de a iscăli? 
„1. Lucru curios! acdul.de insinuaţiune se remite în asemenea cas domi- 
ciliului ! Portărelul lipesce citaţiunea «pe uşa sai -pârta> părţii citate, 
faţă cu sub-comisarul, saă cu ajutorul polițaiului sai cu primarul, şi con- 
stată în actul de insinuaţiune (proces-verbal) îndeplinirea acestei formalități. 

„-"- Citaţiunea se lipesce pe ușa “saii pe porta părţii citate! Dar, proce- 
dându-se ast-iel, nu.se mai îace o'citaţiune sai un act de insinuaţiune, 

„ci o «publicaţiune». (Compar..art. 507 pr. civ.).. | 
Acâstă preseripţiune a art. 74-pr. civ, ne rechiamă în: memorie dis- 

" posiţiunea art. 367 Regl. Org. lit. B:.... «se alcătuesce un îneris în 
«două exemplare, din care unul se bate la ușa tribunalului, iar cel-lalt: 
«la isprăvnicie, însemnându-se pe acest de pe urmă cu slova ispravni- 
„«cului diua în care sa bătut». - - Eu | 5 

"Cât pentru- mine, ei preier disposiţiunea legii Iranceze care prescrie 

„ 1) Legea franceză, aplicând.până în ultimele sale consecințe principiul: Jus- 
vigilantibus, nu 'ordonă. oprirea la dosar a actului de insinuaţiune, Originalul se dă 

_"dopă leg, în. d la partie requcrante, adică celul interesat de-a dovedi existența şi. 
“ validitatea actului de insinuațiune. . - . ” 

, ia . ,
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ca să se <înmâneze»> în asemenea cas, citaţiunea primarului saă ajuto- 

rului de primar. a , . 
Acestă consideraţiune ne împinge să anolisăm cu acestă ocasiune 

„şi disposițiunea art, 187 pr. civ. Hotărârea, dice acest art., se va lăsa la 

persână sai domicilii ori reşedinţă, şi agentul judecătoresc va proceda 

conform art. 74 pr. civ., de la „citaţiuni, cu deosebire că în cas când par- 

tea nu va îi acasă, sait nu va voi a primi hotărârea, ca se va liisa ein 

«mâna îuncţionarilor administrativi, arătaţi în art. 7-t' pr. civ.> înclein- 
du-se proces-verbal despre cele urmate. Estract după acest proces-verbal 
se va lăsa în mâna unui servitor ori vecin, saii in cas de neființă sai 
nevoinţă din partea acestora, «se va lipi pe uşă sati la pârlă». 

Nu înţeleg, de lege ferenda, de ce să se statornicescă alte lorma 
pentru citaţiuni şi alte solemnităţi pentru notiiicarea hotărârilor, 

Adevărul este însă că legiuitorul nostru, de bine de ri, a îăcuto 
aşa deosebire. ” - 

Art. 137 cit. prescrie mai multe iormalităţi .de cât se prescrie in 
art. 74 proe. civ. pentru citaţiuni.. 

„Art, 137. cit. prescrie «mai multe formalilăţi», căci po lângă publi- 
caţiunea insuficientă prescrisă de art. 74.cit. în fine, se ordonă predarea 

- «hotărârii în mâna» funcţionarilor arătaţi în art. 74 cit. 
Prin ce mijlâce se va putea stabili, lu cas de: trebuinţă, că sa 

“semniticat» '0 hotărâre şi că s'a semniticat întrun :<chip regulut> ? 
Răspunsul este că numai singură producţiunea <originulului» pro- 

" ces-verbal sai act de insinuaţiune pote atesta regularitatea notificaţiunii 
hotărârii. 

| ai dar, pe lângă copia hotărârii, trebue să se înmâneze îuncţio- nari or arătaţi în art. 74 proc. civ. «Şi o copie după actul de insinua- 4 ne;> „Jar originalul care pârtă iscălitura primitorului se transmite președintelui trib. sai al Curţilor, spre 'a se opri la dosar. Portărelul e dator să iscalescă Singur actele de insinuaţiune, și 
i ira ? 3 a A a ac6stă indatorire '1 privesce ŞI în cas când ar fi'instrumentat aprodul ce 

|ueroză sub ordinele sale (art. 21, Regl. din 31 Marie 1866). ancţiunea, în cas de contravențiune, o găsim în art. 20. Reg). din 28 Noembrie 1865: 
<Aclele ce sunt chemaţi a îace, ij i i 

N _£ « ace, ca agenţi judecătoresc, se vor înde- She jaae gâtre ei însuși iără a delega alte persâne, sub pedepsă de amendă. Gaura 008 lei, de „Suspendare de la 1—3 luni și daune-interese părţi. (Compar. Boitard, 1, pag. 131, No. 172). e acum la o altă ordine de idei, tmebue să cercetăm în ce chip se înmâ a : 
e Art. 75 pagaotele de insinuaţiune. <pers6nelor cu unitate colectivă». 
acestă privința; 7 7 .N€ arată regulele ce trebue să se păzeseă în 

]. În ceea vas | 
niilor statului», avene o eee sub raportul acesta pe cadministraţia dome- 
ms . | Os sp , pa . i , 75 proc. civ., punctul 1.42 posteriGră care a modificat disposiţiunea art 

„ lacă ce dispune Și , tuiui din 24 Marie ga 2 legea pentru administrarea domeniilor sta- 
„ «afacerile sale litigiose, de <Administraţiunea domeniilor statului pentru 

<Llului publie respectiv». Ori-9e natură, va -fi citată în persâna avoca- ” N |
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Avocaţii Statului s'aii transtormat-ast- tel, după modelul legii. austriace, | 
în «funcţionari publici> (Finanz- procuratoren). 

<Preiecţii şi agenţii tesaurului public» ai, după 'Jegea franceză, sin-' 
guri «calitatea» de a primi un act de insinuaţiune în numele statului, 

Ori-ce lucru însă se face de către o pers6nă «publică» ca atare, 
„trebue să fie constatat într'un mod -autentic,. 

Avocaţii publici trebue să aibă prin urmare o «râgisteatură oficială», 
cu rolul de a constata. primirea și data primirii actelor de insinuaţiune. 

Iscălitura avocaţilor. statului «în originalul act de insinuaţiunes are . 
„un - caracter oficial 'şi se numesce «visă». 

2. Ospiciile şi îabricele trebue să se considere ca stabilimente publice 
în “sensal articolului 75 cit. $ 3. V. Carre, |, q. 370 sextis). ” 

_„ 8. E nulă citaţiunea, dacă s'a dat personaliente primarului și nu 
<comunti în pers6na - acestui funcţionar». _(Carr6, loc. cit. quest, 370. 
novies, în fine). . 

Actele de insinuaţiune se dai «în pers6nă» sati lă domiciliii (art. 
72, pr, div). - | 
„+ 'Trebue să se arate prin urmare in actul de insindațiahe că sa dat 

„ «comunei», adică persânei juridice, pe care o privesce acest act -de  pro- 
cedură, în persâna primarului.- 

în casurile prevădute de ş 1, 2, 3 al art. 75 cit., actele de insinua- 
- țiune trebue să se înmâneze necesarmente iuncţionarilor publici arătaţi, 

și nu se pot lăsa în nici un cas în mâinele rudelor, a servitorilor. sau a 
amploiaţilor». :(Carre, loc. cit.). 

4. Societăţile «civile> nu formeză o persână juridică, - destinată de 
„persona asociaţiunilor. Fie- care asociat trebue să fie individualmente che- . 
mat în judecată,-şi nu e de ajuns de a se cita numai pe unul din asociaţi. 

Societăţile «comerciale» din contră se citeză, dacă nu există o căsă 
socială, prin persâna'saii la domiciliul <unuia din asociaţi». 

Care e raţiunea acestei diterențe ? ? «Solidaritatea» asociaţilor comer- 
ciali şi responsabilitatea numai pentru . partea lor a membrilor societă- 
ților civile ? . 

Nici de_cum. Se scie din contră, că debitorii solidari sunt repre- 
“ sentaţi de codebitorii lor numai în decisiunile '«favorabile» obţinute de 
“către aceștia de pe urmă. (V. Marcade, asupra art. 1351 L. în. No: XIII). 

După d-l Paul Pont (Commentarie — Traile des- socictes civilles 
et cominerciales, No.- 124, 125, 126) diterința, sub raportul - acesta, între 
societăţile civile şi. cele comertiale, este că cele de al douilea, în oposiţiune 

cu cel dinţâi ar constitui «persâne juridice, corporaţiuni». 
Pentru a evita-. ori-ce coniusiune D, îmi pare că e preferabil să deo- 

-1) Iacă într adevăr diferenţele notabile între societăţile coraerciale- şi persânele 
“juridice : 
” 1. Averea une! socielăţI comerciale aparține «pro rata> membrilor societăţii ; 
“averea une! pers6ne juridice din contră «tolalului ideal» şi nu se pote împărţi nici o 
dată între membri! corporaţiunii. 

2. Membri! .unel corporaţiuni pot să. fie martori şi judecători în procesele corpo- 
raţiunil, averea corporațiunil fiindu-le, precum s'a arătat sub 1-a, «streină>..Jurămîntul * 
se pote deferi numal representanţilor legaly, şi nic! cum membrilor corporaţiunil, Mem- 
bril unei societăți comerciale sai civile, din contră, sunt recusabill ca. judecători - (art.
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sebim societăţile comerciale atât de societăţile civile cât Și de persânele 
juridice, și aședendu-le în mijlocul acestor două extreme, să le numim 
societăţi cu «unitate formală» (colectivă). Unger, sistem Oster. Privul- 
rechis, I, pag. 330 syg.). - : E aaa 

Aceste societăţi cu unitate -colectivă,- deosebindu-se, de o parte, 
radicalmente de corporaţiuni (vedi «nota»), at cu ele, de altă parte, o 
mare asemnare :). Este de ajuns în interesul discuțiunii de faţă, să rele- 
văm Că aceste societăţi, în procesele -lor unde figureză. ca actori sai ca 
pâriţi, sunt a se considera în privința legitimaţiunii <ad causum», ca 
«unităţi colective, -personae' standi în judicio»>. Actul de insinuaţiune se 

* adreseză către societatea comercială «ca atare», adică ca unitate formală. 
Dacă nu există casa socială, se cileză «tot societatea comercială ca 
unitate formală= prin pers6na sai la domiciliul . unuia din asociaţi. Art. 
75 pr. civ, $ 4 (Compar. Pfeifer,. Die Lehre von den juristischen 
Personen, $ 25). E Aa 

Actul de insinuaţiune este regulat alcătuit, dacă arată «numele casei 
sociale» (raison sociale), lără să fie trebuinţa a se arăta numele și pronu- 
mele asociaţilor șati a administratorilor. (Carre, quest. 287 bis. quest. 307). 

" După desiacerea societăţii, se pot semnitica hotărârile obţinute în. 
"contra lor în pers6na lichidatorului, sai în persona ori la domiciliul acelui 
dintre asociaţi care ar fi personalmente obligat a plăti acea datorie. 

d. Semnilicaţiunile trebue să se facă tuturor- sindicilor unui îali- - 
ment <individualmente». (Carrg quest.- 370, tredecies). | 

6. Se pâte intâmpla să fie cu nepulinţă.a se face o semniticare în . O pers6nă suii la domiciliu, de exemplu când e vorba de o pers6nă care mare domicilii, de un vagabond, saii care având un domiciliă, Va părăsit, fără să se scie unde s'a strămutat. | | a Acestea sunt ipotesele în cari se aplica art. 75 cit. $ 6, în cuprindere: 
«Aceia cari nai domiciliii cunoscut în România, se vor cita la «reședința» lor actuală». a | - - «Dacă nici domiciliă, nici reședința nu le este cunoscută, citațiunea «se alige pe ușu tribunalului unde se face cererea și se publică în f6ia «de anunciuri oficiale». i i PIN IRI 

216 pr. civ. $ 3) şi suspecti ca martori. Jurămiatul trebue să se defere fie-cărut asocia «individualmente». . 
3. Bunurile unet corporaţiuni care a încetat de a exista se cuvin ca <bona vacanţia» fisculul. Averea unel socielăţi, din contră, se împarte în asemenea cas între asociaţi, etc, 

| __ 1) Mal cu s6mă societăţile <anonime» presintă o mare asemănare cu corpora- țiunile. Aşa, de exemplu, nu sunt corespundători, nici <subsidiarmente>, membri! unei asemenea societăți de datoriile societăţii. May e de notat că-mombrit societăţilor ano- - nime intră ŞI es, ca și membril unel_corporaţiuni, pe când, din contră, de ordinar, o sacictate se desface prin retragerea unui asociat. Societăţile anonime întocmai ca cor- poraţiunile, trebue să aibă un domicilii deosebit. . ! presenizațietătile guonime ŞI corporaţiunile trebue să aibă în fine numai de cât re- „anl i0r. societatea anonimă c'o unitate f i 
Standi în ludieeis, i | ormală este ca- atare o “persona, 

Societăţile comerciale însă în nume colectiv, şi chiar şi acele în <comandita> nu - A& mal nici o asemănare cu corporaţiunile, De aceca li se "deneagă în doctrină chiar caracterul de socielăţi cu unitate colectivă. (Unger, loc. cit: nota 19). După art. 75 
. 2 

Ss E! : ră . 2 . . I » Proc. civ., constituesc, cu iâte acestea tote societății i bi 
, Ă 5 e comerciale, făr. 30 pers6ne cu unitate colectivă, , | „fără deose ire, 

. 
x
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Un vagabond neavenă, se înţelege, nici o «principală așezare» (art. 
87 cod. civ.), trebue să. aibă însă un loc. unde se odihnesce, un adăpost 
trecător, o <reședinţă» momentană. e 

La acestă reşedinţă se inc semniticările către persânele fără domiciliii. 
Dar adesea nu se pâte afla nici reşedinţa individilor cu. deprin- 

deri nomade. a i E 
- Insinuaţiunea normală se înlocuesce în asemenea cas prin 'aligerea 

pe ușa tribunalului <unde ss face cererea» 1) şi prin publicarea insinua-. 
țiunii în «<f6ia de anunciuri oficiale» 2) - Sa 

| E neapărat să se procedeze tot ast-iel şi în cas de «schimbare. - 
de domiciliii». Pa | 

" Semnilicarea nu se mai pâte îace în asemenea cas la domiciliul 
«prevădut» căci acolo sa instalat o altă familie, cu alte rude și alţi ser-! 
vitori, cari, dacă nu pot da alte informări, cel puţin, ne arată că pers6na 
din cestiune <'și-a schimbat domiciliul». N 

| Dacă partea stăruitâre nu scie unde este domiciliul actual al per- 
s6nei-căutate (buna credinţă a aceluia care alegă -nesciinţa este lăsată 
la aprecierea tribunalului), în asemenea cas aplicarea art. 75 cit. $6 e 
pe deplin justificală, | | 

o Alt-iel stai însă lucrurile când "schimbarea domicilului a avut loc 
«după incepereai nstanţei». Semnilbcarea se pote face atunci valabilmente 

“ala domiciliul precedent» 3). Detendorul cunoscând demarşele luate de 
adversarul sti, era dator să'l insciințeze despre schimbarea domiciliului. 
(Carre, 1, quest. 355). Ă as 
1. Art. 75 pr, civ. $ 5 reclamă o luare aminte deosebită. 

„Lacă textul acestei disposiţiuni: -, | Aaa 
cAceia cari se vor alla aîn ţara streină> se vor cita prin. «procu- 

ratorul lor>, de aii unul cunoscut, și în cas contrarii, se vor, «cita la 
domiciliă, publicându-se citaţiunea şi în Monitor. 
„Aici începem a pierde şirul ideilor, - e 

"Mi pare că se pote fuce Î6rte bine semnilicarea, la domiciliă, con- 
iorm art, 7 pr. civ., neimpiedicat de presența trecătâre în streinătatea - 
pers6nei citate. Puțin importă, sub raportul acesta, reşedinţa inomentană 
când cine-va are o «aşezare principală *). aa 

Art. 69 L. în, $ 9, care cuprinde o disposiţiune. analâgă, are în 
vedere tocmiâi casul când un strein, căruia ar urma a se face o semni- 
iicare, n'ur avea «nici domicilii, nici reședință. cunoscută>. în Francia 
sai când un francez ar îi «părăsit domiciliul săi din Francia şi sar îi 
No Se coloniile iranceze. sai in streinătate; (Boilard, |,: p. 144 

No. 185). a - a . 

1) In materie personală cererea urmeză a-se adresa la tribunalul domiciliulut pp 
î. reclamantuluă (V. Carre, I, quest. 351 bis);. 

15 2) Proiectul noi de procedură civilă german ($. 174) conţine o. disposițiune 
analâgă. « * . | - | 

| -3) Portărelul va întreba ma! întâi la primărie de s'a făcuto declaraţie de - schimbare de domiciliu şi, lipsind O aşa declaraţie, va îndeplini formele prescrise de 
art. 75 pr. civ. 80. i a. - | | 

: 4) Semnificarea nu se pote adresa după legea franceză procuratorului. Nul en 
France ne plaide par procureur. Art. nostru 75 cit, $ 7, a adoptat regula opusă. 
1
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Asa fiind, ne întrebăm: «la ce domiciliii» a înţeles art. 15 Ş 7 să 

citeze pe acei aflători în ţară streină? ȘI | | 

«La domiciliul din streinătate>. Semnilicarea trebue să se facă în 

asemenea cas de către - agenţii 'judecătoresci streini „după formele pre- 

scrise de legile streine. a . o , 

„Şi proiectul noii.al unei proceduri civile germane (Ş 1 74) prevede 

casul unei semniticări la domiciliul din streinătate al persânei asemnate, 

dar aci se prevede în același timp “eventualitatea imposibilității sai a 

infructuosităţii unei asemenea semnilicări, și se dispune că în o așa 

stare de lucruri să se lacă numai o publicare în. foile oficiale, 

8. Şi cetele moşnenilor (obştea rezâşilor) sunt, după legea n6stră, 

Ă o persână-cu cunitate formală» (colectivă). -. . 

„Art. 75 pr. civ. 8, se aplică fără îndoială numai în ipotesa când 

acţiunea adversarului se referă la averea ce o posedă rezaşii în indivisiune. 
Care e cuvântul, care e justilicarea acestei excepţiuni ? 
Aş înţelege încă. acâstă disposiţiune excepțională dacă sar Îi 

i __ hotărât ca să se iacă o semniticare în chipul arătat în t6te casurile 
" când obiectul din litigii e indivisibil, fără deosebire de rezași sai alţi 

litiganţi, sai dacă s'ar fi hotărât ca în general pentru toţi 6menii simpli, 
cari 'din acâstă causă merită o protecţiune deosebită, să se aplice forme” 
mai asigurătâre. i - | . 

Ori” cum fie, legea a prescris numai pentru «cetele de moșneni» 
un mod special de semnificare. ” a 

«Acestă citaţiune va cuprinde: «numele cetei de moşneni»t), și se 
va adresa primarului respectiv, care o va da în cunoseinţa tuturor 
moșnenilor. <procedând coniorm art.. 74 pr. Civ.». 

Cum ! Să se facă întâi o semnificare primarului? Şi primarul, la 
rândul săii, să facă o altă semnilicare moşnenilor? Acestă semnilicare 
să fie făcută contorm art. 74 pr. civ.? Cum? Individualmente fie-căruia 
„membru al cetei moșnenilor saii representanţilor lor? Quid însă în 
casul când obştea de rezaşi nar avea representanţi ? , 

„Mai departe: «Va încheia procesul-verbal despre acesta, suberis de 
consiliul comunal şi '1 va înainta în copie judecătoriei :respective în 
termen cel mult de șepte dile, de la primirea citaţiuni în comună». 

_ Semnilicarea se ace de consiliul comunal, sati că semnificarea fiind 
tăcută de primar, numai procesul-verbal se va subscrie de;consiliul comunal ? 
De ce ? Va îi nulă semnilicarea, dacă înaintarea către judecătorie nu 
Sar face în întrul termenului de șâpte dile? A 

O singură soluţiune nu se pâte scăpa din labirintul acestor întrebări. 
: Iacă soluţiunea: E - 
] consta asi docil, sa se -vor presenta, ca oile, înaintea onorabilului 

; arătându- ea o aleiupa Luni se va aplica art. 75 cit. $ S tale quale, sai 
obtempera injiunețiunii ți, se vor opune toţi sai unii dintr ânşii- dea 
indie aa "3 primarului, şi atunci va îi neaptrat să se citeze 

. e după regulele ordinare (art. 74 pr. civ.), - 
„Cele prescrise de art. 74 si 75 i 

pedâpsa de nulitate (art. 76 pr. ci ii (reno sas oiene 3) . a 

1) Ca şi când s'ar ice, 
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Cea mai mică scăpare din vedere din partea portărelului pote sili 
- pe judecători se pronunţe nulitatea: actului de insinuaţiune. - 

| Jurisprudenţa irânceză, statuând în îel de fel de ipotese, ne. arată, 
putem dice, aprâpe tâte cazurile de nulitate. - 
__. Portăreii trebue să. cun6scă bine iregularitățile, stigmatisate de lege, 
„pentru ca să scie a le evita, - - . 

Iacă câte-va exemple : 
- Actul de insinuaţiune nu se pote lăsa” unui copil impuber» sub 

„- pretest că e rudă saii servitor, sai, mai “bine dicând, un copil care nu. 
“are încă inteligenţa ' necesară, saii cară. e mai mie de 16 ani. (Arg. art. 
197 pr. civ). Apreciarea discernămentului intră . însă în domeniul magi- 

- stratului (Carrg, ], quest. 859).: . 
Portărelul negăsind la domiciliii, nică rudă nici servitor, e în “drept 

a inmana actul de. insinuațiune «servitorilor, rudelor>. Intradevăr, în ab- 
senţa părţii asemnate,. 'urmeză'a se- face semnilicarea «in domo alicui 
ex iamilia». Servitorii fac însă parte din iamilia n6stră (Carr6, quest. 360). 

- Si-persânele arestate, se citeză, cu tâte- astea, «la domiciliul - lor» 
AOarre, quest. 358). 

“ «Menţiunea numelui» rudelor. sai a servitorilor cari aii primit” un . - 
act de insinuaţiune nu este indispensabilă, dar în asemenea cas trebue să se 

„.. arate «calitatea» (rudă sai servitor) şi relaţiunile, de cohabitaţiune și, când 
„e vorba de servitori, să 'se preciseze anume că sunt în serviciul pâritului. 

E de ajuns însă, în. sensul invers, să se menţioneze - «numele» 
 pers6nei; în mâna căreia Sa lăsat.o copie de insinvaţiune, măcar că nu 
sar lămuri că acestă „personăy este ruda sati servitorul părții asemnate 
(Carră, q. 362).. : 

Portărelul nu e tinut” «a "cere iscălitura>' rudelor. sai a servitorilor. : | 
Art. 74 pr. civ. restringe requisitul iscăliturei «tassativamente» la «vecinul» - 
interpelat în absența celor'alţi (Carre, q. 363, bis). 

- 2 “Actul de insinuaţiune trebue să menţioneze numele ' şi locuinţa 
"vecinului, pentru casă se pâtă verilica existenţa raporturilor de vecinătate. 

oare art 74 comb. cu art. 725 pr. civ). 
Sg. Nu se cere să.se arate întrun. chip” sacramental În actul de insi- 
RI nuaţiune că nu sa găsit la -domicilii «nici rudă nici servitor» ; ajunge . 
si se arate că nu sa găsit nimeni acolo : “(Carră,-q. 365).- 

„In casul de elecţiune convenţională de domicilii (art. 97 'cod. civ.), 
Ya se pote face o semnilicare la domiciliul ales pentru un alt' obiect de .. 
Sa <execuţiunea convenţiunii». Semnilicarea cesiunii trebue să se facă 

la domiciliul. rea], căci cesiunea trebue” să” precedeze ori-ce acte. de 
execuţiune. . 

| Alegerea de domieiliii continuă, det prodiice. efecte juridice, rămâne . 
"eficace şi în. casul când pers6na la” care. cine-va. 'si-a ales- domiciliul ar. 

- “muri sai 'şi-ar schimba domiciliul (Carre, q. 365, ter). 
Copia | actului de insinuaţiune se pote lăsa rudelor sai şi “chiar Şi . 

servitorului vecinului, în absenţa acestui de. pe urmă ( Carre, q. 367) etc, 
-Ne rămâne în 'fine să examinăm Cum se îac insinuațiurile când 

se deleră o 'alacere unui «judecător de plasă> | 
' „ Pâritul trebue să declare înscrisul în «originala petiţiunei> că a. 

vădut'o (art. 13. pr. cv). 

N. Der, vol. II.    
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| "Mi pare însă că şi primarul, comisarul sati 'sub-comisarul ar trebui 

- să certifice în josul petiţiunii, sati într'un proces-verbal, că sa citit peti- 

iunea în 'audul pâritului, care a iscălito lără nici o objecţiune. N 

Este de _principiii că iuncţionarul public trebue să constate <într'un 

chip autentic» că a îndeplinit o lucrare ce o pune legea în sarcina lui... 

Pâritul pâte însă să reiuze de a face declaraţiunea cerută, sai să 

nu fie acasă. Si EI , E 

. Funcţionarii administrativi, arătați în „art. 14 pr. civ., trebue să 

facă în asemenea cas, o ţidulă, menţionând într'însa numele, profesiunea, 

domiciliul. părţilor. (arg. art: 11 pr. civ.), obiectul şi diua iniăţișărei, ţidula 

care se lasă la domiciliii ori . creşedința» -pâritului (compar. art. :75 pr.. 

civ:, $ 6), în mâna unui, servitor, unei rude, ori a unui «vecin»>!), iar 

dacă nu 'se va găsi nici rudă, nici servitori, nici vecin, sai dacă -aceștia 

nu vor-voi a primi. ţidula, <ea se 'va lipi pe ușe». . - 

Funcţionarul: public. va constata apoi în josul petiţiunii, saă întrun . . 

deosebit: proces-verbal, că a îndeplinit prescripţiunile legii, arătând anume 

fie-care formalitate ce. a indeplinit'o. i e ” 

Art, 7B-pr,. civ, este aplicabil, mutatis mutandis, pentru judecă- 

- torii de plasă. - IE | 5 - 
Funcţionarul public trebue să încheie şi în cas de «semnilicare». a . 

unei cărţi de judecată un: proces-verbal despre cele urmate, arătând, 

- între altele, că partea condamnată a dat adeverinţă sai nu (art. 23 comb; 

cu art. 137 pr, civ.). (Dreplut, 1874). - - E 

  

—, 

„__. Câta, moşnenilor. constitue ea o persână juridică, 
ca mirul rusesc,. săi o simplă comunitate ? Ce: raport de 
drept se nasce între mai mulţi comunişti, reclamanţi sai 
pâriţi ? Care e procedura de urmat în materie de litis- 
consortium ? In ce măsură art. 75 No. 8 procedura civilă 
„7. "derâgă el la legea comună? | 

Ce este o câtă de moșneni? D-i 0. G. Dissescu respunde: «Spre. 
munte găsim proprielăț: parliculare -coleclive stăpânite de moșneni, 
adică din moș în îiii prin mostenire... Moșnenii saii: rezașii (de la here- 
dium), sunt, în cea mai. mare parte - descendenţii. vechilor veterană,. cari 
ai moștenit în indivisiune sai 'cărora li s'aii concedat în urmă diferite 
proprietăţi, Mulţi însă din moșneni sunt şi .proprietari de la câmp, cari 
din causa diferitelor invasiuni, Safi retrăs la munte» 2. . - 

  

1) Art, 14 cit. nu. prescrie ca şi art 114 i în actul d A / 4 a ŞI pr. civ., că să se constate înactul de: 
insinuaţiune, sub _pedepsă de nulitate, că nu a găsit la domiciliă nici rude nicr 

„2) V. C. G. Dissescu, 
particulare colective ! v 
prietăți stăpânite în dev 
parte de vechia Romă. 
că în imperiul bizantin, 
serviciul militar se plăte 

Cursul de drept public român, t. |, pag. 408. Proprietăţi 
„orba acesta amphibologică are: păte” îneleul” următor. Pa 

mășie, Descendenții. vechilor veterani | Mii de an! ne des- 
Tradițiunea romană totuşi a rămas în piciore. Dovadă faptul 
în seculele posteridre chiar, solda trupelor năimite pentru 
a în parte prin concesiune de pământuri, (V. Cantacuzen,
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Tot aşa vede lucrul 'şi neuitatul A. 0. Șendrea, care. dice (Curs 
de procedură, civilă, p. 490—491): <Moșneni sau rezași. se numesc - 
micii proprietari cari. stăpânesc în comun un pămînt care prin succe- 
siune le: vine de la un suitor (autor). comun, de la acelaș bătrân. Câta 
moșnenilor se: consideră. ca” un le! de comunitate în care se presupune 
că ai interes toți membrii ei cari adese-ori stăpânesc pămîntul comun 
în devălmăşie (pro indiviso)...» . | - 

In adevăr, moșnenii sai: rezașii alcătuesc o edtă numai întru cât 
stăpânese pămîntul comun în- devălmăşie ; încolo nu. Obștea rezaşilor nu 

are un organ care să.o represinte. Fie-câre-cetaş-are un drept absolut 
de proprietate asupra părţei sale și e îndrituit să primescă pro rata 
plata unei datorii cuvenită tuturor. Urmeză dar că câla moșnenilor 

„ onstitue o comunitate. (communio) şi nu o universilas saii d pers6nă -. 
juridică. - .- - 

Mirul rusesc, din contră, în deosebire de câta moșnenilor români, 
înfăţişeză, așa credem, o pers6nă :juridică. “Comuna, în adevăr,-e pro- 
prietara pămintului, cetaşii mirului “nu ai de cât o folosință periodică, - 

„ Pămintul nu se pâte înstreina de cât cu învoirea “tuturor. Cetaşii nu ati 
un. drept absolut de proprietate asupra părței lor, ci numai dreptul de 

„a reseumpăra parteă lor, plătind cetei suma cuvenită. Capii. de familie, * 
“sub. președința unui starost 1), reguleză: aiacerile cetei, v represintă în 
instanţele judecătoresci, ete. . 

Istorie, t. 1, p. 33 app. Zăhariae, Geschichte des griechisch-râmischen Rechtes, p. 
„256 nota 908). Reese din L. 2 Dig. de veteran. et milit. succes. 38, 12,că pămentu- 

rile vechilor veterani, ca şi acele ale. moşnenilor noștri, trecea la moştenitori! lor,. 
Adăogăm că, pe lângă moșneni, mai . existaă după unil şi alți țărani liberi. - Dovadă 
cunoscuta legea rustică (Nâuns "fewgp:xs) din secolul VIII, 'anexată pe lângă manualul : 

„lul Harmenopulos (din anul 1345), lege care ne înfăţişeză pe țărani ca constituind o 
corporaţiune analdgă mirului.rusesc. În deosebire însă de moșneni! cari, retrași la 
„munte "şt păstrară libertatea şi proprietatea lor, restul țărănime! cădu în. curând în 
servagiii (a. nu se confunda-cu sclavie: servul nu se pulea vinde de cât împreună 
cu moşia, sclavul şi separat). Nu - găsim totuşi în aşezămintele țăre! mici urmă de” 
feudalism. (Compar. Zahariae, op.'citat,.$ 56, p. 261). Nicăeri .nu vedem semhe. de |. 
„posesiuni imense. conservate une! famili! cu ajurorul majoratului, Nu avem să nel. 
plângem de acesta, cu t6le_că unora le stă înainte ca ideal până chiar și majoratul. 
"țărănesc, care e o păcăluire nu numal în contra democraţiei, dar şi în contra morale, 
Pedalionul (pag; 321) ne învaţă să iubim pe toți copiii de o potrivă. 

: 1) Starostele are, de altă parte, şi atribuţiunr-poliţienescl, judecă contravenţiu- 
nile până în concurenţă de-o rublă amendă şi ce două dile de muncă. Adunarea mai 
„multor comune alcătuesce un volost (300 — 2060 locuitori), care e representat de un 
consilii compus din starostil circumscripțiunel, consilii, care e presidat de un star- 
schina, Consiliul acesta .reguleză tot ce privesce dările (comuna e respunqătâre de 

“ dările datorite de cetaşi), recrutarea, căile de comunicaţiune, dilele de lucru.: Există- 
penlru afacerile mal însemnate şi un consilii al delegaților” comunelor, aleşi fie-care 

„de un-grup de 10 familii, consilii care alege pe judecăforii sai juraţi!, cari se adună, 
. „din timp în timp, în număr de trei, ca să judece procesele civile până în concurență: 
” ae 100 ruble, şi procesele corecţionale. Judecata prin . juraţi aleşi s'a introdus şi la 

„no! prin legea judecătoriilor comunale din 9 Martie 1873, „Legea acesta nu a dat, se. 

? 

- «ice, râde bune. Nu e de mirare. Ce folosesce un aşezământ bun, moravurile fiind - 
„ rele? Țăranul rusesc ca şi ţăranul nostru, e stors de o administraţiune vitregă. Allmen- 

„dul. din Sfiţera, din contra, care are analogie cu mirul rusesc, a dat resultatele cele mal mulţumitore (vedi Duveleye, De la propricte et de ses formes primitives)- Un 
„bun judecător de ocol, preţuesce pâte, pentru asigurarea -drepturilor populaţiunel ru- | 

. 

rale, mai mult de cât selfgovernmentul țărănesc, Se păşim dar pe urmele Englejilor. 
i 7 - E - Ă sn .-
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= - Asa fiind, e vădit-lucru că, pe. când eta de moșneni română e 

cârmuită de principiul individual; ceta de ţărani rusâscă (mirul); din 

contră, e supusă principiului colectiv. Mirul rusesc e represintat prin un 

nu aii un representant comun (potior causa prohibentis). Moșnenii români 

se pun înainte ut singuli, cetaşii rusesci ut unâversi. Obștea n6stră de 

rezesi trece drept o'comunitate, mirul rusesc drept o persână juridică. 

"O comunitate, reclamantă sati: pârită, e supusă, în ceea ce privesce 

procedura judecătorescă de. urmat, la regale cu totul altele de cât o 

pers6nă juridică. O pers6nă juridică :se citză, prin representantul ci: în 

“persână saii la domieiliii (arg. art. 75,.No. 3, procedura civilă şi L. I, 

ŞIişi2siL.6,$ [ Dig., quod cujusque universitatis, 3, 1), iar O comu- 

nitate prin toți comuniștii în pers6nă saii'la domiciliul fie-căruia. 

Persâna. juridică se socotesce drept un singur împricinat, făcându-se 

abstracţiune de membrii ce o compun. Comunitatea, din contră. se desluce 

= în atâţi împricinaţi câţi comuniști sunt, din care fie-care pâte să numâscă 

| un alt. procurator. Unius litis plurium personarum plures procuratores 

; dari possunt ([. 31, $ 1, Basil. VI, 2). 
: : Procesul legat cu o pers6nă juridică înfățişeză o. unitate. neexistând 

mai. mulţi. litisconsorţi, iar procesele comunității se desbat de odată cu. 

t6tă 'pluralitatea litisconsorţilor, conexe fiind. Tot. din causa conexităţii 

apelul făcut de unul din comuniști, îolosesce şi celor-V'alţi şi communi. . 

jure utuntur, idemque negotium, et eadem causa delensionis. existat (L. 

10, $ 4, Dig. 49, 1).-: . LL cc . | - 

__ Persnele juridice se supun. interogatorului prin representantul lor 

(art. 233 procedura civilă), „Jurămintul litisdecisoriu delerit representan- 

tului unei pers6ne “juridice pentru fapte. ce îi sunt personale şi pe cari 

el le-a îndeplinit. în limitele puterilor sale, lcgă: pe membrii ce compun. 

pers6na juridică, căci acesta de pe urmă are o voinţă proprie, pe care 

i Q. pune în lucrare prin organul ej, o voinţă neatârnată de voinţa celor 

N intâi. | 7 a 
; ___ Comunitatea, din ' contră, nu are un organ. neatârnat de învoirea 

| “ comuniştilor. Mărturisirile, jurămîntul, ete. a unuia din comunişti nu fola- 

„| sese celui-Valt, nici nu “| vatămă (arg. art. 1218 şi 1872 codul civil). 

i o „Instanţa legată cu o persnă juridică nu se pote desiace în mai multe 

-” instanțe deosebite, sub cuvint că unii din membrii ce 0 compun, invâcă 
Ei »- mijlâce deosebite, Nimic, din .contră, nu se împotrivesce la disjuneţiunea 

unei instanțe legată cu o comunitate, dacă unii 'şi întemeiază reclama- 

„„„.„. Viunea saii apărarea lor pe mijloce deosebite... a 

e
 

m
m
 
m
o
m
 

| 

    

In Englitera, judecătorul comitatului, care are analogia cu judecătorul nostru de ocol, - 
! e numit pe viață şi. are o 16fă de 1200 livre sterlinge pe an. Lucrul de căpetenie e perso- 

nalilatea judecătorului, nu mecânismul judiciar, Judecătorii comitatului, ne spune Glaser . 
( er Fr iedeusgerichte und das Verfahren- în geringfăgigen Sacheu, pag. 40—41) 
sun oameni mat în virstă şi adesea” jurisconsulţi eminenţi ca Starkie sati Douling.: 
dout dile Ă e atins, Dacă 'l-am putea măcar, aproximativ realisa, resultatul ar fi că 
judecătorilor de m nă ar ajunge pentru regularea afacerilor la locul - de reşedinţă a 
ună Sea alt e ocol. Judecătorul ar avey ast-fel destul timp să ţină şedinţă pe fie-care 

A “negre sit să existe perii irel locuri din eircuniseripțiunea sa, În aceste locuri ar trebui”: ; e d Plati: : , 
actelor de procedură (V. Glaser, op. cit, iz 00050 Şi ua seriitor pentru regularea 

i 

  

organ legal ; mosnenii „noştri, din : contră, dacă: nu sunt cu toţii uniţi, . -
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| - Membrii ce compun persâna juridică nu se pot învoi saii desista 
pro rata de la judecată, etc., persâna juridică fiind absolut neaternată 

- de persânele ce” o compun. Comuniștii, din. contră, sunt neatârnaţi unii 
de; alţii. . Fie-care. pâte neatârnat să înstreineze drâpta sa parte, să se 
desiste de la acţiune sai instanţă, să se învoiască, să renunțe la solida- 

„_ritate, ete. Comunitatea constitue un litisconsortium 1), pers6na juridică - 
"mu. Lipsind unul din litisconsulţi saii murind, etc. se aplică art. 151 

“sai 25 procedura civilă, ete. . e 
- “După ce am vădut care e în principii şi regulă generală procedura. . : 

-de urmat în. materie de Litisconsortium şi ne-am încredinţat în acelaș: 
timp că câta moşnenilor.constitue, după natura lucrurilor, o comunitate 
“care, când e reclamantă sait pârită, se desface întrun. litisconsortium, : 
rămâne. să cercetăm dacă, şi până la ce punct, art. 75 No. 8 procedura 

"civilă, se abate din calea. dreptului comun. Leguitorul privesce .el câta 
moșnenilor ca o pers6nă juridică sai o comunitate? lată, pentru mai » 

bună lămurire, însuși textul art. 75 No. 8,citat:: . . i 
„...* “«Cetele moşnenilor (obştea. rezeșilor) se vor chema printr'o cîta- 

"” ţiune coleclivă,. însoţită de o singură copie după cererea reclamantului, | 
Ac6stă citaţiune va coprinde. numele cetei de moșneni şi se va adresa 

"1'1) După legea hanoverană ($ 33), litisconsorţii sunt representaţi de un mandatar -. 
ales prin majoritatea voturilor saă în lipsă de tribunal. In Franţa, jurisprudența admite“ 
de asemenea că, când sunt mal râulți moștenitor cari nu se înţeleg între dânşii asupra . _- 
împărţire! moştenirii şi se pornesce un proces, judecătorul referatulul trebue să numâscă 
“un administrator provisoriti moştenirei. (Laurent, Droit civil francais, t. X, No. 311). 
Quid când numa! unii din .moştenitori reclamă 'sai când reclamaţiunea e îndreptată. 
numar în contra unora..D. Dim. Alexanâresco crede că acţiunile privitore la proprietate 
nu pot fi. exercitate de cât de toți comuniștii (Dreptul civil, român t. LII, 'p. 429, 
nota 2). Laurent însă şi t6lă lumea admite din contră. că, fie-care comunist pote să câră 
să i se recunâscă pro rata Qreptul să de coproprietate, cerere care nu e tot una cu'o 
revendicare, Fie-care moştenitor pote în adevăr să feclame în deosebit partea sa virilă. 

_ Dacă dar numa! uni! reclamă. nu e loc la exceptio pluriun litisconsortiuiu (V. Laurent, 
-op. cit. 1X No. 505 şi X No. 214). Excepţiunea plurizm litisconsoriiunu se pâte pro- 
pune numa! dacă legea o prevede - anume şi in cas de zndivisibilitate (Compar. 

„ Renaud «Deutscher Civilprocess» $'59, şi. A. C. Şendrea, <Curs de procedură civilă» 
“pag. 440);-Codul nostru consfinţesce excepțiunea plarriuan .litisconsortit numal în 
materie de garanţie în causă (art. 112 procedura. civilă). Legea franceză mal. cundsce 
şi oa doua derogaţiune la legea comună. In adevăr, în Francia, dacă sunt mal mulţi 
reclaiață, ei trebue să constituescă un singur. şi- acelaşi avuat. Dacă nu, pâritul 

““pâte cere juncţiunea în un singur proces, care 'va fi urmărit de un. singur avuat: 
asupra alegerel căruia el trebue să se învoiască (arg, art, 556 şi 567 procedura civilă 
în). Excepţiunea .pluriuin litisconsortium, dice în al doilea rând, se pot sinvoca şi 
în cas de indivisibilitate, Acţiunea în împărțelă, de exemplu, nedivisibilă fiind, trebue... 

““pornită în contra tutulor moștenitorilor, împărtela făcută numai faţă cu uni nefiind 
- o împarţtlă valabilă (V. Laurent op. cit, t. X N-rele 259, 258). Cererea tindând la 

- perimarea unel instanţe e de asemena neindivisibilă.. In. adevăr, instanța legată cu o 
comunitate, reclamantă; sai .pârită, e nedivisibilă în acest înțeles că recursul făcut de 
unul din comunişti, folosesce şi celor-l'alţi daca toți 'şI. întemeiază, reclamaţiunea saă 
apărarea pe aceleași mijloce' (L. 31. $ 1. Basil „VIIL. 2) Perempţiunea dar, neâivisibilă, 
fiind, nu pote fi câștigată în contră unul reclamant în principal, dacă a fost întreruptă 

“ față cu altul. Quid când prerempţiunea e întreruptă față cu unul din pârtți în prin- 
cipal şi reclamanţi în peremţiune ? Perempţiunea cerută de unul nu folosesce celui-l'alt 
de cât în cas de solidaritate, etc. (arg. art. 1218 şi 1872 codul civil). Perempţiunea cerută 
de datornicul principal folosesce cauţiune), dar acea cerută de cauţiune nu: folosesce 
datorniculul principal. Cererea făcută de garant folosesce garantului, dar nu şi - 

„_Vice-versa, . . Da . „o . a 
N
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„primarului respectiv, care va da-o în cunoștința luturor moşnenilor, pro- 

cedând conforin art. 74. Va încheia proces-verbal despre acesta, subscris 

de consiliul comunal, şi 'l va înainta în copie judecătoriei- respective, în - 

termen cel 'mult de şepte dile de la primirea citaţiunei în comună». 

Printr'o citațiune colectivă ! Reese ast-iel din însuși textul art. 75 - 

No. 8 cit. că eâta moșnenilor trece în ochii legei drept o comunitate și 

nu drept o pers6nă juridică. In adevăr, procedura colectivă presupune o 

comunitate. Dovadă despre acâsta avem, mai întăi, art. 321 procedura 

civilă, care prescrie. să se facă o-încunosciinţare colectivă a sentinței la 
domiciliul mortului, -şi apoi art. 778 codul comercial, după care tribu- 
nalul sati judecătorul de ocol, examinând: tote contestaţiunile de-odată și 
împreună, ...: se pronunță prin o singură sentință. Comoștenitorii însă 
şi masa creditorilor alcătuesc o comunitate şi nu o persână juridică. 

Că câta moşnenilor nu are caracterul unei persoane juridice, acesta 
sare în 6chi. In adevăr, o persână juridică se deosibesce esenţial de o 
simplă comunitate .prin aceea că cea dintâi are o administraţiune orga- 

_ganisată, cea de a doua nu. Nu ne'putem închipui o persână juridică fără 
un anume mecanism. Eă bine, câta moșnenilor 'nu e representală în ins-: 
tanțele judecătoresci de un. organ legal (de exemplu de primarul comunei), 
ci de mandatari, pe cari cetaşii îi numesc şi “i revâcă după plac; deci 

„nu o putem privi ca constituind o persână juridică. - 
Ă A dice că ceta de moșneni e totuși o pers6nă juridică, de 6re-ce înte- 
"resul celor ce iac parte din ceată, precum şi modul de apărare al drep- 
tului lor, este același pentru toţi, și de 6re-ce, dosar admite că fie-care. 
cetași are a Îi privit ca trebuind a figura individual în instanţă, resultatul 

“ar îi nenumărate învăluiri de procedură, lucru care.ar îi contrarii inte- 
reselor cetei chiar, ar fi tot una cu-a dice că o comunitate constitue | 
o pers6nă juridică, dacă e: numer6să' şi dacă toţi comuniștii aii aceleași. 
mijl6ce. de apărare. a Sai 
„„___ Teoria acesta însă ar îi din temelie îalșă. Numărul membrilor. și 
identitatea mijl6celor de apărare nu e de loc caracterul care deosibesce 
o persGnă juridică 'de o comunitate. Criteriul” deosebirei e, din contră, 
cel următor. Pers6na juridică e perpetuă, iar comunitatea se pote desface 
ori când (art. 728 codul civil). Pers6na juridică are o voință măestrită, 
deosebită de voința membrilor ce o compun, voinţă, pe care o vestesce 
prin un organ legal, a cărui hotărâre se impune tuturor, unde, din contră, 
comunitatea nu are 0 administraţiune organisată, comuniștii nefiind ţinuţi 
„să 'și închine stegul dinaintea se note ea. unei voințe superi6re. O pers6nă juridică 

p crea pentru îel de fel scopuri, în deosebire de o comnnitate, în 
care domnesce elementul real al. coproprietăței. | 
co carate puri dleosebirei odată ast-iel stabilit să cercetăm cu 'ajutoru'i 
stăpânesc” în Le are ceata moșnenilor. Arătarăm mai sus că moșnenii- 
suitor (bătrân) rup părin care prin succesiune le vine de la un ” 
împărţit între” nat ra] i bine, t6tă lumea. admite că o succesiune de 
deosebit atât de o ți moștenitori e o comunilale, deci un ce esenţial 

personă juridică cât și de o societate ). - Conoşteni- 
Do o II 

„1 v. L it : . a 
et Rău aurent. op. cit, t. XXVI, No, 432 urm. Paul Poiit, Soc re Pe 

Droit givil franpais, eâit. 4, L. V, $ 505, pag, 077.78 si NO. Bo Aur
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torii se citeză în  persână, s saii la domiciliul fie-căruia, coniorm art. '74. 
procedură civilă. - - 

Art. 75, No. $ cit.; departe: âo a constinţi contrariul, hotărăsce din 
- potrivă, limpede şi lămurit: va da-o: (cilațiunea) în cunoscința” tuturor 

" moşnenilor, procedând conform - art. 7." Or, art. 74 codifică tocmai 
principiul citaţiunei individuale * în persână sai la domicilii. Este deci 
neîndoios că art. 75 “No. -S cit., privesce pe cetaşi ca figurând î în judecată 
individual (ut singuli) şi nu colectiv (ut universi), adică îi privesce că 
păstrându-şi caracterul. lor de comunişti şi nu ca ficând parte. dinti'o '. 
“colectivitate, căreia legiuitorul.- ar. îi voit să "i recunâscă O personalitate, . 
când e vorba de acţiuni în judecată. 

o. Nu, se întâmpină însă, art. 75, No. 8 cit: nu se mărginesce a tri- | 
„mite la ârt. 74; ci începe prin a dice că moșnenii se vor chema prin o - 
-citaţiune colectivă. Citaţiunea dar, după art, 75 No. $ cit, ar trebui să 
îie coleclivă-individuală, aceea-co. nu se pâte. Legea fiind - prin urmare 
contradicătâre, trebue să căutăm 'soluţiunea în spiritul ei. Or, scopul 
neîndoios al legei fiind de a se scăpa de inconvenientele mulţimei cita- . 
ţiunilor, art. 74, 'la care .se zeleră art. 75 No. Ss; trebue să se aplice 
tot. colectiv. . ” 

Va să dică, se , încheie, citaţiunea + în înţelesul art... 75 NO. 8 cit. - 
“trebue să rămână colectivă până în captt, în acest înțeles că art. 74, 
la care trimite art. 75. No. 8 cit. nu trebue de îel ţinut.-în semă, dovedit 
fiind după cele “ de mai sus că art. 75 .No..8 cit. pomenesce art. 74 

- numai ca să sedtă- dintr'insul ideia abstractă a citaţiunei Ia. domiciliă, 
:iar încolo .nu, legiuitorul avend aici în vedere, nu domiciliul fie-cărei - 
părţi citate; cas prevă&dut de art,. 74, ci domiciliul. cetei- întregi, care 5 

“localul primăriei. - . 
„Dar să îie adevărat că: spiritul legei ne aduce: la acâstă soluţiune, 

că scopul legei cere să reducem art, 74 Ja zero, că art. 74 se pune. - 
înainte în art. 75 No. 8 numai în înţelesul de a se face o-încunosciințare . 
colectivă la domiciliul cetei, puţin, imporlă că unii cetași sunt pote domi- . : 
cialiaţi. în altă comună, şi nu în înţelesul de a se încunosciința idte păr- 
țile interesate ? , 

_.” Contrariul -reese: e până la evidenţă din lucrările pregălitore, In adevăr, 
neuitatul V. Boerescu, interpelat fiind în Adunarea electivă,. răspunse. (V. 
Monitorul No. '140 din 27 Ianuarie 1865) că, cutâte că scopul legei este 

„ de a scăpa de inconvenientele mulţimei citaţiunilor, totuși nimic nu oprește : 
pe primarul, de unde sunt mai mulţi, să incunosciințeze și pe moşnenii 
domiciliaţi- în altă comună, prin primurii respectivi, căci art. 75. No. 8 

„trimile la art. 74, care prevede mijldcele de a se încumosciința tote 
părțile înteresate. —. 

- «Vedeţi dar,. adaogă. vestitul jurisconsult, 'că chiar pentru înlesnirea, ! 
acestor moşnenă este mai bine” ca citaţiunile -să mergă “da dreptul la. 
familie, acolo unde sunt mai mulți, prin primarul respectiv, care va incheia 

“proces-verbal de înmânarea “citaţiunei şi va face tote formalităţile tre- ” 
„. buinci6se». Gândul legiuitorului așa dar era să înlesnească. atât pe cel 

__ “ce reclama în contra moşnenilor, 'scăpându-l de inconvenientele mulţimei - - 
- citaţiunilor, cât şi .pe- moșneni, făcând ca fie-care să lie încunoştiințat.. 

Deci, din două una, sai aplicăm art. 75. No. 8 cit. textual, adică
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în înţelesul. înlesnirei amândoror părțţilor,. sati îl aplicăm în înţelesul înles- 
nirei numai a acelui de-al treilea, care reclamă în contra moșnenilor. In 
casul de al doilea nu trebue să ne oprim în drum. Interesul terţiului, 
dacă îl avem singur. în vedere, ne impune să dicem, cu riscul de a, res- 

. tălmăci legea, că legiuitorul vede în ceta noşnenilor 0 persână juridică, 
nu numai în. ceea:ce privește formalităţile. de îndeplinit pentru. chiemare, 
ci și în cât se atinge 'în general de representarea moșnenilor dinaintea 
instanţelor judecătoresci. . A a „= 
"Şi jurisprudenţa nu se sfiesce. să o dică! Uită insă „o -stâncă de 

care se lovesce şi'se rupe în bucăţi corabia fără cârmă, pe care o mână 
ea. Este în adevăr de esenţa -unei persoane juridice ca să existe un organ 
care să o represinte. Care însă e organul legal represintând 'c6ta moș: 
nenilor în instanţele judecătoresci ? Decisiunea Casaţiunei nostre .No. i, 
dată în secţiuni-unite la 19 Decembre 1891; nu răspunde la întrebarea 
nostră, aceea ce nu e de mirare, tărâmul fiind -lunecos şi considerantele 
în doui peri mai la locul lor. Glissez, nappuyez pas! . . - 

O altă decisiune a Curţei n6stre supreme din 1 Mai 1887 (V. Bulet. 
pag. 400—+401) e mai precisă în acestă privinţă, dar tocmai acâsta face 

"că la cea dintii vedere chiar i se cunâsce partea cea vulnerabilă, în care 
critica. pâte să lovâscă. Ideea precisă decurgând din acea decisiune : Ceta 
moșnenilor e represintată prin moșnenii de faţă. Moşnenii presenţi repre- 
sintă pe moşnenii 'absenţi. De ce? Pentru că-art. 75 No. Snu pote avea 
alt înţeles. Un îdem per îdem nu e'un argument. a 

„. Ori-eum însă, nu . căutăm “certă . jurisprudenţei. că pune. -utilitatea “practică mai presus de, textele legei. Nu -e bine de sigur că: face aşa, dar şi jurisprudenţa ilranceză face adesea legea, în loc dea o -tălmaăci. Aceea ce ne sperie-miai mult este că sistemul jurisprudenţei e contrariă,- nu numai literei legei, dar şi echităței. In adevăr, cei: presenţi Sai învoit pole cu partea adversă, şi nu. mai aii dar nici un interes în causă ; cum “dar să admitem „că ei represintă pe cei absenţi, cari n'ati fost. citați indi- vidual ȘI puși în intârdiere.de a se apăra? o Acasa să presupunem că primarul represintă pe_câta moșnenilor? 
insp Și IDal ne nemerit. Primarul, după art. 75 No. $, îndepli- fină repeaeupontirelului în „ acestă „materie cum dar să privim ca 

tre în causă nu eg Ce a corel mosnenilor ş Documentele apoi  hotără- - 
" tocmai în ale celor” absenţi ; Soma dak Cn mâinile “mosnenilor, şi polo câla moșnenilor cu folii CUM ar putea primarul să represinte . 
curisinea i te. Tabie Cavonta contrariul, urmarea: neapărată ar îi că măr-. mantul âr pătea valea ar, Sat invoiala ce a incheiat'o el cu recla- Da! _ „pe moșneni, aceea ce ar îi: tot una-cu o schin-- giuire a dreptului mosnenilor. Jurispruden 6stră i itabilă ;-e: cea dintâi, strânsă cu usa. ar res i iati ca pia ay ese ehitabila ; ea al cetei moșnenilor. îm e Fespinge ideia că primarul e organul legal 

T6tă lumea. recunâsee în adevăr nana tea instanţele judecătoresci, ate de alevăr că cap ep sunt representaţi în- . ci și “i aleg și "i depârieză, după curu ered ați pUe, Mandatari,. pe cari. menea este că fie-care moșnean se ge mai bine. Neindoios de ase- 

(pro :rata) cu reclamantul. Î ing o,pnXOi Pentru dropta sa parte son | - Ipotesa insă că câta moşnenilor alcătuesce. 9:
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comunitate procesuală, care avea caracterul unei persone juridice, nu se 
potrivesce de loc cu aceste premise.! 

„Hotărârile jurisprudenţei -așa dar, cari constințesc teoria pe care o 
combatem. n0i_şi care e aşa de „contradicătâre,. nu aii nici un cuvânt de 

-a îi. O judecată coprindând 0 contradicere în “sine nu e un cuvânt de 
"evangelie ; deci. o înlăturăm. O încheere contrariă principielor. se impune 

z 

- părților în causă, nu -are însă. încolo nici o autoritate de rațiune. Nu - 
majoritatea trebue să domnescă în ordinea: dreptului, ci raţionamentul 

„logic, lueru pentru care se şi cere ca hotărârile să fie motivate. - . : 
. Incheiem dar şi qicem 'că nu trebue să ne depărtăm de la textul 

“art. 75 No,.8, care orenduesce expres că cetele moşnenilor ati a fi che-: 
"- mate prin o'citaţiune colectivă-individuală. In:.zadar se opune .că cita- 

- țiunea nu pâte să fie de cât sai colectivă sat individuală. Adevărul este, 
din contră, căccitaţiunea colectivă se pote împăca de minune cu citaţiunea 
individuală, Dovadă art. 321 procedura civilă care combină încunosciin- 
ţarea colectivă a sentinţei la casa mortului cu încunosciințarea individuală. 

Inlesnirea judecăţei cu o comunitate, adică cu o moştenire de 
împăţit între mai mulți,-a dictat ațât art. 75 No. 8, cât şi art, 931 Pro= 
cedura civilă. Există dar analogie: Deci, cum se face o nouă trimiterea . 
sentinţei la domiciliul mortului, saii, dacă sunt moștenitori cunoscuţi, 

- în personă sai 1a domiciliul. acestor moștenitor (art. 321) aşa se tri- 
„mite citațiunea sai .moşnenilor adunaţi la. primărie prin bătaia. tobei saii 
în alt chip, sa, dacă sunt moşnenă cunoscuți, cară pentru a cuvânt 

" sati-altul nu sunt. urmăloră a se înfăjişa la primărie, în personă sai 
la domiciliul acestor. moșneni (art. 75 No. 8). 

„Spiritul e de acord cu textul iegei așa înțeles. Care e scopul legei? 
- Scăparea de mulţimea citaţiunilor solemne! şi. încurcate. Ei bine, art.. 75 
“No. 8 citat, -trimite de sigur: la:art. 74 procedura civilă, nu însă fărăa-l 
schimba esenţial în înţelesul înlesnirei părților. Legea în "adevăr hotărăsce 
că cetele, moşnenilor se vor chema prin o citaţiune colectivă, însoțilă 
de o. singură copie după cererea reclamantului. ” 

Tată dar că, dacă . primarul nu: găsesce la domicilii pe “moşnean, 
saii-.o rudă, servitor, vecin, dânsul nu e dator. să lipâscă citațiunea -pe 

uşa 'părţei citate), cum prescrie art. 74; căci, neavând în mână, în 
” „puterea art. 75 No. $ chiar, 'de cât o singură copie după cererea recla- 

mantului, cum ar putea el să lipescă un singur exemplar la ușa fie- -Că- 
"ruia? Acâsta ar” îi impotriva şi a textului Jegei şi a intenţiunei legiuito- 
rului, care. ţintesce la simplificarea” ormelor, 

„Art. 74 așa: mărginit prin contextul întreg -al art. 75 No. 8, se 
apropie, cum vedem, de art. 14 procedura civilă, care prevede și el forme - 

1) In. Franţa, se ceruse altă dată, pentru chemarea părţilor dinaintea judecăto- 
rului de pace, lipirea citaţiunel pe. uşa casel părţei citate, dară Bioche, (Dictiounaire . 
des juges de paix |. V* citalion No. 43) ne asigură că experiența-a dovedit puţina - 

- eficacitate a aceste! măsuri, Lucrul! se explică uşor, Afişarea pe uşe ar fi zadarnică, 
Gmenil. de rînd ne: sciind carte şi Mepulând'o dar citi. Afişarea pe uşa primărie! ar fi 

- „firesce tot aşa de zadarnică. O citabuine individuală dar simplă, iată adevărata solu- 
țiune, Citaţiunea individuală cum. s'ah pulea face în termen de.7 dile ? Nu face nimic, 
Art. 137 prevede şi el pentru înmânarăa copie! de hotărâre un termen de 8 ile, dar 
nepăzirea termenulut r nu atrage nulitate 
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mai simple pentru chemarea părţilor dinaintea judecătorului de ocol. Cita- 
ţiunea, în înțelesul art. 75 No. 8, e nulă ca și în acela al art. 14, dacă 
se zădărnicesce: scopul legei. E neapărat, de exemplu, să se irâcă în 

"procesul-verbal numele moşnenilor citați colectiv Ja primărie, şi numele 
pers6nelor (parte, servitor, rudă, vecin) cărora sa lăsat citaţiunea făcută 
la domiciliul fie-cărui moşnean.. . - , 

Ajunge un singur proces-verbal? Cestiunea acesta s'a. discutat în 
adunarea electivă. numai cu privire la casul când unii moșneni sunt domi- 
ciliaţi în altă comună, dar e clar că- principiul trebue să fie același, fie - 
că unii ai domiciliul lor în altă comună, îie că chiar cei domiciliaţi în 

comuna-mumă nu se întățișeză colectiv la primărie. oz 
Neuitatul V. Boerescu dete problemului nostru în adunarea electivă 

deslegarea următâre : «citaţiunea nu. are să se facă de cât unde este câta 
„lor, pe cei de prin prejur avend a 'ă cila ntmnaă primarul,-de -unde 
sunt mai mulță,prin cek-lalți primari respectivi». Un singur dar praces- 

"verbal e de ajuns. : - i i ÎN 
Numai primarul din comuna-mumă, adică: de unde sunt mai mulți, 

e ţinut să încheie proces-verbal despre t6te demersurile - făcute, despre 
citarea colectivă de la: primărie şi despre citarea individuală la domiciliul 

fie-căruia, arătând anume cum a procedat în comuna; de unde sunt mai mulţi, şi cum a procedat în comunele de prin prejur, prin primarii respectivi. 
Art. 75 No. 8 procedura civilă, a derogat ast-fel la dreptul comun numai în acest înțeles că a simplificat citaţiunea individuală, combinând-o 

cu citaţiunea colectivă în chipul arătat mai sus. Încolo reintrăm în. legea comună, Moșnenii, ca comuniști, rămân în tot cursul procesului neatâr- aţi unii de alţii, unii se pot învoi, iar alţii să: mârgă inainte cu judecata, unii pot avea un procurator, alţii altul, mărturisirea, ete. unuia nu îoloesce - celui-P'alt, nici nu '] vatămă, dovedile unuia pot. să fie deosebite de acelea ale celui-V'alt. Da E - ! Pa , Intr'un, cuvânt, moșnenii figureză în judecată individual (ut singuli) ȘI nu colectiv (ut universi), Deci, unul lipsind, iar altul înfăţişându-se se aplică art. 151 procedura civilă. Unul sati âltul fiind minor sati interdis” cadea gti e a lua conclusiuni. Unul. sai altul murind sai in inierdicţiune în cursul procesului jude- căţei (art, 254 “procedura civilă), prose alu, sate loc la suspendarea jude Lucrul e simplu. Jurisprudenţa însă fiind contradicătâre, e nevoe de - o nou lege. Neapărat însă că legiuitorul va lărgi de astă dacă orisontul, De Ceara ver o lege specială numai pentru cetele de. moșneni, şi nu o lege A regulatore a litisconsorțiului ? Procedura civilă germană regu- &ză. materia acesta în $ 56—60 în chipul următor: - 56: 
«Mai multe pers6ne pot, ca. litisco “ i 

Cal 1 » ca. nsorţi, să reclame la : un- loc saă „Să fie pâriţi la un loc, dacă se găsesc cu privire la “obiectul procesului . în comunitate de drâpt sai dacă sunt îndrituiți sai î i di i sau 1 <i Ă causă de drept sai de fapt> m pdatoraţi din pista 
<Mai multe. persâne pot de asemenea s e î ai să fie: 

a € [ pc să reclame împreună sai să fie păriţi împreună și atunci când pretenţiuni analoge. şi întemeiate în esenţă pe 0 causi analogă de lupt sai de drept alcătuese. obiectul procesului». | 
„
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Ş.- 58: 
| «Litisconsorţii stati, întră cât nu reesa contrariul din prescripţiunile, , 

dreptului civil sai din acele ale 'legei de aţă, neatârnaţi. unul în faţa 
celui-l'alt, aşa că: actele unuia nu pot nică să îolosâscă celuilalt, nici . 
să'l vat&me>. , | 

-$ 59: - 
«Dacă procesul se pote judeca numai în acelașă fel față, cu toți 

lilisconsorții, saii dacă litisconsorțiul - se. înțăţişeză ca o unitate din 
o aliă causă,. aluncă dacă unii se înfățişeză, iar cei-balți nu, cei 
absenți se privesc ca fiind represintați prin cei presenți. 

. «Ceă absenţi sunt a se cila şi la termenele ulleridre». 
$ 60: 
«Fie-cara litisconsort e e îndrituit să susţină procesul ; ; însă e dator, 

_ dacă chiamă la întățigare. pe adversar, să „citeze şi pe cei- Valţi litiscon- 
sorți». (Dreptul, 1892). . Ma | | o. 

  

- Juridicţiunea voluntară e coprinsă în juridicţiunea,.. 
ordinară exercitată dejudecători ? Incheerile necontenţiose 
sunt supuse aceluiaşi sistem de mijloce de: recurs ca, 

“hotărârile contenţi6se? 1. Dreptul roman şi dreptul comun 
german. Legea, austriacă, şi italiană. II. Legea franceză. 

III, Legea, nostiră,. Si 

" Magistratul, îmbrăcat fiind! cu. puterea de a . judeca (jus dicere), PER 
are el ast-iel în general căderea de a exercita amândouă juridicţiunile, 
cea contenţisă și cea voluntară, sait cuprinde juridicțiunea sa :ordinară 
numai juridicţiunea contenţidsă, adică procesele 'saii neînțelegerile între 
mai multe părţi protivnice chemate la-judecată ? Incheerile date după 

“cererea unei părţi îndrituită să se înlăţișeze singură şi fără contragicător, 
sunt supuse recursului 'ca . hotărârile contenţiese * ? | 

"Ori cum și ori care ar îi părerea n6stră asupra răspunsului de dat 
“la aceste întrebări, cu 'cari singure se'va ocupa cercetarea n6stră de îaţă, 

e bine să ne dăm. s&ma înainte de .t6te de adevărul că juridicţiunea 
voluntară reclamă, ori-care ar îi sistemul la care ne-am opri, in tâte - 
"casurile în mai multe privinţe.o procedură deosebiiă. Așa n'are nevoe 
juridicţiunea voluntară de publicitatea desbaterilor şi a pronunțăreă 
încheerilor 5), având-a face sai cu părţi unite și neprotivnice sai cu o 

1) V. Chauvai-Carrd, Procedire civile, î. VI, quest, 2933, pag. 071-—618, Jaris- 
prudenţa franceză. însă hotărăsce că în materie de juridicţiune voluntară conclusiunile 
ministerului public trebue să fie date şi incheerile pronunţate în audiență: publică.“ (V, 

- Chaitvau-Carr6, op. cit, suplimânt,. pag. 789). Alt- -fel jurisprudența română. Cas. s. Il 
“din 8 Sept. 1879: (Bulet, p. 673) dice că încheerile trib. date în camera consiliului, nu 
sunt hotărâri.ca 'să se-pronunţe în şedinţă publică. Cas. s. I, No. 246 din 12 Sept. 
1886, adaogă că hotărârile asupra cererilor de peremţiune, fiind date pe cale graţisă, 
ele nu trebuese pronunţate în şedinţă publică. Vom vedea însă în partea a-treia a 
scrierel de faţă cât e de nehotărâtă încă jurisprudența n6stră asupra cestiunei de ase 
şti care e firea şi caracterul juridicțiunei voluntare şi ne vom încredința ast-fel încă 
odată cât e de “neaperată crilica, filosofică a practicei nâstre judecătoresl, Daca -acesta 

>
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singură parte şi neputând să existe „prin urmare -nici urmă de bănuială 
de părtinire a judecătorilor. -.. ăi a 5 , 

Co noimă ar avea apoisă întindem regulele de competință, cari 

ai un bun înţeles când e vorba de acte contenţi6se unde judecătorul 
'şi pune t6tă puterea sa în cumpănă, asupra acelor acte de juridicţiune 
voluntară unde părțile hotărăsc lotul şi rolul judecătorului se mărginesce 
a legalisa sai a autentitica numai actul, jie pentru o 'mai bună asigurare 
a părţilor, fie pentru “a da acelui -act. o „solemnitate cerută de lege?. 
“Judecătorul e în asemenea cas competent, fără ; deosebire, dacă sunt saii 
nu domiciliate părţile în coprinsul circumseripţiunei sale (V. art. 2,1. 
p. autent. actelor din 1 Septembrie 1886), afară de casurile unde legea 
ar hotărâ anume alt-fel (V..art. 318. codul civil). . a 

Adăogăm totuşi că cele-lalte acte de . juridicţiune voluntară, cari 
nu sunt numai opera părţilor, şi: mai ales acele cari reclamă o: causae 
cognilio, nu se pot face de cât de judecătorul competent, căci ele ne 
pun înainte, nu un act'iăcut de părţi, ci o încheere sait. decret 1), pe 
care reclamantul nemulţumit o' pâte apela, dar pe care el nu o pole 
pune înainte ca alcătuind puterea lucrului judecat, dată fiind fară 
contradicător, adică fără chemarea celui de al. treilea iateresut, faţă cu 

= 

care ea se înfăţișâză ca res înter alios acla. 
___Nu are apoi ce căuta în: materie "de juridicţiune. voluntară, unde . 

părţile nu' sunt unite sati unde se ascultă numai o singură parte, greoiul 
aparat pe car6."l pune în mișcare legea în materie contenţi6să, .unde Sunt față în faţă mai multe părți protivnice gata, 'a'și -trage una alteia butucul, lucru pentru care juridicţiunea voluntară se şi exercită în cele mai multe casuri de preşedintele! tribunalului (art. 78 procedura civilă, art, 221, 331 .şi 335. codul civil, art. 7I: codul. comercial) saii -de un Singur judecător (legea' din 1 Septembre 1886 A 

Există în Îine un act. de juridicţiune” voluntară, care se deos ebesce . esenţial de cele-lalte.. Judecătorul-comisar adică asistat de gre ier, (art, 
a - E >= 

nu se recunosce încă la noi, causa este că marii nostri jurisconsu I(i, vestiți prin popu- - laritatea şi ştiinţa lor, se indeletnicese: numai. -cu polilică şi a ate Sl şi lasă pe mâna lichelelor lor iGle cele-l'alte darâveri. dispreţuite de eș. Aşa fiind, ce pot 
dati a sfiicisele încercări făcute de un păcătos ca 'mmirie ? Puţini mă cetese, toţi mă cat pui Xrel. SII cunosc însă lungul nasului şi tâlă Slăruința mea -nu are alt scop de s Voip oana pe marii noștri Jurisconsulţi de a lua etîn mână causa sfântă de care Nu & cab ra „cate cu mal bine de cât „orl cine simt că puterile 'mi sunt prea slabe. jurispradențet ţa în a ever o ştiinţă, specifică şi originală fără o analisă filosofică a 
asupra casurilor i it -vunoscute sunt consultaţiunile date de universităţile germane * făcută de Littleton, dy prâctică. Nepreţuită e apor sintesa jurisprudenţei englese 

1) V. art 30 «. Gundermanti Englisches Frivatrecht, |, 10, p. 173 urm). autoriti giudiziaria aprocedura Civilă ital, care sună ast-fel: «ŢI, provveâimenti del nome di decreti. sona scritii fa icors0 ai una parte senza citazione delbaltra hanno, . dopo transcrissione dei registria. det. FICOTs0, e consegnati . per originale alle parli - 
2) Inalta Curte a hotărât chiar că art. cod « 

„2 , î art. 861 cod ivi i qi i 
de bolă A cestatoralur, tribunalul va delega un judecător, fai E ee, să, țiunea 
sep te fa e şi de Preşedintele tribuaalulur. (Cas. secţ, | No. 347 d. 991, Balea 
oi eomoar. art, 19 legea din 1 Sepiembrie 1886), Cas, secţ.: IL. To. 169 ae ete: 

asce apol că încheerea privitâre la delegaţi  juâtzaloe NO: 169, din SEI 
de art, SUL citat, nu trebua să fie contra-sam legea din 1 Septembre 1986), 

a
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-726" procedura: civilă) pote să facă fară îndoială transerieri şi înscrieri - 
“în propria sa causă, inscrierierile și transcrierile nefiind titluri, ci numai 
vestiri publice a existenţei unui titlu, şi nefiind prin urmare locul. de a 

- se aplica în asemenea cas principiul că nimeni nu pâte să'şi facă sie 
însuși un titlu saii că judecătorul nu pote să judece în propria sa causă.. 

Aceste deosebiri o dată lămurite, intrăm, acum în cercetarea pro: 
blemelor de mai șus. Este unită juridicţiunea voluntară cu cea contenţi6să 
sai e esenţial deosebită una do -cea-Valtă 2: Privese miji6cele de recurs: 
prevădute de. lege numai juridicţiunea contenţi6să, sati alcătuese ele dreptul 
„comui pentru: amândouă juridicțiunile ? Ne vom ocupa cu acâstă materie 
în rinduiala. următâre : I, Dreptul roman şi dreptul comun german; Legea : 
austriacă şi cea italiană; II. Legea franceză: III. Legea, n6stră. 

E A 

Dreptul roman şi dreptul comun german. Legea austriacă, 
- IN şi cea italiană, ” 

Procedura în fure a vechiului drept roman se'“aduce la îndeplinire 
„prin cuvinte solemne .rostite saă de magistrați (jus dicere) saii de părţi 

(lege. agere). Da la' lea Aebulia încâce : jus dicebalur conceplis verbis 
(iormule). 'Pocmai acest fus dicere, când avea loc, nu în cursul unui 
proces, ci eu prilegiul unor acte. necontenţi6se, unde magistratul întărea 
“numai voinţa conglăsuitâre a părţilor, precum în cas de în jure cessio, . 

- manumissio, emancipalio, adoplio, ss numea jurisdictio voluntaria, 
(L. 2 Dig. de oii. Procons. 1,.16). -: E 

Insemnai apoi' Romanii cu, numele de imperium mâzlun Greşi- 
cari acte, cari ar numără astă-di printre actele de juridicţiune voluntară 

_ precum: missio în possessionem, sai în integruin reslitulio, acte despre - - 
„cari ei giceaii că::împerii magis sunt quam juridiclionis, aceea ce 
avea înţelesul că magistratul se . bucura cu privire la aceste acte de o 

> putere disereţionară (imperium mixtum) și proceda prin urmare ezlra 
ordinem, dar totuşi în puterea îuncţiunei sale (fure: magistratus), tără 
să. aibă trebuință de o.deosebită învoire pentru acest sfirșit (L. 1 şi 3, 
Dig. 1, 21): 

Unele acte, în fine, cari se socotesc de asemenea astă-di ca făcând - 
parte din juridicţiunea voluntară, se priviai în vechia Homă ca. fiind 
streine atât juridicţiunei cât şi așa numitului imperium miztum (neque 

- jurisdietionis neque imperii sunt) în acest înțeles că magistratul avea 
nevoe de o anume învoire ca să se p6tă amesteca în aceste funcțiuni, Zutoris 
datio ei soli competil cui nominalim ' hoc -dedil vel lex, 'vel senalus 
consultum, tel. princeps (L. 6, $ 2, Dig. 26, 1. V. şi L. 2 Dig. î, 21). 

„Procedura de urmat în casurile de mai sus era simplă şi magistratul - 

- causae' cognilio şi decret, precum : adoptio, emaicipatio, etc., nu numai 
"în ședință solemnă, dar și de plano, şi nu numai în coprinsul circums- 
cripţiunei sale, ci ori unde sar Îi aflat (L. 36, $ 1, Dig. 1,7). Proconsul 

""-ubique 'proconsularia însignia.. habel, slatim atque Urbem egressus est 
„(L. 14 Dig. de oi, procons. 1, 16). , ie SE 

Aveaii părţile nemulţumite pe încheerile magistratului un drept de... 

* 

- “putea.să îacă acele acte de juridicţiune voluntară, cari nu reclamaii o |
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recurs ? Nici vorbă de un asemenea . drept în cas de adoplio, emanci- 
“palio,. ete. Incolo trebue să deosebim. -Incheerea privitâre la > bono um 

' possessio dala nu se putea apela, dar era deschisă fără îndoială calea 
recursului în contra decretului de respingere a cererei de restilulio în 

- întegrum sau a cererei tutorului ca să îie apărat sati scusat de tutelă 1). 
M'am ocupat în cele. de mai sus cu sistemul roman: privitor la: 

- cestiunea nâstră, cu tâte că glosa l'a schimbat din temelie, pentru că 
"densul singur ne pote înlesni o mâi bună înţelegere a teoriei glosatorilor. 
Hotărâtore e de alt-iel fără îndoială numai glosa. In Franţa, în adevăr, 
înainte -de revoluţiune, în Germania, și astă-di încă, nu avea și nu are 
tărie de cât dreptul roman. glosat. Quidquid non agnoscit glossa non 

“agnoscii curia?) . | i - 
„_ Glosa însă ad. L. 5, Dig. 2,1, și ad. L. 2 Dig. 1, 21, orânduesce în general- că juridicţiunea' voluntară e coprinsă în juridicţiunea ordinară, dacă legea nu hotărăsce anume alt-fel- Judecătorul așa dar întrunesce în principii şi-în regulă generală în mâna sa juridicţiunea contenţi6să şi cea voluntară și nu mai' avem prin urmare.să deosebim” juridicţiunea volun- tară de îmnperium miâctum, ci să privim t6te actele de mai sus, și numirea de tutori sat învoirea de dat pentru înstreinarea nemișcăto-: rului unui minor, fără deosebire ca acte de jurisdicţiune voluntară. Juridicţiunea voluntară odată. alt-fel lărgită, dreptul comun german o împarte în jurisdictio voluntaria sera și jurisdictio voluntaria fala. E mera (pură), când părţile îac totul, judecătorul mărginendu-se a legaliza actul (emancipare, adoptaţiune, contracte autentice), e mixta, când actul: nu. se p6te încuviința de cât după: cercetare, chibzuire, causae coguilio, așa că rolul de. căpetenie e acela al judecătorului. : Incepem cu jurisdictio voluntaria era. Intempinăm aici acte făcute de părţi, pe cari judecătorul le. întăresce numai, nici vorbă prin urmare. de un jus dicere şi: insă-și numele de Jurisdicțiune voluntară.e nepotrivit. Naii aşa dar părţile nemulţurmnite. calea recursului. Nu: există o judecată, cum dar să existe un mijloc de recurs ?. Judecătorul nu se... pote sili să'şi facă “datoria, de cât pe cale disciplinară (amendă, ete. 3). , Actele de mai sus sunt apoi cârmuite' de regule trase din. însă-și firea lor deoşebiiă. Nu pote de exemplu judecătorul să' fucă acte : de acest îel în propria'sa cauză, nepulendu-şi 'nimeni crea sie însu-si un titlu. Nu e volnie de asemenea să săvârşescă acte de acest fel in: afară - de circonscripţiunea sa. L. 14 Dig. 1, 16, fiind. abrogată, dâr pâte să intervină fără deosebire. de. sunt sai nu domiciliate. părțile în cuprinsul circumscripţiunei sale; și chiar în dile de. sărbători legale, cu tote că nar exista urgenţă (L. 2 cod. de leriis), 

i IE Trecem acum la jurisdictio voluntaria mila. Judecătorul nu e ÎI Bă - -. 

2 1) Keller,: Der ROmische Civilprocess 8 82 text şi, notele 996 şi 1002. V. i ss 1 şi + V. de asemenea Puchta, Cursus der Institutionen, edit. 7-a (Rudorit,, 1, Ss 2 V: dVinăscheid, Yandecten, IS 3. 
: - o 

o Petaver in Holtzendor/fs Rechislexikon, V-o, Disciplinarstia en. XV. -și 
Sa cy-Gilbert, Les codes annotes, asupra art. 3 |. notariatulul francez, NI 8 Vi 

e : <Les nolaires qui refusent leur ministâre sans motifs I6gitinies, encourent la sus- 
“ Ponsion et mâme la destitution, selon les circonstances, et dans tous sibles de dommages int6reis envers les parties. - - - - ” 

les cas, sont pas- |
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aici, ca în ipotesa: de mai sus, un simplu biuroii de înregistiare, el nu - 
“pune numai pecetea sa pe actele făcute de .părți, el are din contră să 
judece dovedile întățișate de ele, să hotărască dacă cererea reclamantului 
e dovedită, precum de exemplu dacă există o scuză legală apărend -pe 
tutor de tutelă, dacă cel ce reclamă punerea în posesiunea unei moşteniri 
(art. 653 codul civil), e in-adevăr un moștenitor colateral, etc.. 

- Urmeză dar, așa fiind, că numai judecătorul compelenl pâte să 
exercite juridicţiunea voluntară mixtă. Nu vom alerga totuși la proce- 
“dura contenţi6să, căci competența se regulsză în, aceste - cazuri după 
"natura lucrurilor chiar acolo unde s'a deschis! moştenirea saii unde se 
găsesce nemişcătorul zestral, etc. Numirea de tutor nu se poate face de 

„cât de judecătorul competent. “Un judecător nu se poate numi pe sine tutori), . 
Juridicţiunea voluntară mixtă e supusă, întrebăm în fine, contro- 

--Vului .mijlâcelor de recurs, “ca juridicţiunea' contenţi6să ? 'Trebue să 
” deosebim. Dacă judecătorul rânduesce o-măsură cerută de o parte şi se 

întemeiuză întru acssta pe o prescripţiune clară a legii, cars nu dă loc 
la nici o îndoială, precum dacă numesce un tutor ori hotărăsce pece- 
tluirea și inventariarea unei averi, ete., atunci există fără îndoială un act 
de juridicţiune voluntară mixtă, dar lipsesce o  ncheere, adică o causae 
cognilio ?). 

Există. din contră. o încheere ori de câte or a premers măsurei 
luată de judecător o causae cognilio, precum în cazul punerei- în pose-: 
siune a moștenitorilor, sai a apărărei unui tutor de tutelă, etc. şi e 
supusă recursului acâstă. incheere. Cine are dreptul de recurs ? Fără. nici 
o îndoială reclamantul, -căruia i s'a respins cererea. Dar cel de al treilea, 
interesat, Care n'a îost chemat. la judecată ? - 

“Are” și el dreptul de recurs, cum vom vedea îndată după legea aus- 
triacă. şi cea italiană. Art.. 778 urm. procedura civilă italiană nu sunt în: 

„adevăr de cât o generalisare a art. 885 şi 889 procedura civilă iranceză -. 
- (el. art. 639 şi 642 român) privitâre la deliberările consiliului de familie - 

şi jurisprudența iranceză recunâște ritos că și un al treilea interesat pâte 
să recurgă “în contra deliberărilor consiliului de. familie, de: exemplu o -.: 
parte, care se.vede chemată în judecată de un.tutor, pe care o încheere. 
a consiliului” de familie pătată de nulitate lar Îi autorisat să pornâscă 

„acţiunea 3). 
Am. vorbit mai sus de legea austriacă.  Paienta- austriacă din 9 

August 1854 hotărasce în adevăr: <Ori-cine (prin urmare și un al treilea 
interesat) are a se.plânge de o încheere privitâre la un act de juridie- 

„ ţiune voluntară, are alegerea să lacă oposiţiune la judecătorul . inferior 
Sau recurs, iar recursul se trimite la instanţa superi6ră, dacă un al treilea 
a dobendit drepturi pe temeiul acelei incheeri, şi se pâte face în termen - 

.1)vV. Gliick, Pandecten, III, $ 19 şi Hinschius în otiendorţe Rechisleszion 
Vo. Freimwilige Gerichisbarkeit. | 

- 9) Gliick, Pandecteu, t. XXXII, $ 1357, pag. 74, 
3). Chauvau-Carre, op. cit. VI quest. 2995, pag.. 156. “Paritul are. aci interes să. 

atace încheerea consiliului de familie, căci nu "ar iolosi de altminteri la nimic hotă= 
rârea care ar căpăta-o-în contra minorului, de oare-ce acesta de pe urmă devenit * 

- major ar putea să reîncepă: judecata, nulă fiind puterea ce s'a dat butorului de a“ 
„Tepresinta în prima judecată. | . | 

N
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e d 5 âni' de la încunosciinţarea încheerej, saii dacă nu e în 
e Co eăptămâ al treilea, chiar după trecerea acestui termen» (SS 9 şi 10) 

. Procedura, civilă italiană, de. altă parte, înalță la rangul unui sistem 
general regula aşezată de procedura civilă iranceză pentru deliberările 
consiliului de familie. Art. 779 hotărasce. în adevăr. că pentru „materiile 
de regulat în camera de consilii are a se inlăţișa cererea tribunalului 
competent, iar tribunalul are-a se pronunța după raportul făcut de jude- 
cătorul delegat și după conclusiunile luate de procuror, dacă cere casul, 

„ încheerea tribunalului fiind supusă apelului (art. 780 și 7811). . 

IL 

„ .. Degea franceză. 

„ Ce hotărăsce dreptul îrancez ? In Franţa, lămuresce Laurent, juri- „ dicţiunea voluntară era altă dată coniundată cu juridicţiunea contenţidsă, în acest înțeles de exemplu că les oeuures de loi (transcrierile de astă-qi) erai treba tribunalelor, dar legile revoluţiunei ai separat cele două juri- dicțiuni şi aii înlocuit tribunalele prin conservatorii de ipoteci, lăsând a qice că, înainte de revoluțiune chiar, notariy- aveai chemarea legală să întocmescă multe acte cari, după vechiul drept Irancez, intrati în com- „pelenţa tribunalelor 2). - PI a | 
Ce reese deaici ? Reese, învață Laurent că: «în afară de cusurile unde legea atribue anume tribunalelor Juridicțiunea voluntară, pcirţile înteresale nu se pol adresa judecătorului reclamându'i o autorisare ce „ tribunalul nu are căderea de a încuviința» 3). Juridicţiunea voluntară „adică e esenţial deosebită de "juridicţiunea  contenţi6să. Tribunalele, cu alte cuvinte, nai a se amesteca in actele de juridicţiune voluntară, atară 'de casurile: unde legea ar hotărâ anume alt-fel. . _Undei însă dovuda că în adevăr așa este? 'Abusat-ai tribunalele în vechiul drept francez de juridicţiunea voluntară? Luat-aii legiuitorii revoluţiunei acâstă: armă din mâna tribunalelor pentru a pune un captt samovolnieiei lor? Nu. Insuși Laureit recunâsce din contră că le RAN- tissement coutumier (transcrierea de astă-di) nu e de loc resultatul cotropirei îeudale și că cei ce. die contrariul plăsmuesc istoria *). Nu „Sai inlocuit apoi 6re tribunalele feudale prin tribunalele presupuse ideale şi nu avea noul regim deplină “încredere în aceste de pe urmă? De unde. să tragem prin urmare: ideia că tribunalele nu mai sunt in general competente în materie de juridicţiune voluntară ? Da „S'o ducem de acolo: că, în Franţa, astă-di cea mai mare. parte a . actelor de juridicţiune: voluntară nu se mai exer trecut ci de notari, conservatori de ipoteci, ete. 

1) Art. 782 ital. adaopă! „Când e competent j as ocol | cererea se supune acestul de Da 7 , petent - judecătorul 'de ocol (pretorul) civila urmă, iar recursul se face la preşedintele tribunalului 

cită de tribunale ca în 

ua 2) Zaurent, Droit civil faancais, |; No. 80 şi XXIV N-rele 19, 20 şi 21 i Aris ue în ZIoltzendor/fs Rechislezikon, Vo. Notariat. Aaaa . vs » iaurent, op, cit.: XXXUI, Table alphabetique, V; Juridiction racieu 
ou voloutaire, No, VI Îşi dă ast-fel arama e față abia în tabl 9 soase 

4) Laurent, XXIX. No. gi ârama p ) 9i abia în tabla de materie. .. 
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„oră câţi pui ar face ea, nu se pâte întinde la alte casuri: 
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se” prelace vechiul drept comun: în excepţiune prin aceea numai că se. 
înmulţesc derogaţiunile la legea comună. Ori cât de numerâse. ar. îi - 

„casurile scâse din pervazul  regulei generale, "şi păstrâză totuși regula 
- caracterul ei și reclamă o tâlmăcire lurgă, pe când din contră. excepţiunea. 

„După r6dele sale se cunâsce pomul. Vom pune: deci 'la încercare 
ideia lui Laurent. ca să "i cunscem meritele. Tatăl administrator p6te 

„- să: înstreineze și să ipoteceze nemișcătârele - minorului și cu ce forme? „Legea tace. Neindoios -insă este că, fiind vorba de o avere streină, tatăl 
„nu pote. înstreina fără nici o lormă. Ce dar trebue să hotărâm ? Părererea 
domnitâre învaţă că, „juridicţiunea voluntară “fiind in general cuprinsă în 

“juridicţiunea ordinară, tatal pâte să înstreineze, să ipoteceze, să impru- 
„mute, cu aulorisarea tribunalului. Laurent totuși se codesce şi dice: 
«Les tribunaux -peuvent-ils, en Pabsence. d'un texte, autoriser un admi- 

„nistrateur ă pliener? Nous ne le croyons pas»1). 
Un alt.exemplu. Mai toţi autorii recunosc, cu 161ă tăcerea legii, 

că 'succesibilul pâie -cere de la judecător învoirea să îacă acele acte de 
administraţiune pentru cari există îndoială de sunt âcte de administraţiune 
saii acte-de moștenitor, cu. protestarea că - nu înțelege a! face. acte de 
moștenitor, - şi cuvântul de a hotărâ lucrul ast-fel, este că juridicţiunea. 
voluntară e în general de competința judecătorilor, Jurisconsultul belgian 
însă se împotrivesce şi dice: «Les tribunaux 'sont 6tablis pour dâcider les 
coniestations qui leur sont soumises; or, dans Lespece, il n'y-a aucun debut»). 

| * Un cas mai îndoelnic e cel următor: Art. 987 codul Napoleon (ef. - 
art. 703 român) hotărăsce că moștenitorul nu pierde beneticiul de inventar, * 

„„„dacă vinde mișcătâre sai nemişcătâre, de ale succesiunei. De aci între- ' 
.. barea : P6te moștenitorul, la cas de neapărată - nevoe, ca să nu piardă. - 

beneficiul de inventar, să c6ră autorizarea tribunalului de a: transige 2?" 
“Da, după Zahariae și Demolombe; nu, după Laurent şi Aubry et Rau 3). 

- dicem': dine fois n'est .pas couliime.- 
2 Al început ast-iel să se încurce de astă dată ițele, dar ne mângâiem -şi 

„ Insu-şi Laurent dă în fine cu piciorul în idea care la călăuzit În 
ipotesele de mai sus și învaţă-că judecătorul, în lipsă chiar de o anume 
lege, pote să autoriseze pe administratori să facă acte ds. disposiţiune. 
lată cum: Legea. ipotecară belgiană, derogând la art. 128 codul Napoleon 

(art. 118 .român), hotărăsce că nemișcăt6rele absentului se pot îpoteca 
după iormels: prescrise pentru minori. Intrebă însă Laurent : «Les tribu- 
naux peuvent-ils, dans le silence de la loi, autoriser les envoy6s â'aliâner! * ou a transiger ?» şi el răspunde că da, in conglăsuire cu toți autorii 4). 

1) Laurent, IV, No. 314, . a Me Na 
„ 2) Laurent, IX, No..318. Contra: Demolombe, XIV, No. 420; :Aubry ct Rau, 

edit. 4-a, t. VI, $ GIL bis, pag. 391, text şi nota 19 ete. -. - 
3) Demolombe» NV, No. 204 şi Zalariae, edit, Anschiilz, t 1, 8 619, pag: 107 

text şi nota 20, Contra, dubry, et Rau, VI, Ş GI8, pag. 452, text şi nota 27 şi Lau- - „rent, X, No. 143. , 
4) Laurent, II, No. 181. Compar. şi Dim. Alexandresco, (V. Dreptul civil român, | TI, pag. 33 şi III; pag. 409). -Trib., dice acest aulor, nu pâle autoriza pă administratori » - 

de cât în puterea. unel anume legi. Motivarea acâsta însă fără „altă adăogire, e o - 
“eresie, Nu lipsesc. legile în casul nostru şi (6lă- întrebarea este dacă legile existente .. sunt “a se tălmăci în- înţeles larg saă înțeles restrictiv ? ” ei are 

, 

Al. Dezrs, vol, IL. o Da ai za - : 3.
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"- Ppecem acum la o altă faţă a cestiunei n6stre. Actele de juridic-. 

ţiune voluntară! pură (adoptaţiunea, emanciparea, ete.) - sunt ele supuse 

regulelor generale de compelință - și controlului. p2îjlgcelor de recurs? 

"Un exemplu pentru+lămurirea lucrului. Art. 477 codul: Napoleou (V. şi art. 

422 rom.) legiuesce că : -«Emanciparea se face prin singura, declaraţiune 

a tătălui sait a mamei, primită de judecătorul de pace asistat de gre- 

fierul săi». 'Trebue ca declaraţiunea să fie iăcută dinaintea judecătorului 

de pace competent, adică dinaintea: judecătorului de pace al domici- 

liului minorului ? ” 
Nu, răspunde Laurent, ori-ce judecător de pace e competent, fără 

deosebire de e sai nu domiciliat minorul în cuprinsul circuimseripţiunii 
“sală. Art. 477 cit. în: adevăr, desvoltă el, e conceput în termenii cei mai 
generali. «Cela est, adaogă jurisconsultul belgian, aussi fonde en raison». 
Art. 477 cit. adică, aşa înţeles, răspunde dreptului raţional, va să dică 
“dreptului comun. "Voința. tatălui îa adevăr e aici hotărâtâre şi judecătorul | 
nu are alta 'de făcut de cât so întărâscă.cu autoritatea sa 1). Cât pentru 
adopţiune, adăogim noi, art. 355 codul. Napoleon (art. 318 român) a dis- 
pus prin escepţiune anume alt-jel. Ă ă 
„Ce să dicem acum.de mijlocele de: recurs ? Ilotărârea, de exemplu, 
„care respinge adopţiunea, e supusă recursului în casaţie? Laurent răs- 
punde .că nu. De ce? Pentru că «le recours en cassation est ouvert 
contre des jngements et arrâts, il ne West pas contre des actes de juri- 

„dietion volontaire». Dar hotărârea care primesce adopţiunea ? Nu este 
primitâre de recurs în Casaţie, adaogă Laurent, nici acâstă hotărâre, căci . 
avem. aici dinainte-ne, adevărul căutând, un act făcut de părţi și nu o. - 
hotărâre, şi calea de apucat e prin urmare acţiunea principală în nulitate 2). 
„> Vândarea publică de bună voe este şi ea un act de juridicţiune 

- voluntară pură ? “Adiudecarea urmărită de bună voe nu e supusă nici 
apelului nici recursului: în casaţie. Partea nemulțumită nu o pâte. prin 

„urmare desliința de cât pe calea unei acţiuni în nulitate. Acâsta-i credem 
părererea cea mai răspândită. Quid însă când se ridică. un incident de 
„Datură contenţisă ? Atunci: e -deschisă calea apelului. Inchesrea, de 
exemplu, care hotărăsce asupra nulităților revindărei (iolle enchâre), e. 
apelabilă contorm art. 731 şi 782 procedura civilă în. (arg. art. 904 și 
965 procedura civilă în. 3), a i. 
„Dacă însă, după cele de mai sus, regulele generale . de competinţă 

„Și miilocele de recurs pati ce câuta când e vorba de acele acte de juridicţiune voluntară, unde părțile îac-totul, iar judecătorul le întăresce 
numai invoirea, 6re așa să fie şi atunci câga actul de jurisdicţiune volun-" 

  

1) Laurent, V. -No. 1847, Contra Demolombe VIU No. 194,.- ____2) Laurent, IV N.rele 521 şi 236. Recursul nu star vutea” catea de putere, faţă Su art. 357 codul Napoleon (321 ro 3 răârie În materie de adopțiune nu trebue să fie motivate. Alt-fel însăii emancipare (V. Sirey-Gilbert, Les codes 1oțe: “473 codul Naso V. şi 5% procedura civilă germană). | aie '(9, asupra art. st cosul Napoleon. ! -9) Î. Chauvau-Carre, Procedura civilă, V, qaest.2423 uater şi quinquie: e, 1119 urm. şi quest. 2503 sexies, pag. 1489. In acelaș iațeles. jurisprulienț re Pat =. decis. cas. secţiunt-unite No. 18" din 1 -Noembrie 1890 +Bulet.,:p. 1217 urm ); apol- . .), cas. s. [,-No. 374 din 21 Noembre 1892: — i 's: a 25 Octombre 1593 (Balet, p. 995 arma), (Balet, p. 988 991) și cas, s. IL No, 115 din 

putea admite nici peniru 
mân), care prescrie anume - 

j > 
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tară se îndeplinesce, după cererea “unei singure părți, de judecătorul 
însuși, care hotărăsce casul, îie pe temeiul puterei sale discreţionale, îie . 
după cercetare, verificare, deliberare (causae cognitio)? o 

_ Competinţa are din contră de astă dată o mare însemnătate, dar 
ea se reguleză în aceste împrejurări,*o spunem încă odată, după natura” 
lucrurilor chiar, saii acolo unde.e situat nemișcătorul zestral când avem: 

'a face cu  casurile prevădute de articolele 1558 şi 1559 codul Napoleon 
sati la domiciliul absentuluă, când e vorba de o declarare de absenţă 
(art.. 115-codul Napoleon), sai la locul domiciliului tulelei, când e în 
cesliune o deliberare a consiliului de familie (art. 882 procedura civilă 

-În.), saii la locul unde se găsesc registrele de stare civilă, când este să 
se iacă reetilicarea unui act de stare civilă (art. 9) codul Napoleon) şi 
așa mai. departe!). | | Cu 

| Mijlocele de: recurs, întrebăm în îine, sunt-ele deschise în contra 
încheerilor privitâre lu acte de jurisdicţiune voluntară, cărdra . le-a pre- 
mers 0 cercetare și judecată (causae cognilio)? Intrebarea acesta a stârnit 

0 vijelie de controverse. Unii primesc oposiţiunea şi apelul coniorm cu. 
" dreptul comun, neţinând sâmă de adevărul că. după legea comună numai 
acela pâte să îacă oposiţiunea care, fiind citat şi neliind următor să se - 
înlăţişeze, a fost: judecat în lipsă și numai acela are dreptul să apeleze, 

„care a lost parle la întâia instanţă, iar alţii admit: numai apelul ca în 
materie de referg (art. 809 procedura civilă îr.), uitând că nu există 

"nică o analogie, ordonanța en r6/ere€ precedată fiind de chemarea părţilor. 
o T6tă dar întrebarea este: Reese sai nu din. vechiul drept francez 
- combinat cu articolele. 858 şi S8S8 procedura civilă în. că reclamantul 

nemulțumit pe o încheere necontenţi6să are calea apelului, iar cel de al 
treilea interesat, care n'a îost chemat la judecată, aceea a oposiţiunei? 

--Unii spun că revoluţiunea a. separat cele. două. jurisdicţiuni, care erati 
"unite în vechiul drept trancez, și că, așa fiind, articolele 858 şi 888 cit. 

„ cuprind excepțiună privitore la rectificarea actelor de stare civilă și la 
deliberările consiliului de îamilie, regula fiind că incheerile necontenţi6se 
nu sunt primitâre de nici un 'recus. . ! po 

„Al din contra se ţin de vechiul drept francez şi cred că articolele 
- 858 şi S8S regulătore a recursului în materie de rectificure a actelor. 
de stare civilă şi deliberare a consiliului de familie câprind o aplicaţiune 
deosebită a unei regule -generale de drept. Merlin deci deosebesce :: 
<A l6gard de la partie -qui a preseni6 la requâle et qui se plaint de la- 

"decision intervenue, il n'y a pas d'autre voie de recours que lappel (art: 
:858 procedura civilă în). Mais la partie en Vabsence de laquelle la decision 
a 6t6 rendue ne peut Vattaquer que par Zopposition, voie ordinaire pour 

- ceux qui mount pas prezente leur dâiense»2). RI 

-.” 1) Conservatorul de ipoteci este.el recusabil şi necompetent de a da un cer- . 
“4ificat în propria sa causă (art, 2198 codul Napoleon)? Nu, după Laurent (AXXI No. - - 
577) şi Aubry et Rau (UI, $ 268 text şi nota 8);.da, după Delvincouri, Duranton, 

- Troplong. Y. şi art. 2-6 procedura civilă română. : ' o DI e 
-„* 9) Merlin, Questions de droit, V-o Appel $ 1, No II, 1 şi 9,t.7, pag. 140 
urm. Temeiul aceste! teorii e+ vechiul drept francez. «Lvart. 2 du tit. 35 de l'ordonance.. 
-de 1667>,. mărturisesce în adevăr Chauvau-Carre (1, quest. 378 pag. 469), perrmeltait de 

- -se pourvoir, par simple requâte, ă:' fin d'opposition, contre les jugements “et 'arrâts 
-mâme donnâs sur jequile, Boitard (edit V-a par Colmet Daagă, î. 1, p. 151, No, 190) 

7 

r
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„Incepem cu întâia ipotesă. Reclamantul nemulţumit, atm dis mai - 

sus, pâte să' apeleze la instanța mai înaltă. Însuși Chauvau- arre, care 

nu vrea să știe în principii şi în regulă generală de "nici -un recurs, 

primesce totuşi apelul-în cas de exces de pulere şi necompelință. Părerea | 

-acâsta e numai în parte întemeiată. Bunul simţ ne spune în adevăr că 

recursul. pâte să fie deschis numai pentru: exces de putere, în casurile 
de jurisdicțiune voluntară,-care se îndeplinesc Jără causae coguilio 
(numirea de tutori, deschiderea unui testament, -etc.),: easuri cu privire 
la cari dreptul german deschide o cale. deosebilă numită Beschyverde 1). 

„Jar dacă a: mijlocit. o causae cognitio. şi “o încheere, reclumantul 
nemulţumit are şi trebue să aibă din contra calea apelului, fără 
deosebire” de există saii nu un exces de putere. Un exemplu interesant 
e cel următor: Cer ştergerea inscripţiunei unei ipoteci (art. 2157 codul. 
Napoleon cf.-art. 1788 român). Conservatorul de ipoteci însă, r&spun-: 
“dător fiind de daune-interese dacă şterge o ipotecă pe temeiul-unui act 
nul sati a unei învoiri dată..de un necapabil, găsesce că actul meii e 
nul şi'mi .respinge cererea. Am calea apelului? Da, cu t6tă tăcerea 
legei, cererea de mai sus îiindu-mi respinsă prin o încheere dată după 
cercetare şi causae cognilio. - SE Dia - | 

„__ De aceea şi orânduesce art. 2039 codul" civil italian ritos (în tra- 
ducere franceză): a p | 

„ „Si le conservateur reluse de proceder ă la radiation d'une inscrip- 
» tion, -le reguârant peut' recourir au  triWunal - civil, -qui pourvoira en 
chambre de conseil, apres avoir entendu. le ministere public, comme 
aussi apres avoir entendu d'olfice le conservateur dans ses observations . : 
6erites», Rt, . NE o 

„„_ «Un peut porter la sentence au tribunal en appel et en cassation, 
coniormâment aux lois gân6rales eten observant les formes de procâdure 
Sus-dites . | “ . ae „__ Trecem la a doua ipotesă. Cererea reclamantului, presupunem acum, * 
e incuviințată. Are vre-un recurs cel de al trei'ea interesat, care "n'a! 
fost chemat la judecată ? După Merlin, Boilard, ete. “i e deschisă calea 
oposiţiunei. Cauvau-Carre, din contra, respinge în principiă ori-ce recurs, dar primesce calea apelului, dacă există exces de putere sai nompelinţă. Un exemplu va lămuri mai bine deosebirea de care e vorba: «L/ordon-- nance du prâsident (iată unul din exemplele -citate de autorul de mai - 
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se unesce cu Merlin şi dice: <La plupart des auteurs s'accordent î reconnaitre le roit d opposition, en se fondant. sur ce que le droit “d'opposition, au profit de la partie qui na pas 6!€ entendue, forme vraiment le droit comun». Există, însă şi calea apelului, cu t6te că nu s'a făcut oposițiune?: «ll n'Yy.a pas lieu ă* appel, răspunde oitard, que si Linstance d'homologation a sovlevă une contestation devant les pre- miers juges. Ceux..qui onl €!6 parties en premiăre i , i j 
apela i pa ORL pi p re instance peuvent. seuls interjeter 
443 procedura civilă fr., No. 14, 

LD Chautau-Carră e chiar neconsecuent, 
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sus), qui, sous pretexte d'urgence, permet d'assigner devant la chambre 
-des vacations, ne lie pas cette chambre et les juges peuvent se dâclarer .- 
“incompetents stils reconnaissent que laftaire ne prâsente rien d'urgent>t). 

"De ce numai în cas de-exces de putere şi necompetinţă ? Inţelegem 
acestă mărginire atunci când e vorba de un act de juridicţiune voluntară 
lăsat la puterea discreționură a judecătorului (deschiderea unui testa-. 
ment, pecetluirea sai inventariarea unei averi), căci atunci evidenţa lucrului 

„+ sau o.lege prin sine însăşi învederată reguleză casul, judecătorul nefiind - 
așa dicând în asemenea. cas de cât un maşinist care cârmuesce mașina, 

„dar cum să respingem ori-ce recurs când există. o încheere și O causae 
cognilio, atunci adică când daravera are un caracter aprâpe contenţios? 

„ Cestiunea e din cele mai controversate şi e bine prin urmare să ne 
oprim un minut ca să facem deplină lumină în causă. Vom apuca şi de 

"- astă dată calea experimentală. Un exemplu deci peniru lămurirea lucrului. 
După art. 1008 cojul Napoleon (V. art. 891. român), în lipsă de moşte- : 
nitori reservatari, dacă testamentul este olograt sai mistic, legatarul uni- 

” versal trebue să facă să fie trimes în posesiune prin o încheere a preşedintelui 
tribunalului: de. întiia instanţă a locului unde Sa deschis moștenirea. 

Incheerea acâsta e supusă recursului? Chauvau-Carr6, Demolombe, 
Laurent, r&spund că nu. De ce? Pentru că, spune Demolombe: «Le 

- president exerce une juridiction speciale, et qui lui est propre ; juridiction 
essentiellement volontaire, en vertu de laquelle il ne fait qu'un acte d'aq- 
ministration et de. commandement.... nagis  împerii quam jurisdic- 
tionis» 2). Glosa a făcut însă -prai și cenuşă . din teoria romană de-care - 
e vorba. A: desgropa ast-iel de potcâve de cai morţi e un iucru rile 
interesant, dar nu pote să fie o :dovadă în sprijinul tesei ce o punem : 
înainte. a , | 

ăi Luureul însă întăţișeză aceeași tesă sub o lumină mult mai ispititâre. 
„Ne -iaut-il pas decider, dice el, quaucun recours n'est ouvert, paree que 
la loi men admel ausun? Dans notre opinion sur la force probante des”: 
testamen!s olographes et mystiques, îl y a peu d'inconvenienis î reluser 
aux parties interess6es tout recours contre l'ordonnance du pr6sident, elle 
laisse leurs droils întacis, elles peuvent irnmâdiatement agir au fond, 
et mâme requerir des mesures conservatoires, Ne serait-ce pas compli- 
quer le debat que d'autoriser un recours contre une ordonnance pure-. 
ment provisoire» 5)? - - Sa . 

„Oră cât de puternică ar Îi acestă argumentare, o respinge totuși 

  

1) Chauvau-Carre, ], quest. 378, pag. ATI şi nota şi Suppliment, pag. 100—102, 
2) Demolombe, Cours «e code Napoltou, t XXI, No. 5041 in fine. : _ 
3) Laurent, XIV, No..30. V. în acelaş înţeles: Chauuvai-Carre, I, quest. 318, 

„pag. 4065 uri, Comp. Dem Alexandresco, . IV, pag. 518—519,- e[ncheerile date pe 
-cale graţi6să, dice d-sa, au sunt supuse nică Oposițittnel, nică apelului, dar, adaosă 
-d-sa, dacă în principii nu există nici apel, nici oposiţiune, dreptul comun "Şi ca primi 

„din contra aplicarea. de câte ori afacerea a luat ui caracter contențios». lacă popa, 
„nu e popa ! Cine dice că nu există nici un:recurs, silit e în puterea logicel, celei ma! 
elemeritare; să recunâscă că afacerea nu pâle lua nic! cum un. caracter contențios, 
dinaintea judecătorulul chemat să se pronunțe asupra cererel'unilaterale a legatarulut 

"universal. (V. Bizurent, t. XIV, No 26). Contenţiosul, în adevăr, după ' natura lucru- 
- rilor chiar nu se pote lega dinaintea acelul judecător de cât pe calea oposiţiunel. Teoria 

de ma! sus a d-lut Dem. -Alexandr-sco e prin urmare r&i chibzuită, contraqicătâre în 
. sine, paradoxală. a - , Di A 

a
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| i gieu drept t, credem noi :ent se sus- “părerea domnitâre 1), şi cu drept cuvânt, credem noi. Fără cuven 

ține în adevăr că Da nu admite nici “un recurs. Art. 888 procedura 

“civilă în. (el. art. 641 român) constinţesce din contră ritos dreptul de 

oposiţiune în contra deliberărei consiliului de - familie şi acest articol se- 

înfăţişeză, nuca o excepţiune, ci ca: o deducţiune irasă din dreptul 

comun şi tradiţional. (ordonanța din. 1667), care permitea oposițiunea în 

contra încheerilor date: sur simple regutle. - - 
In zadar se pune apoi înainte că neajunsurile sunt neînsemnate 

dacă se respinge ori-ce recurs. Moştenitorul de sânge are, fără îndoială, 
cu t6tă punerea în posesiune a legatarului, acţiunea în nulitate și dreptul 
de a cero-măsuri conservatâre, dar el pierde sezina sa prin învestitura 
dată legatarului universal şi acesta de- pe urmă "i pâte prin urmare lua 
din mână averea de: moștenire, care sar aila în stăpânirea sa şi de care 
Sar bucura el, un r&ă mare care riu se pâte lecui de loc prin o anodină 
“măsură conservatâre. . - „. 

Netemeinică -e în fine și întâmpinarea că s'ar încurea numai lucrul 
dacă sar încuviinţa un recurs în 'contra unei încheeri curat provisorie. 
Provisorii sunt și: afiptele în materie de urmărire imobiliară, cari se. ac 
de asemenea; pentru motive de celerilale, îără chemarea celor do al 
treilea interesaţi, aii însă totuși acești de pe urmă dreptul de a face ope- 
siţiune la urmărire şi acestă oposiţiune e o ocrotire seri6să a drepturilor . 
lor și nu încurcă numai degiaba' desbaterile. 

Teoria pe care o -apărăm "noi 'răspunde. în îine mai bine ideei 
- moderne de drept care. ţintesce la o ocrotire cât se pâte de desăverșită 

a drepturilor celor de al treilea. Principiile de legislaţiune comparată ne 
îndreptă apoi, lucru care cade de asemenea greii în cumpănă, şi ele, cum 
arătarăm în partea întâia a articolului nostru, pe calea. acestui . chip de 
a vedea, Insăşi autorii protivnici: primesc recursul în: contra incheerilor 
necontenţidse dacă. există exces de putere şi necompâtință, aceea ce 
reduce, .adevărul- căutână, totă împotrivirea lor la zero. " 

TI 

Legea nsostră.. 

Nu semănă, ruptă bucăţică, legea nostră cu cea franceză? Fără îndoială că da, dar împrejurările nostre. fiind. deosebite. de cele Iranceze, . aceeași lege a căpătat la noi- o fisionomie deosebită. Unde, în adevăr, în - Franţa, cel puţin. după' părerea lui Laurent, revoluţiunea a' luat juridic- țiunea voluntară, din: mâna... tribunalelor . şi le-a -reservat'o .lor numai în unele casuri şi excepțional, Ja noi, din. contra, amândouă juridicţiunile se exercită şi astă-di încă, ca în trecut, 
de tribunale. - 

art sa Merlin şi Boitară, op. et loc: ci „ 44 procedura civilă [r. No.: 14. Marcade, Explication du Code N Ie : ră cele Napolcon No. 1. Zahariae, edițiunea Anschiilz, IV, paz. 389. dp Pra 
V. Juri lic » pag. 445,.nota 7, etc. Rolland de Villa “gures, Repertoire de notaii t dis a dci 9; Zalan drier, De l'appel No.:42. Belleyu: 

i , v.. 1856, etc, „CI -Carr > quest. 1581 quinquies). ” - „(app Santa Caru, 
- o PNI o. 

“Supplement, pag. 102 şi t: IV, 

deavalma şi in regulă generală: . 

t. Sirey-Gilbert, Les Codes annotds asupra. 

26, Des rcferes, 't. 1, No. 1ig : 
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„Na lut de bună s6mă la noi, ca în Franţa, o corporaţiune deosebită - 
de notari locul tribunalelor -nâstre în materie de juridicţiune voluntară. 
Actele de: notariat ati rămas, din contra, în sistemul legei nâstre, tr6ba 
judecătorilor. Notariatul deosebit, cara are la îrancezi 0 însemnătate aşa 
da mare, e lă noi de tot necunoscut. Însăși transerierile şi înscrierile, 
cari: se îndeplinese. sub codul îrancez numai de conservatorii de ipoteci, 
se “fac -la noi de judecătorul comisar asistat de grefier (art. 726 proce- 
dura civilă). Sunt deci în general în sarcina judecătorilor noştri mai tâte 
actele de juridicţiune voluntară, aiară de olerta de plată şi consemna- 
țiune, care dată în trecut de asemenea tribunalelor (Ş 1 1877 cod. Calimach), 

"se săvârşesce astă-di prin povtărei. 
__ Reese prin urmare din întrega economie a legei nâstre că însuşi 

“Laurent care,- pornind de la ideia de mai sus, aşâză pentru codul Napo- 
"leon regula că <hors des cas ou la loi donne aux tribunaux la juridie- 
"tion gracieuse, les parties intâress6es ne' peuvent pas S'adresser au juge - 
„en lui demandant une autorisation que le tribunal n'a. pas “dualit6” d'ac- 
corder», ar învăța pentru: codul nostru civil: taman contratiul, ar recu- 
„_n6sce -adică că tatăl administrator pâte, după. spiritul legiuirei nâstre, cu 
t6tă “lipsa de anume text, să înstreineze nemișcătrele minorului săi copil 
cu aulorisarea tribunalului, eic., juridicţiunea voluntară fiind la noi în. 
general cuprinsă în juridicţiunea ordinară exercitată de” judecători. a. 

„. Vom relua, aşa-fiină, pe rind tâte întrebările, pe cari le-am cercetat 
- “mai sus din punctul de vedeie al legei-îranceze, ca să le discutăm acum 
“la lumina legei n6stre. Juridieţiunea “voluntară pură . (adopţiunea, eman- 
„ciparea, actele autentice) se pâte exercita numai de judecătorul domici- 
liului părţilor? Art. 2 al legei n6stre pentru autentificarea actelor din | 

| Septembre 1886 nu deosibesce actele solemne de cele nesolemne şi hotă- 
răsce în general: «Tribunalele de judeţe sunt competente a legalisa ori-ce . 
acte (prin urmare şi cele de emacipare), de ori-ce natură sai valdre, şi 

„între ori-ce pers6ne,. domiciliale sai nu în cuprinsul circumseripţiunei 
lor». Excepţiunea la acâstă - regulă consfinţită: de art.- 318 codul civil, 
întăresce regula în casurile cele- Talte, 

- Sunt supuse recursului, întrebăm apoi, actele de jurisdicțiune volun- 
iară pură (adopţiunea, emanciparea, actele autentice)? Curtea nstră 
Inaltă (cas. sec. [, No. 296, din 30, Sept,„4392, Bulet. pag. 782), a judecat. 

“f6rte bine -că hotărârile date în materie de adopţiune nefiind motivate 
(V. art:.321 codul civil), după natura lucrurilor 'chiar,- nu sunt supuse. 
„recursului în casaţiune, libere! find părţile a reincepe procedura de la 

- întâia instanţă, hotărârile date pe cale de jurisdieţiune voluntară neputend 
“avea puterea de lucru judecat, un adevăr pe care-l vestesce. Și părerea 
domnit6re a autorilor . irancezi.1).. 

Cu drept 'cuvent.. În”: adevăr, hotărârea privitore la adopţiune, - fără 7 
: deosebire de primesce sait respinge adopţiunea, nu €, dacă. ne uitâm mai i 
"de: aprâpe, o adeverată hotărâre, ci O visă, solemnă dată de judecători 

  

1) Aubry et Rau, Droit civil freraia ediț.: W, 4 Yi '$ 558, pag. 199 text şi 
“notele 18 şi 14. Demolombe, op..cit., t. VI, N-rele 187-193. Laurent, opecit..t. IV; 
. N-rele 221 şi 230. Inalta Curte (cas. see |, No. 320 din .2v Sept. 1890, Bulet. pag. 
1010), a casat. totuşi: o hotărâre respingătâre de adopţiune, sub cușânt că a arătat 

a motivele. „pe « cari sa întemeiat, . contrarii. art. 321 codul civil. ”



„exces de putere saa ar fi dale fără competinţă. Art, 335 procedura € 

„Ascultarea. ju Jecătoralut- notar ar putea să fia în 
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unui act făcut de niscă părţi nedesbinate între ele. Nu există .o hotă- 
râre; cum dar să existe un mijloc de recurs? Adopţiunea prin urmare, 
ca ori-ce act privat, nu pâte să îie supusă de cât acţiunei în nulitate 
pe cale principală, dacă pătimesce de un viciii dând loc.la nulitate 1). | 

Dacă însă judecătorul nu se pote amesteca în actele de mai. sus, 
cari sunt tapta părţilor, el intră totuși la mijloc, întărindu-le,: şi mijlo- 
cirea sa pote să fie pătată de exces .de putere sai necompetinţă, ușa, 
când ar respinge, iără nici un moliv legiuit, cererea. părţilor tindend la 
autentificarea actului, saii când ar delega, pentru autentilicarea unui 
testament, -pe un judecător de ocol necompetent. Să nu îie recurs nici 
în contra unor acte aşa de samovolnice ? Ast-iel de excese de puteri 
să r&mâie iară, leac ? Sa E - | 

Negreşit că nu. Inalta Curte (V. cas. see. , No. 19S din 14 Mai 
- 1891, Bulet. pag. 578—579) şi-a dat socotinţa în acestă privință în înte- lesul' că încheerea preşedintelui tribunalului privit6re la delegaţiunea dată- unui judecător de ocol pentru autentilicurea unui testament, e contrară. art. 5 al legei pentru uutentilicarei actelor din 1 Septembrie 1886 şi deci casabilă, după art. 36 al. 2 din legea Curţei de casaţie, care dice că Curtea de casaţie se pronunţă asupra cererilor în contra hotărârilor “(chiar nedesăverşite) şi în contra actelor Judecătoresci, cari ar coprinie * un exces de putere sai ar îi date fără compelință 2). “Calea ce am -percurs'o până aci o, după 'cum vedem, mai mult sai mai puţin netedă. Am avut a face cu acte private aduse ja îndeplinire prin mijlocirea judecătorilor Și n'am întâmpinat prin -urmare nici 0 greu- tate. Un act privat, pe căre părţile "1 fac singure, judecătorul mărgi- - Dindu-se de a”! legaliza, nu e, adevărul căutând, un act de jurisdicțiune şi cestiunea de „competinţă şi de recurs nu se pole prin urmare ridica. Alt el însă stai lucrurile, după natura lucrurilor chiar, când părţile, ca | 

„„__„1) Un cas analog e cel „următor: Un proces, se închide pe temeiul unei învoeli mijlocită intre părţi. Înalta Curte a judecat mat deunădi că:.0o asemenea invoială * nu se pote desfiinţa de cât pe calea une! acţiuni principale în nulitate, chiar de s'ar dice că. ea pătimesce de o nulitate do neezistență, Laurent lămnresce în adevăr, forte bine, că partea care reclamă trebue să apuce calea principală, fără deosebire de'cere 0 declarare de nsexistență sai anularea actului, (V. Daurent, t. XV, No. 465 şi t,. XVIII No. 531). Un advocit (să'l. numim Fa Presto din causa grăbaiciel sale literare) a găsit totuşi cu cale să dea cu paşol în. hotărârea Cure, care "a respins recursul, în ci 2) Art 3 cit., hotărăsce că Curtea de casaţie pote sa “pronunţe asupra cererilor Contra hotărârilor (chiar nedesăvârşite) şi actelor Judecătoresct, cari ar coprinde un ; = a 
ivilă însă legiuosce cocă hotărârile date fără competință sunt:supuse apelului, A abrogat prin urmare trebue să procedură civilă art. 36 cit., al lege Curţel de casaţie, şi bine a făcut, Justiția - apol Inalt e in adevăr, cât: se pote mar aprope, de pragul justiţiabilului.. N'ar putea POI Inalta Curte să pregătâscă bine oraculele ei, dacă ar fi prea împovorală de lucru, 

rirea lucrului și Curtea de casaţie nu pote să “qi 
pâle avea un bun cutate d ț pole să facă cercetări de fapt. Judecătorul, 'qicem, 
one a aulentiticarea unut act ar fi nisce copil incapabili de a contracta, sati când s'ar trabande Tai ea aa ogtrăet de tovăcăşie inchaiată pentru întreprinderea unct con- : se, saii când:o parte, care ar turisi c; ionali : 
ar cere să i se legalis 2 p , e mărturisi că e de naţionalitate straină e cumpărarea unul nemişcător (V. Sises Gi S ai 3, 

- | : L i . y Gilbert, Les code o 
asupra art. 3 L. notariatuluț froncez, Berlin, | 5 NŞ jinolcs, 

. 7, . a , de Villargues, Vo. Notaire, No. 353 arm. “PPO) mA 9: Notnire $ 5 No. şi Rolland 
. 

a se imootrivi la autentificare, aşa, când părţile stăruitâre_- 
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să contracteze “sait ca să dobândâscă exerciţiul acţiunilor, ai nevoe de 
o autorizare; oniologare, sezina, pe: care judecătorul nu le-o pote da de 
cât după cercetare, deliberare, causae cognilio. 

| Judecătorul "şi pune acum t6tă greutatea sa în cumpănă, compe- 
tinţa sa, putinţa de a'l controla cu: ajutorul mijlcelor. de recurs, nu mai 
"sunt lucruri, de cari să nu ne pese, procedura, dreptui public,: '“majes-.- 
tatea-dreptăţii so pun înainte. Cât pentru competinţă lucrul e limpede. 
Nu pote să mijlocescă de sigur de cât un judecător competent, căci e 
vorba de un act de jurisdicţiune în t6tă puterea cuvântului, dar „compe-. 
tinţa e regulată în 'casul nostru „după natura lucrurilor chiar; saii acolo 
unde s'a deschis moștenirea, saii acolo unde se află nemișcătorul zes- 
“tral, sati acolo unde se găsese registrele de stare. civilă, - 

” Sunt însă supuse recirsului actele de cari e vorba? “Trebue. să 

v 

 acosebina. Unele acte de jurisdicţiune voluntară. precum deschiderea unui. 
testament olograt sai mistic (art.- 892 codul civil), omologarea unui act 

” de notorietate (art. 58 codul civil 1), numirea de tutori sai curatori în: 
 - casurile prevădule. de art. 98, 367, 426, 725, 1797 codul civil şi 13 

codul penal, sunt acte de jurisdicţiune, în acest înțeles că judecătorul 
le face şi nu părţile, dar nu ai, de altă parte, un caracter jurisdicţional, 
în acest înţeles că judecătorul nu are nici o cercelare de lăcut-și nu se 
pâte prin urmare împotrivi să facă lucrarea prevădută de lege, Şi ar 
comite un exces de. putere, controlabil pe calea recursului, dacă ar reluza 

“Sara nici un motiv legiuit să execule prescripţiunea. legej. 
„a... Nici- vorbă de. judecator în casurile de. mai sus, cum dar. să fie 

- vorba -de recurs? Un -exemplu va limpezi mai bine lucrul. După ari. 892 
codul civil (1007 .îr, preşedintele tribunalului trebue să - constate: prin 
proces-verbal deschiderea: testamentului .olograt sai .mistic şi starea în 
care Pa găsit și să orânduiască depunerea lui ja grefa tribunalului, - un 

"act pe cure Laureni *1 numără cu drept cuvânt printre actele de juiisdie- 
țiune- voluntară «qui _S'expâuient sans connuissance. de cause, le magistrat 

y remplissant un mifistâre passii, et ne pouvant pas. Tetuser' de proceder 
» „= ă Vacte dont Ia. loi le charge». 

Adaogă însă jurisconsultul belgian: - «Cepedant le ministăre du prâ- 
sident n'est pas purement passil. - “ ne juge pas, il.inspecte du maoins. 
“Si done on lui prâsentait un ccrit qui n'est pas un testament, certe il 
ne devrait pas dresser proces-verbal, ni ordonner le depot de cet acle. 
De mâme si lâcrit 6tait un testament, mais que le testateur ne fât pas. 
mort, il ay, aurait pas lieu de. procoder aux iormalites preserites par la ... 

1) Actele de notorietate sunt supuse recursulut ? Paitorii luY Zaharia. Aura 
et Rau, V, Ş 4, pag. 107 lext şi nota 4), răspund: <Si le tribunal refuse Vhomolo- 
galion, son jugement ne peut âtre altaquc par voie d'apoeh; iar D. Dim. Alexandresco, 

„t. Il, partea 2-a, pag, 34 text şi “nota 2) "1 face să dică pe autorii de mât sus, că: 
ă “ <hotărârea tribunatului, prin care s*ar respinge Vegalisarea, e supusă apelulul».. Nu sunt 
supuse apelului, pentru cuvântul simplu că judecătorul nu judecă nimic şi se mărgi- 
mesce a lua act de arătările conalăsuitore ale martorilor din cart reese nutorictaltea. Nu 
există judecată, deci nu pâte să existe recurs, Mărturiile sunt însă adesea mincindse şi 
ar fi de dorit să se holărască de lege ferenda, ca notorietatea să se constate după. 
cescetare şi deliberare. N'ar_fi Gre nemerit să se constate notorietatea- față cu avocatul . 
“statului, când e vorba de vârsta unul viitor pensionar ? _(Compar. $ 455 procedura civilă . 
germană). -
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loi, car il n'y a pas de testament d'un homme vivant 1). Quâd însă când 

preşedintele s'ar împotrivi fără nică un motiv legiuit ? Ar îi atunci supus 

recursului pentru exces de putere. Sa 
Ce vom dice însă, când, în loc să avem dinainte-ne acte: de juris- 

dicţiune voluntară de felul celor de 'mai sus, unde judecătorul e şi trebue 
să fie pasiv, adică unde ori ce cercetare din parte-i neîn.emoiată pe: 
însă-şi evidenţa lucrului, ar trece drept exces de putere, vom avea din 
contră în faţa n6stră acte. de jurisdicţiune voluntară «qui sont precedes 
(vorba lui Laurent) d'une connaissance de cause, et que par suite le 
magistrat peut reiuser G'accomplir, sil y a lieu», vom respinge şi în 
contra acestor acte ori ce- recurs, dacă .nu există exes de putere sai 

Fără îndoială că nu. Aceste acte. sunt adevărate acte de jurisdic- 
Jiune şi trebue prin urmare să fie supuse recursului, în general şi nu 
numai pentru exces de putere şi necompetinţă, și dovadă că ati în adevăr 
un caracter contenţios, este că n'aii existenţă de cât prin fapta judecă- 

„„torului, că se îndeplinesc nu de un automat pasiv, ci de un. judecător, 
că judecătorul are o cercetare de făcut şi p6te prin urmare să primescă 
sau să respingă cererea reclamantului,-că în - fine judecătorul pronunţă 
adevărate încheeră cari, o dată- executate, nu se mai pot schimba. 

Incheerea nu. s'a executat încă ? Cel de al ireilea interesat se pâte 
atunci împotrivi la, executare. Un exemplu --pentru -lămurirea lucrului. 
Amăgit de o pereche căsătorită, un tribunal încuviințeză, presupunem, 
înstreinarea unui nemişcător zestral, cu tâte că de iapt nu există nici una 
din causele prevăqute de art. 1258 codul civil, lată un mal fuge. :Cre- 
ditorii anteriori “căsătoriei, cari. aă dreptul de a urmări nuda proprietate 
a nemișcătorului zestral, se opun prin urmare la executare, căci faţă cu 
un al treilea "de bună credință care ar cumpăra nemișcătorul zestral, nici 
ei. nici soţii n'ar mai putea reclama nulitatea înstreinărei 2). 

Incheerea e deja executată ? Ea legă atunci pe judecător, care nu. 
o mai pâte schimba, cel de-al treilea dobânditor al lucrului neputându-se 
scâte din stăpânire- de cât prin calea unei acţiuni principale. Omologarea unei deliberări a consiliului de lamilie, ca să luăm un exemplu; nu se 

* 
- mai pâte desființa de cât faţă cu _ cel de al treilea dobânditor, care pe temeiul ei a cumpărat. nemişcătorul unui minor 'saii a împrumutat. pe minor cu bani. Intervenţiunea sai: apelul unui membru al consiliului de lamilie, care n'a îost chemat la judecată (art. 641 şi 642 procedura civilă), nu se mai pâle primi in asemenea cas 3), pi Sa Am gis mai sus că încheierile. necontenţi6se sunt: şi trebue să fie controlabile pe . calea. recursului. 'Nasce: însă - întrebarea: Sunt supuse recursului aceste incheieri numai când. legea hotărăsce anume ast-le), 
“or 1) Laurent, op. cil. t: XIV, Nr, 17, al Dim. Orbesce cu acest prilej 'de. Codul ş; aniol (chateaux silabă măcar cestiunea nostră, > ă e E Si . E 5 Laurent, op. cit, t. XXIII, N-rele 534 ŞI 548, cn osii, A) nlervenţiunea-prevădută de art, Gil proced civi c.0 terție-opi sițiune (V. Chauvau-Carrc, VI, quest, 3006, poe 104 cel (8 re o serie opo- ți6se, codul nostru admite _terția-oposiţi is civil, (V.- articolul met din 
excepţiune sati o aplicare spe 

Alexzandresco (IV, p- 459 urm.) 

une numa! în -casul prevădut de art, 1904 codul ' Dreptul, 1890, No. 73), Art. 641 cit.'însă cuprinde el o cială a une regule generale? | N Si 

ât pentru hotărârile conten- * 
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adică când'e vorba de deliberarea consiliului de familie (art.. 641 şi 642. 
procedura. civilă), -saii de condamnarea unui martor la amendă (art, 190 
procedura civilă), saii de ratilicarea unui act de stare civilă (art. 84 cod. 
civil), -saii e deschis recursul în contra acelor încheieri în principiă şi - 

_Jurisprudența -n6stră întinde articolele 641-şi 642, 190-procedura,. 
"cod. civil şi art, 84 codul civil regulătâre recursului. în -materie de. juris- 

dicţiune voluntară. și la alte. casuri şi bine face. List eadem ratio. Perem- 
țiunea se pronunţă fără chemarea părţilor (art. 257 procedura civilă). 
“O parte reclamă, presupunem, peremţiunea unei instanţe ce se află in 
“apel şi judecata “i respinge cererea, Este recurs şi în care termen ? Casa- - 
țiunea. sec. î, din-10 Iunie 18£0 (Bulet. pag. 37) recun6sce reclamantului 
dreptul de recurs în -termen,de trei luni de la comunicarea copiei, va să | 
„dică, în termen de trei-deci de ani, ştiut fiind că: hotărârile de perem= 
jiune nu: se încunoştiințeză părţilor, . - . Aa 
__“2"Mai departe. Consiliul de familie 'orânduesce, presupunem, să - se 

verse la: Cusa de consemnaţiuni prisosul veniturilor asupra cheltuelilor 
“până ce tutorul "1 va putea da cu dobândă (art. 399 codul civil) şi împu- 
"ternicesce apoi pe tutor, care pretinde că a găsit o asemenea-întrebuin- 
ţare, să retragă sumele depuse de la Casa. de -consemnaţiuni, iar tribu- 
nalul, fără mijlocirea căruia Casa de -consemnaţiuni nu vrea să facă 

; plata de: care e vorba 2), se împotrivesce la executarea deliberărei  con- 

tribunalului? .. : - AR 
„Inalta. Curte “see. I, prin hotărârea ei din 20 Ianuarie 1895 (V.. 

Dreptul, No. 11), răspunde că da, apelul fiind de drept comun, fără deo- 
sebire. de jurisdicţiune voluntară sai contenţi6să. [n adevăr, însăşi autorii 

"siliului de familie cu exces de putere şi necompetinţă. E apelabilă încheerea. 

“cari resping ori-ce recurs. în contra încheerilor: necontenţi6se, primesc. 
totuşi. apelul, ducă există, ca: în. casul nostru, exces” de. putere 3) sai 

1) Chavd-Carră, (UI, quest. 1569 bis) învaţă cu tGtă tăcerea, legel franceze, că 
- termenul -de apel în casul respingerel unel cereri de declarare de faliment e de-tref 

Jun! de la pronunțarea hoteirârei '(arg.' art, 358 procedura civilă franceză), - 
. 2) Cum se amestecă tribunalul în acestă daraveră, cu ldlă lipsa vre-unel opo- 

 sițiuni saii apel (art. 641 şi 64% procedura civilă), şi cu l6te că deliberarea consiliului 
de familie de care e vorba nu e supusă apelului? Iată cum. Dacă tutorul nu are bunuri 
primitâre de a fi ipolecate, cum prescrie art. 1753 codul civil, prisosul veniturilor asupra 
cheltuelilor nu se cade să rămână la tutor, cum prevede art. 399 codul civil, ci caută 

„să fie depus la Casa de consemnaţiuni (Compar. art. 55 legea belgiană din 16 Dec. 
'1851), de unde să nu se p6tă lua înapoi de cât cu autorisarea consiliului de familie, 
„Restituirea actsta se face, după -art. 57 belgian, -prin mijlocirea. conservatorulni de 

- ipoteci” (V; Martou, Privileges. et hypoleques, asupra: art. 57 cit., No 845), iar după 

lucra la noi fără asistenţa judecătorului (art. 726 procedura civilă).- | 
3) In Belgia, împotrivirea conservatorilor de ipoteci în contra execulărei hotă: 

legea n6stră,, prin mijlocirea tribunalulu', conservatorul de ipoteci (greficrul) neputând 

” zârilor consiliului. de. familie, ar constitui'un exces de putere, (V. Martou, op. cit. UV, 
asupra art. 57 belg., No. 845). - Tribunalele nâsire ai de “sigur o mal mare putere în. 

-- materie de tutelă” de cât tribunalele franceze (V. art. nosire 367, 368 şi'416 codul - . 
civil), dar nu se potitotuşi amesteca în daraverile de tutelă de cât în casurile anume 

 prevădute de lege. Art; 3:19 codul civil cere numa! deliberarea consiliului de familie ; 
„tribunalul.deci nu se pâte. amesteca de cât conform art. 641 şi 642 codul civil. Presu- . -.. 
“punem însă că tribunalul s'a“ amestecat, cu t6tă lipsa de oposiţiune sai apel (art, 641. . 
"şi 612 procedura civilă). A s&verşit. prin urmăre un exces de pulere, Numai socotelile. - 

7
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necompelinţă. Adăogăm că la noi, după părerea tuturor, art. 641 şi 642, 
procedura civilă, se întind și la alte: casuri, în acest-ințeles că în casu- 
rile prevădute de art.. 367, 368 şi 416 codul civil, tribunalul ia locul 
consiliului de familie. Ea SER 

In acelaş sens s'a rostit Inalta Curte secţiunea I prin hotărârea ei 
No. 192 din 2 lunie 1898 (Bulet., p. 545'urm.), unde se dice că incheerea. 
-care respinge cererea pentru investirea cu  iormula executorie a unui. 
act autentic e supusă apelului după: dreptul. comun, recurâul onîsso 
medio find neadmisibil,- şi prin hotărârea No. 156 din 31 Mai 1893 
-(Bulet., p. 472), care judecă că, după principiele şi regulele de drept, ori-ce 
încheiere a tribunalului de prima instanţă, fie pe cale graţi6să îie pe 
cale contenţi6să, trebue să fie atacată mai întâiă cu apel și apoi cu 
recurs în casaţie. "= De E - - 

“Celde al treilea interesat însă, care n'a îost chemat la judecată, se 
„bucură și el de vre-un recurs? Reclamantul, presupunem, are în mână 

o încheiere care îi consfinţesce cererea de peremţiunea instanței saii de 
punerea în posesiune, încheere care vatămă însă pe protivnicul s&ă din 
instanţa perimată (să fie ucesta silit să atace pe cale principală o încheiere 
-care nu îl privesce, fiind res inter alios judicata ?) săi pe moștenitorul 
adevăruţ, cari n'aii fost chemaţi la judecati. Aii aceste persâne de al : 
treilea_un recurs şi care anume: .oposiţiunea, apelul, terția-oposiţiune ? 

Oposiţiunea ? Inalta Curte, secţiunea. ], prin hotărârea No. 77 'din „18 Martie 1888, (Bulet. pag. 223—224) a casat (şi încă fără trimetere!) 
“decisiunea unei Curți de apel, care primise oposițiunea în materie de "peremţiune, dar a așezat apoi prin hotărârea din 30 Mai 18SS (Bulet., 
pag. 406 urm.), din contra, principiul că protivnicul din instanţa peri- inată se p6te tângui în contra hotărârei de peremţiune pe cule de opo- sițiune şi de recurs în casaţiune, putând întrebuința recursul în casaţiune, * cu î6te că n'ar îi făcut oposiţiune. | - - „ Aplică ast-iel Inalta Curte, deşi şovăind, dreptul comun, iar sistemul „legii. comune e cel următor: Incheerea neconlențioasă e a unei Curți de apel ? Puteţi să faceţi în contră-i oposiţiune şi recurs în casaţiune. E vorba de 0 încheere necontenţi6să a unui tribunal? Aveţi oposiţiunea şi apelul. Principiul <contumax non apellat> e strein dreptului nostru. Apelul sau recursul in casaţiune aii prin urmare loc, cu tâte că nu s'ar îi făcut "Oposiţiune. Datu-sa o sentinţă contradictorie asupra opositiunii ? Se pâle face Tevisuire, cu î6te că nu su făcut apel 1), iar recursul în casaţiune "0iîsso medio e neadmisibil. - , : Ii a - Temeinic. să fie Gre sistemul acesta ? Mijlâcele de recurs prevădute de procedura contențidsă câtmuesc ele în adevăr. şi încheerile neconten- 

bidse ? Termenul de apel e după dreptul comun de donă luni de la încu- 
în 

- . - 

tutelel se dai, după prescripţi ari 1 du unea ari. 416 absolută a consiliului ge fabia: (V. art. „Alexa ndresco, care 'şI-a însuşit ideile aştera 

SRO _ 
codul civil, tribunalului, cu exelusiunea 

mei din Dreptul 1874, No. 59). D. Dim. i s ernute in articolul mei publicat acum 20 de e ri dă nu m'a priceput cu precisiune, deși m'a citit de anal multe ori (V. de-a-binele vestitul uter, Mar pnrrelă 2 8i pag: 216, mota 2). Vorbă să fe. M'a tațeles a Ă i Hi : Â 1? - liniştea, să mă cilâscă de” mar multe or. Pobârnae pentru că-Lam făcut, stricându-i ID) Vegi arlicolul meu din Dreptul, din 1894, No, 37. - 
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” - | " . i Ei Di n .. _ i 

„nosciințarea hotărârti. Punctul de plecare a termenului de trei luni a 
„> recursului în' casaţie. e de asemenea încunoscîințarea hotărârei. Incheerile- 

- necontenţi6se însă nu să încunoscinţeză părţilor.'termenul ar îi prin urmare. 
într'un cas și într'altul de 30 ani de la pronunţarea hotărârei! Ce asemă- e 
nare mai are, așa fiind, procedura contenţi6să cu procedura niecontenţi6sa ?- 

Ar-putea apoi 6re o persână nechemată ha judecată să iacă o opo-. - 
sițiune: saă apel după art. 148 urm. şi art. 316-procedura civilă? Fără - 

_: îndoială că'nu. Numai acela, în adevăr, e îndrituit după articolele de mai 
„sus să facă oposiţiune care, citat fiind, nu s'a intăţişat şi a lost judecat 

-în lipsă (art. 152—154 procedura civilă). şi numai acela e volnic să ape-- 
leze, care a tost parte la. instanţa inferidră. P6Le să iacă cu succes recurs. * 
în casaţie după dreptul comun o. pers6nă, care n'a îigurat la instanţa de 
iond ? Nu. Partea care n'a. fost chemată la instanţa de fond și nu sa 

“apărat acolo, nu- pâte să invâce în casaţiune un mijloc, care n'a fost. 

*- supus instanţei de fond. ... a ” ” E 
Insăşi Inalta Curte a stat prin. urmare pe gânduri și a întors-o- 

odată pe 'altă idie. O hotărâre isolată nu ţine negreşit piept numerâselor 
hotărâri contrarii,” dar merită totuşi să o cunâscem. Nu știi de unde 

- “sare iepurele. .A judecat în:adevăr Curtea de casaţie secţiunea ], prin 
“hotărârea .No. 358 din 2 Noembrie 1884 (Bulet., p. 857) ritus că încheerile 

necontenţidse «na pol fi atacate cu oposiţiune, cu apel saă cu recurs. 
în casațiune, de dre-ce nefiind pronunţale contradictorii, partea care. 

„ar fi nemulținilă pe disposițiunile ei, se pole opune la execularea 1) 

_“eă- sai prin o contestaţie făcută dea-dreptul la instanța care a pro-: 
_siunţal-o, saii prinlr'o acțiune principală înaîntea înstanţelor ordinare,. . 

- care să. fie judecată după regulele dreptului comun». . : .: Pe 
„Va să dică,.cel de al treilea are, după acâstă hotărâre, numai calea 

- terțieă oposițiunt prevădută de art.. 641. pr. civ. şi. aceea.a acţiunei 
“ “principale. Că -are acţiunea principală, acâsta nu se tăgăduesce de nimeni. 

Există insă și terţia-oposiţie ca regulă generulă în materie de jurisdic-. 
" fiune voluntară ? Art, Gf1l cit., se dice, deși vorbesce de deliberările con- 

'siliului de familie; consânțeşte totuşi regula, generală glăsuitore că e 
„ deschisă părţilor calea terţiei oposiţiuni ori de câte ori un act de juris- 

dicţiune . voluntară le causeză o vătămare, care nu se pote repara de 

cât'pe acâstă cale. a N 
** Nu reeun6sce' re, întrebă susţinătorii acestei teorii, părerea domni:: _ 

t6re a autorilor că incheerile privitore la actele de jurisdicțiune voluntară . 

-aă a se da 'în general în camera de consiliii şi nu- au a se pronunţa în 
şedinţă publică,:cu t6te că nu există un text general de lege, care să. 

- hotărască lucrul ast-iel? Nu intind în acest chip autorii art. 624 .proce- 
dura civilă, care vorbesce de autorisarea lemeii -măritate de către tribunal, . . 

„la: alte” casuri ? Din punctul de vedere al procedurei contențidse însă, art. 

694 cit., ar cuprinde o excepţiune, ca şi art.:641 cit. Dacă dar lărgim 

“sfera de.âplicaţiune a celui: dintâi, de ce să nu iacem tot aşa. şi cu cel 

deal doilea... - - e a e 

  

, 4 - 

1)- Executarea e? Termenul e nepotrivit. . Terția-oposițiune consfințiiă de art. 
641 procedura civilă, e o.cale de reformure a hotărâre! şi nu o simplă opunere la. 
executare, - , m
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Art. 624 (851 îr.), consiinţesce o excepţiune ? unicitatea adieă estă 
ea înlăturată în procedura necontenţi6să numai in casari eee are 
“dute de lege? D. Garsonnel învaţă cu drept cut ent e pa i lic 
în general ce căuta în materie necontenţi6să şi dice i e q , le droits 
une decision qui n'est pas contreaite et qui rerseve abso ument es croite 
des tiers? Comment diviilguer, sans -eauser un 6branlement peut-âtre irr 
parable au crâdit d'un mineur ou dun perdu le jugement qui autorise 

tuteur ă contracter un emprunt ?»-1). , o 
sn Judecata iără chemarea părţilor. e fără îndoială o excepţiune, dar a 
dată consfinţită fiind anume de lege acestă excepţiune, procedura de urmat 
trebue să fie aceiași pentru i6te excepţiunile, deşi ar îi orgunisată lin 
întemplare. prin texte speciale și nu prin texte generale de lege. Inalta 
Curte sec. ], recunâsce priri hotărârea No, 149 din 1886 (Bulet., pag. 404), -că punerea în posesiune, asemănat art. 653 codul civil (V. și art. 591), se face de tribunal şi nu de președintele tribunalului (V. art. $92 codul civil) fără citarea părţilor, iar prin hctărârea . din 16 lanuarie, 1881, că 
secuestrul judiciar se pote încuviinţa făra chemarea părţilor. 
__- Incel6ză însă de sigur jurisdicţiunea voluntară în minut ce cel de „al treilea interesat, care n'a fost chemat la judecată, -face oposiţiune, „apel, etc. Ne reintârcem atunci' la procedura contenţi6să cu t6te formele ei. Nici vorbă atunci de o judecată în camera de consilii. Publicitatea desbaterilor și a pronunțărei hotărârilor e atunci '0. chiezășie de ordine pubiică, care nu se p6te scamota sub nici un cuvânt, lipsa” de publici- tale neputându-se acoperi “prin tăcerea sati invoirile părţilor. | Inalta. Curte (v. cas, sec. 1,-No. 285 din 4 Octombrie 1893, Bulet, pag. 531, constințesce totuşi o excepţiune. la acâstă: regulă, pe care o primim cu beneticiă de inventarii, hotărând: - «Când chiar recurentul, -care se plânge în casaţiune de lipsa de. publicitate, “este acela care a cerut ca Curtea de apel să. discute și-să se pronunţe în camera de consilii, şi când obiectul litigiului este o ces- tiune de interes privat, asupra căreia părţile pot iransige, recurentul nu mai pâle invoca ca motiv -de' casare lipsa de publicitate». | 2 Incă un cuvânt, Incheerea presidenţială prescurtătâre a termenului - citaţiunei (art. 78 procedura civilă), care se dă de asemenea: fără che- marea părţilor, e Supusă recursului? Nu. E vorba de o măsură de urgență ; cum dar'să învăluim procedura, supunând însăşi cestiunea de urgență, la controverse şi recursuri ? Insăşi textele legei nâstre se împo- - irivesc la acâsta. O încheere pregătitâre a unui tribunal se pâte în "adevăr înlătura după 

când e vorba de o si 
de cât să dovedescă. pâritul la diua înlățișărei că nu . există, urgenţă. şi 

art. 160 procedura civilă; cum. da? să fie. alt-iel, 

procesul se va amâna. 
Am căutat: în cele de mai sus — Curentul jurisprudenţei n6stre in cercetarea de îaţă, metoda 

o cititorule! — să te pun. în 
asupra , întrebărilor cu: cari: m'am ocupat „experimentală, clinica. juridică, îiindu-mi 

” 1) Garsonnet, «Traits th6orique et pratigue' de procâdure»,t. II, No. CCXIV,-paa- 
„97 urm. V. însă şi art. 322 codul civil, care cuprinde o excepţiui a ea 
publicitate domnitâre în procedura: necontenţidsă, V. şi "Chauvzu-Carre, op.:cit., VI 
quest. 2923 pag. 676—678. Compar. Demolombe, VI, No. 92. - | ÎN ” 

mplă încheere  presidențială ? N'are prin urmare : 

ne la -regula ge non ! 
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mai aprâpe de inimă, de cât t metatsica, iar dacă te-am plictisit, să mă 
erți, căci: ori cât de păcătos şi anost "mi-ar îi - condeiul, n'am adunat 
totuşi hodorong-tone. hotărârile jurisprudenţei 1), ci mam silit, de şi pâte 
zadarnic din causa neajunsului puterilor mele, să caut principiile împă- 

„- ciuitoare a contradicerilor, să studiez controversele din punctul de vedere 
al întreg sistemului“ legei şi nu numai dintro c6stă, cum le întăţişeză 
practica « casuistică (Dreptul, 1895). _ .: îi 

îs i. | Ă Rara ps 

Despre sentinţe; citirea. sentinţei - şi desvoltarea, 
. motivelor art, 118 proc. civilă. 

o Curtea “de apel din Bucuresci, secţiunea II, a pronunțat î în afacerea 
iN Braicolt: cu "compania căilor ferate române, la 30 lunie 1880, sub No. 
„2942, o decisiune “în aceşti termeni: . ar 

e eAstă- Qt, diua fizată pentru pronunţarea resultatulor, “Curtea, pentru motivele ce . 
«se vor vedea, statuână în: fond, 

«În numele legel, decide: ! i 
<Admite. în parte pretenţiunile, d- lat. Braicoft; compenseză l6te capetele. de 

«cerere formulate” de amândouă părţile, şi condamnă pe direcțiunea căilor ferate române 
«a plăti A-lul Braicoff suma de 150,535 lel 63 bani cu interesele lor legale, începând 

__«de la'15 Februarie 1377, diua veciamărei, până la achitare. 
-«Condamnă pe direcțiunea căilor ferate române a plăti d-lul Braicofi. 500 ler 

«cu titlu de cheltucii de justiţie, 
«Căile deschise în contra presenter decisiunt sunt recursul i îa casaţiune şi cererea 

«de revisuire, în termenii legali. - . 
«Făcută şi citită în audență pubiică, astă- -A1 30 lunie 1880». 

Acâstă decisiune s'a redigiat' apoi cu desvoltarea motivelor $ şi Sa 
înscris în registrul Curţei pe la,stirşitul lui. August 1830. 

D-nii Demolombe și Carei, consultaţi asupra punctului: da a se 
- sci dacă aceste două acte judiciare pot îi atacate cu recurs în casaţiune,, 

aii fost de părerea soluţiunilor -următâre : 
„. “1. Considerat 'isolat, cel dintâi document. . judieiar, calificat. de . 

decisiune, cu data 30 Junie 1880, este nul, ca absolut lipsit de molive. 
Art. 118 esige, în “adevăr, că îndată ce majoritatea Sa format, 

" opiniunea sa să fie redigiată şi citită imediat părţilor i in audienţă publica. 
Desvoltarea motivelor pote: să fie citilă separat în aceiași di saă- mai 
târqii, într'o formă şi un termen ca vom avea să determinăm. ! 

| Dar indicaţiunea cel puţin sumară a motivelor trebue să se întâlnescă 
- în - decisiunaa „citită părților în public; ceea ce se pote face mai târdiă 

” este desvollarea sati ainplificatiunea, și precum nu se pte desvolta 'de 
| „cât. aceca ce s'a. formulat,” tot ast- -lel nu se pâte amplifica aceea ce. 

„1 Juristische ochanserift, Berlin,. 5 Martie 1895, N-rele 18— —15, recunosc 
necesitatea: unet critici analitice a jurisprudenţei dicena : «Dă mit dem blinden Drau- 
fioscitiren” reichsgerichilicher Ealscheidungen în den unteren Jnstanzen vielfach NMis- 

" sbrauch gelrieben wird, diirite ein2 kritische Haltuag allerdings hin und wieder” 
angezeigt erscheinen. Den es wire bedauerlich,. ienn der grosse Segen' cinheitlicher. 
Rechtsbildung uabedingt: mit de. Nachtheil eines : blinden Autoritarismus und ciner 

. unwăblerischen' Citirmethoăe erkauft werden miisste». _ 
7 „. d 

p. 

7
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nu există : legea presupune 1) evident “că opiniunea judecătorilor este 
motivată şi că procesul-verbal al opiniunei lor, care trebue să lie citit 
imediat părţilor, coprinde aceste motive... SAE - 

Are 7 al legei organice a Curţei de  casaţiune?), decide calea 
recursului în casaţiune. când hotărârea în disposilivul ei nu enunţă 
motivele pe cari-este lundată: acest disposiliv. al hotărârei, de care. 

„vorbesce art. 37, $ 3, este resumatul, substanţa hotărârei despre care Sa 
” încheiat proces-verbal iscălit de părţi. și despre care sa dat citire publică 
imediat părților. -. N ta | _ , 

| Actul judiciar din 30 Iunie 1880 este dar pângărit de. 
proprie şi absolută. . . -. - 

. 

o nulitate 

--2. Considerat isolat, cel de al dăilea act judiciar de la sfirşitul lui - 
August 1880 este și el infectat de trei nulităţi manileste. . 

„Și, mai întâi, -el este fără dată. Or, 'este de esenţa actelor car. 
emană de la. o jurisdicţiune, ca aceste acte să fie datate după an, lună și 
qi. Daca nu, nu sar putea verilica capacitatea judecătorilor de lui 
cari aceste acte emână; dacă nu, nu S'ar putea calcula termenii în cari 

" aceste acte trebuesc a fi făcute. saii pe cari aceste actele jac să curgă. 
; Acest act -este încă nul, ca emanând de la. judecători cari nu 

întruneai condiţiunile cerute de: lege, căci la eroca nedeterminată - - când acest act a îost isecălit, unul din cei irei judecători a căror iscâlitură ligurză în josul acestui act.d. Veropulo, era revocat: el era dar absolut | 
„fără puteri. 

In ine, actul în cestiune, considerati isolat, este încă nul ca fiind. - 
lipsit de ori-ce publicitate, nefiind pronunţat în public. (Art. 118 și 119 pr.eiv) "+ 8. În fine, cel dintâi act judiciar din 30 Iunie 1880 n'a putut să îie cores prin cel-de al doilea act judiciar de la sfirşitul lui August 1580. „Dar chiar dacă îndreptarea ar fi posibilă, ea-nar putea sâ resulte de cât dintrun act regular. a | E "Or, articolul 137 citat, dispunând că «fn timp de opl ile cel mult «de la pronunţarea. unei. holarâri, ea se va trămite în copie fie-cărei «părți», a determint necesarmente termenul. mazimatii în care des- voltarea motivelor care nu se citesce în însăși diua pronunțărei hotărârei,. - să.se p6tă însă produce utilmente. ” Dacă. îndreptarea: viţiului hotărârei din 30 Iunie 1880 ar fi putut să se facă Jegalmente, și dacă sar îi făcut: "trebuit 'ca actul rectificativ să fie el însuși va să emane de la un tribunal legalmente compus ; ca să fie formulat întrun act. regulat și să presinte caracterul neapărat de publicitate. - | „_ Ori-ce rectilicare este dar imposibilă, şi adopta, considerate isolat sati în ensemblul lor, sunt absolul nule. . - 

" Acesta este, în Substanţă, coprinderea consultaţiunei date în acâstă aiacere de eminenţii jurisconsulți, d-nii Demolombe si Carel.. Ori-cât de imposantă ar i autoritatea. juri 
) Legea Presupune dar ca nu dispune. . ” | „Argumentul tras din acest articol, chiar de ar fi 4 “nu are nici o însemnătate, căc! art, 741 cod i rogal pesta 69, nu predea, 

labil şi, pentru acesta, ca 

actele judiciare în cestiune 

1 
? 

. . pr. civ.a ab 5 i itiuni E Curțel de căsaţiune, contrarie acestul codieă, Pr. CIT? & abrogat tâle disposiţiunile legi, 

în termen util, încă ar [îi 

ori-ce punt de 'vedere am : 

sconsulţilor. cari “ai dat. 
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acâstă consuliaţiune; ne vom încerca să demonstrătă, în oposiţiune cu 
părerea acestor ilustri contradictori : 

1. Că art. 118 pr. civilă lasă la aprecierea judecătorilor de a pro- .- 
nunța motivele imediat sai de a le formala. mai târdii in redacţiunea- 
hotărârei-; .. 

| 2. Că numai minuta trebue să fie iscălită de toţi judecătorii cari 
-.. aă concurat la darea hotărârei, iar nu şi. hotărârea redigiată contorm 

art. 123 pr. civ., care se iscălesce numui de preşedinte şi de grefier, - 
Art, 118 "lasă, dicem, la aprecierea judecătorilor de a pronunţa 

„..- motivele imediat sai de a le forinula, mai târdii în . redacţiunea hotărârei. , 
Art. 118 sună astiel: . -. | 

Indată ce majoritatea s'a format, se va resuma “opiniunea sa într'un proces 
verbal, subscris de judecători, pe. care preşedintele "1 va citi părților în audienţă publică. 

"Desvoltarea motivelor hotărârel se va citi sai în acea di, şi atunci nu. se va 
mai redacta resumatul, de conclusiunt sus- menţionat, saii .va rămâne a se face mal - 
târdiă în. redacţiunea hotărâre. - 

N 

- Pronunţarea hotărâri, cu alte! cuvinte, va avea loc cu sai fără 
“desvoltare a motivelor, desvoltare care se pote iace: și mai târgiă în 
"redacţiunea hotărârei, 
* “Dar, dacă legea îngădue a se pronunţa hotărârea şi i fără desvoltare . 

a motivelor, se nasce întrebare a: Nu trebue oare. ca hotărârea, ca să 
aibă o existenţă legală, să „coprindă cel puţiu un resumat succinet al. 
motivelor ? : 

” „Art. 118 nu des! egă acestă dificultate, nici expres nici: implict. 
“Prin. aceea că sa servit de espresiunea «desvollarea motivelor», acest 

- articol n'a dispus că hotărârea iscălită de judecători şi citită indată în 
public trebue să coprindă o indicaţiune cel puţin sumară “a motivelor. 

Legiuitorul, exprimându-se ast:lel, a presupus pote că procesul- 
verbal, de care vorbesce alin. 1 art. 118, trebue să coprindă motive, 
presupunere f6rte plausibilă, -căci numui ce s'a formulat deja este primitor 
de o desvoliare ulieridră ; dar -a presupune nu-. este a dispune: nu 
putem să-umplem o “lacună legislativă in materie de nulități, 

Este evidenţă logică, sar putea obiecta, şi nu numai o simplă pre- 
supunere, căci cine dice «desvoltare» are şi trebue să. aibă în vedere -o 
„kormulare, care a avut: loc mai *nainte, 7 

De am recunbsce chiar temeinicia acestei obiecţiuni, situaţiunea ar 
“rămâne totuşi aceeaşi, căci suntem în posiţiune să dovedim câ expre-. 
iunea de mai sus, căreia se dă o însemnătate așa de mare în 2 sistemul 

» “opus, nu este de cât o expresiune împroprie. . » 
 „..  Ca-să întemeiăm acâstă dicere, trebue să 'cercetăm cari sunt tra- 

- diţiunele dreptului nostru asupra acestui punct, căci «precum nu „Sar 
«înţelege sai sar înțelege r&ii starea politică a unei naţiuni, dacă sar 
«ignora originea sai desvoltareă instituțiunilor sale, tot ast-iel este impo- 

„«sibil de a se cun6sce dreptul modern dacă se ignoreză dreptul vechiă 1 
“Vom arăta dar cari ai îost prescripţiunile dreptului roman și 16 

Regulamentului organic în ceea ce privesce pronunţarea hotărârilor. 
? 

Ă 1) Y. Laurent, Droit civil fr. I, nota 24, 

Al. Degrs, sol. 1, - - Aa | 4 
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Sentința se pronunţa la romani oral. Solemnia verba- nu erai 

prescrise, nici indicarea molivelor :)... . ae 

Regulamentul orgaiiG.al Valachiei şi Regulamentul organic al Mol- . 

dovei coprindeaii următârele disposiţiuni : . | 

Art. 257 Regulamentul Valachiei : . - a 

Preşedintele va aduna îndală, şi în odaia de judecată părerile. judecătorilor 
începând tot-da-una de.la cel mal mic la rang. . , a " 

Cu tâte acestea, judecătorii pot să se trapă într'altă odaie..., după acesta vor 
eşi iarăși în odaia de judecată” ca să-şi dea Jotărdrea lor, care -lot-d'a-una se ta 
cuvânta cu glas mare înaintea prigonilorelor' părți şi a tuburor celor co se află 
de față. a] | 

pn
 

Art. 307, lit. g, Regulamentul organic al Moldovei: 

. După săvârşirea cercetăre!, judecătorul a încheia a sa socolinții prin vezo- 
Luţiune, şi, pe temeiul acesteia, se va scrie cartea de judecată într'o conaică ce va fi îna- 
dins pentru acâstă trebuinţă, unde se vor trece în scurt dovedile înfăţişate de ambele 
părţi, şi unde amândouă părţile. vor iscăli mulţumire sai nemulţumire. IEI 

Hotărârea se va cuvânta în public ! judecătorul va încheia a sa 
socotinţă prin rezoluţiune! Atât și nimic mai mult. Pronunţarea ime- 

„diată a molîvelor nu era prescrisă, - SR 
* Autorii procedurei nâstre civile din 1S65, cari at avut fără îndo- 

ială în. vedere aceste disposiţiuni ale legislaţiunilor n6stre anterire, dacă 
“ar fi avut intenţiunea să inoveze, dacă ar îi.avut intenţiunea să pără- 
sescă acest sistem tradiţional, ar îi exprimat în termeni clar si ncin- 
doielnici intenţiunea ior, NE o Se - 

„«Tâte hotărârile vor îi motivate şi vor îi pronunţate în public». - 
„-(Vuart. 47, leg. jud. Genev. din 15 Februarie 1816, modilicată la 5 

Decembrie 1882), . 
Art. 118 nu coprinde o asemenea disposiţiune.. 
Aceea ce întâlnim în acest articol. este dar o cugetare tradiţională 

determinată sub o expresiune delectu6să. i 
Art, 118 dice, este adevărat, că desvoltarea motivelor va rămâne 

„a se lace maă iârdiii, dicere care, corisiderată isolat, nu ne-ar face să bănuim 
câtuși de puțin că expresiunea <desvollare> este o expresiune improprie ; dar acest articol mai adaogă că desvoltarea motivelor se va putea îace » 
şi în acea di (îndată), aceea ce ne iace să vedem că legiuitorul a vrut să dică «formulare» şi a întrebuințat numai din eroare expresiunea <desvol- 
tare», căci iăcendu-se desvoltarea motivelor îndată, e evident că. acestă desvoltare va îi în acelasi timp cea dintâi formulare -a motivelor. - - 
sia lege pe e plica asup alorei comparative a legei. îranceze Ş gei ro 5 putem însă afirma. că cea de a doua dă împricinaţilor 
garanţii mai seri6se de cât cea d'intâii, A a a «Este un lucru straniii, dice D. Bodeauz 
ea a. VeBhiat la conservarea integrală a: decisiunilor judiciare. Ea a mădit, rucţiunea care pregătesce sentinţa, iormalităţile şi compli- . ecaţiunile ; ea a făcut observarea acestor. precauţiuni obligatoare, adesea „sub  pedâpsă de nulitate, ȘI, ajungend la sentinţă însăși, ea nu mai ia 
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„1) Keller, Der Râm, civil process; $ GO, text şi nota 78, 
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“nici o măsură pentru: a constata exact termenii 'ei. Scripturile ubundă .. 
«pentru  formalităţi inutile; şi sentinţa, care este obiectul, scopul lor, este - 
-«pronunţată de viii graiii și făcută cu grăbire de. căte un “serib... Este. 
«adevărat că ' preşedintele va -iscăli î6ia de audienţă, dar fără a o-citi,: 

- «legea neobligându'l la acâstan. E 
„....D. Alard, care reproiuee aceste critice în expunerea de motive” 

-" a-proiectului de procedură civilă. belgiană, adaogă.: «Aceste critice-sunt! 
severe, dar nieritate. Să nu uităm că autorul arată chipul cum se dă | 

"justiţia. în Franţa ; şi, în. adevăr, acolo 'se urmeză literal după Codul din 
„1806 ; adesea se pronunţă sentinţa fără să fie fundală pe molive'seridse. 
“ “Grija, de a complecta hotărârea se lasă grefierului: Mai mult încă, suht 
„„sediuri unde acestă delicată misiune este încredințată avocaţilor-n, 

“ __ Noua procedură germană, ca să preintâmpine aceste rele, a .dispus, 
în $282: a: AR Ra 
_-„ «Pronunţarea hotărârei. se. face: prin citirea formulei hotărâre). 

“ «Hotărârile date în lipsă. se pot pronunţa, de şi formula 'hotărârei n'ar 
ali încă în scris concepută; Dacă pronunțarea “motivelor se găsesce. 

“<a fi necesară, ea' se face prin citirea -motivelor saii prin comunicarea 
«orală a coprinsului esenţial 2)». a a 
- Aceste sunt, credem, adevăratele principii. O motivare sumară, făcută 
cu. grăbire, ar coprinde adesea greşeli nereparabile și ar lace imposibilă * 
unilormitatea şi concordanța jurisprudenţei. a 
. O motivare exactă, o motivare în concordanţă cu ensemblu jurispru- 

- denţei, o motivare aprotundată, care să poată servi de basă 'de granit | 
pentru desvoltarea ulteridră a dreptului, presupune o mediaţiune liniseită * - 

:“- în tăcerea cabinetului 3). N E , 
| “II: Numai minuta tr&bue' să fie iscălită de judecătorii cari ai luat 

parte la darea hotărârei, iar nu și hotărârea redigiată conform art. 123 
"pr. civilă, care se. iscălesce numai de președinte si de grefier. 

” In practică, este adevărat, se iscălesce şi hotărârea redigiată conlorm 
„art. 123 pr. civilă: de toţi 'judecătorii:cari aii luat parte la hotărâre. - 

„Acâsta însă nu este o cerinţă a legei 4). N N 
Redigiarea hotărârei conform art. 123 pr. civilă este opera esclusivă 

a preşedintelui. o: Ie Aa 
. - Președintele, dispune, art. 118 pr. civ., va pronunţa hotărârea în 

= audienţă publică şi va citi desvoltarea motivelor sait în acea qi, sai o 
„va tace mai târdiii în redacţiunea hotărârei. IE 

1) V. Proiectul de proced. civ. 'Velgiauă, p. 112 şi 173. E 
| __2) In expunerea de motive, care a însoțit proectul acestei legi, se dice apropo 
de acest articol: Nu trebue să atribuim comunicărel motivelor în audiență publică o" - 

„însemnătate așa de mare,ca să trebuâscă să fie prescrisă şi pronunţarea lor sub . 
padepsă 'de decădere. . 2 : . . 

-. ':3) Inţelegem să se îndatoreze judecători! să motiveze tot-d'a-una îndată părerea 
lor într”o ţară unde judecătorii se aleg periodic, ca în Geneva, căci, neputându-se 
„aştepta de la nisce judecători aleşi periodic o jurisprudență uniformă, singura” garanţie 

pentru justiţiabili este friul ce se impune judecătorilor de a motiva îndată hotărârea 

“ 4or, Intr'un articol ce vom publica în curând, vom demonstra că acest sistem de orga- 

nisare judiciară nu se pote transplanta în ţară la noi. a 

pu 4) Legea presupune. pote în art, 123 pr. civ. că şi hotărârea redigială este 

iscălită. de toți judecătorii carl ai concurat la darea hotărârei, dar a presupune nu 
este a dispune. Decăderile sunt de strictă interpretare, . .
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“Art, 137 pr. civ., dispunând că <în timp de.opt dile cel.mult de 

«la pronunţarea unei hotărâri, ea se va trămite în copie Îiă-cărei părţi», 

pri G | maximum în care ma determinat. 'pria, acesta necesarmente termenu d 

„ Gesvoltarea motivelor să se p6tă utilmente produce, căci decăderile nu 

se presupun, ele trebue să îie expres pronunţate de lege D). | 
» Sta, gis că şi acestă desvoltare a motivelor hotărârei trebue să îie 

citită în public. | | A | 
" Acâsta nu este esact. 

«Desvoltarea motivelor, dice art. 118, se va citi saii în acea. 
di, sati: va rămâne a se face (nu a se citi) mai târdiii în redacţiunea 
hotărârei». : po - 

Conchidem : i , . ă 
Hotărârea Curţei de apel din Bucuresci din 30 lunie 1880, de și 

- lipsită de motive, nu este nulă, căci art. 118 lasă la apreciarea tribu- 
palului de'a pronunța motivele îndată saii de a le formulu mai târdiii 
în redacţiunea hotărârei, E e | o. 

Actul de la stfirşitul lui August 1880, care coprinde motivele acostei 
hotărâri şi cele-balte “lămuriri cerute de art. 122 pr. civ., nu este nul: 
pentru neregulata compunere a Curţei, căci nu există niti un text de 
lege care. să impue judecătorilor care ai concurat la darea hotărârei, 

“ obligaţiunea de a iscăli şi hotărârea redigiată 'contorm art 123 pr. civilă, 
şi acesta sub pedâpsă de decădere SR 
E Actul de la sfârșitul lui August nu este nul nici pentru lipsă de 

"- publicitate și de dată.. Numai minuta trebue să fie datată şi pronunţată 
în public, sub pedâpsă .de decădere. - 

Art. 123. procedura. civilă, care prescrie ce trebue să. coprindă 
hotărârea redigiată, nu dice că ea trebue să coprindă şi menţiunea 

- despre pronunţarea hotărârei în public. . i - 
Curtea n6stră: supremă sa pronunţat în sensul acestor soluţiuni.: 

(Dreptul, 1881).: | a 

  

Despre hotărârile date în lipsă şi! despre oposiţiuni. 

Distincţiunea între hotărâre 
„hotărârea dată în lipsă faule d 
Acestă distineţiune stă într 
„___ Dacă reclamantul nu 'se presintă la diua întăţişării, hotărârea dată în lipsa sa, apără pe pârit ab aclione (art 149 pr. civ). ” NI S'a Susţinut cu tote astea că, în lipsa reclamantului, nu se.pâte judeca iondul, adică a pronunţa o absoluţiune. a pâritului ab aclione, , amână a „50 considera, în asemenea 'cas cererea introdusă în instanță a neaveniiă Și nu ca neintemeiată (Griolet, «Chose iu 6e> . ap. II, ŞI. Carră, n. 515. In sens ata € Chauvau, quesi. 617), pari L că “D. Griolet se baseză pe legea 73 de judiciis. Dig. V. 2: (Ş 2; Et 

a- dată în lipsă faute-de se presenter şi 
e plaider e streină legislaţiunii nâstre. 

  

1) Comp, $ 286 proced. germană. 

) legătură indisolubilă cu instituțiunea avuaţilor.. 
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magis est ut instantia tanti perieril, ex integro aulem ditigari possit) ), 
şi: pe. tradiţiunea istorică. 

Textul art. 149 pr. civ. „este, 'mi pare, 0 invențiune a legiuitorului - 
nostru.. - 

Disposiţiunea art. 150 pr. civ. corespunde cu aceea a art. 150 îr., 
cu deosebire că acest de pe urmă art. nu face nici o dinstincţiune între 
reclamant şi părit, pe când din contră, în sistemul legii n6stre, numaă 
lipsa pârituluă- pote justifica aplicaţiunea art. 150 pr. civ. 

-Apărarea pâritului, din contră, (art.. 149 pr. civ.), se face fară a 
se mai cerceta dacă 'conclusiunile reclamantului sunt drepte şi întemeiate. 

Să resulte 6re. din cele ce preced că, în lipsa reclamantului, se 
„pronunţă numai o apărare a pâritului ab înstantia ? 

" Negativa 'resultă clar și evident din art. 33 proc. com. 
«Dacă la diua sorocită jeluitorul nu se arată sai nu stăruesce, 

«tribunalul va judeca pricina în lipsă, și va „apăra. pe pârit de cererea 
«prolivniculuă. sei». A 

Disposiţiunea art. 33 cod. com. nu este o excepţiune în iavârea 
comerţului. Art. 149 pr. civ. nu este de cât o repetiţiune a art. 35 
cod, com. 

* Resultă în definitiv şi. din art. 153 pr civ. că, în lipsa reclamantului | 
nu se pronunţă o simplă apărare a pâritului ab înstantia. Art. 153 cit. 
dispune : ; «Ori-ce hotărâre dată, în lipsă se va comunica părţii ce a 

"lipsit, în persână sai la domicilii, conlorm art. "74 pr. civ». - Hotărârea 
dată în lipsă urmâză prin urmare a se comunica și reclamantului, ceea 
ce vrea să dică că apărarea pâritului nu este numai o. permisiune de 
s'en aller, o relaxare a asignaţiunei, ci un drept ce se recunâsce pâritului 
a fi apărat chiar. de cererea adversarului său. Ce nevoe ar mai î de a 
se comunica hotărârea dată în lipsa reclamantului, dacă ar îi a se: 

„considera, în: casul prevedut de art. 149 pr. civ., cererea. introdusă în 
, instanță ca neavenilă ? 

"Sar putea invoca în favârea părerei opuse art. 154 pr, civ. după 
care numai partea condamnată în. lipsă (ţinându-se de litera legii) are 

“dreptul de a face oposiţiune. Interpretarea gramaticală trebue să facă” 
însă astă dată locul interpetării logice. Intr'adevăr, înmânarea hotărârei 

- ordonată de art. precedent 153 pr. civ. are tocmai de scop de a face 
să curgă termenul oposiţiunei. Art. 153 cit. prescrie însă inmânarea a 
oră-ce hotărâre dată în lipsă, prin urmare şi a hotărârei ate în lipsa 
reclamantului. Expresiunea «partea condamnată», întrebuințată de art. 
154 pr. civ., este o expresiune improprie. 

, ' Sistemul opus ar pune în mâna reclamantului de a vexa fără milă 
pe. adversarul săi, reinoind necontenit reclamaţiunea și nepresintându:se 
nici odată:. 

| Aceste grave incânveniente Sar simţi mai cu deosebire în materie 

' de urmărire imobiliară şi de nulităţi de procedură în general. (Chauvau- 
Carre, N quest. 617, nota D | i 

7 - 

= 

  

. 1) Principiile dreptului roman sunt însă cu totul streine voaterier în discu- 
„ţiune. Oposiţiunea în contra unei hotărâri dată în lipsă, este un mijloc cu desEvârşire 
ignorat de dreptul roman (V. Keller, Civilprocess bei der Râmeru, $ 82). 

Îi ” bă 2
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Şi în lipsa. apelantuluă se pronunţă apărarea intimatului, fără a se 

cerceta dacă conclusiunele âpelantului sunt drepte și întemeiate (art. 
149 pr. civ.). Les griefs ne se suppleeni point. „. 

"Iaterpreţii legii iranceze susţin însă că Curțile de apel trebue să se 
pronunţe în unele casuri asupra escepţiunilor ce le-ar ridica intimatul, 
cu t6te că apelantul nu: s'a presintat. Intimatul invocă. de esemplu 
nulitatea :actului de apel, saii o excepţiune de incompetinţă ratione 
malerie.- - i -. 

Hotărârea- dată în lipsa apelantului nu pâte de asemenea apăra pe. 
“pârit, fără a se cerceta mai întâi dacă conclusiunile apelantului surit drepte 
(şi. întemeiate, de câte ori se invocă. mijlâce de apel interesând ordinea 
publică, ușa 'de exemplu când causa supusă desbaterei e comunicabilă 
ministerului public. (Chauvau-Carre, II, quest. 617, nota 2. Supplement 
guest. 1566 bis). - E | | 

Cu alte vorbe, regula art. 150 p.îÎr. nu este absolută, când se 
dă o hotărâre în lipsa apelantului, aplicându-se acea regulă, în o așa 
stare de lucruri, numai în cazul când mijlâcele de apel intereseză ordineă 
publică și în cele-lalte casuri mai sus specificate. De ce ? Eată raţiunea: 
Art. 150 pr. Îr. statu6ză ca să se adjudece conclusiunile părţii presente, 
dacă se găsesc juste și bine verificate, tără a se deosebi în astă privinţă 
dacă partea care. lipsesce este reciamantă sai pârită, 
„După legea nâstră, din contră, se pronunţă apărarea pâritului în 
casul prevădut -de art. 149 pr. civ. fără.mică o verificare, 

Acâstă regulă, formulată de art. 149 pr. Civ., este absolută şi nu 
suleră lângă densa nici o excepţiune. | , „Hotărârea dată în lipsa apelantului va "apăra prin urmare pe întimat 
Jără, nici o verificare, neimpedecat de circumstanţa că mijlâcele de 
apel interes6ză ordinea publică, etc. (Compar. Expunerea de motive a 
titlului XI proc. genev.). ai 

„După art. 130 şi 131 pr. genev. se adjudecă conelusiunile” părţei - presente, reclamant sai -pârit, îară nici o verificare. Pâritul este apărat e conclusiunile luate în contra lui, când 'se pronunţă hotărârea în lipsa „reclamantului, putându-se în asemenea cas adjudeca “şi conclusiunile 

“hotărârilor date în lipsă. 
Legile vechi prescria însă, în schimb, i se face o reiterată chemare. 

„Însăși nici prin vechilul 'Scu, şi nici ar face în 

- pricina se va judeca în. nefiinţa ei. 

„<iniăţișeză, hotărârea nu se pr 

reconvenţionale ale 'pârîtului (art. 131 pr. genev.). i » «Sub imperiul legilor anteridre nu se putea face oposiţiune în contra 

dacă «după acest întâi termen partea chemată nu sar înfățișa», A acă după. dou chemări — prescrie ari. 305 Reg). org.— şi “în urgerea termenilor rânduite vre-una din părți nu sar înfaţişa nici ea 
scris arătare de împre- jurările ce o opresc, ca „Să se cundscă buna. lor . cuventare 5, atuncea 

„Art. 154, pr. civ. sună ast-iel: .- - e «Dacă din doi sai mai malţi Pârîță lipsesce unul, iar cel-P'alt se onunţă, ci se ciiâză de 'al doilea păritul 
. 

i ! ” | ” “ i 1) Dac tir sunt hi chema ă se găsea că causele absenţii sunt bine cuvântate, se ordona o a treia 

. N 
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«sati pâriţii cari au lipsit. La diua arătată în citaţiunea de a doua, îribu- 
«nalul saii Curtra va da o singură hotărâre pentru toţi, şi acâstă hotă- 
«râro.nu va mai da drept de oposiţiune». a 
„” Legiuitorul statuând cele - coprinse în art. 151 pr. civ. a vrut-să 

evite. pluralitatea oposiţiunilor şi contrarietatea de hotărâri, | 

, In asâinenea cas se, face deci o reasignaţiune (o reiterată chemare 
a părţilor), La diua hotărâtă -prin citaţiunea de a “doua se pronunţă o 

“singură hotărâre pentru-toţi. Acestă de. pe urmă hotărâre nu e prin 
- ecepțiune. susceptibilă de a îi atacată cu oposiţiune. - o 
“Art, 153 pr; în. .exprimându-se: «dacă din două saii mai-multe 

părți asignate una lipsesce», expresiune care se pâte releri atât la- 
_.reclamanţi cât şi la pâriţi, s'a putut nasce întrebarea în dreptul francez, . 

dacă. art. 153 pr. Îr. a înţeles sub expresiunea, «parties asignees> și pe . 

_veclamanți. La acestă întrebare s'a răspuns că reclamanţii ai trebuit să. 

constitue avuat. chiar în. actul de insinuaţiune pentru chemarea părţilor 

în judecată, (ezploit dajournement) si că a trebuit să constitue un - 

singur avuat, de unde resultă că se pâte. obţine o hotărâre în lipsă. în 

- “contra tutulor reclamanţilor, fără juncţiune prealabilă (Choutau-Curr6, 
"XI, quest. 634), cc E e ” 

„::D.: Chauvau . denegă -necesitatea unui defaul-joînt şi în casul când, 

-lipsesce unul din mai- mulţi apelanț: chemaţi în judecată. <Dacă materia 

«este solidară şi indivisibilă, dice d-sa, hotărârea in lipsă pronunțată: 

" «în contia unuia din apelanţi nu va împiedica procedura de a îi valabilă 
«în privinţa tutulor, fără ca să fie trebuinţă de un de/aul-joinl 1). Dacă 

-" «materia este divisibilă, causa va fi legată contradictoriamente între păr- 

«ţile cari saii presentat, şi intimatul va cere o.hotărâre în lipsă in contra 

" «apelantului absent»; (Supplement, quest. 1691 guater).. —. Da 

„„-- Am reprodus aceste aprecieri ale doctrinei franceze, îiind-că știi ce .. 

“ autoritate atribue acestei doctrine practica tribunalelor nâstre.  - = 

Art, 151 proe. civ. declără expressis verbis că este a se pronunța 

“ “un “defaut-joint când. lipsesce unul „din mai mulţi pâriț?. Escepţiunile 

- reclamă o interpretare strictă; consideraţiunea, că contrarietatea de hotă- 

__. râzi se pote produce. şi în casul când sar judeca separat oposiţiunile recla-" 

“ manţilor judecaţi în -lipsă, nu ne pâte autorisa să întindem o excepţiune, 

ladă ce citim:în expunerea de. motive a titlului XI a proc. gen.: 

«N'am. hesitat a da precădere modului actual a unui singur default, Prac- 
"atică" dublelor şi triplelor defauls nu servea de cât de a multiplica ex 
«pure perte cheltuelile şi termenii citaţiunilor; ea a favorisat pe debi- 

“ «torii de rea credinţă. dându-le mijloce de a depărta condemnarea lor, şi 
<de: a eluda chiar execuţiunea». A aa i 
„Cererea de oposiţiune va coprinde, dispune art. 151 pr. civ., mnîj- 

l6cele pe cari se bazeză oposiţiunea. Se s, 

1) Unir susțin, întradevăr, că şi o hotărâre pronunțată în defatdrea unuia din 
- creditori! sau codebilorii solidari, sai acele pronunțate în defavârea unuiă din code- 

„bitorit sai . cocreditorii unui lucru indivisibil, e oposabilă şi celor-l'alţi cari mai luat . 
parte-la proces, _* . “ - - , 

n ""-4c6stă părere este însă combătută de autorii cel ma! eminenți precum: Zaluriae 

Aubry et: Rau, Marcadd. „a - . E A 

A Şi d. Larombidre sustine că hotărârea nu e oposabilă. celor-l'alţi, când e fon- 

“dată pe existența unor excepţiuni personale, - DE
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Ce îel de: mijlâce a avut legea în vedere, mijlocele de iond, sait cau- 
sele absenţii ? 

a 

Art. 161 pr. îr. se exprimă întocmai ca legea n6stră: <La requtte 
«contiendra les mozens d'opposition». : : a | 

Mijl6cele de care vorbesce art. 161 pr.'îr. sunt: nulităţile, excep- 
ţiunile, causele de neprimire și mijlcele de iond (Ohavau-Carre, art. 

161, nota 10). | _ , 
Procedura cantonului Geneva cere justificarea causelor absenţii numai 

în casul când sar îi format oposiţiunea după expirarea termenului de 
dou săptămâni, sati după expirarea termenului fixat de judecători în 
ipotesele prevădute de art. 137 proc. genev. Inlăuntrul acestor de pe 
urmă termene nu se cere nici o justilicare de la oponent; e destul ca el 
să se presinte și să se olere la o discuţiune contradictorie. 

Legiuitorul cantonului Geneva a vrut să contrabalanseze ast-lel 
inconvenientele ce ar putea resulta din sistemul ce Pa adoptat a adșu- 
decării și a conclusiunilor reclamantului, în cas când pâritul nu vine 
la diua înfățișării, fără nici o verificare. 

Legiuitorul nostru, lăsînd în punctul acesta la o parte principiele 
procedurei geneveze şi acele ale procedurei iranceze, a creat, dacă nu mă 
înşel, un sistem particular. -_- “ 

Mijlâcele de oposiţiune, de care vorbesce art. 154 pr. Civ., sunt în sistemul legii n6stre, causele absenţiă. - . a 
In sprijinul acestei afirmări punem cele următdre înainte : 
I. Din combinarea art. 154 alin. ultim și al art. 157 pr. civ. resultă că trebue să se discute mai întâi âdmisibilitatea. oposiţiunei și că, ad- miţendu-se. oposiţiunea, piocedura este a se reîncepe din punctul în care „se afla când a lipsit oponentul. Așa fiind, să_luăm - aminte că legea nu „prescrie să se discute din periodul întâi, adică 'acela al cercetării admi- sibilităţii oposiţiunei, escepţiunile de neregularitate a: libelului de oposi-. * -- țiune, sati de tardivitate, sai de lipsa de împuternicire a aceluia care a „iormat oposiţiunea, etc, Legea dice:. Ele se vor. discuta, adică mijlâcele e oposiţiune, Aceste mijl6ce de oposiţiune ' sunt fără . îndoială causele absenței, căci dealtmintrelea ar [i contradictorii “şi fără sens de a se discuta în periodul întâi mijlâcele de fond şi a se reincepe, în periodul al douilea, procedura din punctul în care era când a lipsit. oponentul. Dacă s'a judecat odată îondul, nu mai este nimic de reînceput! , II. Prin art, 36 proc. com. şi art. 73 al legei constitutive a Curţei de pubian; se pune in sarcina oponentului de a justifica causele absenței 1). 4 legiuitorul ar îi înțeles să facă în unctul a vre- i ar îi declarato expres. Pa 0o0ia, vre-o schimbare, siţiand După art. 30 proc. civ. trebue să se arate, » Cuvintele pentru cari oponentul n'a putut veni la înfaăţi 

> a i a intăţişare, Apreciarea Causelor absenţii p6te ocasiona străgăniri tot aşa de on ca şi apreciarea mijl6celor de iond. De aceea nu se pâte susține, că art, 30 cit. a creal 0 :excepțiune în inieresul celeri re inaintea judecătorilor de plăși. (Compar. 

_1) Si art. 305 Regl. org. cerea. ar prejurările: oprit 5 
ce a lipit aut: 30 presinia AF. supa astase arate împrejurările cari aă oprit pe partea 

în libelul de opo- 

art. 20 pr. îr,) 
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tăţii procedurei. 
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DESPRE HOTĂRÂRILE DATE ÎN LIPSĂ! 

IV. Jurisprudența Curţei de casaţie e fixată, îmi pare, mai mult 
„ În sensul părerei ce o susţin. . e 

Art. 158 pr. civ. dispune ::: 
“<Nu se mai p6te primi oposiţiune formată de aceeași parte 

«asupra unei hotărâri, care va îi. respins întâia oposiţiune iăcută de 
«dânsa». | , o | 

„Opposition sur opposilion ne'vaul. i 
Trei lucruri se cer pentru execuţiunea art. 158 cit.: 1) o hotărâre 

| dată în lipsă; 2) o oposiţiune la acâstă hotărâre; 3) o hotărâre în lipsă .. - 
care respinge acestă de pe urmă oposiţiune (Chuvau-Carre, IL, quest. 694). - 

„De aci resultă că art. 158 cit. nu e aplicabil în următ6rea ipotesă: 
“+ Oponentul .se înfățişeză de exemplu la diua determinată pentru 

cercetarea 'oposiţiunei și obține, după desbateri contradictorii, o încheere . - 
prin care se ordonă o cercetare în iaţa locului. Se fixeză un al doilea 
termen pentru cercetarea causei. Oponentul nefind următor a se presinta, 

„se pronunţă.o hotărâre par defaut în contra lui. In asemenea cas este . 
adevărat a-se dice că, cea întâi oposiţiune fiind admisă prin o hotărâre 

„contradictorie, hotărârea în lipsă, care a intervenit pe urmă este sus- 
ceplibilă de oposiţiune, căci ea nu coprinde de cât pronunțarea celei. 
întâi hotărâri dată în lipsă. In asemenea cas lipsesce, cu alte vorbe, 
cel de al treilea requisit al art.. 258 pr. 'civ., adică o hotărâre în lipsă 
prin căre se respinge cea .de pe urmă oposiţiune. In casul nostru sa 
primi! dia'contră după desbateri contradictorii cea de pe urmă oposiţiune. - 
“(Chauvau-Carre, quest: 694). . , | , 

Art. 158 cit. este aplicabil numai când cea de a doua hotărâre 
"“Gată în lipsă menţine pe cea întâia, pentru motivul că oponentul n'a 

pledat asupra oposiţiunei sale, de unde resultă că cele două judecăţi 
date în lipsă trebue. să îi pronunţat aceeaşi decisiune basală pe aceleaşă 
“molive (Chauvau-Carre, quest. 695). 

: Casarea unei hotărâri date în lipsă are de efect dea anula pro: 
cedura. de lă cel din urmă âct anulabil: (art. 72 Leg. Curţii de casaţie). 

-De aci resultă că art. 158 pr. civ. e aplicabil în casul când partea, care. 
a lipsit o dată din „naintea celei întâi Curți de apel, lace o a doua 
“absenţă dinaintea. Curţii de trimitere (Chauvau-Carrg, quest. 695 ter.). 

pe 

Slirşind, 'mi permit a observa că confusiunea și diversitatea de 
„jurisprudenţă, la care a dat:loc disposiţiunele art. 154 și 157 pr. civ., - 
se datoresce numai împrejurării că am început a renunța la liberul -? 
arbitru, că am început: se jurăm, fără nici o verificare, în verba magisiri, 
lăsând să ne subjuge și să ne:absârbă cu desăvârșire doctrina şi juris- 
prudenţa streină. ” | : | 

In loc să întrebuințăm regulele cele mai simple de interpetare pentru 
Îixarea sensului legilor n6stre, am preferat să traversăm, gemând sub 
greutatea misiunei n6stre, controversele infinite ale doctrinelor streine; 
am mers, cu alte cuvinte, la vânat de epure cu' tunuri: Rrupp. 

“O lege, oriecât de defectubsă ar îi, se pâte transiorma într'o capo- 
d'operă, dacă tribunalele se grăbesc a o aproiunda, complectând!o în 
acelaș timp prin o interpretare raţională. Omne horribile guod îgnotum. - 
(Dreptul, 1874)... 
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; ps ia di i tutori do la 
— 3, — Intimat. — Lipsa unuia din mandatari sau ti >] 

Mandatele Lor Dică se aplică art. 151 procedura civilă. (Cas. II, 21 Oct, 189), 

Nu este loc la aplicarea art. 151 din procedura civilă, când există 

an singur intimat, represintat de mai mulţi mandatari saă tutori şi unul 

din aceștia lipsesce de la întăcișar6, căci în acest cas un singur din man- 

nu hotărăsce anume alt-fel. - 5 Si _ , 

Curtea deliberând :- ? - 

datari sai tutori pâte 'represinta pe' mandant, dacă legea suit contractul - 

„1. Asupra incidentului rămas în diverginţă, relativ la cestiunea de a se sci dacă 
unul din tutori lipsind, partea fiind regulat citată, este loc a se aplica art. 151 proce- 
dura civilă ; - DR PN ! A 

Considerând că reese din art. 918 şi 1515 codul civil, articole cari cuprină apli- 
caţiuni speciale ale unei regule generale de drept, că orl de câte ori sunt mal mulți 
mandatar, unul singur pote represinta pe mandant, dacă legea sai contractul nu holă- 

„r&sce anume alt-fel ; 
Considerâd că faţă cu acest principii, ncîndoios este că art, 151 procedura civilă, 

- are-a se aplica numai dacă din dot sai mal mulţi intima lipsesca unul, iar nu când 
există un singur intimaat, ca în casul de faţă, şi din do! tutori sai mandatari lipsesce unul, 

Pentru aceste motive, respinge incindentul. 

Adnoiaţiune. Teoria acestei hotărâri se resumă în idea că art, 151 
„procedura civilă se aplică numai când din doi sai mai mulți periți, adică 
din două saii mai multe părți pârite, -lipsesce una, iar cealaltă se infă- 
tișeză, căci, când există, din.contră, ca în ipotesa judecată de Inalta Curte, 

>zunSingur intimat, represintat de mai mulţi mandatari sau tutori, atunci 
fie-care din acești mundatari sui tutori pote face singur şi in deosebi i6te 
actele în numele mandantului, dacă legea sai contractul: nu hotărăsce 
anume alt-iel. E | 

| Totă, dar întrebarea este, dacă, în realitate, 'când există” mai. mulți 
mandatari, îără să-îie determinată luncţiuneu lor, fie-care pâte face singur 

"tote actele interesând pe mandant? Art. 918 și 1515: codul civil respund 
că da. Art, 918 şi 1515 vorbesc, ce 6 drept, numai de mai mulţi eseculori 
teslamenlari şi de mai mulţi asociața însărcinaţi cu administraţiunea, 
dar reese din L. 32 | 
generale. de 'drept ne Que neapărat:la acestă -deslegare, , „Idea mai înaltă, din care decurge acest principiii, este, în adevăr, că increderea -în persdna ce ne-am ales-o ca mandatar nu e * de esenţa mandatului. Reese, din contră, din art. 1542 (1994 în. 1), că mandatarul are dreptul de a substitui în gestiunea sa o altă pers6ua, dacă procura- țiunea nu Opresce anume substituţiunea, Mândatarul, va. să dica, e voinic, în principii ȘI in regulă generală, să'și. substitue in gestiunea sa un alt Singur ga dacă Sunt doi mandatari, să lase pe celalt să represinte 

Bărbatul, ca colutor, pote să represinte prin urmare, după împrejurări, 

1) V. Aubry ct Rau, Droit civil text şi nota 14. Bănap-i roit civil fran qâis», ediţ. IV, £. IV, $ 413, pag. 645-646, 
Pont, «Explication dn code 

acantinărie, <Prâcis de droit civil», t, III, No..920.— Paul € j apoicon>, asupra art. 1694, No. 1016.— Contra: , șâlandat», No. 116-—448,—Codul austriac ($ 1ouu; cî..$ 1358 codul Cea car OPIOAD) vărat, acâstă de: iuni art. 395) și 664 al noului cod cuvil german confinţesc,. este ade- V. Purehta, «Pandectuaie. P ore: Părerea contrară însă e conformă dreptului roman, 
7, . 

= 

dig. De. procuraloribus, III, 3, că însiși principile . 
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| Singur pe copilul lăsat sub tutela mamei (art. 348 codul civil), precum 
lămuresc f6rte bine editorii lui Zaharie (Aubry et Rau), dicând : «labsence .. 
de toute opposition de la part de Pun des 6poux aux actes d'administration 

" Îaits par Yautra pourrait, selon les: circonstances, âtre - considere comme 

un mandat. tacite ou comme une adhâsion; et, en pareil cas, “ces acles 
devraient âtre maintenus dans Vintâret des tiers> D), 

„ Dar chiar-de am primi. contrariul şi am recunosce că, când există 
mai mulţi mandatari, unul nu pâte lucra în lipsa ceior-lalţi, încă şi pornid - 

„de. la acestă premisă, . am trebui să aplicăm, în casul când se întăcișeză 
în judecată un singur mandatar, nu art,.151, ci art. 149: “procedura civilă, 
căci din punctul de vedere al premisei ds care e vorba, un singur mandatar 
nu p6te represinta pe mandant, și deci urmarea este că. partea lipsesce 
si. nu e de loc represintată în justiţie. (Dreptal, 1897). | 

„N 

  

-7 

SX  Bplicaţiunea, art, 154 şi 157 procedura civilă, —: 

N Controversă.. 
? 

«Bizar raţionament ! Curios specimen de: logica 1 Regretabile con 
“fusiuni în spiritul contraedietorului» ! — 

Expresiunile vigurâse 'de îelul acesta dai scrierilor literare un relief i 
„*"ȘiTo savore deosebilă. - 

Polemica d-lui G. E. Schina: în: “contra articolelor. publicate. în 
Dreptul No. 68 şi.70 an. î8742) privită din acest punct: de vedere, este 

o încercare literară. care promite mult, 
Cât. pentru. mine, preler să părăsese arena, văqeaa că combatanții 

-.fac'să sune prea. tare pintenii lor literari. 
Sunt acuzat de" impoliteţă. Mă grăbesc a presinta. justificarea m6a. 
Lipsa, în momentul punerei în lucrare a legilok noui, de bărbaţi cu . 

- experinţă în aplicarea legilor, la care: am i „putut recurge în cas de 
„nedomirire, împrejurarea că, în 'acâstă sture -de lucruri, încet şi cu mare 

greii am putut să ne_urnim din loc, preponderanța ce aă dobândito de 
- odată. teoreticii imberbi (între cari a figurat şi sub-semnatul ca maro- 
“deur ne băgat în semă) cari, după ce au învăţat legile îranceze, prusesci 
_saxone, austriace, ar îi făcut o” mulţime . “de greșeii, chiar de. ar îi fost 
chemaţi să aplice. legile ce le-ai înveţat, disprețul ce_ne-a inspirat legile. 
n6stre, când am constatat că sunt in „oposiţiune cu cele dise - de prole- 
sorii streini, pe cari ne-am deprins a nui contraqice, — au lost şi sunt . 

“după mine, causele principale ale. diversităţii persistente, de jurisprudenţă, 
„care:a aruncat conlusiunea în tâte spiritele. o 

- Regeneraţiunea” ţărei e de dată recentă. Suntem încă & la vavelle.. 
“Am în vedere exprimându-mă 'ast-iel masa „jurisconsulţilor noștri, de care 7. 

, sei prea bine că, nu mă deosibesc -intru nimic. Ne. mihi Sultenus essem p 

1) V. Aubry et Rain, opul citat, tom. I, $ ş 20 pis, pag. 410. — - Contra; . Laurent 
Droit civil francais, lom. IV.- No. 388, 

: '2) D. G. E: Schina a publicat în Dreptul No. 4 şi 5 din 1875 două articole, în 
„ contra ideilor susţinute de Al. Degr în articolul săi «Despre botăririle date în. lipsă 

şi despre oposiţiuni». .(V. supra pag. 52).- 

N
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Scie t6tă lumea, de altă parte, că nu lipsesc nici la noi bărbați emninenți. 

„să dovedâscă oponentul, pentru a se conforma, 

cari se găsesc la' înălțimea culturei Occidentului. a | 

De aceea mi-am permis a afirma că coniusiunea şi diversitatea de 
jurisprudenţă, la care a dat loc disposiţiunile art. 154 şi 157 procedura : 
civilă, se datorese numai împrejurării că am început a renunţa la liberul 
arbitru, că am început să jurăm, îără nici o verificare, în verba magislri, 
lăsând să ne. subjuge şi să ne absârbă cu desăvârșire doctrina și juris- 
prundența străină. 

Dar nici prin gând nu mi-a trecut a atinge pe onorabilii magistrați. 
-cari aplică doctrina. Nam aprobat jurisprudenţa, care sar îi format în 
sens opus. Cer ertare dacă, prin stagmatizarea diversității ' persistente” 
-de jurisprudenţă, am isbit vre-o susceptibilitate. . 

'Mi pare, din contră, că nam omis de a înconjura părerea ce am 
Susținut'o, cu rezerva modestă «dacă nu mă inşel>. Sciii prea bine că 
cea întâi condiţiune, pentru ca să facem “să triumie ideile n6stre, este 
ca să ne arătăm suaviler în inodo, forliler în re. . 

Antagonistul nostru, argumentând dificultăţile rolului săi, nu sa 
mărginit a combate motivele invocate de autorii articolelor din Dreptul, 
ci a mai anticipat şi alte obiecţiuni, ca şi cum S'ar fi cutremurat singur, 
ca Jupiter, de îulgerile ce le-a asvărlit în lume. - 

" Conelusiunea, consacrată prin jurisprudenţa Curţii supreme, și care 
mi sa părut mie și onorabilului mei contrate B. M. Missir corectă şi 
conlormă principielor legislaţiunei n6stre, resultă din trei premise, după : 
mine necontestabile. 
o Conclusiunea de care vorbim, se pâte formula ast-fel: Oposiţiunea 
in: contra unei hotărâri dată în lipsă este după art. 154 procedura civilă 
neadmisibilă, dacă oponentul nu justifică. cauzele: absenței. ' „_ Textele legii și sistemul întreg al legislaţiunei concură a justifica 
-acestă conclusiune, | N A 

_ 1. Expresiunea «mijloce de oposiţiune», de care se servesce'art. „154 Cit. se pote întrebuința fără a se contraveni la regulele gramaticii, atât pentru a se desemna causele absenței, cât şi pentru a se desemna argumentele de iond şi. cele-Palte argumente de care se pote servi o parte in Sprijinul dreptului săi. Mijlâcele de oposiţiune sunt imijlâcele de pro- baţiune, argumentele oposiţiunii. Atât faptele si împrejurările de natură a "provoca o retractare a hotărârei dată în lipsă, cât și împrejurările de a justifica absenţa oponentului, trebuese a fi probale. + i Numai din contestul întreg al legii se pote vedea ce avute trebue Să € escă u a Se prescripţiunilor legii, faptele cară, Dăita ee natură a justifica absenţa, sau laptele şi împrejurările data în lipsă. (Nuritaţi, excepțiuri necesitatea de a se retractu holărârea 

O Irază din art; (GL în. care “se atribue acestui + 
nostru 154 cit. 

Art. 161 îr. sună, în adevăr, ast: , Sr, ast=tel: “moyens d'opposition, ă moins que des mo <Signilis avant le jogem 
“emploie comme Moy 

Ă singură, dacă nu greşesc, a Îăcut să e pe urmă articol un alt sens, lipsesce în art. 

«La 'requâte contiendra. les ont, aude 28 7 Jens de defense -maient 6t6 
 Auquel, cas il sutfira de deel: ' 

cauze de neprimire, mijloce de fond).. 
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: EXPLICAȚIUSEA- ART. 154 şi 157 PR. CV. i GI 

Legea franceză identitică prin urmare  mijlâcele de apărare (moyens 
de defense) cu mijlâcele de oposiţiune. Defenses se chiamă insă în ter- 
minologia juridică franceză scriptele obicinuite în atacerile ordinare şi 

cari coprind mijlocele de fapt şi de drept, pe cari deiendorul le opune 
„ conclusiunilor reclamantului 1), de unde rezultă ca expresiunea <moyens 

- V'opposition», lămurită şi derminată- prin expresiunea următbre <moyens 
„de defense» îmbrăţișeză, în dreptul irancez, mijlocele de fapt şi de drept 
„cari ar putea provoca retractarea hotărârii dată în lipsă. 

Pasul important, care a: determinat ast-iel sensul cuvintelor <moyens 
d'opposition» lipsesce, o repet, în art. nostru 154 cit. De aici necesitatea 
pentru noi să recurgem la alinia a treia a art. 154 și la art. 157 pr. 
civ. pentru ca să, aflam sensul expresiunii nedeterminate «mijloce de opo- 
siţiune». 

Dar, în presenţa art. 157 cit. am trebui să giceia- că expresiunea 
„«mijlce de oposiţiune», întrebuințată de art, 154 pr. civ,, este o expresi- : 
"une improprie, şi în casul când sar stabili, cu- dicţionarul inedit “ali Aca-. 
demiei nâstre de litere în mână, că sub. expresiunea '<mijl6ce» nu se pâte 
înţelege de cât ce vrea contradictorul mostru 2). ” 

- “1, Alinea a treia a art, 154 cit. după care urmeză a se discuta . 
mai întăi admisibilitatea oposiţiunei, pusă alături cu art. 157 cod. pr. 
civ., care prescrie. că, admiţându-se oposiţiunea, 'să se reîncepă judecata 
din punctul în care se afla când a lipsit oponentul, ne îace să vedem 
iorte clar, că admiterea oposiţiunei, care se pronunţă în fasa întâia:a „pro- 

„cedurei, nu esle precedată de apreciarea argumentelor de fapt şi de: 
drept, ce le-ar putea invoca: oponentul pentru a obţine retraetarea hotă- 
rârei dată în lipsă, căci de altmintrelea, adică dacă sar pretinde că, în 
fasa întâia a procedurei,; admiterea sai respingerea oposiţiunei trebue. să 

". fe precedată de aprecierea acelor agumente de apt şi de drept, n'ar mai! 
„îi nimic de început în fasa a doua.a procedurei, și art, 157 pr. civ. deca- 
pitat n'ar mai avea .nici un sens. , 

A dice, precum face d-l G. E. Schina, că în fasa întâia a procedurei 
este a se decide numai şi numai dacă acele mijlâce de fapt și de drept 
-sunt sai nu satistăcătâre în formă, este a se nesocoti adevărul, recunâscut 

de însuși” contradietorul nostru, care consistă în a dice că maijlocele de 
oposiţiune se pot enunţa, în dreptul nostru,: care se deosibeşte în punc- 
tul acesta de dreptul irancez, pentru întâia, oră lu audiență, și că ne 
arătarea lor in libelul de oposiţiune, saii arătarea lor întrun chip vag 
şi nedermninat, nu atrage respingerea oposițiunei, lăsând. a dice că posibi-. 
litatea respingere in limine litis a 'oposiţiunei, prevă&dută de art. 154 pr. 
civ. alin. ultim, este Rubiconul acestei ipotese singulare, care, neţinând | 
s6mă de distincţiunea ce o face legea nâstră între ipotesa. respingereă 
oposiţiunei (art, 154 cit.) ipotesa menținerii holărirel dată în lipsa (art. 

- 157 alin. ultim.), tinde a face să se inscrie în...josul hotărârei dață 'în. 
lipsă, cel mult acordarea unui termen noi, şi nici-odată respingerea , în 
limine a „oposiţiuinei 

A 

  

1) V. Ciauveaz-Carre |, 477 şi 489, 
2) Nici d- G. E. Schina nu e un periect gramalicien: Legiuitorul a soţeles, 

qice a-lu! prin respingerea oposițiunil (art. 154) acordarea unul termen nod. 

-
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Legea îrânceză. prescrie semnificarea cererei şi a mijlocelor de opo- 
sitiune. Oposiţiunea făcută contradicente lege, se respinge <sur un simple 
acte». (art..161 pr. în... Ma Au SI PI 

Legea n6stră. n'a adoptat acâstă sancţiune. Omisiunea semnificării 
mijlGcelor de oposiţiune pote să aducă cu sine cel mult prorogarea ter- : 
menului, Arătarea mijlcelor: de oposiţiune de viii graiă, prin urmare, 
nețorinale, pentru întâia 6ră la audienţă, este admisibilă, neputându-se 
opune că n'a îost făcută în timp util. DI aa a 

A dice că arătarea într'un chip vag"şi nedeterminat, dar făcută de 
vii graiii, este neindestulătâre. în formă, ar îi a se contesta adevărul 
că numai în privinţa actelor publice de procedură, precum este o semni- 
ficare prin portărel, se pâte vorbi de o formă a căreia: violaţiune caustză 
un prejudicii reparabil sai nereparabil. (V. art..735 pr. civ.). , 

- Presupun că logicienul nostru n'a vrut să dică, invocând acest argu- 
ment, că tribunalele ar trebui să declare, executând art, 154 cit. că opo- 
sițiunea se admite de o cam. dată ca în guale et quanto: satistăcătore, 
căci o asemenea degustare a causei, cu t6te câ ar avea avantagiul 
noutăţi, ar fi o-adeverâtă quadratură a cercului. - ” 
- Contradictorul. nostru. susține că nearătarea “sati arătarea vagă a 
mijlâcelor de oposiţiune este o îormă a- căreia neobservare se pote 
dice a priori că nu causeză un prejudiciii. nereparabil. -- „ 

Așa fiind, întrebăm ce sens ar avea legea care, cu tâte acestea, ar 
exige ca să se declare ă posteriori, în fie-care cas particular, că mijl6- - 

„cele de oposiţiune sunt satistăcătâre în formă? 
Conchidem: Na 

»  “Conjeotura imaginată de: adversarul . părerei n6stre, departe de a 
pune în “armonie disposiţiunea art. 154 pr. civ., presupune din contră 

"violaţiunea principielor celor mai elementare de drept. - ă 
Dreptul de oposiţiune isvorăsce în dreptul îrancez. imediat ex lege. 

Legea franceză subordona însă acordarea acestui drept condiţiunei indis- 
pensabile, de care'sa 'vorbit mai sug (semnilicarea în timp util a mijl6- celor de oposiţiune). ae ă | | 

Dar acâstă condiţiune. odată îndeplinită, nu 0 nevoe de 'o declara- țiune a judecătorilor, și de o înscriere pe marginea hotărârei dată în lipsă,: că- se admite oposiţiunea.. Oposiţiuneu este de drept admisibila. J'oppose parce que 'joppose. . -: Ie Sa ta In dreptul nostru, din contră, trebue să intervie, tot-d'a-una si în tite circumstanţele, 0 cogniţiune a tribunalului, Oposiţiunea nu e de „drept primită. 'Trebue să intervie nu 
154 cit. alin. ultim). e . | 

Acestă admitere prealabilă a cererei d coniunda, precum :am demonstrat mai sus, miil6cele de oposiţiune sunt satisfăcătâre în „Cât să recunâscem că 
procedurei nâstre, 
sai a neesistenţii. 

e. oposiţiune, neputându-se 
cu 0 încheere' declarătâre: că sunt Jormă !) nu ne rămâne. de admiterea oposiţiunii 'e subordonată, în sistemul la O decisiune prealabilă judecătorâscă asupra esistenţii unei culpe din partea oponentului. . - a 

DI 
1) A se 'mat adăoga cele dlise în nota precedentă. 

mai de cât o primire judiciară. (art. 

o
 

e 
a
a
 

O
a
 

D
i
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ESPLIGAȚIUNEA ART, 5 ȘI "157 PR, CW 63 

aa Se examinăm. acum paralela între „procedura n6stră şi: procedura 
genevesă, 

Adevărul este că procedura - genevesă (art. 141), se mărginesce a 
prescrie, sub pedâpsă de nulitate, numai semnilicarea cererei de oposiţi- 
une, nu şi a mijlâcelor de oposiţiune. . 
“De aici nu se pâte. însă deduce că opositiunea - este şi în dreptul | 
nostru de drept admisibilă, esistând intre procedura n6stră și procedura 

„ genevesă urmâtdrele dilerenţe notabile: Ă 
- Oposiţiuneu este, după procedura genevesă, de drept primită, dacă 

„sa făcut o semnilicare' regulară a cererii de „oposiţiune în timp-util. 
" Admisibilitatea  oposiţiunii nuatârnă,: în. acest sistem, de'la 'o decisiune 
prsalabilă a judecătorilor asupra cestiunii de a se seci, dacă anizlocele- de 
oposi ițiune sunt saii nu concludente: Joppose,.paree que joppose. 

+ Legea n6stră (art. 154 alin, ultim) cere din contră, cu să se dis- 
cute prealabilmente mișlocele de oposițiune, -tot-da-una şi în tote casu- 
“rile şi. să.se pronunțe, inainte de a intra în medias res, primirea sai 
respingerea oposiţiunii. | , 

„Un alt punct important de diferență este acesta : : - 

După legea geneveză (art. 147) se serie pe marginea hotărârei dată . - 

în lipsă, nu puimirea saii -respiogerea oposiţiunii, ci. îneninerea, relrac- 

tarea sasi schimbarea holărârei dale în lipsă. 

Art, nostru 154 pr. civ, exige din. contră înscrierea în josul notă- 

rârei date in lipsă, a primirii oposiţiunii, întrun chip prealabil, adică 

înainte de a se pronuaţa -menţinerea, retractarea,. sai schimbarea hotă- 
-rârei date în lipsă (art. 154 comb. cu art. 157 pr. civ?). | | 

„Legea nostră sem&nă prin urmare cu legeu gensveză ca un. navei 

ă& un orange... - i 
“Punerea înainte a : principielor dreptului strein, care s'a făcut cu 

i acâstă ocasiune, este ilustraţiunea cea mai bună a adeverului, că recursul 

- guand sn&me la doctrina şi jurisprudenţa streină nu lace de cât a întanecu 

: vederile interpretului, Adversarul este prins în flagrantă. 

-. Acestea sunt -meritele- sistemului adversarului: nostru. 

Ipotesa mult mai. plausibilă, pe care am vădut'o pusă înainte de cei 

“mai iluştri magistrați, anume ipotesa că, în prima iasă a procedurei, ar: 

îi a se-discutu cestiunea de a se sci, dacă oposiţiunea e formată în timp. 

„util şi întrun chip regulat, acestă ipotesă cade dinaintea consideraţiunei, 

că aceea ce este a se discuta, în acest stadiit al procedurei, nu-sunt, 

"după textul clar şi formal al legii, excepţiunile ce le-ar putea ridica partea 
adversă, ci însăşi mijlocele de: oposiţiune. “Legea dice (art, 154 cit.): 
„le se vor discuta, adică mijlâcele de oposiţiune. 

" Ipotesa în fine că, în iasa întâia a proceduri, ce este a se observa 
în materie de oposiţiune, ar.-îi a se discuta cestiunile de drept, şi în fasa. 
a doua a acestei-proceduri, cestiunele de fapt, este cu desăverşire neadmi- 

-sibilă.. Stabilirea divorţului: între cestiunile de fapt și cele de drept ar îi 

“în adevăr un lucru monstruos. : 

„Coneiliaţiunile, intreprinse de susținătorii părerei opuse, între art. 154 

  

. 1) Legea n6stră distinge în fine “inotesa” respingerii oposiţiunei (art. 154 alin. 

ultim.), de ipotesa, menținerii hotărârii dată în lipsă ă (art, 37 alin, ultim, )distincţiune 

cu desăvârşire streină procedurel geneveze.
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si art.:157 pr. civ., sunt precum vedem așa de naturale, în cât; so pâle 

- afirma eă fie-care din combatanții pentru acâstă părere presintă alte 

raţiuni şi sisteme în dulce înfinilum. 
In sistemul ce'l apărăm noi din contră este un acord perfect între 

„art. 154 şi art, 157 pr.: civ. fără ca să fie trebuință să recurgem la con- : 
jecturile cele mai hasardate. .. . i 

"-.. : Oposiţiunea.s6 primesce sai se respinge, după cum oponentul justi- 
fică saii nu causele absenţii. Admiţându-se. oposiţiunea, se reincepe jude- 
cata conform art. 157 pr. civ; ete. | o 

. Mijlâcele de probaţiune, ce sunt a se arăta în libelul de oposiţiune 
„„ trebue să se reporte prin urmare la causele absenței. 

III. Legiuitorul nostru ne-a arătat, cu altă ocasiune, pentru care din 
cele trei sisteme de .legislaţiune, susținut. cu o egală energie, a preferat 
să se decidă: Sistemul a două citaţiuni cu înlăturarea dreptului de 'opo- 
sițiune. (art. 305. Reg. org.), proj. proc. civ. belgiane sait sistemul adini- 
terei dreptului de oposiţiunne ez lege, adoptat de proc. civ. franceză, 
genevesă, şi proj. de proc. civ. german (V. expunerea de motive, p. 2-10, 295), 
„sau în line sistemul după care admisibilitatea oposiţiunii atirnă de li 
o decisiune prealabilă a judecătorilor” asupra existenţii” sai a lipsei : 
desăvârșite a unei culpe din partea oponentului, “adoptat de mai mulle i 
legi particulare germane. ” | . " A 

Din art. 73 al leg. const. a Curţii de casaţie, art. 36 proc. com. și 
„art. 30 proc. civ. se pote vedea clar şi lămurit, că legiuitorul nostru are 

o predilecţiune pronunţată: pentru cel din urmă sistem: justificarea opo- 
nentului că. Wa fost în culpă, sai stabilirea: causelor. absenţii. 

Faptul că art. 154 şi art. 157 proc..civ. nu se pâte concilia de cât 
numai dia punctul de vedere al sistemului ce”! punem înainte, ne uutorisă 
a alirma că regula consacrată de. articulii citați mai sus, cu tâte că. 
pare a îi scrisă numai pentru câte-va jurisdicţiuni excepţionale, este o“! 

. Ii 

regulă a dreptului comun. 
| _ Analogia resultă prin urmare din principiile dreptului comun, i „art, 154 comb, cu art. 157 pr. civ.). Articolele 73 leg. Curt. cas, 36 i 

proc. com.. 30, proc. civ. s'a pus înainte, nu pentru a se întinde. o excep- 
țiune, ci pentru a se deslega o cestiune de acelasi gen încă : nedecisă. i «In adevăr, dice d. Savigug; (System, |, p. 283), dacă se săvârsesce 7 «cine-va de dreptul anomal, nu pentru a întinde O excepţiune, ci pentru “i <a decide o cestiune de acelaşi gen : încă „nedecisă; 'este o adevărată îi «analogie. In casul acesta ar trebui să se caute analogie nu în jus " «singulare, ci în principiile dreptului normal, .... neputându-se atribui i <regulelor anomale puterea organică și creatrice a dreptului normal», > Conclusiunea de mui suş este deci pe deplin justilicată : Oposiţi- N unea în contra une hotărâri dată în lipsă. este, dupe art. 154 pr i Civ, neadmisibilă dacă oponentul nu Justifică causele absenfel.: | Un cuvânt incă înainte de a termina... . | : Contradietorul nostru a maj găsit cu c . . . 

al i legiuitorul insultat 1). nogreșie con gnee. pentru 
«Cum, legiuitorul care negreşit cunâsce limba în 

„1) Acâsta nu Pa împedicat î 
că legiuitorul, cerând să se respin oposiţiune, a înțeles să se acorde 

  

  

nsă, cu tot cultul săă idolatru de cuvinte, să pretinză yă oposițiunea în cas de caducitate a mij i un noă lermen oponeritulul. ÎN jideelor de | 

A Pi . + 
+  
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«care. scrie, sensul gramatical al cuvintelor, care scie a-şi da s6ma de 
«val6rea şi întinderea -expresiunilor, când voesce a exprima 'o idee, 
<întrebuinţeză cuvinte cari dati un înțeles tu totul diterit. ideei sale ? 
«Cum vom putea presupune că legiuitorul nostru' a voit să înţelâgă prin 

-«mijl6cele de oposiţiune, mijlâcele lipsei, fără ca să ajungem la acâstă” 
„«<consecinţă -înjuridsă şi puţin 'demnă- pentru dânsul, că nu cunâsce - 
<limba ce întrebuinţeză ?> | E . | A 

_ Mărturisesc că -şi ei -cu i6tă necompetința mea în cestiuni de- 
acestă materie, intrevăd în-limba romină elemente capabile: de o des: 
voltare admirabilă. - E a 

“Limba română e însă astă-qi, dacă nu mă înşel, într'un- stadii de 
desvoltare î6rte departe 'de periecţiune. .. .... Si 
„. Sa acusat-"mi. pare, acum nu de mult «Revista. Contimporană> Şi 

" «Convorbiri Literare»; una pe alta, că nu cunosc limba ce o întrebuinţâză.” 
„Lectorii cari aii asistat la acâstă Schimbare de amabilităţi, ai gândit 

în_gândul lor: Fiecare vorbesce şi scrie la noi cum “i plesnesce prin cap. 
"Cuvântul «mijlocul» cu infinitele sale. nuanţe delicate,. nu “se p6te . 

determina, prin limbagiul vulgar, întrun chip: exclusiv, iar dicţionarul - | 
sciinţilic str&lucesce încă prin absenţa luj, . - IE 

- Departe de" noi de'a dispreţui părerea . adversarului nostru. Recu- 
n6scem că părerea - opusă a găsit o mulţime. de apărători elocuenţi și 
erudiţi, | | Ra Ta DI e 

„- „ Navem nică un motiv să ne plingem că s'a ivit o controversă. 
"Controversele -sunt, după cum se exprimă Saviguy, pe care îl numese 
„nemţii un Go!he îl jurisprudenţei, condiţiunile cele mai vitale ale pro- 

gresului sciinței Dreptului. (Dreptul, 1875). Să a 

y 

  

„Procedura mssurilor provisorii, E 

„_.. Pronunţarea esecuţiunei provisorie. (art. 129 pr. civ.) şi permisiunea 
de a se cita părţile cu. termen scurt (art..78 pr. civ.). sunt expedintele 
autorisate de procedura nâstră civilă in cas de urgenţă. e 

Incuviințarea acestor:măsuri excepţionale nu schimbă de altmintrelea ' 
câtuşi de puţin mersul procedurei ordinare. Causele se judecă, neîmpe- 

„ dicat' de lavorurile ce sai acordat, după natura şi val6rea litigiului, de 
judecătorul. de plasă sati de tribuna!, etc. Se statu6ză asupra pretenţielor . 
rivale ale părţilor după ascultarea lor saii după chemarea lor regulată. 
Numai acela care, fiind citat, nu s'a presintat, are dreptul de a face 
oposiţiune. Hotărârile nu'se execută de cât numai daca sunt învestite- 
cu formula executorie sai declarate executorii prin provisiune. IE 
„„„ Legiuitorul a derogat însă şi a trebuit să derâge la aceste regule de . 

-. procedură'ordinară întrun chip' mai radical în casuri de urgzață exlremă. 
" Sunt, într'adevăr, casuri în care s'a atribuit -o jurisdicţiune excep- 

țională unui singur magistrat, delegat de tribunal (art 665 şi 676 cod. 
pr. Civ.) 1). | | | e 

„= 1) Care sunt atribuţiunile judecătorulut, delegat de tribuna), dacă cu ocasiunea! 
"puneri! peceţilor găsesce porţile-şi uşile închise, sati dacă ar ridica cine-va pretențiunea 
că mobilele din cestiune sunt ale lui şi nu ale succesiunei? (V. Boitard, proc. civ, li, 

Al. Degre, Sol. 2 . o ” Ă 5
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_ “Tibunalele «sunt de : asemenea în drept - a autorisa certe măsuri 

“ provisorii (art. 6L0—620 cod. pr. civ.) îără citaţiune, fără instrucţiune 

sati judecată. În :contra acestor sentințe se p6te iorma oposiţiune măcar 

că oponentul nu. îusese chemat. Aceste sentințe se pot „executa prin 

-provisiune,: neîmpedicat de oposiţiunea sau apelaţiunea care sar fi inter- 

jeotat i, | i adi DRE 
“Art. 665 şi 676 cod.. pr. Civ. (art. 921. şi 944 ir.) ne presintă 

exemple de aplicare, naturalmente cu modificări naţionale, a procedurei 

franceze «des rejeres>. Ma ” 

Art, 6L2 urm. 604. pr. civ. sunt, de altă parte, bucăţi rupte din 

titlul II al procedurei geneveze, care tratâză despre.măsurile provisionale 2). 

De ce sa înconjurat însă urt.13—18 şi art. 19—31 proc. gene- 

veză, sait art. S06—811 „proc. iranceză, cari coprind organizarea mtsu- 
rilor provisorii? De ce s'a negles a se formula principiul, ale căruiu con- 
secinţi sai. adoptat ? De ce sa enunciat numai câte-va specii de măsuri 

" provisorii,- ca” şi când n'ar exista un principiii general; susceptibil de apli- 
caţiuni infinite, principii. pe care legiuitorul na “vrut şi -na putut să-l 
repudieze? . i a 

„1. De ce ? Pentru: că legiuitorul a. avut. numai înstinctul şi n'a avut 
consciința . importanţei acestei instituţiuni. Starea de transiţiune, în care 

p. 548, n. 1135), Judecătorul va deschide porțile şi ușile, dispune art. GG5 cit. aju- 
„ tându-se la trebuință, şi cu agenţi! administraţiunel locale. Obstacolul ivit nu se: pâle 

îosă înlătura Drutalmente. Judecătorul trebue să dispue înainte de tâte printr'o încheere * 
ca să se deschidă -porţile şi uşile. Judecătorul va statua prin urmare provisoriii ca 

"să se urmeze ast-fel. El va exercita atribuțiunele ce le conferă” art. 921 cod. pr. fr. 
- judecătorului de plasă. N e N Ii 

Art. VU5 cit. nu distinge între obstacolele materiale şi acele juridice. Conchidem 
deci că judecătorul, delegat de tribunal, e în drept şi îndatorat a statua provisoriă asupra 
dificultăţilor ce s'ar ridica, şi în cas când un altreilea ar susține că e proprietarul 
sobilelor Judecătorul va statua şi în acest de pe urmă cas, că găsesce cu cale dea. 

„Suspenda sai de a continua cu tâte astea' operaţiunea. 
- 1) Care va fi însă soluţiunea, în cas când tribuoalul autorisă o măsură provisorie, 

fără a ordona în “acelaș timp execuțiunea provisorie ? Avea-va loc, cu tâte astea execu- 
țiunea provisorie în puterea legii ? Sai. fi-va, din contră, silită, partea interesată să 

"apeleze în. contra. acester ordonanţe cerând să se admită în apel execuţiunea provisorie ? 
„Art,.129 şi 130 cod. pr. Civ. par a justifica cea de pe. urmă soluţiune. Aceste dispo- 
sijiunI iasă, de provenienţă franceză, se aplică în Franţa în privinţa punerii şi ridicării 
peceţiilor, a reparațiunilor urgente şi a expulsiunel locatarilor, fârte - rar. Gin 'causa 

| procatlurel referatelor, la care se recurge în asemenea casuri mai tot-d'a-una (Boitard e cit n ar er 2 şi 3). Ordonanţele judecătorului referatului sunt însă execu- 

provisoril în fio-ca dt 0 pre m [a ca sine prebuintă î Se,ordona exrecuțiunea 
"caţiune încă 22! rară. Causa e: 1) pentru ia "9 proc. nostră civ, vor fi de o apli- , găsim în art. 665 şi 676 cod. pr. cir. Sg ore, Ale procedurer refecatelor, şi 2) pentru că sequestrările urează a se Fatorisa 

perceptele procedure! noastre, fâră citaţiune saă instrucțiune prealabilă (arg. art. 519 pr. civ.) precum nu sunţ. a i i i vindarta silită a mobile dap ecedate de asemenea formalități nict urmăririle pentru 
ari. 129 şi 130 cit. presupun des „ cu art, 410 pr. „Civ.), pe când din contră Ă ) bateri contradictori 

i 
E ! . adictoril sai chiemarea regula lor. pooh uEare adevărat a sa dice că art. 129 şi 13U pr. civ. se Erica de Penal E aplica în str a rorgoafie ape Taestrărilor, numal în casuri de urgenţă, urmânda ) Ă . exi art, comb.. cu art. i i A ORA apela „măsuri provisorit fără citaţiune, instrucţiune e Peiaeit”. adică a. a coăulii fasie a măsurilor provisionale corespunde cu procedura d2 refer 
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- ă Ia A. “ .. . . 
ne aflăm, se restringe şi în legislaţiunea n6stră. Dar trebue să dovedim - 
mai întâi că cun6scem virtuțile şi că ai aflat viciile acestei legislaţiuni, 

„pentru ca să ni se elibereze pașaportul de a reincepe cu legiferarea ! Ar: 

-comentar. 

“ (art. 18 pr. genev.) | 

îi o rușine pentru ţară, dacă acâstă legislaţiune transitorie ar rămâne fără 

„„Sunt puncte esenţiale, prin care se deosebesce procedura de refere 
a; codului Îrancez de măsurile provisionale. ale procedurei geneveze. Jude: 
cătorul .referatului statuiază tot-d'a-una după. chemarea părţilor (art. "807 
şi 808 pr. ir.), pe când, din contră, art. 7—17 proc. geneveză, autorisă 
„pe judecătorul măsurilor provisionale “a 'statua, în ceasurile prevăduțe de 
„lege, fără citaţiune, instrucţiune şi judecată. (V. «Expunerea. de motive» 
a titlului 11). o a - 

Președintele singur e judecătorul referatului (art. 807. şi 808 pr 
îr.). Procedura geneveză atribue numai în unele casuri juridiețiunea mă- 
surilor provisorii presidentului trib. civil, Complectul tribunalului statuiază 
în cele-lalte casuri după ascultarea părţilor sai chemarâa lor regulară. 

In Francia este încă astă-di' numai un desideratuim a se înmulţi 
„Gispensatorii procedurei referatelor. Geneva a realisat. progresul dorit: 
„audilorii : arondismenelor sunt în drept.a autorisa măsurile provisorii 

- în.cas de urgenţă (art. 14 pr. genev.). 
__ În coatra ordonanţelor de 76/sre nu se pote face oposiţiune. Ape- 

lul în contra lor e numai'de 15 dile (art. 809 pr. în). In contra: 
” ordonanțelor de felul acesta -se pâte iace, după procedura goneveză, 
numai. oposiţiune (art. 28 şi urm.). aa E 

Pentru care din acește două sisteme s'a decis legiuitorul nostru? 
S'ar putea obiecta că e risibil a:_se vorbi de sistem în presenţa . 

unei legislaţiuni de o -imperiecţiune atât de enormă. 

a 

Acestă obiecţiune este 'nejuridică, căci interpretul e dator a con- 
strui un sistem, consultând legislaţiunea intrâgă, ori cât de notorie ar îi 
iznoranţa, sai precipitarea : cu care a lucrat legiutorul (V. Vindscheid, 
Pundeclen, 1$.22). - - - 

„Imi pare că se găsesc în. procedura noastră indicii irecusabile că - 
s'a adoptat, introdueâadu-se însă schimbări orientale, sistemul procedurei 
'geneveze. su E îi _ - ” 

Rămâne să dovedesc acestă, după urmă afirmare. 

! I) “Acestă "diferență are, între altele, o influență decisivă şi asupra efectelor sen- “tințelor jurisdicțiunilor grati6se. “Sub ordonanțe emanate de la jurisdicţiunea grați6să 
înțelegem aici! (în oposiţiune cu jurisdicțiunea voluntară, care concerne cestiuni de 
-drept material, precum: adopţiunea, emancipațiunea, omologarea judiciară a con- „ tractelor încheiate în numele minorilor, etc.), încheerile cari autorisă chemarea părților | 

--I, 466 sqq. guest. 318, nici cu oposiţiune, nici cu apel, 

" dantul, adică acela care, fiind citat, nu s'a presentat, 

cu termen scurt, acele cari ordonă un interogatorii, acele cari ordonă poprirea în mâna 
unul al treilea (art, 455 cod. pr. civ.), acele cart trimit pe “un legatar universal în: 
posesiunea unei eredităţi, etc. Asemenea încheeri nu.se pot ataca după Chauvau-Carră, 

„DiCI cu recurs în casare. Argu- 
mentul principal, în sprijinul aceste! păreri, este că asemenea încheeri nu sunt prece- 
date de citaţiuni, pe când din coniră, oposiţiunea nu pâte face de cât numa! defail- 

şi că mal apol nimeni nu poate 
face apel saii recurs în casaţie, dacă n'a figurat ca parte înaintea judecătorilor, infe- 
riori. Am vădut însă că, în sistemul procedure! nâstre (conform art. 3 
veză), cine-va pote să facă câte odată oposiţiune, măcar că nu e defaillant, 

2 

3 sqg. proc. gene- 

4
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In aut. 618 cod. pr. civ; se ascunde sistemul legii în acestă ma- 

terie. lacă ce dispune acest articol: <Seguestrul de asigurare se va pune 

„ «prin agenţii de urmărire după aceleaşi forme ca şi cele: cerule peniru 

«urmărirea mobilelor....>. i S 

Legiuitorul nostru a credut că pâte aplica - măsurilor provisorii, 

iără nici un inconvenient, procedura urmăririi mobilelor. | 

Adoptându-se acest punct de vedere, era neapărat să se preciseze 

cari anume disposiţiuni concernând urmărireu mobilelur sunt aplicabile 

si în materie de măsuri provisorii. Resultă din natura lucrurilor şi din 

dispusiţiuni exprese ale legii, că unele din acele regule nu se aplică şi 

nu se pot aplica în materie. de măsuri provisorii. Așa de exemplu: 

urmărirea mobiliară: trebue -să fie precedată de, somaţiune; măsurile pro- 
visorii, din contra, -pentru ca să fie elicace, trebue să surprindă pe 

“ debitorul de rea: credinţă. (arg. art. 619 pr. civ.). Ce sens ar avea să 
se trimâtă debitorului o somaţiune în t6tă forma, când e pericol că 
debilorul să fugă saă să'şi ascundă ori să'și risipescă averea (art. 
616 cod. pr. civ. alin. al 2-lea)!1). Alt exemplu: Urmărirea mobiliară 
se ace după disposiţiunile luate pentru acesta. de către președinte (art. 
411 pr. civ:); autorisarea măsurilor provisorii compete, din contra, com- 
plectului tribunalului (art. 614, 615, 617, 619 pr. civ.).. 

Ordonanţele prin cure se autorisă asemenea m&suri provisorii, se 
pot ataca, sub codul nostru, coniorm procedurei genevese, cu oposițiune 
(arg. art.. 400 pr. civ..comb. cu art. 618 pr. civ.). Hotărârile date în 
cestiuni de asemenea contestuțiuni sunt susceptibile de a îi “atacate cu 
“apel (arg. art. 402 pr. civ.). Termenul de apel este de o lună de la 
„data pronunțării hotărârii. Ordonanţele de.îelui acesta sunt executorii 

prin 'provisiune, neîmpedecat de oposiţiunea sai apelul ce sar îi făcut 
(art..129 pr. civ. comb. cu art. 665 şi 676 pr. civ.) 2). Intrun cuvânt: 
art. 399 şi următori ai cod. pr. civ. sunt comuni execuţiunii silite şi 
mâsurilor provisorii (arg. art. 618 pr. civ.). Numai art. 403 pr. civ. face 
o; excepţiune de la acestă regulă. Intradevăr ar îi contradictorii a se 
vorbi de cel din urmă act al execulării în materie de măsuri proti- 
sorî. a - 

| „Decisiunea art. 618 pr. Civ. consistând în a ice, că disposiţiunile 
art. 399 şi urm. și art, 41 ȘI urm., sunt comune execuţiunii silite şi 

| m&surilor provisorii, se aplică, nu numai la sequestrări, dar la fole mă- 
iii provisoriă fără deosebire, Pat eadem ratio 3). In t6te casurile de 

visorii. A expirat contractul «le/locațiuas. ai [scalară A măsurilor pro- 
țat concediul. refuză cu tote a tea de i Iocatarul, căruia sa anut- 
ţiuni urgente” (art. 1425" cod, ci) si locareiui SAL e Vorba de repara- . , -), şi locatarul refuză de a lăsa să se 

  

i) Art, 618 cit. statuână că sequestru se va 2 . 53 
iii urmărirea mobiliură, a înţeles fără îndoială că pante du 

aplică în materie de măsuri provisori!, încependu-se de l , G i art, 399, sqq. exceptându-se însă disposiţi ie 106 pr: Sr eomb- eu 
„art. 390, sqg. e ceplându- p țiunele cari sunt absolut incompatibile cu na- 

2 V. supra nota 2-a. Compar. $ 736 comb 'proj . . - ” cu - p 3) ŞI în materie de procedură avem a decide S d proie proced, Eoitard (Proced. cir. Introduction), prin alegerea judici6să p Sp oitar nunt necesarmente scăpate din prevederile directe ale ieatogiclori cestiunile de amt- 

pă formele cerute pentru 
a -urmăriril mobiliare se 
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dacă asemenea reparaţiuni. Locatarul se pâte constringe în asemenea 
- casuri prin ordonarea de măsuri provisorii. (V. supra nota 2-a). Casierul . 
unei case comerciale e congediat, casa de comerciii vrea să se pună 
imediat în -posesiunea obiectelor, hârtiilor, valorilor;. casierul congediat 
însă 'îndrăsnesce a se opune. Se pot ivi de asemenea în materie de 

„divorţ incidente pentru reședința: provisorie u femeei saii- paza copiilor, 
sau în fine remiterea, efectelor în usul temeei. Un antreprenor întrebuin- 
ţează în disprețul contractului, materialuri rele. Uu architect sati lucrătorii 
părăsesc. de odată lucrările de construcţiune. Casa însă s'a dat deja cu 
chirie şi întârdierea pâte 'să aducă cu sine o pagubă mare pentru loca- 
tar. Cine-va se apucă a zidi fără a observa, distanțele reglementare. lacă 
atâtea exemple de urgență exlremă,: care nu intră în termenii art. 129 
pr. civ., de unde ar trebui să deducem că în asemenea casuri nu sar 
putea ordona execuţiuneu provisorie nici: după desbateri contradictorii ! 
Coneclusiunea este falșă. Resultă, din contră, cu evidenţă din art. 665 și 
676 pr. civ., că există o regulă superidră, aplicabilă şi în sistemul legii 
n6stre, regulă care se pote resuma -ast-iel: Zribunalele sunt în drept 
a aulorisa măsuri provisorii. în. tdle casurile de: urgență extremă. 
Art. 618 pr. civ., se aplică la tole măsurile provisorii fără deosebire. 

Intr'un cuvânt: Preceptele art, 665 și 676 proc. civ. (V. supra 
“nota I-a) sunt aplicaţiuni speciale ale unei regule generale, sub-inţelese 1), 

„ Când se va putea dice că urgenţa este extremă? Urgenţa, pentru 
ca să Îie extremă, trebue să fie ast-fel în cât dreptul să se pâtă pierde, dacă 
nu- intervine în minut o decisiune provisorie, saii dacă cererea nu pâte 

„să aştepte îâră pericol scadenţa unei asignaţiuni, chiar cu termen scurt. 
(Chauvau- Carre, Supplement, pag. 743). . 

- Tribunalele, acordând măsuri” provisorii, vor insera in ordonanţele. 
lor, că etectul lor va înceta, dacă, întrun termen 6re-care, nu va îi acord 
îatre părți sai nu sar forma o cerere introductivă de instanţă (Larom- 
biâre, Obligalion art. 1851, No. 22, compar. art. 25, pr. genev.) 2). 

1) Urgenţa extremă ma! există în următâcele casuri: Constatarea stărer! lucru- 
rilor locate în momentul intrări! în posesiune; lucrări sai reparațiual ce sunt a sa 
face, în aceleaşi circumstanţe. Oprirea lucrurilor. locatarului cari aduc o atingere ime- 

* diată proprietarului şi vice uersa. Contestaţiunt între proprietari vecini din causa de- 
gradării zidului comun, deschidere de porţi. construcțiua! de sobe, obstacole de scur- 
gerea apel şi altele de asemenea. Măsuri a se lua în cas de dărâmare a unel zidiri, 
pentru a face să se observe precauţiunile necesari! şi a se constata pagubele ce le-a 
Ancereat vecini!. (Tribunalele pot rindui experţi pentru măsuri provisorit), Cazuau- 
Carre, VI, pag. 541, . „7 IE a u 

- Tribunalele însă nu sunt competente a ordona măsuri provisoril în materie de 
„execuţiune de lucrără publice regularmente ordonate, Ele sunt din contră competinte 
a rindui experţi pentru a constata degradările unul zid, care separă drumul de fer de 
o proprietate privată, şi a cărui întreținere .s'ar fi pus, prin hotărâre asupra expropia- 
țiunel, în sarcina companiel căel ferate. Tribunalele nu pot însă, în asemenea cas, să 
prescrie exețujiunea reparaţiunilor necesare, drumul de fer făcând parte din grande 
uoirie. Tribunalele sunt, de altă parte, competente a ordona, discontinuaţiunea lucră- 
rilor de deschidere a unu! drum vecinal, executat în disprețul împotrivire! proprietarilor, 

„. fără, ca formalităţile pentru expropriere să fi fost păzite, bine înțelegându-se în' ceasurile 
când prin deschiderea nouel căl va fi necesitate a se desfiinţa clădiri, sădiri, etc. (art, 
11 Leg. din 30 Martie, 1868) Chauvau-Cars, Suppl&ment, q. 2755 bis. “ 

2) Tribunalele nu sunt competente . a statua provisoriii, în cas de urgenţă ex- 
tremă, asupra materielor a căror cunoştinţă în fond. aparține judecătorului de plasă, 
Chauvau-Carre, Supplement, guest, 2163 quater, .
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'Tribunalul apreciind, în cas de oposiţiune, observărilo părţilor, men- 
ţine, modifică sati revâcă 'măsurile provisorii, sau anuleză_pe acelea ce 

aii fost acordate de un magistrat necompetent (art. 735 pr. Civ. $ l, 
v. art. 30, pr. genov.). Oposiţiunile sunt a se adresa, în sistemul legii 

" n6stre, tot-da-una la tribunal, chiar când causa principală s'ar găsi pen- 
dinte la Curtea de apel). | | 

Sunt sigur că nici un. jurisconsult serios nu va nega esactitatea 
„principiilor mai sus expuse, 7 

Intre timp sunt în stare a semnala următârea procedură & la turque: 
Guvernul a vindut materialurile unei zidiri dărăpănate din oraşul 

Iaşi. Cump&rătorul a dărimat zidirea, cădend cu chipul acesta fragmen- 
tele zidirei pe un loc de: alăturea aparținena tot Statului, pe care un 
quidam il luase cu chirie. Chiriaşul, v&dend locul acoperit cu decombre 
și nesciind ce cale să apuce pentru ca să obţie evacuarea terenului, a 
tras în judecată pe stat, cerând despăgubire, iar statul la rândul sti a 
„chemat pe cumpărător garant în causă ! Intr'un cas de urgenţă extremă 
sa apucat, precum vedem, din ignoranță calea herisată de impedimente 

"a procedurii ordinare! . . - 
Ai trecut luni de atunci. Decombrele stai îmi pare şi astă-qi neclintite 

pe terenul închiriaț. . Evident, chiriașul. a îost răi sfătuit, el trebuia să 
ceră neintârgiat încuviințarea unei măsuri provisorii pentru evacuarea 
terenului ! , Si - 

| Măsurile provisorii se autorisă şi în sistemul procedurei noastre Îără 
citaţiune, instrucţiune și judecată (arg. art. 411 pr. civ. comb. cu art. GIS şi 619 pr. civ). a | „Cred însă că va li mai nemerit a se cita mai întâi părţile de câte- 
ori va îi vorba de alte măsuri provisorii, de cât acele prevădute de art, 610 
și următorii proc. civ. (Compar. art. 18 proc. genoveză). 
„Imi remâne acum să mă ocup mai de aprâpe cu aceste de pe urmă 

măsuri provisorii. a a | 
Ne isbesce înainte de tâte diferența între art. 610 proc. civ. şi art. 319 pr. îr., ast-lel în cât suntem ispitiți să credem, cu t6tă trimiterea la art. 819 îr. care se face în edițiunea Boerescu, că art. 610 cit. este din contra, de provenienţă genevesă. (V. art. 8 pr. genev.). N „_“Alinea întâi. şi a doua a art. 819 Îr.sunt, putem dice esceptându-se o singură irasă, identice în sensul lor cu disposiţiunea art. 8 pr. genev. “ Constatăm absența acestei îrase, care distinge acele două legi, şi în art. nostru 610 cit. Frasa, la care facem alusiune, este acâsta :' «Les. propri6- «taires... peuvent, un jour apres le commas issi 

; y II, dement, et s B «du juge, iaire saisir-gager,....» : Si Sa permis __ Textul art. 610 cit. n 
cu acela al art. S19 în... 
a n Art. 010 pr. Civ. se aplică, fără deosebire de n Care să se constate contractul intervenit: (soit cu; it bail, soi quil n'y en ait pas).. Lex non distinguit. (s05l quil y ait bail, vit 

u e identic nici cu. textul art. 8 pr. genev,, nici 

  

1) Atrag atenţiunea onor, lectori asupra 88 75 ; | | „ lee upra 7 5: ; cari prescriăi ca să, se formeze oposiţiunea şi x 65,02 Și 55 proJ. proc, permar provizori! (liber die Rechimăsigkeit d ilipe; asupra meritelor măsurilor apel, dacă causa principală se găsesce pendinte di 

există saii nu un înscris 
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Art. 613 pr. civ. sună ast-fel : 
«Ori-ce creditor, a cărui creanță 'este constatată printr'o poliţă, | 

«bilet -la ordin, saii zapis netăgăduit, şi este exigibil, va putea de o dată - 
<cu întentarea acțiune spre a ajunge la: plata creanței sale, să pună 
<un sequestru asigurător pe mobilele debitorului săi»... 

- Dacă acest articol n'ar îi formulat de un legiuitor, care, ca toți. 
“legiuitorii, trebue să fie presupus înţelept; ne-am permite pote să dicem 
că preceptul ce coprinde e o adevărată glumă. . 

- Tată ce dispune, din contra, art. 135 pr. Îr., — care de altmintrelea 
corespunde. cu art. nostru. 129 pr. civ.: « Ezecuţiunea provisorie 
«fără cauţiune va fi ordonată, dacă este act autentic, promisiune recu- 
«nosculă, sai o. condamnaţiune precedentă prin- o hotărâre în contra 
«căreia- nu sa făcut apel». (Coniorm art. 315 pr. genev.).: 

„ Execuţiunea provisorie . este singura măsură ce pâle mulţumi pe 
credilorul, care se găsesce în aceste condițiuni ! 

Legiuitorul însă, de bine, de râi, acordă creditorului, a cărui creânță 
este constatată printr'o poliţă, bilet la ordine saii zapis netăgăduit, numai 
îavorea neindestulătoare a sequestrului asigurător (V.înfra articolul «Sistem 

- de procedură, civilă. — Proeclul .noii prusese concernând acestă materie»). 
 Poliţe şi bilete la ordine ! De ce? Execuţiunea provisorie-este, din 

contra, în materie comercială, mai puţin eficace de cât în materie civilă : 
oposiţiunea opresce în materie comercială execuţiunea! 1). Alt-iel în materie 
civilă : execuţiunea. merge înainte, neimpedecată “de oposiţiunea formată 

“saii de apelul interjectat (Demangeat Bravard, Dreit commercial, -VI, 
pag. 489). Art. 31: proc. com. dispune în sensul acesta: «Hotărârea tri- 
«bunalului dată în lipsă se va putea pune în lucrare până la oposiția 
<osândilului, şi numai de a doua qi de când se va [i dat hotărârea în 

«primirea acestuia> (art. 439 pr. civ. îr.). | 
Se pote autorisa şi sequestrarea în mâinile. ori- -cărui detentor al 

lucrurilor. mișcătoare, a cărora proprietate se revendică (art. 615 pr. Civ., 
art. 9 pr. genev.). 

| Sequestrul asigurător proprii dis este regulat de art. G16 pr. civ:, 
care are următoarea coprindere ::- 

“<EL (trib.) va putea încă să ordone a se sequestra, în mâinile debi-- 
«torului, electele sale mobile, pentru creanțele prevădule la, . art. 613, 

«chiar când nu sunt exigibile, în casurile urmăire: 

«10: Când debitorul a micșorat, prin fapta $ sa, asigurările ce dedese, 
«saii n'a dat asigurările promise» ; 

| 20 Când e pericol ca debitorul să. îugă sai să 'şi ascundă « ori să! și 
risipescă averea sa». (Art. 10 pr. Ş genev), 

Observăm cu părere de răi o  lacună. ne ce să se auitorist sequestrul . 
„ asigurător numai în cas de bănueli de fugă'sati de ascundere a averei, 
-şi nu de asemeeea: și în cas când debitorul nu e domiciliat în comuna 

“unde începe a exercita un comerț dre- care: ? (art. 822 pr. Îr. saâste-foraine, 
„şi art. 10 pr. genev. alin. I a). 

„Înconvenientul însă nu e mare, c căci nimic. nu împedică de a se 

  

1) Molivul este că în materie comercială se staluiază neintârgiat, asupra opo-. 
sițiunil..
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a isa i menea cas sequestrarea, sub cuvînt că e pericol ca debitorul 

Sa Baga. Creanţa trebue insă să fie în acest de pe urmă cas exigibilă 
, v.). | . 

(ar. Ga BE Cenei): e uzare se putea ordona și la Romani sequestrarea 
lucrurilor .mişcătâre: 1) când era de temut că posesorul va iugi cu 
lucrurile sale (L. 7, $ 2, Dig. Qui satisd. cog.); 2) sai era -bânueli că 
se va risipi saii deteriora lucrurile a cărora sequestrare se cere (L. 22, 

-$ 8, Dig. Solut. matrim. L. 21, $ îin. Dig. de apel.). 
Sequestrul se pâte ordona după art. 616 cit. pentru creanțele pre. 

vedule la art. 613. - n . 
E de ajuns să avem o cteanţă, jără- eâ să îie trebuinţă — legea nu 

prescrie acestă condiţiune — ca acestă creanţă să lie constatată prin- 
irun zapis netăgăduit. | 

„_. Ori-ce creditor, chiar fără titlu, dice art. 822 îr., pote să seques- 
treze lucrurile mişcătâre ale debitorului foram (care e domiciliat în 
alt loc). La - | 

o. Ș desarma în asemenea cas pe creditor, care nu posedă un înscris, 
ar îi a se patrona 'reaua credință și a asista cu sânge rece la sacrificiul 
bunei-credinţe ? Legislaţiunea n6stră are, îmi. pare, din contră, preten- 

- țiunea de. a fi eguitabilă până la cele de. pe urmă consecinţe | 
In tâle casurile prevădute prin acest titlu, dispune în fine art 620 

pr. civ., vinderea silită a mobilelor nu se va putea face de cât după 
ce ereditorul va îi dobândit un titlu executoriă. | 

Lucrurile supuse slricăciunii fac prin îorţa lucrurilor excepțiuno 
la acestă regulă (arg. art. 213, cod. com, Ă 

„Apendice. Î. Intrebare: Se pote autorisa execuțiunea provizorie 
să sequesltru asigurător, când există o hotărâre definitivă şi se nasc: 
de exemplu o contestare şi desbalere în. privință sensului acestei h9- 
lărâri? (V. art. 185, pr. îr.). | 

N Dacă ne-am ţine strict de litera art. 613, pr. civ., am trebui să îmbrăţişăm soluţiunea “negativă. Art. 613 cit. nu este însăa se inter- 
preta într'un sens restrictiv. Creanţa, incontestabilă, constatată printr'o hoărâro definitivă, are fără îndoială aceeași tărie ca și un zapis netă- găduit ! . - - . ia 

Ce îolos! Creditorul 'are, nici în acest da pe: urmă cas sub codul nostru, poneliciul execuţiunei. provisorii ; tot ce pâte obţine este numai un sequestru asigurător şi încă sub înd ir i = - interese (art. GI cit.). | atorire dea da cauţiune de daune Cum, am inceput să pun în execuţiune hotărâ initivi - nunțată in fav6re-mi și ridicându-se o conueagarărea derniă a Sului acelei hotărâri, să se transtorme execuţiunea în un se i osti asigu- rător ! Ast-fel de defecte ale legislaţiunei sunt d al Se nască neincred i di e ingtituțiu 49 Natură a face să se | erea şi disprețul. pentru instituţiunile sociale. ȘI imp latărările Curților de apel date cu titlu de desluşiri (ânterpretare) împ ocasiunea . punerii în lu | ă âri definitive, sunt şi ele definitive și prin urmar scepuibi a e; hotărât -- cu recurs în casare (art. 37, $ 5, Leg Org urții ee ibile a hi atacate .. Întrebare :. Se cere o cauțiun = 
j Intr _Cere 1e de 'daune-in şi în: „Când e pericol de fugă sai de ascundere a averiy prese Bune osii     

E 

) 

| 
| 
| 
i
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întrebare, este a o resolva. S'ar a/ricanisa principiile procedurei geneveze 
adoptate de legea n6stră, dacă s'ar admite soluțiunea afiemativă. . 
„IL Iatrebare: In casurile prevădule de ari. 616 pr. civ. se pole 
Dune sequeslru asigurălor numai o dată cu înlentarea acțiunii 2 — 
De ce să se mai supue la chetueli nouă creditorul, care se găsesce dina- 
intea. pericolului de a perde cea de pe urmă siguranță pentru îndestu- 

„area dreptului săi ? De ce să mai pornsscă creditorul o acţiune, când . 
tocmai preparativele de iugă și de ascundere a averii dovedesc că 
creanța nu e contestată ! Oprinduse iuga şi ascunderea averii, e mai mult 
de cât probabil că va interveni un acord între părţi |. | 

Tribunalele nu -vor îndatora prin urmare, în asemenea casuri, pe. 
creditori a porni în acelaşi timp acţiune în contra debitorului. Ete vor - 

„insera însă în incheerea lor, că măsură provisorie acordată va fi îpso facto 
revocată, daca, intr'un termen Gre-care, nu va interveni un acord. între 
părţi saii nu se va porni acţiunea. (V. supra. Compar. art. 25 pr. genev). 

- „IV. Intrebare; Sunt abrogate disposițiunile ari. 6 şi urm, din . 
procedura comercială P? — Negativa pare a resulta din - art. 740 "proc, - 
civ. Cred insă că ar-fi preferabil a îmbrăţişa soluţiunea afirmativă, dis- - | 
posiţiunele sus-menţionate ailându-se în procedura comercială şi nu. în. 

„codul comercial, şi aflându-se acolo numai ca reproducţiuni a principiilor . 
„ “dreptului comun, Soluţiunea opusă, alăturea de faptul că termenul de. 
„apel în materie comercială e de trei luni, ar complecta ilustraţiunea. 

tristă a adevărului că în legislaţiunea n6stră se-ating contrastele civili- 
Saţiunii şi ale barbariei. . a E 

- Pentru a .se discuta o materie a fond se cere erudiţiune prolundă 
şi perseverență neobosită. Noi, ori câtă ostenâlă ne-am da, vom. putea 
face, şi în acâstă privinţă, cel mult încercări timide şi neindestulătâre, 

- Inceputul e tot-d'a-una greii. 
Când începem a analisa lucrurile, vedem-câtă- bătae de cap şi câte. 

sacrilicii de timp reclamă o singură cestiune de amănunt, care e ca un 
atom nebăgat in s6mă în universul sciinţei dreptului. Ars est longa, vila | 
brevis. | 

Mergem încet înainte. - A 
Lectorii, peste măsură indulgenţi, apreciază în sens divers -elabo- 

- ratele n6stre mai mult de cât imperiecte. 
Credeam de exemplu că am discutat procedura măsurilor provisorii 

din t6te punctele ds vedere:și — imperlecţiunea sare la ochi — mă văd - 
- acum; silit să mai scrii un supliment. - 

Resultatul examinărilor n6stre a iost acesta: 
, Ia art. 610 seqg. şi 665, 675 cod. pr. civ. vedem exemple isolate - 

- de măsuri provisorii 'şi o procedură specială organisată de lege în vederea 

„ Aceste legi ne lasă să presupunem existenţa unei regule. generale, 
adoptată 'tacitamente de legiuitorul nostru în sens că tribunalele n6stre 

- Sunt autorisate a- ordona măsuri provisorii în tâte ceasurile de urgenţă 
extremă. i A a 

“Tribunalele sunt autorisate a ordona în cas de urgență extremă,. 
:sequestrări şi ori-ce alle măsură provisoriă, R 

Argumeatele în sprijinul acestei păreri sunt cele: următâre:
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Ta art. 610 şi următorii şi art. 665, 676 pr. civ. s'a semnalat numai 

" câte-va specimene a casurilor infinite de urgenţă extremă. , 

Un antreprenor întrebuinţeză,. de exemplu, în disprețul contractului 

materialuri rele. In asemenea cas de urgenţă extremă trebue să se 

constats neîntârdiat prin experţi rânduiţi de tribunal, lără a se mai 

perde timp cu citaţiuni, etc, ce îel de materialuri s'aii întrebuințat 1). (Com-. 

par. art. 15 proc. genev). Tribunalele nu pot reiuza în asemenea ocurenţă 

de a ordona măsuri provisorii, sub cuvânt că legea nu prevede, Sail câ 

este întunecată, sait neîndestulătâre (art. 3 cod. civ,). Nu se pote dice, 

de altă parte, că judecătorii sunt. autorisaţi a ordona măsuri provisorii 

numai exclusiv în casurile exprese prevădute de lege. o 
Din aceste proposițiuni pare a decurge “următârea consecinţă in 

“aparenţă: necesară şi inevitabilă: Procedura îndicatd de art. 612, pr. 
civ., se aplică la tote măsurile. provisoriă - fără deosebire. A recurge 
pentru măsurile provisorii la regulele de procedură. ordinară, ar Îi, se 
pare, a se nesocoti adevărul, că În casuri de urgenţă extremă cererea 
nu pâte să aştepte fără pericol scadenţa unei asignaţiuni, chiar cu ter- 

" menul scurt și.că dreptul se pâte perde dacă nu intervine în minut o 

. ibunalei vechi 1. Cati | 
măsuri provisorii în casuri de urgență extremă. . (3 1486 cod. Calim.) a ordona 

decisiune provisorie. Cine vrea scopul, trebue să vrea. necesarmente și 
mijl6cele. Dă 

Acestă conclusiune ar fi mai presus de ori-ce censură, dacă art.6l2 
pr. Civ. nar consacra un drept anomal care ca atare n'are nici o pulere 
organică. Quae propter necessilalem recepta sunt, non debent în argu- 
mentum trahi. - 

Tribunalele sunt fără îndoială în drept a ordona măsuri provisorii 
în cas de urgenţă extremă şi în afară de casurile expres prevăzute de 
art. 129 pr. civ. Adevărul acesta resultă clar şi nvindoelnic din art. % 
și 156 cod. pr. civ. 
- Intrebarea e numai. dacă :procedura indicată de art. 612 pr, cir, 
este comună. tuturor măsurilor 'provisorii, - i 

- Noi răspundem că acâstă procedură nu este aplicabilă în t6te casu- 
rile de urgenţă extremă, dar pe de altă parte aplicaţiunea ei, departe de 
a se putea restringe la casurile expres prevădute de lege, are loc din 
contră şi în alte casuri de acelaș gen. a - 

Presintând acestă soluţiune— purictul acesta merita să fie notat — nu întindem în disprețul regulelor de înterpretare o excepţiune, ci deci- 
dem o cestiune de acelaş gen încă nedecisă. (V. Savigny, System], pag. 283). Da a . - 

„ Legea dice (art. 612 cit 
4 

-): Măsurile provizorii ale s6questrării se vor 
N 

  

1) Tribunalele erai autorisate şi sub legile 

Tribunalele nu intervin însă, ordorând m&suri urgenţă extremă. Cererile de suspensiune a 1 jăcute fără observarea distanțelor regleme 
a Judecătorul de plasă. (Art. 5, $ 4 cod. pr. ci .. cătorul de plasă, ordonâna PI a ra Odra Par ] sorie . (art. 2 cod. pr. civ). Art. 129 pr. civ. este a se ordona execuţiunea provisorie şi în cas când ar fi titlu saă un pericol în întârdiere. (art. 156 pr. civ.), a 

, 

ă provisorii, în. tote casurile de 
ucrărilor de construcțiune saă plantaţiune 

rt. 13 proc. genev,). Jude- 
acelaş timp execuţiunea prori- 

utentic, promisiune recunosculă 

  

ntare, se_ adresâză, în sistemul legi! n6sire,. 

interpreta în sens că :se pâte-    
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sililă a mobilelor. : 
Noi nu întindem acestă excepţiune, .ci, servindu-ne deo preserip-: 

țiune a dreptului normal neabrogată ($ 1486 cod. Calim.), o aplicăm la 
o cestiune nedecisă_de acelaș gerj, la constatarea imediată prin experţi 
în cas de urgenţă extremă, de exemplu când un antreprenor ar îi între- 
buinţat în disprețul contractului materialuri rele, ete. 

„Experții se vor rindui, în asemenea casuri: de urgenţă extremă, fără - 
a se cita mai întâi părţile, formalitate care nu sa observă nici. când se 
ordonă o -sequestrare în 'casurile: prevădute de lege (art. 612 pr. civ.). 

Termenul de apel este în amândouă ipotesele de o lună de la data 
pronunțării hotărârei (art. 402 pr. civ.). a - 

iace cu aceleaşi forme cu cari se fac şi urmăririle pentru vîndarea. 

- „In cele-lalte casuri de urgenţă şi anume când e vorba de repa-. 
rațiună urgente sai de depărtarea chiriașului saă arendaşului,- când 
nu au termen, saii când termenul este expirat, ete., urmeză, din contră, 
a se cita părţile (art. 129 pr. civ.) şi termenul de apel va îi cel ordinar, 
“având de punct de plecare data înmânării copiei de pe hotărâre. 

Cei în drept se vor bucura în aceste de pe urmă împrejurări nu- 
„mai de favârea termenelor. scurte şi de beneficiul esecuţiunei provizorie 1) 
(art. 129, pr. civ.)...- _ 

Decisiunea art. 618 .pr. civ., consistând în a dice, că disposiţiunele 
“art. 399 şi urm. şi art. 4Îl și urm. pr. civ. sunt comune .execuţiunii 
. silite şi măsurilor provisorii-se aplică nu numai la sequestrări, dar la 

t6te măsurile -provisorii lără. deosebire, de câle ori e vorba de o 
. 7 . y 

cestiune nedecisă de acelaş gen. De aceea am .adăogat mai sus obser- 
varea 'următâre: Cred însă că va fi mai nemerit a se cita mai întâi 

„părţile, de câte ori va fi vorba de alte măsuri provisorii, de cât acele 
prevădute.: de art. 610 urm. pr. civ.2). - - - o 

„ Apelul in contra hotărârei, prin care asupra oposiţiunei s'ar îi men- 

1) Cu chipul acesta ne apropiem de sistemul procedural geneveze, Sequestrările, 
rânduirea de experți în casuri de urgenţă extremă nu presupun citarea părţilor (art. 
10, 15, 22 proc. penev.). Reclamaţiunele în privinţa distanțelor ce sunt a se observa 

_ între vecin! se adreseză la judecătorul de plasă (art. nostru 5 pr. civ. $ 4. Compar. 
art. 13 proc. genev.). In cele-lalte casuri de urgență trebue să precedeze o citaţiune 
prealabilă a părţilor (art. 18 proc. genev.) autorisăril măsurilor prorisori!, 

2) Analogia înceteză într'adevăr de a fi aplicabilă, când e vorba de o excepțiune,. 
de exemplu evocarea fondului în apel, când trib. inferior n'a statuat de cât asupra 
competințe!. E evident că hotărârile preparatâre saă interloculdre neputându-se ataca 
„cuapel de cât odată cu fondul. (art. 323 pr. civ.), ar evocarea fondului presupunând 
din contră că judecători! inferiori n'aă judecat fondul, nici nu pâte să fie vorba prin ur-. 
mare în sistemul lege! n6stre de evocarea fondului. Evocarea fondului nu pâte întradevăr 
avea loc nici când judecătorii inferiori şi-ar fi declinat competinţa saii. ar fi tăgăduit 
calitatea reclamantului. (V. Bello. ediţiunea Il-a, botărârele No. 13 şi 137 pag. 59 şi 216). 

" Curtea noaslră supremă a resolvit acâstă cesliune în sens opus, creând ast-fel prin 
interpretare: o excepţiune. (Decis. No. 100 din 20 Febr. 1873). N 
„___* De altă parte însă este adevărat a se dice — acestă soluţiune nu implică o în-. 
tindere nejuridică a dreptului anomal — că este inadmisibil apelul în materie de- 
urmărire imobiliară în contra hotărârilor prin care se amână adjudecaţia, sai în contra. 
acelora care statuiază asupra une! oposiţiuni, tindend la anularea urmăririi pentru viciii: 
de formă. Legea declară expres (art. 559 pr. civ.) că recursul în casare se face în-. 
asemenea casuri omisso medio, Ci - a 

1 

-
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ţinut, modilicat sait revocat o măsură provisorie, este, și în sistemul legii 
geneveze, cel ordinar (art. 410 proc. genev.). a | 
„Act, 463 pr. civ., statuând că, în cas de poprice în mâna unui al 

treilea, este a se procede conform regulelor ordinare, ne lasă să vedem 
încă o dală, că legiuitorul nostru a adoptat în. punctul acesta sistemul 
legiuitorului cantonului Geneva 1), - , 

Procedura sumarisimă a art.. 612 şi G18 pr. civ., nu se aplică nici 
“când se contestă rangul creanţei depusă drept preţ de creditorul adju- 
-decatar, cu tâtă urgenţa extremă ce presintă casul acesta. Creditorii con- 
testatori pot însă .cere o asignaţiune Cu termen scurt și adjudecatarul, 
de altă parte, se pâte 'bucura de favârea execuţiunei provisoril (art. 155 
comb, cu art..129.pr. iv). - - - 

In casurile prevădute de art. 618 pr. civ., adică când există titlul 
autentic, saii o promisiune recunosculă, trebue să se ordone execuţiunea 
provisorie, măcar că în art. 613 cit., se vorbesce numai dei serpuestru 
asigurător. -Art. 156 pr. civ., răspunzând mai bine la trebuinţele practice, 
are preeminenţă asupra art. 613 pr. civ. Zn ambigua voce legis ea polius 
accipienda est significalio quae vilio carel, 

“Legea. nu cere, de altă parte, pentru încuviințarea sequestrului asi- 
gurător în casurile prevădute de art. 616 pr. civ., producțiunea unui 
titlu autentic, sai o promisiune recunoscută (zapis netăgăduit). Tribu- 

- Balul va autorisa sequestrul solicitat, chiar când reclamantul n'ar poseda nici un inscris, dacă acesta de pe urmă ar susține, sub r&spunderea sa, “că e pericol ca.debitorul să fugă sati să 'Şi ascundă averea. In cas însă 
când pericolul. de iugă sai de ascundere a averii nar fi notorii, se va „Cere mai intâi o cauţiune de daune-interese. 
-„ Ar îi absurd să dicem, că veniturile unui imobil se pot sequestra ȘI în cele-Valte casură (art. 480 pr. Civ.), — adică când creditorul nu are un titlu privat recunoscut al debitorului — prin O hotărâre dată în urma înfațigărei, şi că nu se pote Cere sequestrarea averei debitorului de cât nul pemeiul unei promisiuni recunoscute, când e: vorba de pericol 

, undere a averei | 
nu poster încă odată: A desarma. în asemenea cas pe creditorul cara L IS, a se patrona reaua credință şi a asista cu sange rece la sacrificiul bunei credințe! ii 

Să presupunem însă că 'creditorul a pornit deja o acţiune în contra debitorului său -i i i 
lui s&ă, cerend să-i achite creanţa, și că afacerea s'ar afla pen- Şinte la Curtea de apel în momentul când se ivesce pericolul de fugă - e ascundere a averei. Numai Curtea de apel pare a îi, în asemenea 

  

  

— 

  

a 

1) Ce e mar mult:. Restri i qui i 3 | 
1 Re ricţiunea lao quinzaine a termenului de apel nu se 

a lic in sistemul procedu eneveze nici la cererea qi rar a venitur a 

Ş 
de se vest are 40 

id În -art, 498 proc. penev. din contră de cereri pri EET e Tutea gde cereat incidenle 
«les dites contestations». e 

Pale pi art, 409 pr. gonev, dictnd i 

/ £ ste a se interpreta î ictiv; dispune ca să se citeze debitorul in formă ordinară Siclivi 5 Ari 490 pr gene, 
Nu ne putem servi de aceste argumente p 

    
< Disposiţiuni generale» și se „Contestaţiune» şi 25, pentru că art.  
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cas, ,. competentii-a ordona sequestrul asigurător (art, 372 comb. cu art. 
613. pr. Civ.). 

Cele-lalte cereri de măsuri provisorii sunt a se adresa tol-d'a-una 
la tribunal, chiar când causa principală Sar găsi pendentă la Curtea de 
apel. (Dreptul, 1874). | 
r- i . MR K - = + 

  

- Forimele de procedură ce. sunt a se aplica, când se: intentă 
„0 acţiune: ad reddendas rationes. 

Procedura nec plus. ultra în causele „simple și în cas de urgenţă, 
este procedura somară. 

Acestă procedură expeditivă aplicată din contră acolo unde numă- 
rul capetelor de cerere, saă natura punctelor de fapt și de drept ale causei, 

“ reclamă reflexiune și o verificare lubori6să, este ca o ojlică galopantă. 
-  Prescripţiunea de a se însărcina în asemenea casuri complicate un 

judecător să îacă un raport asupra împrejurărilor causei, ar semăna cu _ 
„încercarea de a căuta, dispreţuind ori-ce analisă - exactă, în eul nostru : 
causele şi explicaţiunea fenomenelor, dacă nu s'ar prescrie în acelaş timp 

-ca să sa ordone în -asemenea casuri o o. iustruoțiune prealabilă. (Vi art. 
“72 proced. genev.). - . . 

Pâritul trebue. să producă. mai i întâi apărarea sa (art. 75 pr. 
genev.).. 

Dacă cere casul, trebue să se autorise mai apoi producțiunea Fe-.. 
“pliceă şi a duplicei.. (art. 76 pr. genev.). - 

Raportorul nu pote ghici dacă iaptele enunțate în “petiţiunea recla- 
-mantului într'adevăr'.ait avut loc, dacă nu există alte făpte de natură a 
neutralisa electele faptelor pe cari repausă reclamaţiunea, etc. El-nu - 
pote să sugă din degete elementele pentru elucidarea causei., - 

Raportul, fără instrucţiune" prealabilă, va fi fatalmente gol de indi- 
caţiuni - utile. Starea lucrurilor va r&mânea aceeași înainte și după raport, . 
Non liquel?! . 

Art. 96 Pr. civ, nu. e prin urmare de natură a îndesțula trebuința 
semnalată. | , 

Nu ne e permis să pretextăm detectuositatea legii, lăsând fără satis- . 
facțiune o trebuinţă așa de imperi6să ! - 

Instrucţiunea prealabilă fiind singurul mijloc de a subveni la acestă. 
necesitate, suntem în drept a recurge la: acâstă m&sură, dacă „acestă, _ 

" facultate nu ne este expres interqisă.! , 
Legea n6stră, departe de a constinți o asemenea proibiţiune, auto- 

riză, din contră, în causele simple, instrucțiunile prealabile (art. 104 pr. 
civ.). Tribunaleie n6stre sunt prin urmare & forliori autorisate a ordona 
instrucțiunea prealabilă în causele complicate. 

Numai cu chipul acesta vom putea atribui un sens art. 129 $6 
pr. civ., care lasă la aprecierea judecătorilor de a ordona execuțiunea 
provisorie pentru darea. socolelilor. 

'S'a semnalat în acestă privinţă o. lacună aparentă. Acei cari sunt 
datori a da seamă, caută adesea, sa dis, a se sustrage cu ori-ce chip 

„i
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de la acestă îndatorire. Art. 534 pr, fe. dispune : ...«După expirarea ler- 
«menului (fixat de judecătorul comisar pentru presiatarea socotelilor), 

«acela care e dator a da semă va fi conslrîns la acesta prin urmă- 

«rirea şi vîndarea bunurilor: sale până la concurența unei sume ce 
<va arbitra tribunalul». Lipsind o disposiţiune de felul acesta în codul 
nostru, am. pierdut, s'a dis, cu modul acesta și, beneliciul legii vechi, care 
permitea cel puţin de a se înlătura asemenea nedomiriri prin controlul 
ministerului justiţiei. Zu A 

La noi a început a se acredita din nenorocire pesimismul de a se 
„lăsa. să 'pieră lumea acolo unde. se crede că legiuitorul n'a fost destul de 
-prevădător! Modificarea legii este la ordinea: dilei; interpretarea normelor 

“legislative este lăsată legiștilor 7ânorum. gentium. Ce întreprindere cu- 
ri6să de a strica un lucru pe- care. nu ne-am dat încă ostentla sil 
“aprotundăm ! Nimic nu pote să-îie mai pernicios și mai contrarii inte- 
-xeselor justiţiei de.cât :un asemenea Zaisser-aller. 

Tacerea legii nu pâte să iacă să rămâe lără. protecţiune interesele 
cele mai legitime ! În exlremis trebue să se formeze în asemenea cas 

„0 procedură de. obiceiă, preludiul remediului ce este a se introduce ulte- 
-. riormente pe calea legislativă ! E ae 

__ Nu e nevoe însă să recurgem la acâstă extremitate. Execuţiunea 
ad praestandum jactum a dării. socotelilor se pote [ace şi sub o. legis- 
laţiune care n'a formulat regule speciale pentru acest slirşit. Adoptarea 
formulei art. 534 pr. îr. nu este o condiţiune sino qua non. 
„ Procedura genevesă nu cun6sce alte formalităţi pentru darea 'soco- 

telilor de cât aceea de a se ordona o instrucţiune prealabilă, fiind datore 
părţile în asemenea cas a articula cu precisiune faptele în apărare, replica 

"Sau duplica lor şi:putendu-se socoti ca o mărturisire tăcerea saă r&spun- 
surile evasive. (V. hotărârea No. 31, -Bellot, ediţ. a doua) 

„. Proiectele de procedură civilă prusesc, austriac, bavarez, saxon și 
-al Germanjei de nord, ati adoptat, din contră, sistemul îrancez,. (V. Expu- 
nerea de motive a $$ 292—304. proj. proc. civ. ger.). -. 

- Sistemul procedurei geneveze fiind mai simplu și presentând aceleași 
„garanţii este îmi pare cu t6te astea. preferabil. SE 

Se găsesc și în Dreptul Roman regule concernână dare de" socoteli. 
, Cheltuelile ŞI veniturile trebuia să fie speciticate pe articole ; o indi- -caţiune în folle (în bloc) .nu era de ajuas. Judecătorul găsind că samile sunt regulare se grăbea a da o descărcare, | | escărcarea o dată accordată, nu se mai pui idica nici . e 9, ( putea ridica nici o pre Sat ga mal În | (e de : 1) error compulalionis (er6rea de caleul) - _erro ntilalis (când Sar îi omis articole d ituri saă de chel- „tueli), şi 2) dacă sar fi dat malici 9,venituri saă de che ] că S osamente sami false: imându-se „articule de venituri, sai producându- se, Suprimându i : 1 se arlicule îalse d i: aclio rationibus distrahendis. (compar. $$ :347 şi 348 cod. Cab aa ac 

şilor, eredele bo onaiePlisăţiunea de a da sami-tutorii, curatorii interdi- pa , , um ȘI acei cari ar fi luat sină În păstrare cu titlu de sequestru. -oxiatati sai 0. avere străină i 
 fiunea, tabulelor 1). questru. Dacă existaii registre se putea. cere edi- 
in ddd | 

plectarea tablouluy. următrele - ani , „ următbrele regule, stiranil de area samilor se reclama de la tutozi prin acțiunea 

„_1) Mat relevez, pentru com - allmintrelea, subiectului nostru: D 
, , 

  

| 

[i 
| 
di 
Li 

i 
| 
| 
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Să cercetăm şi cu acâstă ocasiune ce influenţă a avut elementele 
hostile cari ai. întrerupt. civilisaţiunea ce ar primit de la Romani. 

„Am găsit, dice d. preşedinte al trib. Prahova, în raportul săă către . 
d. ministru de justiție 'din 31 Ianuarie 18783, am găsit tutori, cari încă 

„_de la 1853 nu şi-a îndeplinit datoria a da sami 1). i i 
>” In acest raport (care ne arată ce idei înalte de justiţie se găsesc 

la noi în iermentaţiune), demonstrându-se inconvenientele: constringerii 
directe şi imediate, se indică, ca singur mijloc legal, pornirea unei acţiuni 
în contra -tutorului pentru dare de s6mă. i 

| -.. “Tutorul însă; se observă în acel raport, pentru a putea îi acţionat,: 
"trebue, să fie prealabilmente -destiluil ; iar destituirea presupune rea cre- 

„ dinţă şi până la numirea unui noii tutor, urmând a'se convoca pentru . - 
„acest sfirşit consiliul de familie, pâte să trecă un timp i6rte îndelungat. 

| -Eată dilicultăţile 'cari se ivesc în practică, eată hesitaţiunile magis- 
“traţilor în: presența acestor dificultăţi ! i în 

. 

» 

Numai credinţa că in legile n6stre s'a conservat. în traversul modi- 
„îicării textelor, neatins sistemul dreptului francez, ne pâte explica părerea 

- de:r&i, ce audim exprimându-se pretutindeni, că art. 417 cod. civ..nue 
„_* 10t aşa de categorie ca art. 534 proced. în., lăsând a qice că, chiar de 
„“Sar adopta acest punct de vedere, ar trebui să se semnaleze o lacună 

in procedura civilă, iar nu în codul: civil. 
- De la chipul de a vedea al autorului acelui raport până la adevărata 

soluţiune, nu este de cât un pas. Sa ie 
„.„ Constringerea unui tutor retardatar prin mustrări, amendi, arest, sar 

„putea face numai dacă o lege expresă ar autorisa asemenea măsuri de 
coerciţiune. Nu e însă de dorit să fim înzestrați cu 'legi-de felul acesta, 
cari ar tăia nodul gordian, în loc de al desiega. : Ea - . S Lă 

Tutorul se pâte. fără îndoială destitui, dacă întârdierea dării soco- 
„o telilor e însoţită de alte împrejurări, cari denotă incapacitate, inconduită, 

__notorie, saii.malversaţiune (art. 385, cod. civ.).. - - 
Tutorii sunt, precum -vedem, în casuri forte rare. destituibili şi . 

interesele. pupililor ar rămânea prin urmare adesea îără protecţiune, dacă 
ar îi. adevărat că darea afară a tutorilor trebue să precedeze execuţiunei 
la-darea de socoteli: - ŞI E 

ENE 

v 

jutelue directa. Darea de socoteli se făcea pe sâma minorilor. Înainte de darea samilor 
nu se opera inlerversiunea calitaţii de tutor. Tutorul numit era r&spundător, dacă omitea 
a cere de la predecesorul săă să dea sema.. Tutorul.care se retrăgea trebuia, sub res- 
ponsabilitatea sa,. să câră numirea unul curator pentru primirea samilor. Fidejusori! 

„tutorilor nu 'eraă datori a da semă. Protutorul, din contra, era supus la acâstă obli- 
gaţiune. - - di - - . 
sai 1) O grevă de tutori | Tribunalele sai comisia epitropicâscă ar fi putut, "ml 
pare, chiar din oficiă, să numescă curatori ad-loc, cu însărcinarea a acționa pe tutorit 

" recalcitranţi să dea sau nu, în casul contrariă să plătâscă o sumă dre-care de daune- 
interese. Intervenţinnile din oficiă eraă dor la ordinea dilei înaintea promulgării 

„codului noă ! i i | 7 
>: Astă-d!, după promulgarea codului noi civ, a căpătat,din contră, valârea unei dogme - 

maxima opusă : Jura vigilantibus scripta sunt. Numirea unul curator ad-koc pentru 

acest sfirşit- va avea loc prin urmare numa! după stăruința rudelor sai a membrilor 
consiliului de familie (arg. art. 639 urm. pr. civ.). - , 
=» Romanii sileaă pe tutori a îndeplini datoriile lor prin constrîngere directă ;,.., 
-quidquid constiterit penes eos esse, ejus gravissima.usura pendatur,. . cum et alia 
poenae adjectione (L. 1 $ 8. Dig. XAVI. %). i : , 

- -
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- Dar nici textul, nică spiritul legii nu autorisă o interpretare în sensul 

e ura fapt al întârdivrei în îndeplinirea obligaţiunei de a da socoteli 
“abstracţiune lăcând .de incapacitate, rea conduită sai malversaţiune, pole 
provoca numirea unui. tutor ad hoc, ceea ce vrea să gică că în asemenea 
cas nu intervine o destituire, urmând a se' considera tutela ca vacantă, 
numai exclusiv în privinţa îuptului dărei socotelilor (arg. art. 141 şi 747 

- cod, div. V. Aubry et Rau, ], $ 88, notele 1 şi 4). 
Tutorul special, numit în aceste condițiuni, e dator a acţiona ps. 

“tutorul 'retardatar: ad praestandum faclum a dării socotelilor (Stuben- 
răuch, |, Ş 239, No.6). a , „E indispensabil concursul consiliului de familie şi pentru numirea 
'unui-tutor ad hoc. a | 5 

In cas însă când ar resulta vr'o întârdiere din causa împedicărei 
"sai a negligenţii “membrilor consiliului de familie, tribunalul păşeşte spre 

a -evita compromiterea intereselor pupilare, la numirea din oficii (art. 967 
„€oQ. div.) 1)... o | ” - 

Legea. n6stră, ce e drept, prevădend în art. 417 cod. civ, facultatea 
executării tutorului. pentru darea socotelilor, a omis a arăta în ce chip 
să se facă executarea. . , 

Execuţiunea urmând însă a se fuce ca în tâte ceasurile când e vorba 
de execuţiune ad praestandum faclum (art. 1075, 10Ț7 cod. civ.), găsesc 
că tăcerea legii nu e în punctul acesta așa de condamnabilă. 

Tutorul ad hoc va cere.osândirea tutorului ad praestandunm faclun 
sau, în cas de neexecuţiune, osândirea lui la daune-interese. | ” Tribunâlul. va condamna mai întâi pe pirât principalmente, pronun- 

“țând o condamnaţiune. directă, și subsidiarmente la: daune-interese, în care. se: va resolva obligaţiunea în cas de neexecutare (Demolombe, XAĂIV, --No. 491). Se va putea ordona de asemenea execuţiunea provisorie, cu sati fără cauţiune (art...129 $-6 proc. civ.), | 
„.. Nici” procedura geneveză n'a organisat o procedură specială pentru darea samilor (V. art. 78 pr. genev. și hotărârea No. 31, în Bellot, edit. a doua). .: Cu - a ___. Inzestrarea codului nostru cu disposiţiuni ca acele coprinse în art. 527—542. pri în, ar compromite, îmi pare, simplicitatea cara din fericire „e "caracterul predominant al procedurei n6stre. | Intrebarea, a căreia soluţiune venim. a presinta, a preocupat şi pe unul din magistraţii noştri erudiţi, care a început a comenta legile. „_Remediul nu "1 vom găsi, pretinde acest interpret, de cât numai în destituţiunea. tutorului recalcitrant, luând retusul lui drept dovadă de rea credinţă. Iată raţiunea acestei soluţiuni: Resistenţa tutorului de a se supune legii, în cunoscinţă de împunitate, nu pote îi numai o presumţiune, «este chiar un act de rea credință din partea lui. In cunoscință de impu- a a OI - - 

1) Întervenţiune Z ii i regulei; i die e Fi daeaieiPUnalulut, cod. Civ., care autorisă acţiunea subsidiară advers: nominatores tutorum vel curatorum. La fie-care ne încredințăm, că a căuta sensul 1 tot ce pâte să fie rar pe dos, 

cu efectul de a xestringe puterea ipta sint, se întâlneşte şi în art, 365 
is magistratum şi aceea adversiS La pas, ce “1 facem, avem ocasiune să egil nâstre tot-d'a-una, în comentarii!e străine, este



, 
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nitate ! Ce fel de, impunitate? Autorul pretinde dar, din contra, că 
întârdierea în darea socotelilor atrage destituirea tutorului 1). 

Cui se 'daii socotelile ?. . | 
Reproducem, drept 'răspuns, pasul următor din Cursul dreptului 

civil, stenogratiat de D. Filimon ]lie: «Dacă -tutela s'a'finit-din causa 
“copilului, socotela se dă minorului devenit major sai minorului emancipat, 
dacă este vorba de emancipare; sati eredilor lui, dacă tutela s'a terminat 
din causa morţii acestuia. Dacă tutela s'a finit din causa tutorului, socotsla, 
se va da tutorului, carei îa locul, şi acesta este dator să o câră sub 
propria sa respundere?). (Vol. 1, pag. 727). | ă a 

Ilustrul interpret care pretinde, precum am vădut: mai sus, că tutorii 
cilind comentariile d-sale, ar putea să reluse a da semă în cunoscinţă 
de impunitate, e şi în punctul acesta de allă părere. . a 

„Sistemul acestui interpret se pâte resuma ast-lel: Până la aprobarea 
judiciară a samilor gestiunei tutelei, în urma ' observărei consiliului de 

„_ familie, nu pâte să fie vorba de majoritate. Art, 418 cod. civ. a creato. 
„mânoritate fictivă (!1) în interesul minorului pentru consideraţiuni- morale . 

şi fisice (!). - [ e IE 
: „Poţi să ajungi la vârsta unui Melhusalem şi încă nu vei îi capabil 

a verilica samile acelui câre 'ţiza fost o dată tutor și a'i da o descărcare 
valabilă, Tribunalul te înlocuesce guand meme.. Se 

Minoritate fictivă! Majorul este capabil, statuiază art. 434 cod civ.,: 
a face toata actele privitâre la viaţa civilă, afară de restricţiunile pre- . 
vădute la titlul căsătoriei. i a 
„E nevoe să mai insistă, că art, 418 cod. civ. are în vedere numai 
încetarea tutelei din causa tutorului? Siultura est dificiles hubere nugas. 

Prefer atlorismul «Cursului Dreptului civil stenografiat», care repro- 
ducând textele art. 417.și 418 cod. civ., se mărginesce a observa:. aceste 
texte conţin măsuri cari nu aii trebuinţă de nici un îel de comentar. 

Mi-ani permis a culege din t6te părțile părerile ce sai manifestat a 
proposito de subiectul ce "l-am tractat. Nu e nimic mai mult de dorit de: 
cât o emulaţiune și o concurenţă activă în interpretarea raţională a 
legilor! Să nu încstăm prin urmare a comenta legile în mssura puţerilor 
n6stre, evitând însă de a îi expansivi înainte de a aprolunda bine lucrurile, 
căci” — 'neobservând acestă precauțiune — ar putea lesne să se aplice 
spre ruşinea nâstră dicerea: . o e: e 

„. Zilerae non erubescunt-! (Dreplul, 1874). , . : 

  

Hotărârile provisorii şi cele incidentale. Apelabilitatea lor 
ă - înainte de hotărârea, finală. ! 

Hotărârea asupra fondului e saii o hotărâre care pune un capăt proce- 
sului întreg (hotărâre [inală), saii o hotărâre care poartă numai asupra unei 

  

1) Autorul se mal silesce a dovedi că destituirea” unul tutor de rea credință nu 
e inutilă. Nimic nu pâte fi mal pre sus de ori-ce îndoială. , 

„+ 9) Quid'insă când, fără ca să înceteze tutela, s'ar constata hesitațiuni din partea . 
tutorului de a da socoteli? Trebui-va şi în asemenea cas să înceteze tutela prin des- 
tituirea tutorulul retardatar ? " - Ie | ia 

AL Degră, sol... | Sa sg
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părţi a procesului. Hotărârea, de exemplu, care res6ivă punctul contestat 
între părți, dacă dovada cu martori este sai nu admisibilă, e o hotărâre 
asupru fondului, dar ea nu termină cauza întrâgă, ea atinge numai un 
element al procăsului, judecă numai o parte a litigiului, premerge hotă- 
rârei linale. : - ” E 

Hotărârile, în adevăr, Se deosibese în hotărâri finale și hotărâri 
premergăt6re (d'avant faire droit). Hotărârile premergătâre se sub-impart 

"apoi în hotărâri preparulore, cari pregătesc judecarea londului, in hotărâri 
provisorii, cari. nu se legă cu iondul, tindend numai la asigurarea păr- 

- ților în cursul procesului, în hotărâri încidentale, cari decid un punct de 
drept sai de îormă contestat între părţi (o parte a procesului). 

În contra hotărârilor preparatore, dispune art. 323 proc. civilă, nu 
se pote „face apel de cât o dată cu hotărârea asupra iondului. Ilotărârea 
egale oii gel art, 323 citat e hotărârea care pune un capăt 

(hu finală). Principiul înscris în art. 323 citat se aplică 
el şi hotărârilor provisorii și celor incidentale ? 

i „Hotărârile provisorii și cele incidentale sunt ele adică a se pune pe 
pu aipie cu cele finale, sai se absorb ele, din- contră, în cele preparatre, 
NC Sup . ace orași reguli, ca aceste de pe urmă ? Iacă cestiunea. Vom 
cot +) , ând, ca să găsim cheia_Ppentru deslegarea problemului, 
tradițiunea ţărei,. textele legei, spiritul legiuitorului si principiile cari 
cârmuese autoritatea lucrului judecat. ; i P 
„_.„ Incepem cu .Basilicalele, cari sunt temelia vechi îuiri 

| Ce hotărăse ele? Basilicalele admit apelul numai fn come eta Ele 
i Care oPriNdu- în contra hotărârilor înterloculori- (L. 126 Basil. IX, 1, 
alte Cita arsi caca a tă. do casurile unde legea dispune anume 

e). Ci asul următor: ărâ i cestiunea de a se sci dacă se pote pune gi a uetărârea caro. deciio martor 6 excepti, e pole. inţă pe arătarea unui singur 
60.50) cea cepional apelabilă înainte de hotărârea finală (L. 19 Basil 

DU) II « rovisorii î i inci Lo : horă intel aapre i orii insă Şi cele. incidentale ireceai "ele drept 

Hotărârile provisorii : i ui ari ini II 
hotărâri interlocitorii Dovada des hotărâri, delinitive Și nu ca provisorii, de exemplu sequet pre” acâsta este că mâsurile 
în fine Basil, IX, 1 sequei rul „se prdonau pe cale principală (L. 20 
XXIV, 3). Aceei co de “sic a A VIII, 8, conform L.'22 $ S Dig. 

„__ domnitea Basilicalelor : cererea de soquesteas Tutea ntompla şi sub „de iond. Care era otectul juncțiunei: insta elor Ia (oupila, cu cererea - judecaii de aceeași jurisdicțiune ((L. 11 Bas i Amendoug acţiunile se 
„Schimbat:. câte âcţiuni deosebite. atâ sil. VII, 5); încolo nu era nimic A A i Sebite, atâtea hotărâri. definitiv i __ Apelul în-adevăr în contra” hotărâre 1- definitive deosebite. 
„deosebit şi nu o dată a rare! provisorii trebuia să se facă Ș cu hotărârea asupra îondului i i x, 1 (cort hdului. Că lucrurile eraă 

, orm L. 17 Dig. 49, 1) privitore 
așa, se vede din legea '17 Basil la un cas anal so qice: Si 

| s 0g, unde se dice: S; separalim de -sorte (capital) e se- „paraâtim de usuris (dobândi) sent “opus est. - enlia siatuerit, duabus appellationibus 
recem la hotărârile” prejudiciale sai în, A diciale hotări prejudiciale sait incid iuni : 
se hotărai pe calea unci acțiuni principale, (acizo sanie, Bre ) 

sub 'reserva dr i e _ 
eplului ce 1 avea pretorul de a încuviinţa şi: pentru o 

x
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ezcepțiune. (incident) de judecat o formula praejudicialis. Hotărârile 
“prejudiciale -eraii așa dar hotărâri definitive. Cumulându-se acţiunea 
prejudicială cu acea asupra fondului, efectul era că amândouă se supuneaii 
aceleiaşi proceduri, dar hotărârea prejudicială, cu i6te că ea.premergea 
hotărâre asupra iondului, păstra totuși caracterul ei de definitivitate. 

Acţiunea prejudicială se putea ea: cumula cu o altă acţiune? Nu. 
pâte să existe nici cea mai mică îndoială asupra acestui punct. Acţiunea 
în paternitate se putea cumula cu acţiunea în alimente, acţiunea statului 
de libertate (silne quis libertus an îngenuus) cu famosa aclio (L. -6 
“Basil. 48, 10, contorm L. 6 Dig. 40,:14), etc. 

Cestiunea dacă două sa mai multe acţiuni sunt” sai nu conexe, şi 
cele-Palte cestiuni prealabile, de exemplu cestiunea de competenţă, - de 
cauţiune, etc. se judecaă de praetor prin decret, care se putea anula prin 
opunere (intercessio) din partea unui alt magistrat de un rang egal sai . 
superior cu acela,.al pretorului. Cererea prin care se reclama acestă. 
intercessio se numea appellatio 9, 

Legea canonică, în deosebire de cea romariă, admite apelul nu numai. 
în contra hotărârilor finale, dar şi în contra interlocutelor.. Acestă stare 
a dreptului ține până la conciliul tridentin, care constinţesce teoria contruriă, 
a juriştilor italieni. 7 - 

Legiştii italieni, urmând brasda trasă de dreptul roman, “dar lărgind 
cercul excepţiunilor la regula că interlocutele nu sunt de îndată “apelabile, 

şi. umplead printr'acâsta golul care si născut prin dispariţiunea interce- 
- siunei romane, deosibese înterloeutele simple, cari nu legă pe judecător, 
„de interlocutele vim dejinilivae habentes, cari „sunt obligatorii pentru | 
judecător. . | 

| -Cari hotărâri interlocutorit sunt de îndată apelabile 2 Doctorii italieni 
răspund că apelul e direct şi nemijlocit admisibil nu. numai în contra 
„Dotărârei finale, dar și în contra hotărârilor interlocutorii vin defini- 
tivae habenles, precum şi în contra interlocutului simplu, care aduce. o 
“xătămare nereparabilă părţii (decretur, cujus gravamen per appellalionen 
.a definitiva reparari nequil). 

„ Urmele acestei teorii, care nu face de cât să desvolte o idee implicit 
coprinsă în isvârele romane, le găşim săpate pe monumentele _vechilor 
n6stre legiuiri. Cităm drept dovadă despre acesta: exemplele următsre: 

“ Hotărârile provisorii erati ele supuse apelului? Vechea n6stră „PEO- 
cedură comercială (art. 0) hotăr&sce în acâstă privinţă că cererea de 
-sequestru 'se pâte porni și separat de. cererea. principală. Ori, hotărârea 

". provisorie: daţă pe cale separată e fără îndoială o. hotărâre definitivă. 
- - „De ce să fie alt-iel,. dacă măsura. provisorie se ordonă pe cale . 

incidentală ? Cererea de sequestru şi cererea de fond, iată două capete - 
„de cereri deosebite, hotărâri deosebite, -dou& hotărâri "detinive deosebite + 
„quot capila, tot senlentiae. . 

Iacă acum și exemple privitoare la apelabilitatea- hotărârilor înci- 
dentale, Judecătorul, dispune art, 22 al aceleiași legiuiri, va putea „Să 

x 

  

1) Keller, Der râmische Civilprocess, edit. 4", $ 50, Bag. 211—249, Savigny, 
" System des rămischen -Rechtes, VI, pag. 4Y0. Apendice, XV, No. III, urm, După că- 
-derea republicel împăratul avea dreptul de intercessio.
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statueze separat asupra compelențez, să hotărască, prin aceeași hotărâre, 
asupra competenţei şi asupra prigonirei. Disposiţiunea asupra căderei, 
adaogă art. 22 citat, va putea, la ori-ce împrejurare, să fie atacată prin 
apelaţiune (coniorm art..425 proc. civilă iranceză). | 

Art. 312 Regulamentul Organic hotărăsce apoi că judecata comercială 
se suspendă până la judecarea incidentelor civile de către instanţa civilă 
competentă. Hotărârea, care pronunţă suspendarea, este ea do îndată - 
apelabilă ?. Fără indoială că da, art. 22 citat al procedurei comerciale 
statuând că hotărârea asupra competenţei se pâte, la ori-ce împrejurare, 
ataca cu apel. .. . Ă e 

Ce urmare este a se păzi când se ivesce un incident în materie 
de hotărnicii? Resultă din art. 595 Regulamentul organic al Moldovei 
că la actele, ce aii sumă de stânjeni şi semne, constatându-se impresurarea' 

-prin me&surarea stânjenilor, după semnele arătate în acele acte pe fața 
pămîntului, trebue, actele acelea fiind. contestate, să se judece mai întâi 
incidentul în prima instanță și în apel. , i 

Cine. nu-'și reamintesce apoi că în Moldova, în timpul trecut, pro- 
cesele se judecaii întâi în drit şi pe urmă în îona. Judecătorul, se dice în Colecţie, ediţ. 1, pag. 216, trebue să cerceteze inainte de t6te dacă jâlui- “torul are arit personal în pornirea pretenţiunei. Procesele se judeca dar în întâiul loc în drit, cu drept de apel (legiuireu citată, $ 3), şi apoi în fond. Teoria care a născut prescripţiunile de mai sus ale legiuirilor nâstre anteriore, se pote resuma ast-lel: Nu numai în contra hotărârilor finale dar și în contra acelora care judecă o parte a procesului se pâte fuce de îndată apel. De ce? Cuvântul e simplu:. și unele și altele lâgă pe judecător. Cum. să deosebim hotărârile revocabile de cele nerevocabile ? brincipiele cari. cârinuese autoritatea lucrului judecat ne arată criteriul „de urmat în acestă privinţă. ă | Ac6sta fiind starea dreptului nostru vechiii în momentul când se elabora proectul unui noă: cod de procedură civilă, ce ati facut autorii acestui elaborat? Deânşii, trași se: vede de idealul istorie de mai sus, slatornicese principiul că numai - în contra se pote lace apel-de cât o dată cu hotărârea asupra londului, lămurese cu desluşire ce- trebue să înţelegem Sub cuvântul «preparatâre> şi adaoză că hotărârile preparatâre, in deosebire. de cele definitive nu: legă pe judecător (art. 316, 323, 159 și: 160 proe. civila) 2 - Unii cred totuși că dreptul natal Și tradiţional nu a înriurit câtuși de puţin pe legiuitorul nostru, care nu avea dinainte-i de cât acestă îndoită câltuză : legiuirea cantonului Genevei Şi logica sa abstraclă. Ce 

care ne dice că, acele texte lipsind, trebue să 
4 Numai o fantasie lâră căptstru pâte.să: înţelegă -lucrul asa. 'Textele: e cari e vorba lipsesc, este adevărat, în codul nostru dar şi ac6sta are d zile precise Ca asebităs legiuitorul HoSlru nu le-a, înlocuit prin alle ezle. , egiuitorul nostru nu s'a ga ai A ” lie; dar pe ce se întemeiază părerea a gândit la obiceiul pământului, 
legei geneveze privitâre la apelabilitate că, neinsușindu-și disposiţiunile - Statornicit implicit contrariut9€ a hotărârilor. incidentale, dânsul a: 

* * 

hotărârilor preparatore nu .
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“ Legiuitorul nostru : a înţeles să constinţăscă conteariul! lată ce se 
susţine. Dar a afirma nu este a dovedi. Ca să lămurim cu argumente 
precisa care era intenţiunea legiuitorului, caută neapărat să recurgem 
la sistemul întreg al legei. Să cercetăm. dar cari sunt abaterile legei 
n6stre de la calea trasă de procedura geneveză, să no dăm sâma daca 
„deosebirea căilor apucate implică o deosebire de sistem, daca ideea con- 
siinţită prin textele înlăturate e sai nu „implicit coprinsă în textele 
reproduse. 

lată mai intâi deosebirile între copie şi original. Art. 337 al pro- 
"cedurei n6stre civile, care spune că apelul nu suspendă executarea hotă- 
rârilor, dacă sa ordonat executarea provisoris, e o repetire a art. 314 
proc. geneveză, cu deosebire că s'a şters îrasa non otslant appel. Există 
aci: iără îndoială o variantă, dar ea e indiierăntă, nerelevantă, neînsem- 
nată. Frasa nereprodusă se sub-inţelege. A dice în adevăr că apelul nu 
are un efect suspensiv, daca sa ordonat executarea provisorie în prima 
instanţă, este tot una cu a dice că, pronunţându-se în prima instanţă 
executarea provisorie, executarea are loc, non obstant appel. 

Executarea provizorie se pâte ea ordona numai intr'o anume îasă 
a procedurei ? Art, 159 al procedurei n6stre civile hotărăsce că judecă- 
torii,:în hotărârea dată în lipsă, pot ordona executarea provisorie, în 
deosebire de art. 315 corespundător al procedurei geneveze, care dispune 
în general, că judecătorii vor ordona executarea provizorie, non obstant 
"appel, în casurile anume arătate de lege. 

Deosebirea acâsta de text are ea o însemnătate de căpetenie ? 
Câtuși de puţin. Formularea e deosebită, idea e aceeaşi. Reese în adevăr 
până la evidenţă din art..129 al procedurei n6stre. civile, combinat cu 
art. 159 citat că şi judecătorii noştri pot ordona, în general, executarea 
_provisorie în casurile specificate de lege. . 

Trecem acum la deosebirile privitore-la hotărârile incidentale. Art, 
8316 al procedurei n6stre civile, de acord cu art. 303 al procedurei gene- - 
veze, hotărăsce în general Că se pste apela la Curtea de apel în contra 
hotărârilor date de tribunalele înferiâre în causele. pe cari acele tribunale 
nu le pot judeca de cât în „prima instanţă, dar nu - reproduce adaosul 

: sub-înţeles care se găsesce în art. 3)3 al procedurei geneveze : «dans les 
causes et sur les încidenis dont ils ne peuvent connaitre qu'en premier 
ressort>, 

Art. 323 al procedurei n6stre civile statornicesce mai “apoi că în. 
_contra unei hotărâri preparatdre nu se pote face apel de cât odată cu 
hotărârea asupra fondului, dar nu adaogă (adaos -care e. înscris în art..- 
307 al legei- geneveze) : <ă moins que les dites ordonnances n'admissent 
une esp&ce de preuve ou d'instruction dans un cas, ou la loi Paurait 
înterdil»,. adaos însă care e sub-inţeles, de-6re-ce i găsim în art. 159 al 
proc. n6stre civile, care consideră- ca preparatore numai hotărârea care 
ordonă 'o măsură de instrucţiune permisă de lege. 

-In deosebire în tine de art. 327 proc. geneveză în cuprindere :. «Si - 
le jugement, dont il y a appel, ne “decide qwun încident, la cour de. 
justice ne statuera que sur cet incident; la decision du lond sera renvoyâe 
„aux juges de premiere instance», articolul nostru. 335 proc. civilă- hotă- 
Xăsce: «când a fost asupra cestiunei de mecompetenţă, Curtea se va
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pronunța numai asupra acestei cestiuni, şi londul se va trimite a se judeca 

de: tribunalul competent». , i 
Iacă punctele prin cari se deosibesce legea n6stră de cea genereză, 

Codul nostru păzesce tăcerea asupra apelabilităţei hotărârilor incidentale 

şi vorbesce de o singură cestiune incidentală, cestiunea de necompe- 

tență, care se pote judeca separat de fond. Resultă, se dice, a con- 

trario, din art. 335 proc. civilă, că hotărârile asupra unor incidente 

“altele de cât necompetenţa nu se pot supune apelului de cât odată cu 
hotărârea asupra fondului. Ei bine, acesta este o adevărată petiţiune de 
principii. Intrebarea în adevăr este tocmai dacă art. 335 citat menţiontză 
casul de necompetenţă lawalive saii numai enuncialive, adică dacă el 
are în vedere:un cas excepţional sai un exemplu explicativ, cu alte 
cuvinte dacă avem a iace în artţ. 335 citat cu o excepțiune, care nu se 
pote întinde la alte casuri anal6ge, sait cu o aplicare specială a unti 
regule generale ? | 

Care dar e regula, care e excepţiunea ? Ilotărârile sunt ele, în prin- 
__cipiu, apelabile, fără deosebire dacă ele pun sai nu un captt procesului 

întreg afară de casurile excepţionale unde legea hotărăsce anume uli-fel? 
Sai să dicem, din contră, că hotărârile sunt, în principii. apelabile numai 
dacă pun un capăt procesului întreg, afară de casurile excepţionale unde 
legea dispune alt-iel ? a 
„Tată întrebarea, Unii susțin ex tripode, adică fără nici o dovadi, 

prin urmare absolut nemotivat, că, în principii, numai hotărârile, cari 
termină ălacerea întregă, se pot de îndată apela. Dreptul însă e o sciință 
exactă. Juristul prin urmare nu se crede pe cuvânt. Trebue dar să lămurim 
cu textele legei în mână, sati cu alte documente. precise din . cari reese 
spiritul legiuitorului, care e regula, care e excepţiunea. 
Art, 316 proc. civilă, care se ocupă ez professo cu cestiunea nâstră, 

nu îace nici o deosebire între -hotărârile cari pun un capăt procesului 
întreg, şi hotărârile premergătâre, ci hotărăsce, în general, că partea nemul- 

| țumită pe. sentința unui tribunal, într'o causă pe care acel tribunal nu o 
„ p6te judeca în ultima instanţă, se pâte porni cu apel la Curtea de apel 

respectivă. | a o 
Imprejurarea, că art. 316 citat admite, apelul înlr'o causă pe care 

| acel tribunal nu.-o. pâte. judeca în ultima instanţă, și nu adaogă, în deo- 
pepiro do art. 303 corespungător al procedurei genoveze, «și asupra unui 
de ape care acel iribunal nu'l pâte judeca în ultima instanţă», dove- 

“ Legea nGatrăsta n stră e mai laconică de cât cea geneveză. 

vorba de hotărâri rep rată intrebuințeză cuvântul «causă» şi când € 
"neapărat că vorba îceeidea re (art. 159 proe.. civ), de unde urmeză ape! a <imcident> e implicit coprinsă în expresiunea mai generică «causă», lăsând a dice că antipatia ce o avea legiuitorul nostru 
in contra neologismelor a dictat ștergerea 'adaosului cincilent, 

Mărginind dreptul Slint de apărare, - dreptul de apel al ărţilor excludend adică apelabilitatea s - ârilor inei P - „d Mitatea separată a hotărârilor incidentale, am crea prin deducţiuni și Subtilităţi o excepţiune, am i brincini 
lând autoritatea lucrului judecat n n ține: en i „PEINCIpIele regu- de interpretare că o lege. care ziteză un e arde regula elomenlară . : iei xemplu i i î 
casuri anal6ge: Unius posilio, noa est alterius ezeluaioe că si în ale
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“E dar clar că art. 335 proc. civilă, permiţând judecarea necompe- 
tinței separat de îond, departe de a exclude printr'acâsta judecarea sepa- 
rată a celor-Valte incidente, citâză numai un exerâplu, care ne e mai 
familiar, ca să lăimurâscă ast-fel mai bine, evitând cuvântul cincident», 
strein vocabularului român, că incidentele se pot judeca separat de îond. 

Incidentele aşa dar cari se resolvă prin hotărâri definitive, se judecă - 
separat de iond, în deosebire de simplele măsuri de instrucţiune, cari 

fac obiectul hotărârilor .preparatâre. Că e aşa, resultă- până la evidenţă 

şi din art. 323 proc. civilă, care e ast-iel conceput: . . | 

«In contra hotărârilor preparaldre nu se pote iorma apel de cât. 

o dată cu hotărârea asupra fondului». | - 

Ei bine, hotărârile provisorii și cele. incidentale nu sunt hotărâri 

preparatâre...In zadar se invâcă în sprijinirea părerei opusă că art. 323 

citat nu coprinde adaosul, care se găsesce în art. 307 corespunqător al 

legei geneveze, care sună. astiel: <ă moins que les dites ordonnances 

padmissent une esptce de preuve 'oi dinstruction dans un cas ou la 

loi Paurait interdit>. - 

__ Ideea, ce o exprimă adaosul de care e vorba aici, departe de a îi 

- înlăturată de legiuitorul nostru, e din contra anume constinţită de art. 

159 al procedurei nâstre civile, care după ce arată ce trebue să înţe- 

legem sub cuvântul «hotărâri preparatâre», adaogă: «dacă t6te acestea 

sunt iolositâre adevărului şi permise de lege». Pe art. 159 şi 160 proc. 

civilă în adevăr trebue să punem greutatea hotărâtâre în acestă materie, 

“Art. 323 proc. civilă își are de sigur isvorul s&ii în legea din 3. . 

brumaire an ÎI], dar: cu deosebire esenţială că el se l6gă cu art. 159 şi 

160 ale procedurei n6stre civile, corespundătore cu art. 150 şi 151 proc. 

geneveză, articole cari lipsesc în legea din 3, brumaire an ||. 

Unde în adevăr înţelesul art. 6 al legei din 3 brumaire, an Il, nu... 

se. vede nicăeri precisat, de unde urmeză, cum observă Boitard, că sub - 

cuvântul «preparatâre> legea din 3 brumaire an Il pare a înțelege tte 

hotărârile d'avant faire droit, t6te hotărârile, îie provisorii, îie preparatbre, 

fie chiar interlocutorii, articolul nostru 323 corespundător se combină, 

din contră, cu art. 159 şi 160 proc. civilă (coniorm art..150 și 151 gene- 

veze), cari ru 'ne lasă nici o îndoială că-sub cuvântul <preparătâre» 

legiuitorul nostru nu înțelege de cât hotărârile preparatore şi hotărârile 

interlocutorii simple. : . a. 

Iată, în adevăr, ce hotărăsce art. 159 citat: 

«In tâte causele în cari fondul procesului nu se pâte judeca îndată, 

- judecătorii pot să ordone întrun mod preparator şi probator, verificarea . 

scripturelor, cercetări prin martori, mergeri la faţa locului, raporturi de 

experţi, interogatoriul părţilor, şi ori-ce alte operaţiuni preliminare, dacă 

+6te acestea sunt: folositâre pentru descoperirea adevăralui și permise 

de lege». | o - . 

Hotărârea” preparatâre prin urmare, în deosebire de hotărârea defi- 

nitivă, pregătesce numai judecarea fondului, ordonă măsuri tinqând a: 

descoperi adevărul, a limpezi o cestiune de fond. Hotărârile provisorii 

şi cele incidentale ordonă ele întrun mod preparatoriii operaţiuni pre- 

liminare privitâre la iondul procesului, ca să-le putem pune pe o linie 

cu hotărârile preparatâre ? . . a : -
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Contrariul este adevărat. Hotărârile provisorii tind, nu a pregăti 
judecarea fondului, ci a asigura pe părţi în cursul procesului. Ilotărârile 
incidentale ai de asemenea de obiect casuri cari nu so legă cu fondul 
(de exemplu -competența) şi judecă definitiv, Și nu numai întrun mod preparator, o cestiune de drept sai de formă, 

„. Aceea ce cCaracterisâză mai apoi esenţial hotărârile preparatâre, esta că ele nu legă pe judecător. «Judecătorii, spune art. 160 proc. civilă, nu sunt legaţi, prin ordonanţele preparatâre sau prin consecuenţele lor, afară de ceea-ce se dice pentru jurămîntul judiciar delerit unoi părţi». „Hotărârile provisorii și cele incidentale ai, din contră, cum vom demonstra îndată, autoritatea lucrului judecat. Nu le putem prin urmare număra printre hotărârile preparatâre, ” Spiritul legei e de acord cu textele legei aşa înțelese. Ca să aflim spiritul legiuitorului nostru, trebue. neapărat, expunerea de motive a legi n6stre îiind mută asupra acestui punct, să recurgem la expunerea de motive a legei geneveze. Iacă cum ne explică Bellot, în expunerea sa de motive asupra procedurei geneveze, origina și insemnătatea art. 307, corespundător:cu art. 323 al procedurei n6stre civile : «Noi am păstrat, dice el, disposiţiunea introdusă prin, legea din 3 brumaire, an II, care nu admite apelul în contra ordonanţei preparatsre de cât odată „Cu hotărârea definitivă (art. 307). In minut ce ordonanța preparatâre și consecuenţele. ei su legă pe judecitor, admiterea do îndată a apelului nu ar fi fost de cât o măsură Străgănitâre, impovărătâre, netrebnică» 1), . ” SR Ideea dar, „de care Sa călăuzit legiuitorul nostru, este acesta. O hotărâre care legă pe judecător trebue să [ie de îndată apelabilă, în deosebire de o hotărâre care nu e obligatorie pentru judecător, în contra căreia apelul nu trebue admis de cât odată cu hotărârea finală, o stră- gănire absolut neiolositâre fiind : de temut în casul al doilea, nu însă în cel: d'intâi,. . i : 
hotă potărările provisorii și cele incidentale. treceaii la Romani drept tări delinitive. Ne reterim în acâstă privire la cele dise mai sus. ar, Chiar de ar fi adevărat aceea ce Susţin unii 2), că Romanii priveau . . , Lu ” 

- 1) Bello; vi 2 Genăve, suivi. de b 
ciiunga a dota. Voce dure civile du canton de Gentve, suivi. de P'expos€ de moti/s )A4. 0. Șendrea, Curs de Procedură civilă, Ă iscută i 

2) 4 e ] 
ag. 1120, discută hestiunea 

nu pu raționeză în chipul următor: <Dacă sentinţele” rinite pot fi spa apel sad 
, ât ele nu desinvestese tribunalul, este o dificultate: ca hotărârit asupra fon- asenurae, (robul să mara că ele pot Îi apelate separat și imediat, dar de vreme ce prin: pronunțarea lor, întru atât ar lea dul Erogesulul şi tribunalul nu s'a desinvestit 

de judecata acelet afacâui că ! a O-hotărăre care să'1 desinvestâscă 
ac „tacerii, căci tribunalul pote î d, resbinni : provicoţi misă, brin nterocudtorite. "ot Pe în Tond recunosc ară edi Ea “ doră şi ele interlobuie le, Separat (0p. cit, pag. 711). Di ce ? Hotărârile provisorit sunt tribunalele pot în hotără A acest inteles că nu pun un capăt procesului întreg, și prin hotărârea provisorie. Canal, Să dar pei noeaa E căesorie, de și ea. a fost admisă 

doială , . - _ raţiunea de a i i td . 
ă Considerâţiunea următore: Hotărârile provisoril şi “ecide inciaerărătâre Doi acute 7
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hotărârile incidentale (prejudiciale) ca hotărâri înterlocutoriă, ce ar urma. 
de aci ? Ca să aflăm dacă o hotărâre e de îndată apelabilă, trebue, după 
prescripţiunea. categorică a art. 160 proc. civilă, să cercetăm, nu cum o 
numiaii Romanii, ci dacă ea, după principiile dreptului, legă saii nu pe 
“judecător. 

Cestiunea cari anume hotărâri d'avant faire droit sunt a se con- 
sidera ca hotărâri preparatâre în înțelesul art. 323 proc. civilă, 16te sati 

_numâi unele şi cari anume, se l6gă, cum ne-o spune lămurit art. 160 
proc. civilă, cu cestiunea care anume hotărâri d'avant faire droit pot 
dobândi puterea de lucru judecat, Cum să deosebim hotărârile davant 
jaire droit, cari l6gă pe judecător, de acele cari nu-sunt obligatorii pentru 

„judecător?. ” 
Art. 1201 codul civil, care regul6ză autoritatea lucrului judecat, 

ennsfiinţesce tradiţiunea.: Cari hotărâri pot. dobândi din punctul de vedere” 
al tradiţiunei puterea lucrului judecat? L. 1. Dig., de re judicata, 42,1 
(conform L. 1 Basil., de re judicata, 9, 3) ne dă definiţiunea următâre: 
Res judicula dicilur, quae finem controversiarum pronuntialione judi- 
cis accepil, quod vel condeninatione, vel absolutione contingil. | 

Criteriul dar de deosebire este acesta. Sa hotărât un punct con- 
jestat (controversia)? Există autoritatea lucrului judecat. Hotărârea decide 
ea un punct necontestat? Nu pâte să fie vorba de puterea lucrului 
judecat. Există. o contestaţiune, o desbatere .contradictorie ? Iată intre- 
barea. Puţin importă de altminteri dacă contestaţiunea tinde la-o con- 
demnare primitâre de execuţiune saii nu, dacă ea pârlă asupra causei 
întregi saii numai asupra unui incident. Punctul contestat totuși nu trebue 
să îie o simplă măsură de instrucțiune permisă de: lege. . 

, O hotărâre, care: ordonă o măsură de înstrucțiune, însă contestată 
între părţi, este ea o hotărâre preparatâre, care nu l6gă pe judecător, 

separat, de dre-ce ele legă pe judecător (arg. art. 160 proc. civilă). După ce s'a statuat 
prin o hotărâre incidentală că dovada cu martori e admisibilă, tribunalul nu pote în 
fond să respingă cererea, dicând că dovada cu martori e neadmisibilă, de şi ca a fost . 
admisă prin interlocutoriii. A. C, Șendrea susţine, nesprijinit pe nici o dovadă, con- 
trariul. Desvoltările ce vor urma în text vor dovedi netemeinicia acestei păreri. Ort-cum - 
ar fi, jurisconsultul A. Q. Sendrea a pus chestiunea pe adevăratul el tărâm, admițând 
că hotărârile, cari lgă pe judecător, se pot apela separat. Dar, dacă trecem de la 
teorie la jurisprudenţa n6stră, întâmpinăm - o altă ordine de.,idel. Hotărârea dată de 
„curând în secţiunt-unite (V, Dreptul, No. 29, din 1890) face pomelnicul deosebirilor 
„car! despart textele lege! române de acele ale legei geneveze, crede că art. 316 proc. 

civilă exclude apelabilitatea separată a hotărârilor încidentale, pentru că el, în deose- 
bire de art. 303 genevez, vorbesce numa! de «cause» şi nu şi de cincideate», aceea ce 
e o greşală vădită, cuvântul «causă> fiind mal coprindător şi implicând idea de inci- 
dent, argumentâză apol a cantrario din articolul 335 procedura civ., uitând că argu- 
mentul.a contrario nu e permis de cât dacă întrebuințându-!l ne întârcem la dreptul 
comun, aceea ce nu este în casul nostru, argumentul a contrario, ce se invâcă, tinqând, 
din contră, a restringe dreptul comun, adică dreptul de apărare, dreptul de apel al 
“părţilor prigonitâre, şi omite de a pune chestiunea pe adevăratul el! tărâm, nu citeză 
adică art. 159 și 160 proc. civilă, nu atinge nic! cu o iolă chestiunea hotărâtore dacă 
hotărârile incidentale l€gă sai nu pe judecător. Teoria jurisprudenţei are de sigur şi 
cu drept cuvânt o greutate de o mie de ori mai mare de cât o părere isolată, care .. 
însemnEză puţin. -Dar credem că analisarea argumentelor invocate -de jurisprudenţă, 

departe de a fi un lucru de prisos, pote, din contră, să profite adevărului, căruia 
“suntem datori cu toţii să-I plătim tributul nostru. Părerea mea pote să fie greşită, dar, 

chiar greşită fiind, să nu se uite că orl-ce erdre coprinde şi o parte de adevăr. 

»



90 : so - ALEXANDRU DEGRE 

saii o hotărâre definitivă şi obligatorie pentru judecător ? Trebue să deo- 
sebim. Contestaţiunea .are ea de obiect o misură de instrucţiune permisă 
de lege? Hotărârea, cu t6tă contestaţiunea făcută, rămâne o hotărâre 
-preparatorie (adică un interlocutoriii simplu) în înţelesul art, 199 proc. 
civilă, de 6re-ce e vorba de o simplă măsură de instrucţiune. : 

Nu este tot aşa în casul când contestaţiunea e privitâre la o măsură 
de instrucţiune oprită. de. lege.. Art. 159 proc. civilă hotărăsce în adestr 
că o hotărâre trece drept o hotărâre preparatâre, dacă măsurile de instrue- 
țiune ce le-ordonă ea, sunt permise de lege. Ilotărârea așa dar, care 
decide că dovada cu martori este sai nu admisibilă, e o hotărâre defi- 
nitivă, care legă pe judecător. i 

Trecem la o altă ordine de idei. Hotărârile provisorii cari l6ză pe 
„judecător, dobândesc ele adică autoritatea lucrului judecat ? Hotărârile 

provisorii, de exemplu acelea .cari încuviinț6ză o pensiune alimentară, pot 
îi modificate, alimentele variând după trebuinţa acelor cari le reclamă și 
după starea aceluia care e dator Să le întâmpine (art. 190 cod. cisi]) În înţelesul acesta ele nu pot dobândi puterea de lucru judecat. 

Hotărârile provisorii totuși se pot de îndată executa. Densele dai părţei care le-a dobândit dreptul de a urmări execuţiunea lor şi, sub „acest raport, ele sunt primildre de a trece în pulere de lucru judecal; dar, cum hotărârea nu, e de cât provisorie, ea pâte-să fie desbatulă și revocată la siirşitul procesului -în principal2).: Acâsta decide cestiunea ; - hotărârile. provisorii legă pe judecător, ele sunt deci definitive și de, îndală apelabile. a 

. 
? 

Art. 129 proc. civilă nu coprinde o enumărare complectă a mâsu- relor provisorij, Hotărârea de exemplu care, într'o instanță de divorț, fixeză reședința provisorie a femeei sai paza copiilor (art. 249 și 259 codul civil) e fără îndoială o hotărâre provisorie primitâre de execuţiune, e ȘI ea nu intră în termenii art, 199 citat. Resultă în adevăr din art 156: combinat „Cu art. 129 proc. civilă că judecătorii pot ordona execu-" „_tarea provisorie în t6te casurile de pericol în Întârdiere, . - Hotărârile incidentale sunt “ele obligatorii pentru judecător, adică dobândesc ele autoritatea lucrului judecat ? Toţi autorii recunosc că o ' decisiune are. autoritatea lucrului judecat, fără . deosebire daca „punctul litigios, asupra căruia s'a statuat, a fost Supus justiţiei pe cale principală sau incidentală, destul numai ca-hotărârea să se îi dat după - conclusiu- nile luate de Părţi 2). Există o controversă ?: Hotărârea, care o judecă are puterea lucrului judecat, fără deosebire dacă controversa de care e Sat ca et pi Pusă judecăţei. pe cale principală Sai incidentală, ca cerere 
de! Hotărârile incidentale sunt acele cari: pentru Jamu acareia „ațâenă S6rta procesului- principal. Câte-va exemple 

- Maternitatea ; comoştenitorul e je E cae i S e io arirea 

în natură & d pcomOsteni! , contra căruia se urmăresce împărțirea nui nemișcător dependent de moștenire 'opune că nemișcă- 

e 2 Tombiare To cir ve vatiaite, des obligations, V, art. 1351, No. 11, Ş 709, pag. 571, text şi nota 91. "Laiirent, o it "33; 
de Code Napolton, XXX, No._293,. 1 09. Ci, XX, No. 33; Demolombe, Cours 

e 

N 

“ 

1351, No. 31; Aubry et Rau,: op. cit, VII - 

judecă o cestiune prealabilă, :
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torul nu e comod de împărţit (art::736 cod. civ.); datornicul tras în 
judecată pontru plata datoriei, cere un termen de graţie. Maternitatea, 
divisibilitatea comodă a nemişcătorului, termenul de graţie, sunt cestiuni 
prejudiciale, căci de la soluţiunea lor atârnă soluțiunea cestiunei, dacă: 
acţiunea în alimente e întemeiată, dacă nemişcătorul este a se împărți 

în natură saii a se vinde'la. licitaţiune, dacă cererea în plata datoriei 

este a se respinge quant & present. - o - 
O dată stabilit că hotărârile provizorii și cele incidentale legă pe 

judecător, conclusiunea neapărată decurgând de aci este că art. 323, pr. -: 
'civ, care nu admite apelul separat în contra hotărârilor preparatâre, nu |, 

le 'e aplicabi). Sub cuvântul <preparatâre», art, 323 înţelege numai hotă- 

rârile preparatâre şi hotărârile interlocutorii simple. Dânsul se reapropie . 

ast-iel de art. 88 al legei pentru înființarea Curţei de -casaţiune: din 24 
Ianuarie 1861, A A - 

- “Tată în adevăr ce dispune art. 38 citat, alin. II: Na 
«Curtea de casaţiuns nu pâte primi cereri-în casaţiune de cât în 

contra, hotărârilor judecătoresci definitive, iar nu... în contra hotărârilor 

pregătitâre 'şi desluşit6re' (jugements preparatoires et. interlocutoires), căci 

casarea acestora nu se pote cere de cât după ce sa dat hotărârea defi- 

_nitivă în lond a acelei pricini». 
Regula înscrisă în legea din 3 brumaire an II, e precum vedem, 

constinţită de legea n6stră in ceea ce privesce apelul (art. 323, pr. civ.), 

cât şi în aceea ce se atinge de recursul în casaţiune (art. 38 citat). Re- 

gula- de care e vorba sa modificat, din contră, prin art, 451 al. proce- 

durei „civile “îranceze, în ceea ce privesce apelul, statuându-se că hotărârile: 

interlocutorii se pot apela înainte de hotăfârea definitivă. Intrebarea, este 

dacă art. 451 proc. civ. franceză, a lăsat în picidre principiul contrarii al - 

legei din 3 brumaire, an. ÎI, în ceea ce privesce recursul în casațiune 2 

Curtea supremă îranceză răspunde. că legea din 3 brumaire, an. II, 

modificată în materie de apel, nu e abrogată în'ceea ce privesce recursul 

în casaţiune. Ilotărările interlocutorii nu se pot ataca pe calea recur- 

sului în-casățiune înainte de hotărârea definitivă, Prin cuvântul <prepa- 

ratâre» însă legea. din 3 brumaire, an. |," înţelege ea tâte hotărârile 

d'avant |aire droit. prin urmare şi hotărârile interlocutorie vim defini- . 

tivae habentes ? Să cercetăm, — 

| Chauvau- Carr€ ne spune că Curtea supremă franceză declară n 

unele casur recursul în casaţiune în contra hotărârilor . interlocutorii 

- admisibil înainte de hotărârea . definitivă, în altele nu, aceea ce, adaogă 

„acelaşi autor, nu-e o contradicere, fiind vorba în speciel& în cari s'a 

admis. recursul, de hotărâri definitive, cari nu sunt interlocutorii de cât 

în acest înţeles, că ele nu pun un capăt procesului întreg), -: - 

"Dacă legea din 3 brumaire, an. II, câre exclude apelul şi dar și 

recursul în casaţiune în contra botărârilor. preparatâre înainte de hotă- 

rârea definitivă, fără să lămurâscă cari hotărâri sunt a se considera ca 

hotărâră preparatâre, ne duce la acestă. soluţiune, nu este Gre temerar 

să susţinem în contra -evidenţei, adică în contradicere cu disposiţiunile 

7 

  

1) Chauveau-Carre, Procedure civile, IV, quest, 1628 bis, pag. 97 şi 98 şi 

quest. 1630, pag. 104—105. E | Ma -
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precise coprinse în art: 159 şi 160 ale procedurei n6stre civile, care ne 
arată 'aşa de lămurit semnele caracteristice prin cari se deosibese hotă- 
'rârile preparatâre de. cele definitive, că hotărârile provizorii și cele inci- 
dentale, cari, precum demonstrarăm mai sus, legă pe judecător, sunt 
totuşi a se considera ca hotărâri. preparatâre şi dar ca neprimitâre de 

„ „apel şi de recurs.-în casaţiune înainte de hotărârea definitivă ? . 
Trebue.să resumăm în fine t6tă acâstă discuţiune. Tradiţiunea țărei, 

textele legei, spiritul legiuitorului, principiile cari cârmuese autoritatea 
lucrului judecat, t6te elementele cari ne pot vesti, destăinui, da pe îață 
adev6rata voinţă a legiuitorului, ne duc la soluțiunea că hotărârile pro- 
vizorii, cari sunt executorii prin provisiuae, ai sub acest raport autori- 
tatea lucrului judacat şi că aceea ce se judecă pe cale incidentală, după 

“conelusiunile formale luare da părţi, are efectul lucrului judecat ca aceea 
ce se hotărăsca pe cale principală ; de unde urmeză cu necesitate că hotă- 
rârile provizorii și cele incidentale. cad sub  aplicăţiunea, nu a art, 323 
proc. civ., care are în vedere hotărârile: preparatâre, ci a art. 316 pr. 
civ., care, stabilind ragula materiei, supune de indată apelului ori-ce 

_ hotărâre a primei instanţe, fără deosebire dacă ea portă asupra causa 
întregi sai numai asupra unui incident. . 

Soluţiunea acâsta e cu atât mai plausibilă cu cât ea preintâmpină 
multe neajunsuri. A- dice că râul resu'tând dia excluderea apelului în coatra hntărârilor premergătâre (d'avant faire droit) e malt mai mic de cât acala p3 care îl nasce sistemul contrarii, care dă ps mâna părților mijlocul de a străgăni judecata, suspendând prin fie-care apel ce s'ar face. resolvarea definitivă a- procesuiui, este a se contunda două ordine de idei esențial deosebite. 
„... Apelul separat de fond în contra Hotărârilor preparaldre e, Îără - îndoială, străgănitor, impovărător, netfolositor,-aceea ce a făcut po legiuitor să nu-l admită (art. 323 pr. civ.), hotărârile preparatâre nejudecând definitiv |, punctul pe care-l ating ele, țelul lor nefiind de cât dea pregăti judecarea fondului, pregătire care nu l6gă pe judecător. aversul însă este adevârat când e vorba de apelabilitatea hotărârilor incidentale. Neadmitereu ape- lului separat în. contra hotărârilor incidentale ar da loc la străgăniri, la cheltueli zadarnice, la învăluiri de procedură de nesulerit. a Iată în adevăr o cestiune prealabilă care, hotărâtă fiind în favorea ? a 

- . - 
-mea, mar scăpa de îndată de procesul vexatorii ce mi'l face adversarul - moi. Ia apel isbutese să restorn hotărârea tribunalului de prima instanţă re resolvă incidentul în nstavârea mea. Ce-'mi iolosesce însă acâsta ? Hotărârea nedrâptă a tribunalului nefiind apelabilă inainte de hotărârea asupra fondului, învăluirile d ! de timp. SR . procodu Câte-va example; ca să facem lucrul pipăibil. Mama de la care să 2 tăgăduesce maternitatea. Reclamantul propune dove- , £ posesiunea de stat, aceea ce pârita respinge, mater- nitatea neputendu-se dovedi prin posesiunea de stat. Hotărârsa primei 

ră m'aui ruinat. pâte în intervalul 
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descă in apel o hotărâre în înțelesul că maternitatea nu se pâle proba 
prin posesiunea de stat, va avea câştig de causă, dar după cea îost 
necăjită, batjocorită, rănită până in adâncul înimei de crudul ei adversar ! 

Intro instanţă apoi de împărţelă se hotărăsce, să presupunem, în 
contra adevărului, că un nemişcător dependent de moştenire nu e comod 
de împărţit. Hotărârea acesta nu se pote ea apela de cât tota lite finila ? 
Nemişcătorul litigios se va vinde definitiv unui al treilea, care oieră preţul. 
cel: mai mare. Aşa fiind, în zadar voi mai stărui să se hotărască în apel 
că nemișcătorul litigios e comod de împărţit. Apelul mei ar îi un apel 

ilusoriă, o ficţiune, o armătură de paradă. - a 

Nu putem să admitem că un legiuitor aşa de practic și înţelept ca 

B. Boerescu să fi gândit să consfinţescă o teorie, care duce la urmări 

aşa de jignitre. A presupune, contrarii textelor legei, că legiuitorul a 

înțeles să-şi însușâscă o soluţiune, care ride. de 't6te principiile, de tre-. 

buinţele vieţei reale, de echitate, est6 a se nesocoti adevărul elementar 

că ori-ce legiuitor trebue presupus înţelept: : . a ” E 

„Să nu se dică că, iâcându-se pentru fie-care incident un proces deosebit 

pe cale principală, sar. evita. tote neajunsurile aci semnalate. Din contră, 

„urmând ast-iel, am cădea negreşit din Scylla în -Charibdis. Ordinea juris-: 

dicţiunilor, interesul evitărei cheltuelelor și învăluirilor de procedură, nece- | 

sitatea” de a se împedica contrarietatea de hotărâri, iată atâtea conside- - 

raţiuni puternice, cari impun legiuitorului, din contră, să supună cestiunea 

prejudiciară şi cea principală aceleaşi „proceduri din . causa “conemxităței, 

care le unesce pe amândouă. >. , - ă 

_Un ultim punet.mai rămâne de lămurit. Art. 835. proc. civilă, care 

permite judecarea separată a cestiunei de necompetenţă, vorbesce în 

“general de casul «când apelul a lost asupra cestiuneă de necompelență>, 

fară să deosibâscă dacă excepţiunea de necompetenţă a îost admisă sai 

respinsă: Resultă din sistemul întreg al-legei n6stre că judecarea sepa- . 

rată a cestiunei de necompetenţă e admisibilă și întrun cas și întraltul. . 

Intradevăr, după art. 6 proc. civilă şi după art. 524 proc. criminală 

“hotărârea dată asupra cestiunei de necompetenţă e supusă apelului, primită 

- sati respinsă de ar îi excepţiunea de necompetenţă, -. | | 

"+ Judecătorul, care respinge excepţiunea de necompstenţă, decla- . 

rându-se competent, nu 'e dessaisi, jurisdicţiunea introdusă în instanţă 

rămâne încă pendentă ; hotărârea sa totuşi e apelabilă înainte de hotă- 

rârea asupra fondului. Cestiunea prin urmare dacă judecătorul prin hotă- : 

„rârea ce a pronunţato, se găsesce sai nu dessaisi, nu are nimic a face 

cu problemul de a se sci cari anume hotărâri sunt de îndată apelabile. 

Art. 335 citat Sar lovi în adevăr în cap cu art. 316, 323, 159 și: 

160 proc. civilă, dacă “i-am atribui un alt înţeles. Din combinaţiunea . 

“acestor texte reese până la evidenţă că avem să ne conducem. de cri-: 

teriul următor ca să deosebim hotărârile. de îndată apelabile de acele cari 

nu sunt apelabile de cât odată cu hotărârea asupra fondului. Hotărârea 

decide ea, după desbatere contradictorie,-un punct contestat între părţi ? 

Calea apelului e 'de îndată deschisă. Hotărârea atinge. ea, din contră, un 

- punct” necontestat - între părţi, saii ordonă ea o măsură de instrucţiune 

permisă de lege ? 'Apelabilitatea ei separată e exclusă. 

Aşa fiind, e clar că hotărârea dată asupra cestiunei de competență
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e de îndată apelabilă nu numai când se tăgăduesce judecătorului com- 
petenţa cu privire la întrega causă, dar şi când se susține că dânsul e 
necompetent să judece-un încident al procesului. Judecătorul de plasă e 
"'necompetent ralione materiae .să judece cestiunea_incidentală de pro- 
prietate în materie posesoriă. Iacidentele civile es din competenţa Curţei 

„de compturi. În asemenea. cas judecătorul suspendă procesul până la “ judecarea incidentului din partea instanţei competente. La 
+ Există aci. o hotărâre preparatbre, o simplă amânare? Câtuși de 

puţin. Hotărârea care admite, după desbatere contradictorie, că un înci- . 
dent_e de competenţa: unei alte instanțe, e o hotărâră definitivă. Chau- 
vau “sur Carre face în-acestă privinţă deosebirea. următre” sati hotă- 
“Târea care ordonă amânarea ocasionză o vătămare nereparabilă, judecă 
definitiv un punct. litigios, termină o contestaţiune, şi atunci ea e defi- 
nilivă, se pole iace .apel în contră-i înainte de hotărârea asupra iondu- 

„ui; saă se mărginesce ea a pune causa în stare-de-a fi judecată, şi 
atunci ea e pur şi simplu preparatâre 1). - - 

Incidentele civile nu 'es sub codul nostru de comerciii actual din 
cercul competenţei judecătorului comercial. Art. 884 al legiuirei n6stre 
comerciale în vig6re in adevăr, în deosebire de art. 875 corespundător 
codului comercial italian (compară art.. 21 al vechei nostre proceduri 
comerciale), care ordonă trămiterea înaintea tribunalului civil competent „a incidentului de_îals (art. 406 proc. civilă italiană) şi a incidentului privitor. la calitatea de moștenitor (art. 869 codul comercial italian) „ hotărăsce : ” 

«Dacă înaintea unui tribunal comeșcial se ridică un incident civil, același tribunal ests competent a Statua și asupra incidentului, afară da casul când contestaţiunea incidentă ar puria asupra filiațiunei, asupra calilăței de erede sai asupra. unui drept, de - proprietate sai servitute „imobiliară. In aceste casuri, tribunalul comercial va trămite pe părţi „pentru. judecarea incidentului înaintea tribunalului . civil competeni, sai îl va judeca însuși fără - asistența membrilor comerciali, dacă e de competența tribunalului civil local». .. .- Sa Inovaţiunea acesta! e ierte. înţelâptă: In adavâe, intrebă Boitard, „Pentru ce tribunalul civil, judecând comercialmente, să se desesiseze ca tribunal comercial, să trimită incidentul tot, dinaintea sa ca să-l judeca ca tribunal civil? Nu este acesta o procedare neutilă, o absurditate ? Nimic 'dar mai simplu de cât ca judecătorii civili, cari ai să hotărască o afacere comercială şi dinaintea cărora se ridică un incident civil, să sta- tueze îndată şi fără trimitere asupra incidentului 2), - „___ Tribunalul comercial fiind ast-iel în drept civile, destul. numai că în casurile anume prevădute de art. 884 citat să nu usiste membrii comerciali, iasăş "de pe urmă casuri nu mai are de cât o însemnătate minimă. Art. SS alin. IL dispane prin urmare : «Incheerea prin care tribunalul comercial 

DD Chauvau Carre, op. cit, IV quest 1622 2 
„Cha € . . pag. 92—93, 2) Boitard, op. cit., a noua ediţiune, I, No. 656 No. 654. -- 
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trimite la un alt tribunal sai reţine judecarea incidentului nu este - 
supusă apelului sait recursului de cât o dată cu hotărârea asupra îon- 
dului». Excepţiunea acâsta confirmă regula în casurile neexceptate.. 

“ (Dreplul, 1890). , e - 

DP : — 

“Hotărâri incidentale. — Dacă pot fi “atacate cu recurs înainte. de judecarea ton- 
dului. — Neadmisibilitate. — Aplicarea regulei în materie penală. -: > 

(Cas.. 11, 8 Febr. 189). : - “ 
N ” - E 

Hotărârile date asupra unor măsuri de instucţiune nu pot'îi atacate - 
cu recurs inainte de judecarea iondului. Numai hotărârile date asupra com- -, 
pelinţei pot fi atacate deosebit de acelea asupra îondului. o Si 

Acestă regulă -se. aplică şi în materie penală. 

_ Curtea deliberând, po ea - | 
Avend: în vedere că prin decisia Curţei de apel supusă recursului, se constată, 

că, înainte de a se asculta conclusiile părțel- civile şi rechisitorul representatului minis- . 
terului public, inculpata Lea lacobsohn, -a cerut amânarea judecăței penale pentru a 
chema la interogator pe 1. Ch. Daniel ca să mărturisescă dacă nn s'a înțeles cu incul- 
pata Lea Iacobsohn a'i plăti suma -de 200.000 lei ca despăgubiri pentru atingerea on6-: _- 
rel, saă spre a se suspenda şi trimite pe părți inaintea jurisdicției civile spre a dosedi ” 
după reguleie dreptului civil existenţa acelei convenţii; ! 

Avend în. vedere că Curtea -de apel prin decisiunea. supusă recursului, susține. . 

că e vorba de un delict de extorsiune ce se impulă Leei lacobsohn, prevădut-de art, 334 - 

Cod. pen.. că acest-delict nu există în vre-o convenţie or în violarea unul contract 

şi de aceea n'are a se suspenda exerciţiul acţiunei publice pentru stabilirea unel 

conveţiuni civile, care nici nu constitue an element al acelui delici, că existenţa . acelei 

convenţiii nu se pote dovedi de cât prin probă scrisă sai printr'un început „de probă 

scrisă, nu însă prin mărturisirea părţel lezate, fie simplă, fie confirmată prin jurământ, 

fiind-că în materie represivă certitudinea morală a judecătorului nu e supusă, voințe! . 

mărturisirilor saii declaraţiilor părţel vătămate, judecătorul fiind cu totul suveran în'apre- A - 

zierea sa; E . , a 
„Că mărturisirea părțel civile neputând fi luată în consideraţie de cât ca informa- 

țiune şi nici cum ca probă, chemarea la interogator e inutilă, iar, proba testimonială 

o admite ca utilă; r e a 
Considerând că Curtea de apel, ca instanță corecțională, având a judeca faptul 

de extorsiune prevEdut de art. 334. cod. pen. şi imputat recurentel,-prin decisia supusă 

recursului, neadmiţându-se chemarea la interogatora părțercivile precum şi neadmiţându-se _ 

- suspendarea cauzei pentru trimitere la jurisdicţiunea civilă ca să judece existenţa unei 

„convenţii, acâslă decisie pote fi susceptibilă- de .recurs;. DI 

„Că se susţine că  decisia ar fi definitivă saii că prin neadmitera ' incidentului 

Sar prejudeca judecata fondului şi că de accea calea recursului ar trebui-a remedia; 

2 Considerând că înainte de a se pune îu lucrare proc. civ; prin legea Curţel de. 

casaţie, art. 38, se declară că resursul nu se admite de câtiin contra hotărârilor 

definilive, înțelegând. prin hotărâri definitive precum le însuşesce alin.+2 al art. 38, 

în fine, acea hotărâre ce s'a dat în fond asupra acelei pricini, că nu se admite recursul 
nici contra hotărârilor nedesăvârşito încă, supuse raportului, nic! contra hotărârilor 
pregătitâre şi desluşitâre, înţelegendu-sa printvacâsta precum se indică prin lămurirea 
„din parantese, hotărârile preparatoril şi interlocutorii ; | 

Considerând că proc; civ..la ale cărei disposiţil avem a recurge şi în materie 
penală, în cât privesce cestiunea ce ne preocupă, “înlătură distingerea între hotărâri 

. preparatorii şi definitive, nu admite apelul contra orl-cărei fel de hotărâri prin care 
-S'ar fi admis saă respins orl-ce incident de: natură chiar a prejudeca fondul, de cât 
de o dată cu hotărârea asupra fondului ; SI | 

Că numai contra hotărâre! asupra competințel, se admite apelul deosebit de — 
hotărârea asupra fondului (conf.. art. 323, 324, 325, 335 şi 336 proced, civ. şi decis 
-Curţel de cas. No. 551 din 5 Septembrie 1890), că dar în. sensul proc. civ. nu sunt
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supuse apelului de cât hotărârile asupra competinței şi apol numa! hotărârile defi- 
ipi 3 --. N 

pitive 23 prin hotărâri definitive însă avem înțelege nu numa! hotărârea prin care s'a 
îudecat fondul, ci şi aceea prin care instanţa interidră şi-a declinat competința a judeca . 
pentru orl-ce motiv ar fi; Ă | „N , Ai 

Considerând că şi după proc. pen. recursul pentru”casare nu pote fi făcut în contra 
decisiunilor şi sentinţelor preparatori! şi de instrucţie. şi numal după darea celor defi- 
nitive decisi! saă sentinţe, dar decisiile şi sentințele asupra competințel sunt suscep- 
tibile Qe recurs la Curtea de casaţie precum declară art. 416 proc. pen, ust-fel că ace- 
leaşi regule sunt atât în materie de proc. civ, cât şi în materia de proc. pen.; , 

Considerând că prin decisia pronunțată de Curtea de apel, nu se admite nici 
amânarea pentru luarea interogatorului, nici suspendarea pentru trimiterea cause! la juris- 
dicţia civilă; DN ia ; - NE SI 

Că o asemenea decisie în sensul art. 416 proc. pen. nu este o decisie definitivă, 
„ci numa! o decisie preparatorie şi de instrucţi, că chiar dacă s'ar prejudeca întru 
ceva fondul prin decisia Curţel de apel, totuși recursul :nu pste fi admis nici după art. 
416 pr. pen. şi nici după art: 33. al legel constitutive, fiind-că calea recursului e cu 
totul înlăturată, hotărârea nu se pronunţă asupra fondului, întru cât nu e vorba de necom- 
petinţă şi întru cât nu se suspendă judecarea causel, . 

Că, aşa fiind, recursul are'a 'se respinge ca neadmisabil. . 
„Pentru aceste motive, respinge. 

Adnotaţiune. — Este. sait nu loc la apel sait recurs în casaţiune 
contra hotărârilor, cari orânduesc întrun chip preparator și probator o 
măsură de instrucţiune oprită de lege, cu. tâte că nu s'a dat încă hotă- 
rârea asupra fondului ?. . _ | - | 

7 Care “e criteriul pentru-a se deosebi hotărârile d'avant faire droit, 
îndată primitâre de apel saii recurs în casuţiune, de hotărârile pregătitore, 
în contra cărora nu se pâte îace apel de cât odată cu hotărârea asupra 
fondului? | ae II - 

„— „ Reese, răspundem, limpede şi lămurit din art. 160 din procedura 
„civilă, că o hotărâre cure legă pe judecător, e de îndată apelabilă, în - 
"deosebire de-o hotărâre pregătitore, care nu e supusă recursului de cât 
odată cu hotărârea asupra fondului. (art. 3283 proc. civ.). 
„„. „Care dar hotărâri aii de efect de a lega pe judecător? Fără îndo- 
ială acele cari, în lipsă de recurs pornit în contră-le, ar dobendi puterea 
de lucru judecat, adică acele cari, părţile fiind 'regulat citate, hotărăsc 
întrun îel sai într'altul, o controversă dedusă în instanță, 
__:. lată principiul. Există dar lucru judecat, Și hotărârea dată legă pe 
judecător, ori de câte ori judecata deslâgă după desbateri contradictorii, 
sai în lipsă, părţile fiind. regulat citate, un punct litigios, care însă nu 
trebue să fie o mesură de înslrucțiune permisă de lege. i . _* “Punctul controversat, dicem, nu trebue să fie o măsură de instruc- 
țiune permisă de lege. In adever, art. 159 din proc. civ. hotăr&sce că judecătorul pote să încuviinţeze ori-ce operaţiuni preliminare, dacă acestea sunt iolositâre şi permise de lege, iar art. 160 adaogă că judecătorul 
Nu e legat prin aceste ordonanţe preparatorii, îi | Firesc lucru. Dacă m&sura de instrucţiune de care e vorba e permisă de lege, judecătorul, consliințind'o, nu răpesce părţei un drept dobândit 
———————— 2 

1) Motivarea acâsta e diametral contrară teoriel de casaţie No. 12 din 21: Fehr, 1895 dată în secțiuni- câlă ? Trăim 6re în satul lut Cremene fără stăpânI? 

consfințită prin hotărârea Curţet 
unite (Bulei. p. 1438). Ce zăpă-    
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şi nu judecă nimic definitiv, fiind vorba numai de o măsură de instruc-. 
țiune, de inlorinaţiune, de pregătire a procesului. a 

Ce trebue insă să hotărâm când măsura de instrucţiune orânduită 
este oprită de lege, când adică, cu tot dreptul dobândit al părței, jude- 
cătorul recurge în contră-i la o.cercetare nelegală şi samavolnică, de 

exemplu când se încuviințză o dovadă cu martori în contragicere cu 

prescripțiunile legei? o . i 

Articolii 159 şi 160 din procedura civilă, cari se ocupă cu măsurile 

de instrucţiune permise de lege, nuşi mai aii de sigur aplicarea lor în 

asemenea, cas, şi trebue: deci să ne întârcem la regula generală de mai 

sus, după care ori-ce hotărâre, care taie o controversă, l&gă pe judecător. 

«En eftet,lămuresce Bellol, si le tribunal ini€rieur ordonait une preuve 

testimoniale pour une chose excâdant cent cinquante irancs, une vârifi- 

cation d'âeriture d'un acte authentique sans inscription de iaux, ou toute 

autre esp&ce de preuve ou d'instruction înterdite par la loi, nous autori- 

__sons Fappel immeâdiat de Pordonnaace preparatoire. Iei il devenait n6cessaire 

de prevenir, et Piniluence de la procâdure probatoire sur le iond, et les 

irais d'une opâration illegale> 1). - 
Presupunem acum că judecătorul respinge o măsură de instrucţiune 

sub cuvânt că e oprită de lege. Nasce întrebarea: partea, care crede, 

din contră. că măsura înlăturată e ertată de lege, are sai nu calea recur- 

sului, înainte de hotărârea asupra iondului ? 

Fâră îndoială că da. In adevăr, avem :a îace în asemenea cas cu o 

hotărâre dată asupra unui încideul, şi hotărârea Inaltei Curți No. 12 dată 

în secțuini unite la 21 Decembre 18952) constiinţesce principiul că sen- 

tințele asupra incidentelor sunt primitâre de a fi atacate cu apel inainte 

de a se pronunţa hotărârea asupra fondului. . 

Un exemplu pentru lămurirea lucrului, Stan fiind dat în judecată 

pentru că ar fi înșelat pe Bran, cere chemarea la interogatoriii a lui Pran, 

pentu ca. să stabilesă existența -unei tocmeli din care ar reeşi că toată 

pira de înşelăciune e stârnită fără temeiii, Sa a 

Judecătorul respinge însă cererea de chemare Ja interogatorii, pe 

motiv că interogatorul prevăzut de procedura civilă e 0, mesură de instrue- 

țiune oprită de procedura “penală 3), ştiut fiind” că judecătorul penal hu. 

-e competent să judece pe cale principală cestiuni civile, având căderea 

numai să hotărască incidentele civile pe cale accesorie ca simple cestiună 

de Japt*). | - N 
| E dna, horărârea Inaltei Curţei, pe care o publicăm adi, în loc să . 

hotărască că art. 227 urm. din proc. civ. nu se aplică în materie penală, 

dice că încheerea instanţei de fond, care înţelege lucrul ast-iel, ar îi dată 

asupra unei simple măsuri de instrucţiune şi nu ar fi prin urmare supusă 

recursului, înainte de hotărârea asupra fondului. - 

PI o 

1) V. Bellot, «Loi sur la procedure civile du canton de Gentre», seconde âdition | 

- pag, 299. - A 
- 2) Bulet. pag. 1438 urm. - E E , 

. -3) Presumţiunea consființită de art. 234 proc, civ. nu pote avea loc în materie 

“penală. E vădit lucrul acesta. N A : 

_4)V.F. Helie, «Trait6 de Yinstruction criminelle»> întâia ediţiune, VIU, p. 384—385,. 

- AI Degră, vol. Il. e e e - NE | 7
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Dar 6re așa să fie? Fără îndoială că nu. După art. 159 combinat 
cu art. 160 şi 324 din proc. civ. numai o hotărâre privitâre la o măsură 
de instrucțiune permisă de lege nu e primitore de apel de cât odată 
cu hotărârea asupra îondului, iar măsura .de instrucțiune de mai sus e 
oprită de lege. E NI “ RR 

Trecem acum la , altă ipotesă. Iată, presupunem, o măsură de 
instrucţiune care nu e & priori nici- permisă, nici oprită de lege, aşa de 
exemplu în casul când, pentru a se putea primi dovada cu martori, trebue 
să se hotărască, mai întâi, în fapt, dacă “există sai nu un început de 
dovadă scrisă. Ia E 
"Nici vorbă, de sigur, în asemenea cas, de o măsură. de instrucţiune 

permisă de lege, în înțelesul art. 159 pr. civ. Din contră, pentru a. se pulea 
„Orândui cercetarea cu martori, caută să 'se judece mai întâi o controversă 
prealabilă, o cestiune prejudicială, un punct incidental dela care atârnă totul. __ Ipotesa n6stră e deci străină articolelor 159 și 100 pr. civ, Hotă- „ rârea dar care qice că există sai nu un început de dovadă scrisă constitue puterea de lucru judecat, I6gă pe judecător,.e de îndată supusă apelului - Saii recursului în casaţiune, ne atârnat de hotărârea asupra fondului. - „ In adevtr, textele și principiele ne duc la acâstă deslegare : textele căci nu e vorba in casul de mai sus de o măsură 4 priori permisă de lege, în sensul art. 159.și 169 pr. civ. ; principiile, căci în regulă generală; ori-ce hotărâre asupra unui punct litigios între părţi l6gă pe judecător. Jurisprudenţa n6stră înţelege lucrul tot ast-iel, precum se vede din hotărârea Curţei de casaţie secţ. 1, No. 131 din 21 Octombre 1898, pe care am publicato tot. astă-di, cu tote că considerentele acestei hotărâri se plimbă prin văzduh, nu bat în ținte idea n6stră, și se rostesc codindu-se ast-iel : Să aa | 

. „“Având în vedere art. 160 pr. Civ., după caro judecătorii nu sunt legaţi prin hotărârile preparatorii şi pot reveni asupra lor; ! « Considerând că, deși termenii acestui art. sunt covârşiloră (sie!) totuși, după întrega economie a legislaţiunei n6stre civile (o asemenea | irasă evasivă nu e un argument !)), disposiţiunile' acestui art. nu se aplică... „veri de câte ori insţanţa de fond este chemată a se pronunţa asupra a însăși admisibilităței măsurei de instrucţiune de care este vorba». (Dreptul, 1899) 

  

„de forţă majoră arătate în art. 254 proc. civilă sai numai „după Cererea părţei interesate? Art. 254 urm. proc. civilă ŞI au ele aplicarea lor şi în materie de execuţiune | silită ? | | , Ori-ce teorie repausă pe fapte, care sunt o forță. mârtă pentru ideologi, dar la care caută pururea să ne reîntârcem, ca să avem t&rim solid sub picidrele n6stre. Interpretarea dogmatică, abstractă, întunecâsă - a legilor. e falsă și dânsa trebue să facă loc "unei interpretări naturale genetice, intuitive. Ideologul, care vorbesce un jargon neînțeles, nu se pote arăta alături cu medicul, -cu inginerul. Medicul. trece prin. clinică, 

4 -
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inginerul prin un atelier de' construcțiuni. Legistui-dar nu trebue să se 

oprâscă- la regula abstractă, ci să considere înainte de tâte praclica, 

care a născuto.  . .-: a | 

“Art, 254 urm. sunt întemeiate pe faptul întărit prin experienţă că 

arbitrarul cel mai sălbatic: se. lurișsză în templul justiţiei de câte ori 

- judecătorul nu ascultă pe amândouă părţile saii. nu le dă. ocasiunea să - 

facă _să fie ascultate. Audiatur el altera pars (Const. 3, codice, Quomodo 

et quando judex,.1,.43). Fărăo desbatere contradicttore, părţile fiind 

„regulat citate, causa rămâne înfăşărată întrun întuneric nepătruns: Pro- 

verbul gerrăan dice: «Mit dem Urtheil nicht eile, hăr' zuvor beide Theile>. 
„De aci vine că împregiurările arătate în art. 254 proc. civilă nu 

- opresc nici conclusiunile ministerului public, nici pronunțarea judecăţei, 

daca ele sai ivit. după terminarea pledărilor, sati după terminarea 

instrucţiunei scrise, când causa era a se judeca; fără .pledare (art. 255. 

_-proe. civilă). Suspensiunea are loc numai daca se întâmplă un eveniment 

care face ca partea să rămână absolut fără apărător aţă cu adversarul . 

ei. Pledările dar fiind terminate, suspensiunea nu are raţiune.de a îi: 

Art. 315 proc. civilă iranceză- consideră causa ca fiind în stare de. 

- a se judeca când  pledarea este numai începulă, aceea ce pare a îi o 

păcătuire în contra regulei că părţile trebue să aibă posibilitatea de a 

face “să fie ascultate până în capăt; dar neajunsurile resultând din apli- 

carea art. 345 citat nu sunt așa de mari cum s'ar crede la prima vedere. 

Ministerul avuaţilor. fiind obligatorii în Franţa, partea are pururea 

-un representant legal, care pâts şi trebue” să continue pledările începute. 

Inaintea tribunalelor” comerciale 1), 'unde.nu există avuaţi, se admite în . 

consecuenţă că causa este în stare de a se judeca abia după terminarea 

„ pledărilor. a Sa 

La prima vedere chiar ne putem încredința că teoria suspensiunei 

domnitâre în Franţă pornesce de la ideea că avuatul ia pururea locul 

“- părţei. Reclamantul trebue să-și constitue avuat par Peaploit n&me - 

de Vajournemeui. Pâritul trebue să facă același lucru dans les delais 

" de Vajournement. (art. 75 francez). Pâritul râiusând să constitue avuat - 

se pronunţă. o hotărâre în lipsă în contră-i, hotărâre care, în cas de: 

mârte;, interdicţiune, etc. a. celui “condemnat, irebue să fie înmânată 

moștenitorilor săi, representantului legal al interdisului, etc. Existând 

„ ast-lel o strajă neadormită, care apără energic interesele părţilor și după 

mortea, interdicţiunea lor, ete, sa hotărât că mortea „părței suspendă 

instanţa numai din momentul când mârtea sa încunosciințat celei-lalte 

părți (art. 314 irancez alin. I), și apoi că incapacitatea resultând din 

interdicţiune sai din încetarea iuncţiunilor în care o parte a procedat, 

chiar cunoscută fiind, nu -opresce continuarea judecăţei. (art. 345 irancez). 

Mortea, interdicţiunea, demisiunea, destituirea _avualului,- din contră, 

„suspendă judecată de drept și nu numai din momentul când aceste. 

împrejurări aii fost aduse la cunoscința adversarului (art. 344, alin: IL_ 

irancez). Textele. legei n6stre regulând suspensiunea sunt esenţial deose- 

bite de acele ale legei iranceze. Legea n6stră, în adevăr, în deosebire de 

  

1) Cnauveau-Car€, Lois de la Procâdure. civile, 9, pag. 540-—541, quest. 

1524 bis, . SC a a i i
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cea franceză, nu cunâsce așezământul avuaţilor; dânsa dispune dar că 
judecata se suspendă nu numai în cas de morte a părţei saiia Procu- 
ratorului ei, dar și în cas de interdicţiune saii de.încetarea tuncţiunilor, 
în virtutea cărora o parte să înfâţișeză (art. 254 citat), şi nu reproduce 
restricţiunea coprinsă în art. 344 irancez «postârieurement â li notifi- 
cation de la mort». E SE , | , 

Judecata dar.este ea de drept suspensă sub codul nostru după: 
realisarea ipotezelor prevădute de art. 254 citat, saii numai de la notifi- 
carea raorței, interdicţiunei, etc. ?1) Sistemul de epitropisire a părţilor: 
impricinate (ministerul obligatorii al avuaţilor) nefiind adoptat de legea 
nostră, și fiind admis că partea necitată inaintea instanţei de fond se 
pâte prevala de lipsa de citaţiune pentru prima 6ră în casaţiune, sare 
ja ochi că morlea părței trebue să suspende de "drept judecata, căci 
după încetarea din viaţă a părței, judecata trebue . să se continue cu 
moștenitorii ei, şi aceștia nefiind citați, se pot prevala de violarea art, 
254 şi urm. proc. civilă chiar pentru prima 6ră în casaţiune. Moşteni- 
torii n'aă fost apăraţi şi nici nu li sa dat ocasiunea să lacă să lie 
ascultați... | E | 

Trebue să facem sub acest raport o deosebire între mârtea părței 
saii a procuratorului ei şi cele-l'alte casuri de forță majoră arătate în 
art. 254 proc. civilă ? Evident .că nu. Să nu se dică „că cele-balte casuri 
Sunt saii trebue să fie cunoscute părţilor, iemeea măritată putend să 
însciințeze pe bărbatul săi despre procesul început înainte de căsătorie, 

„tutorul putând să aducă la -cunoscinţa - tutorului care-i succede. saii a minorului devenit major existenţa instanţei pendente. Adevărul este, din contră, că femeea nu 'are de loc experienţa aliacerilor, că vechiul tutor: pote să fie şi este. adesea în rivalitate cu: noul tutor sai cu minorul . 

  

1) D. SăndulescuaNănovenu, care nic! nu atinge măcar cestiunea n6siră, se ocupă cu o altă dificultate. Judecătorul pote el de la sine să pronunțe suspensiunea ? D. Săndulescn-Ninoveni admiţe mal întâi că hotărârea dată contra; non existente e nulă şi neavenită. Să presupunem acum că judecătorul Ia diua termenului  primesce o telegramă, aducendu-l la cunoscință mâitea uricia din părţi; nu p6le el, de la sine, din oficiu, să informeze despre acesta pe adversarul present în instanţă, şi, acesta " netăgăduind faptul, să pronunțe suspensiunea ? D. Săndulescu-Nănovenu răspunde că Suspensiunea nu se pâte pronunţa de. cât după cererea formală a litiganţilor. Dânsul vită că judecătorul nv pâte da o hotărare în lipsă, dacă citaţiunea este nulă (art. 152 proc. civilă), Judecătorul e dar ţinut să cerceteze din oficii, dacă citațiunea este saă nu mulă, şi o citaţiune dată uner persâne non existente e, precum recunâsce însuşi d. Săndulescu-Nănovdnu, o citațiune nulă şi neavenită. Dar mortea hefiind autentic con- statată, să se pronunţe totuşi suspensiunea ? In Yrancia, nu se cere înfăţişarea actului- autentic de incetare din viaţă, ajunge declaraţiunea avuatului, sub reserva  acţiunei în daune-interese în contra acesiul de-pe urmă, dacă declarațiunea sa a fost falşă tv. Chauveau-Carră, op. cit., TII, quest. 1280 bis) Comentariul d-lul Săndulesgu-Năno- vEnu, criticabil pote din punctul de vedere teorelic, este pentru mulţi de mare. folos din causa analisel experimentale coprinsă într'6nsul. Hotărârile jurisprudenţe! ort-cât de contragicătâre ar fi densele, constituesc dreptul nostru, nu ţesăturile “de păianjen ale şcâlei deductive, Teoria adevărală, în deosebire de cea păpăpălescă, se va. realisa atunci când vom trece de.la analisa experimentală Ja ta nici universităţile cele mal înaintate n'aă atins'o încă, L încercare se face pe noua cale rămâne necomplectă - asupra n6stră nu numai stafia, cu care ne-a speriat i tivă, cu ajutorul căreia sa făcut de secole educaţiu 

ucrul e de sigur greă şi orr-ce 
din causa: inrlurirel ce o are 

nea juridică a omenirel, 

sintesa experimentală, pe care - 

doica, dar şi greşita metodă deduc- .
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devenit major. Presupunerea dar că părţile: trebue să cunâscă cele-l'alte 
casuri de forță majoră e arbitrară, fiind în .contradicere cu faptele. 

| Dar nu numai analisa faptelor şi textele legei ne duc la aceeași 
-soluţiune.: Imprejurările arătate în art. 254 citat oprese continuarea jude- 
„căţei (art. 255 proc. civilă). Suspensiunea dar are loc în puterea legei, 

„în virtutea autorităţei Statului, de drept. Partea împedicată de a se 
presenta, -nefiind citată, se p6te prevela pentru prima 6ră în casaţiune 

- de lipsa citaţiunei, judecătorul fiind ţinut din oficiti să cerceteze, -dacă 
părţile ai îost citate saii dacă citaţiunile făcute sunt saii nu nule (art. 
154 proc. civilă). Tote procedurile făcute în cursul suspensiunei sunt nule 
şi neexistente. Cursul termenelor, şi al celor preclusive (termenele de apel, 
recurs, etc.), înceteză, aşa că, după reînceperea instanţei, termenele reince 
din noi (argumentul art. 821 alin. II, proc. civilă). - aa 

i - "Tipul legei 'n6stre este legea geneveză. Codul de Geneva nu obligă 
pe părţi să constitue avuat. Părţile se pot înfățișa saii. însele sau priu 
persânele sub autoritatea cărora se află sai prin procuratorii lor, adică 
avuaţii lor (art. 59 genevez; compară art. 9 român). Resultă din art. 

_'272 combinat cu art. 304 No.:2 şi art. 101 proc. geneveză că suspen-- 
- siunea. are loc de-drept şi în puterea legei, adică că hotărârea dată în 
ultimul resort în cursul suspensiunei e casabilă, iără deosebire dacă casu- 
rile dând loc la suspensiune aii fost saii nu cunoscute jurisdicţiunii infe- 
ridre (contorm art. 226 proc. civilă germană). - 

Quid “în casul când avocatul unei părţi continuă a o representa în 
instanţă, cu tâtă stingerea mandatului prin mortea saii interdicţiunea 
etc. a părţei? Legea. valideză aceea ce face mandatarul în numele man- 

dantului, atât timp cât nu cunâsce mârtea lui sai existența uneia din 

cauzele ce destințâză mandatul (art. 1557 codul civil). Dar adversarul nu 

se pote prevela de buna credință a mandatatului părței cele-lalte, de cât 
dacă. şi dânsul e de bună credinţă (art, 1558 codul civil). Suspensiunea . 

dar. nu are loc în casul acesta: de cât dacă avocatul părţei incetate din. 

„viaţă, interdise, ete. cun6sce stingerea mandatului săi și cere în con- 

secuenţă să se pronunţe .suspensiunea instanţei (conform $ 223 german). 

. „Principiile cârmuind suspensiunea se aplică ele şi în materie de. 

urmărire silită ? Art. 397 proc. civilă (conform art. 399 genevez) derâgă 

"la aceste principii statuând: «Când: debitorul a urit, execuţiunea înce- 

pută asupra bunurilor sale se va continua în contra moștenitorilor». 
“ Arătarăm mai sus că, după principiile comune, termenele începute înainte 

de suspensiune sunt întrerupte și curg din noii după reînceperea instanței 
(argument. art. 321 proc. civilă), adică că suspensiunea iace să înceteze 
termenele nu numai în cursul suspensiunei, dar şi pe timpul trecut. 
Adăogăm. că, tot după dreptul comun, moştenitorii aii facultatea de a 
cere ca să se suspende examinarea causei până la trecerea termenului 

„de trei luni și patru-qeci de dile pentru îaceiea inventariului şi: pentru 
deliberare (art. 708 codul. civil). Aceste două regule ale legei comune nu . 
se aplică în materie de urmărire silită. Execuţiunea, dice art. 397 citat 

proc. civilă, se. va continua în contra moștenitorilor. Actele dar de urmă- . 

rire făcute în contra datornicului încetat din. viaţă rămân valide şi nu - 

trebue să fie reîncepute. Moștenitorul nu p6te opune excepţiunea dilatorie 

"ce i-o acordă -art. 708 codul civil. Incolo, actele de urmărire cari rămân
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„a se îndeplini până la liberarea ordonanţei de adjudecare nu pot să ie 
făcute de cât-în contra moștenitorilor, aceea ce reese din termenii clari 
ai l&gei: <execuţiunea se va continua în contra moşlenilorilor> (art. 397 
citat, proc. civilă).- Nouile dar afipte cari rămân a se iace pentru termi- 
narea execuţiunei trebuesc înmânate moștenitorilor, şi sunt nule Şi neave- 
nite dacă se fac din greşală contra non exislentem. Întrebarea este acum 
dacă înmânarea aiiptelor. trebue să se facă în pers6nă saii la .domieiliul 
moștenitorilor, aceea ce e î6rte dificil, creditorul urmăritor  necunoscând 
pâte domiciliul moștenitorilor, ori dacă moştenitorii se pot cita colectiv, 
la casa mortului? In Geneva ajunge o citare colectivă a moștenitorilor 
(art. 399 combinat cu art. 41 proc. geneveză). Legea n6siră, din contră 
(arţ. 321 proc. civilă), în deosebire-de cea geneveză (art. 41), autorisă 
citarea colectivă numai .când termenul de apel. e: suspens prin mârtea 
părței condemnate, Acesta este o „anomalie care turbură armonia prin- 

-... cipielor legei n6stre, 
Principiile sunt simple, . dar jurisprudenţa le-a întunecat. Hotărârea casaţiunei române, secţiunea II, cu No. 126, din 20 August 1880, dată în afacerea Antonescu-Arion (V. Buletinul Curţei de casaţiune pe 1880, pag. 230 !), admite că .mijlocul de casare constând în a (ice că urmărirea - începută pe când datornicul (tatăl minorilor) era în viaţă trebuia să se continue în contra moștenitorilor, încunosciințându-se procurorului tribu- ” Balului comandamentul, care trebue să fie subscris de dânsul (art. 499 proc. civilă), decisiunea de mai sus, dicem, admite că mijlocul acesta nu se pote invoca pentru prima 6ră în casaţiune, disposiţiunea art. 199 proc. civilă având a se observa numai atunci când urmărirea se începe direct contra unor minori. Soluţiunea este e architalsă. Execuţiunea înce- pută, murind datornicul, trebus să se continue în contra moștenitorilor - (art. 397 proc. civilă). Urmărirea fiind continuată contra nou existentem Şi nu coftra tutorului moștenitorilor minori, e nulă și neavenită. Mijlocul că nu Saii făcut afipte și publicațiuni sati că aliptele și publicaţiunile nu sai înmânat datornicului urmărit, se pâte propune fără îndoială pentru „Prima, Gră în. casaţiune. Actul de procedură apoi prevădut de art. 499 " Broc, civilă e o garanţie, care nu irebue să se risipescă minorilor, fie că urmărirea 'a inceput sai s'a continuat numai “în contra lor. Art. 397 citat proc: civilă nu derâgă de cât de la art. 254 litera b (suspensiunea prin mârtea uneia din părţi). Cele-lalte dar disposiţiuni ale art, 254 proc. civilă se aplică şi în materie do-execuţiune silită. Femeia se. mărită în cursul execuţiunei, tutorul: înceteză de a îi tutor, succe- dându-i un alt tutor, datornicul e pus sub interdicţiune sai se declară în stare de faliment, în „Casurile acestea i6te, suspensiunea are. loc de drept și ii muterea legei, termenele se întrerup, etc. Falitul repus în capul - sindicilor. dar densul erațace o urmărire silită necontinuată in contra Cotu du coala (art ate să. preciseze în ce sens sa violat art. 191 urmăririle indițluafe (a / jgaouă lege), regula că falimentul suspendă cu art. 11 a (art. combinat cu art. 312; art, 712 combinat art. gea nous) fiind edictată numai în interesul masei credito- 

fiuner D) pie plecisiunea casaţiunei secțiunea II, din 29 Maiă '1879, Buletinul casa-  



- "PERENȚIUNEA ŞI INCHIDEREA INSTANȚEI . -. _ 103 

rilor şi neprivindu-l 1). Jurisprudenţa îranceză hotărăsce că căsătoria unei 

femei, contractată în cursul instanţei, nu împedică continuarea procedurei 

în contra ej, că apoi instanţa, începută în contra sindicilor provisorii se 

continuă valabil în contra sindicilor definitivi, etc.2), dar acesta vine de 

acolo că textele legei îranceze sunt esenţial diferite de textele legei n6stre. 

. Art, 345 proc. civilă îranceză dispune că nici schimbrea statuluj, nici 

“încetarea. luncţiunilor în virtutea căroră partea procedeză, nu împedică 

continuarea. procedurilor, în deosebire de articolul nostru 254-pr. civilă, 

care dice că judecata se suspendă (litera c) prin interdicţiunea părței şi 

(litera e) prin încetarea iuncţiunilor în virtutea cărora o parte procedsză. , 

Deosebirea sare la ochi, şi, daca sa scăpat din vedere, causa este că 

ne-am deprins să sc6tem soluţiunile de-a gata din repertoriele de juris- 

prudenţă şi doctrină străină. E timp să ne obicinuim a observa textele 

legei nâstre, a le compara cu textele legilor străine, a reduce pe unele 

şi pe altele la faptele din cari densele ai isvorit. Cu ochelarii fermecaţi 

pe nas, nu vedem de cât fantome. Să ne încredem» mai bine în propriile 

nâstre îorțe de cât în magia străină. (Dreptul, 1888). 

  

-“ Peremţiunea şi închiderea, instanţei. 

Suspensiunea nu stă, în înţelesul legii nostre, în nici un raport cu 

peremţiunea instanţei. "Mi-e prin urmare. permis a intra de plano în 

materie, îără a discuta prealabilimente condiţiunile suspensiunei şi a rea- 

sumării instanţelor. (reassumtio lilis). 

v 

Relevăm numai în treacăt disposiţiunea art. 254, pr. civ.lit. d: Jude-. 

“ cata se va suspenda prin mârtea, suspensiunea și esclusiunea procura- 

_toruluă uneia din părți. | - | 

Sar părea că sa pus în mâna părţilor de-a amâna în infinit pro- 

cesele, revocând în ajunul termenelor desbaterilor mandatul împuternici- 

ţilor lor. - - e 
- Esitam însă, şi cu drept cuvânt, a imputa procedurei o asemenea 

- enormitate; i „: _. 

| O aruncătură de ochi asupra, art. S al legei cantonului Geneva asupra 

advocaţilor din 20 Iunie 18343) și asupra art. 73 şi 634 pr. genev..ne 

  

1) Decisiunea casaţiunel române, secţiunea: 11, din 9 Mâii a. e. dice că violarea 

art. 191 codul de comercii nu se pote propune pentru prima 6ră în casațiune, aceea 

ce nu e exact; dar dacă criticăm motivarea, nu avem nimic de dis în contra solu- 

țiunei, care a prevalat. Recurentul fiină un falit repus în capul afacerilor sale, trebuia 

să preciseze în ce sens s'a violat art. 191 codul do comerciă; în sens că nu s'a ţinut 

__s&mă de principiul că falimentul suspendă execuţiunile individuale (art. 312 codul de 

comerciă), sai în sens că s'a, nesocotit regula că sindicit iai locul îalitului desisat şi'l 

„represintă, aceea ce dânsul a omis de a precisa. , 

. - 2) Chauveau-Carre, op. cit; Ul, quest. 1283. Există,.se pretinde, o hotărâre 

„recentă a casaţiunei române. care portă că parlea adversă nu e obligată să chieme pe 

bărbat în causă, dacă căsătoria nu i-a fost notificată, aceea ce e conform cu princi- 

piile franceze, dar contrariii textelor lege! nâstre. - 

3) Legea din 20 lunie 1833: Părţile vor putea să se întățișeze şi să se apere 

înşi-le, saă prin persânele sub puterea sai autoritatea cărora se găsesc, fără asistența 

de aduocat, cu excepţiunea: 1): de casurile specialemente prevEdute de legea asupra - 

procedurel civile (art. 73, 634, adică în causele unde s'a ordonat instrucţiunea prea- 

i - > . 4 - 

-
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va pune în stare să aflăm adevăratul sens al disposiţiunei de mai sus. 
Părţile sunt în sistemul procedurei geneveze, câte odată obligate a recurge 
Ja ministerul advocaţilor. Quid“însă când advocatul, la care părţile vrând 
nevrend, a apelat, more, saii când, lipsind la datoriile oficiului stă, se 
găsesce pe calea desciplinară, suspens din. îuncţiunile'sale saii exclus din 
tablou ? (V. leg. cit. din 20 Iunie 1834, art. 12). Tocmai ucesta e casul 
ce la avut în vedere legiuitorul cantonului Geneva când au statuat: In- 
stanţa se va suspenda încă prin mârtea, demisiunea, suspensiunea sai esclu- - 
Ssiunea procuratorului constituit în causă, | 

Instanţa se suspendă prin urmare numai: prin mârtea advocatului, 
la care părţile aii “apelat, -saii când acesta de pe urmă 'şi-ar Îi dat demi- siunea, sai în fine dacă a .fost suspens .saii exclus pe cale disciplinară. (V. art.'13 a leg. n6stre din 6 Decembre 1864, pentru constituirea cor- pului de advocaţi), iar nici cum când partea însăși ar îi revocat Spon- taneamente mandatul împuternicitului s&ă. ” Acesta e sensul art. 254 pr. civ., lit.. d, cu deosebire că, în siste- mul legii n6stre,; părţile nu sunt nici-odată obligate a recurge la minis-. terul advocaţilor. 

"Atât în privinţa suspensiunei. . -- 
Peremţiunea este o instituţiune inutilă 1) a procedurei franceze. care a trecut, cu modificări esenţiale, în procedura geneveză, Legiuitorul nostru, care "și-a apropiat putem dice în acestă materie chiar Zimbagiul legii geneveze, sa separat, din uitare sai din scăpare din vedere, tocmai în punclo - puncti de modelul săi. Jucunda oblivia ! Art. 257 pr. civ. dispune: a | «Judecata va fi perimată după cererca părții întercsate, chiar in “privința minorilor şi interdișilor, dacă partea va lăsa să trâză doui ani «de la cele din urmă acte de procedură, îără să reîncâpă judecata». «Peremţiunea se va declara prin o hotărâre îsră vre-o . chemare <a părților», a | . i: Regulele coprinse în acest articol se deosibese în mai mult priviri de acele ale procedurei geneveze :. - aa - _ ]. Instanţa este perimată după art. 276 pr, genev., dacă nu se reino- „ esce în doui ani de la data Suspensiuneă în cas de morte sa de inter- dicţiune a uneia din părţi şi în cele-alte ceasuri întrun an de' la data Suspeustunel.- O distanţă mare separă acestă disposiţiune de aceeâ a art. nostru 257 pr. civ. Instanţa este perimată, după acest din urmă articol dacă partea lăsa să trecă douj ani, nu de la data Suspensiunei, câ de la cel din urmă aci de Procedură, îără să reîncâpă judecata. A dice că cel. din urmă act de procedură este punctul de -plecare al termenului peremptoriii numai în .cas de suspensiune, iar nu și în'cas de amânare, 

tea de liunea Causer cere «ministerul unui advocat. Alt-fel sta lucrurile sub codul nos- . civ. scie c ic: j iii i 

la iei roe doc a Nol nu e nict-odată obligatorii pentru părți de a recurge 
1) Acestă instituțiune repausă pe o falşă i Ă PT NL. (V. expunerea de motive a Proj. de proc, germaria 9 Jecel 15, cod. de jude, 

sul chiar al părţii, că
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este ase face o distincţiune pe care nici litera nici spiritul legii nu o 

autorisă 1, . - . . 

| 2. Instanţa este, după îndeplinirea condiţiunilor arătate în art. 276, 

proc. genev., de drept perimată. Nu se mai cereun proces noi, aducând 

“cu sine instrucţiune şi pledare, susceptibil de oposiţiune şi de apel, pentru 

-că cel întâi proces să 'se pâtă declara stins. .(V. expunerea de motive 

„a. titlului XXL pr. genev.). 
“Legea nstră presintă, din contră, tâte inconvenientele şi draperiele 

învechite, lepădate de procedura geneveză. lustanta este perimată, după 

art. 257 pr. civ., după cererea părții înteresale, dacă partea a lăsat să . 

trâeă două ani de la cel din urmă act de procedură, fără a se reîncepe 

judecata, ceea ce vrea să. dică că nu se pâte pronunţa peremţiunea de 

“drept dipă expirarea acestui termen, dacă, în interval de timp, parlea.- 

ar îi reînceput judecata. De aci resultă mai apoi pe calea consecinţii că 

peremţiunea nu se pote propune excipiendo. - 

Peremţiunea se declară pin hotărârea dată fără vre-o chemare 

a părţilor, hotărâre susceptibilă naturalmente de oposiţiune, apel saii 

recurs în casare, căci numai prin disposiţiuni exprese și formale se pote 

deroga la principiile drăptului comun. E | 

Ce vrea să dică, ce semnifică vorbele cel din urmă act de pro- 

 cedură ?-Legea are aici în vedere actele de procedură cari tind la reîn- 

ceperea judecății. Cel întâi rol între aceste .acte de procedură j6că 

citaţiunile. Actele de procedură aii de etect, în sistemul legii n6stre, de 

a întrerupe peremţiunea, chiar dacă ar fi îsbite de nulitate. Art.. 399 

“pr. În. cere, precum: se cuvine, pentru acoperirea peremţiunei,. acte 

valabile. IN E a 

- -Expresiunea «actul de procedură« nu e corectă. - | 

“Cererea de exemplu ce sar adresa preşedintelui. trib. (art. 71, pr.: 

civ.) de a ordona chemarea părţilor în judecată 2) este -în sistemul pro- 

cedurei nâstre fără îndoială un âct care acopere -peremţiunea (art. 256 

pr. €is,), măcar că un asemenea act nu se pâte califica de act de pro- 

cedură. . «Actele de procedură sunt acte publice tot-d'a-una. autentice, 

«după disposiţiunile art. 1317 cod. civ. (art. 1171, cod. rom.), pentru 

«că emană în orice circumstanţă, de la un oficer public, și că în casul -- 

«chiar când legea“ cere presenţa sai iscălitura părţii, actul ss redige de 

«către grefier». (V. de exemplu; art. 232, pr. civ. rom.). 

Act de procedură în sensul art, 257 pr. civ.-este ori-ca act ce se 

'îace începând de la petiţiunea introductivă de “instanţă, până la execu- 

ţiunea holărârei. a - a 

Cererea de peremţiune, formată înainlea expirării acelor doi ani 

de la cel din urmă act de procedură, nu se pâte respinge ca prematură. 

-- Rămâne numai a se veritica dacă în înomentul pronunțărei perem- 

  

1) Ja sens opus decisiunile Curţei n6stre supreme, de exemplu aceea a secţ. [Il - 

din 1872 (Dreptul, an, II, No. 25) şi aceea a secţ. I din 27 Sept. 1874 (Dreptul, an. 

III, No. 12). Ia , 

” 9) S'ar putea chiar susține că cererea chiar neurmată de citațiun!. este de ajuns, 

de vreme ce-sub codul- nostru, nu părțile, ci președintele are iniţiativa citaţiunilor, 

__ceea ce e fără îndoială adevărat în privința cererilor emanate de la advocaţii statului, 

<ari nu sunt supuși a plăti prealabilmente taxa portăreilor.
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+țiuneă se găsesc împlinite condiţiunile -prevădute de art. 257 pr. civ, 
! Cererea de peremţiune se judecă, cu alte vorbe, după starea în care este 
3 instanța în momentul pronunţărei peremţiunei.  Peremţiunea se declară, 

! întradevăr, prin :o hotărâre dată Jără vre-o chenare a părților. Art, 
3400 pr. în, prescrie din contră, o notificare prealabilă a cererei de perem- 
„ţiune. În acest de pe urmă sistem, este un drept dobândit pentru partea 
adversă de a face să :se: judece cererea de peremţiune după starea în 
care era instanţa când sa. notiticat acea cerere. (Chauvau- Carrc, II, 
quest. 1410). > | a 

Ce înţeles are expresiunea fudecală de care so servesce legea ? 
-.. Judecata (instanţa) va să dică tote actele de procedură, lăcute - “înaintea unui tribunal, pentru a ajunge la. decisiunea unei contestaţiuni, Urmăririle imobiliare, urmărirea veniturilor unui imobil constituesc ade- vărate instanţe. Procedura de ordine, dacă se desfășsră extra-judiciarmenteo dinaintea judecătorului . comisar, fără a se ridica vre-o contestare inaintea tribunalului, nu este 6 instanță. . Ma | „Disposiţiunile coprinse în; procedura. comercială nu sunt abrogate (art. 740 pr. civ.), ceea ce vrea să dică că procedura civilă este conti- nuaţiunea şi complementul procedurei comerciale. Peremţiunea are, prin „urmare, loc şi dinaintea tribunalelor comerciale. | --,. „Intrebarea e dacă instanţele începute la șudecălorii de plasă se sting şi ele prin peremţiune ? | | | Peremţiunea se dobândesce, în sistemul procedurei geneveze, dinaintea tutulor jurisdicţiunilor fără deosebire. Titlu XVI al-procedurei geneveze, care trateză despre suspensiunea și peremţiunea instanțelor, se găsesce în. partea întâi care - prescrie regule generale de procedură. Titlul XII al procedurei n6stre, care enunţă principiile-constitutive ale peremțiunei, se găsesce din contră, prin o imitare nenorocită a planului adoptat de pro- cedura iranceză, în cartea a doua «Despre tribunalele de Județe», . „__-Este 6re permis să generalisăm cu tâte astea principiul, aplicând disposiţiunea art, 257 pr. civ. și la judecătorii de plasă ? Rațiunea nu se opune la acestă - generalisare, Peremţiunea nu este: o pedâpsă pentru partea negligentă, ci mai mult o măsură de ordine “publică destinată a preveni prelungirea proceselor, - , _ i ” Peremţiunea instanțelor arbitrale 6 stabilită de art. 369 $ 1 pr. civ. „_„ „ Prescripţiunea dreptului dedus.în judicium nu stă după mine în nici un raport. cu peremţiunea instanţei. Instanţa neperimată nu conservă acțiunea în infinit, . _ - | „Să presupunem că. partea a lăsat să trecă trei-deci de ană de la cel din ct act de procedură. Sa presupunem de asemenea, că cu tote 

în asermenea cas instante Duageincopându-se judecata, Se pretinde că Sar îi stins pei ea Ponservă în aniinit acţiunea care de altmintrelea | 
atunci: de a îi vivace aere acţiunea adică n podea 
prescripțiuna (Care, 1, ae 1415) a ică de a împedica ori-ce 

„Nu era Gre, se întrâbă d. Chauvau, Romani transtorma o acţiune : din tim „intervenea o litiscontestaţiune ? 
Acţiunele se perpetuaii ce-e drept, prin litiscontestaţiune, De Ia litis- 

același principii care la 
porară - în perpetuă în minut ce
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contestaţiune (sai insinuaţiune) incoce începea. însă: o nouă prescripţiune - 

de patru-deci de ani de Ja cel din urmă act de procedură (e quo novis- 

sima processit cognilio), şi sub acest raport era indiferent de a se sci | 

dacă acţiunea se prescria” primitivamente în termen de irei-deci de ani ; 

sat întrun termen mai scurt. (L. 9, cod. 7,839, L.1, ŞI cod. 7,40.v. 

Unger, System, $ 121, nota 33). o a 

“In Dreptul.Roman avea loc prin urmare prescripțiunea, lilispen- 

dențiă, care iăcea să se stingă acţiunea dimpreună cu instanţa, de unde 

resultă că instanţa nu avea de elect a conserva acţiunea în infinit. 

" Negligenţa raportului numit în cause complecte, sai a unui jude- 

„cător delegat a procede la operaţiune, nu împiedică peremţiunea. In ase- 

-menea cas este adevărat a se dice că partea interesată nepornind-o ac- 

“ iune recursorie civilă în contra judecătorilor negligenţi (art. 306 pr. civ.), 

a. discontinuat instanţa .(Carr6, Il, quest. 1417). . a 

“ Cestiunea de a se sci dacă o transacţiune sait un: compromis, în- 

tervenit în cursul instanţei, dar care nu sa executat, întrerupe cursul . 

“ - peremţiunei, este o cestiune de fapt - (Carr€, IIL, quest. 1419). , 

Principiul :: Contra non: valentem agere non curil praescriplio, se 

aplică. şi în materie de peremţiune. . NE 

Numai judecata care lermină o instanţă nu e supusă peremţiunei. 

Incheerile - preparatorii şi acele asupra vre-unui incident sunt supuse 

" peremţiunii. E e : 

“Nu se cere însă. ca să se perime mai întâi instanțele incidente. - 

pentru ca, să se pâtă pronunţa peremţiunea instanţei principale. 

Faptul că discontinuaţiunea procedurei se datoresce obstaculelor ce 

le-a adus una din .părţi, nu. opresce cursul peremțiunii, dacă -de alt-min- 

irelea nu este dol- sait îraudă la mijloc. | | 

„_- Hotărârea în lipsă asupra jondului 1) împiedecă peremţiunea. . pro- 

cedurei, Peremţiunea- reîncepe. însă - în minut ce se face o oposiţiune 

regulară, căci în' acest de pe urmă cas judecata în lipsă este a se con- 

sidera ca neavenită. Oposiţiunea nu e principiul unei nouă instanțe suscep- 

- tibile de peremţiune 2). i e - 

- Se pâte pronunţa "şi peremţiunea unei instanţe care are de obiect 

o cestiune de stat civil. ” îi e 

Peremţiunea este de natura ei indivisibilă. Peremţiunea nu se pote 

deci dobâni în contra unuia din reclamanţă, dacă e întreruptă în pri- 

  

1) In casul prevădut de art. 149 pr. civ., nu se judecă fondul. Legea nostră e 

clară: Hotărârea dată în lipsă apără pe “pârit. Art. 150 fr, dă loc, 'din contră, la. 

îndoială. Acest art. statuând că conclusiunile părții se vor agjudica, dacă se vor găsi 

„juste şi bine. verificate, nu face nici o distincţiune între reclamant şi pârit, (V. Revue - 

pratique, tom. XXIII, pag. 61—65), - - 

| 2) Să presupunem însă că S'a făcut concuramute oposiţiune şi apel în contra 

unei hotărârii date în lipsă. În asemenea cas, judecându-se întâ oposiţiunea, şi sta= 

tuându-se că e regulară se va reîncepe procedura din punctul în care se află: când a 

lipsit oponentul (art. 157 pr, civ.). Nu va mal fi prin urmare nici umbră de hotărâre 

„dată în lipsă: apelul ta cădea de la sine fiind lipsit de obiect. | : 

In sens invers va.cădea de asemenea oposiţiunea din causa lipsel de obiect, dacă, 

asupra apelului, s'ar confirma, reforma saă infirma hotărârea dată în lipsă a judecăto- 

zilor inferiori, Acestă de pe. urmă hotărâre se absârbe în decisiunea dată asupra 

apelului. e e
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„.vinţa celor-P'alţi.. Cererea de peremţiune însă, formată numai de unul din 
defendori în contra tutulor reclamanţilor, nu profită celor-Palţi litisconsorți 
căci peremţiunea trebue să fie formalmente cerulă. “ 

Cererea de peremţiune în contra: unei instanţe incidente, de exemplu 
când e vorba de o anchetă Ja care urma să 'pâșiască un! tribunal după 
însărcinarea primită întru acesta de la o Curte de apel, trebue să se 
adreseze la Curtea de apel sesisată de contestaţiunea principală. (Carre 
quest. 1427 Quater). - i j 

Reclamantul n'are de .cât numai calea desistării, iar nu âceea'a pe- 
remţiunii, pentru a' suprima propria sa instanţă, „ 

- Peremţiunea curge şi în contra unei succesiuni vacante care nare 
încă un curator (art. 1884 cod. civ.), precum și în contra unui moşte- 
nitor beneficiar. Art. 1882 cod. civ. pare a nu suteri acestă 'de pe urmă 
soluţiune, pe care însă o justilică pe deplin art, 706 pr. civ. (Carre, Ul, 
quest. 1433 ter). 

Peremţiunea, instanţei de apel are de efect a da hotărârei care s'a 
apelat puterea lucrului judecat (art. 329 pr. 'civ.), făcendu-se să piardă dreptul de apel chiar și în casul când sentinţa atacată cu apel mar fi lost semnilicată apelantulni. | ” o =» Gurtea de trimitere, în cas de casare a unei hotărâri, este virtual- mente sesisată de instanţa introdusă prin apel :). Peremţiunea, pronunțată de Curtea de trimitere, are de efect a da hotărărei coniirmate prin deci- Siunea casată puterea lucrului judecat. e Peremţiunea instanţei de apel nu stinge acţiunea când e vorba de o cerere nou€ iormată în cursul acestei de pe urmă instanţe. Peremţiunea nu este de cât o desistare presupusă din partea recla- mantului, a - - . 

Desistarea -tormală, regulată de art, 260—261 pr. civ., este o renun- țare expresă la o instanţă începută. 
Un proces se închide când ambele părți prin act Scris, comunicat judecății, cer închiderea. (art. 260 pr. civ. în prâncipio). Iscălitura este o condiţiune esenţială a validității actului. Desistarea se pote însă face și la audienţă în presenţa judecătorilor. Intervenţiunea tribunalului, care ar consfinţi o asemenea punere la cale, suplinesce în deajuns. iscăli- - "urile (Carre, IV, quest. 1458). 
Legea n6stră nu cere pentru' validitatea desistăriă acceptarea pâri-" tului. Reclamantul singur se pâte desista (art. 260 pr. civ. $ 1). Desistarea se pote 'reteri sati la instanța îi u is0- 

lat de peiarea nța întrâgă sai la un act iso 
“Facultatea de a se desista, aparţine numai părților capabile de a contracta prin ele însăşi (art. 260 pr. civ., $ 2). Un -tutor, un admini-: Sirator, saii o altă persână care susține oi în i i 

| ator, 
O instanţă în interesul unui al treilea, are nevoe de o autorisare specială, j o putea pese aeribnal sau Curte va statua asupra daunelor-interese ce va apel, cec ind p ! (art, 260 pr. civ., $ 3), cu drept de oposiţiune, 

Art. 261 pr. civ. ai creat o DI 
presumţiuns juris tanti că desistarea 

1) Are loc permţiunea dinaintea Curţii de casaţie ? (V. Carră, IL quest. 1421 ter). 

Ș 
a 
a
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pură şi simplă, fără vre-o specilicare a obiectului, stinge acțiunea, Acestă 
presumţiune se p6te combate prin argumente contrarii, dovedindu-se că - 
Pe înțeles numâi a renunţa latinstanţă. (Compar. Carre, quest,- 

d 1$). ” . . ” 

Regula este că actele unei instanțe suprimate, nu pot să fie repro- 
duse într'o nouă instanţă.. | | Aa 

Părţile se pot însă îolosi şi -pot invoea inaintea nouei instanțe: - 

1) mărturisirile în declaraţiuni şi jurămîntul făcute de ana din părţi în 

timpul judecăței suprimate; 2) depunerile martorilor morţi și cari se află 

constatate prin procese-verbale (art. 259 pr. civ.). (Dreptul, 1874). 

  

Hotărâri de expedient, E 

Hotărârea: care constinţesce o învoială încheiată între părţile împri- 

cinate, condemnând pe partea care renunţă la . conclusiunile ' celei-l'alte 

părți, se numesce hotărâre dată de acord saii hotărâre de expedient.. 

Dânsa e » hotărâre şi devine nerevocâbilă dacă nu e atacată în termenul 

prescris de lege cu apel, recurs ete., și în. acelaşi timp o transacţiune, 

„care, ca să; fie valabilă, trebue să întrunsscă condiţiunile cerute .pentru_ 

existenţa și validitătea unui contract. - - . Si a 

„Nu există nică un text de lege, -care să prevadă și să reguleze 

hGtărârea de expedient. Vom vedea dacă densele răspund saii nu principiilor. - 

comune. Art. 260 urm. nu ating materia n6stră. Articolele acestea trai6ză - 

despre desistarea unilaterală la instanţă sai la acţiune. Desistarea repausă, 

de sigur adesea..și ea pe ânvoirea părților, dar, atunci. există un -con- 

tract, care se .pâte ataca în nulitate pe calea principală, și în privinţa 

căruia se aplică principiile generale asupra contractelor. „. 

“Hotărârea de expedient, în deosebire de o simplă transacţiune 

„coprinde în sine soluţiunea ce .o dă judecătorul unei. controverse. Res: - 

_ -Judicata est quae finem controversiarum pronuntiatione judicis accepil, - 

“guod vel condemnatione, vel absolutione contingil (L. 1 Dig., de re ju- 

dicata, 42, 1). Soluţiunea ce o daii părţile singure controversei care le 

- desparte, judecătorul jucând întru acâsta numai rolul de statist, nu e o. 

hotărâre. - . | | - - 

Vechia jurisprudență iranceză a nesocotit adevărul acesta, căci ea 

a sancţionat o specie bastardă de hotărâri : hotărârile tocmite (jugements - 

convenus), hotărârile redactate de avuaţii părţilor împricinate și omologate - 

_* de tribunal. Până la omologarea judiciară, părţile -puteai să se desiste.. - 

- Judeestorul nu putea să refuse omologarea de cât pe motiv că părţile . 

nu ai capacitatea necesară pentru a transige sai că condiţiunile tran-- 

sacţiunei ating ordinea publică, moravurile, interesele terţiilor. | 

Rătăcirea acesta s'a născut în urmarea unei lalşe interpretări a 

legei 26 Dig., de re judicala, 42, 1, care sună ast-iel : Si_convenerit: 

inter liligalores, quid pronunlielur, non ab re eril, judicem hujusmodi. 

sententiam proferre, şi a altor texte de lege. romane, cari reproduc 

" aceeași idee (L. 1 $ 10 Dig., de operis novi nuntiatione, 39, 1; L. 21. 

Dig., communi. dividundo, 10,.3; L..40, 1 Dig, de pactis, 2, 14). Dar,.
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- examinând lucrul mai de apr6pe, ne încredinţăm că. textele acestea aii 

_în vedere, nu o hotărâre redactată de părţi, ci o hotărâre dată de judecător 

asupra conclusiunilor” luate de părţi, . . DE e . 

Reamintim în acestă privinţa că în dreptul roman condamnarea 

purta pururea asupra unei sume de bani. La judecăţile numite <arbitraria», 

cererea directă a reclamantului avea totuşi  obicinuit de obiect o altă 

prestaţiune. Câştigând -dară reclamantul, arbitrul. insinua pâritului să "și 

execute obligaţiunea în natură. Dacă păritul nu putea sai nu voia să 

răspundă -acestei insinuări, se pronunţa condamnarea lui la o sumă: de 

bani, .dar “aşa ca reclamantul să nu suiere nicio daună. Relusul de a 

presta lucrul în natură. putea să atragă pâritului noța inlamiei. Era deci 

în interesul amânduror părţilor să evite aceste consecuenţe. Dânsele dar 

se învoiaii în cele mai multe casuri, luaii potrivit cu învoiala lor conclu- 
siuni dinaintea arbitrului, care” pronunța în . consecuenţă . absoluţiunea 
pâritului 1), = | , 

„.” Hotărârea dar în înţelesul textelor de mai sus se pronunţa asupra 
pretenţiunilor. respective ale părţilor. Se adjudeca ' cererea reclamantului 

“care conchidea la absoluţiunea pâritului. Dovada dar e făcuta că vechia 
jurisprudenţă îranceză a restălmăcit 'textele de mai sus. Zroplong declară 
“prin urmare cu drept cuvânt că vechiul obiceiii francez eră abusiv. Dânsul 
se exprimă ast-lel: <Transacţiunea are adesea iorma 'unei' hotărâri . de 
expedient, numita altă dată jugement convenu. Părţile, după ce ai con- 

„venit ele singure despre hotărâre, .o:redactai și o infăţişaii îmbrăcată cu 
„iscălitura avuaţilor lor tribunalului, care o primea și o omologa. Obiceiul . 
acesta de: și-vechii, e abusiv ; el-e nerespectuos către magistrați; jude- 
cătorul având simţul datoriei 'şi al demnităţei sale nu trebue să consimţă 
a- îi ast-iel un instrument pasiv. Fără îndoială, este permis părţilor a se 
"pune de acord prin conclusiunile lor-şi judecătorul nu pâte să reluse a 
le da act despre-acâsta. Dar părţile trebue să :se mărginâscă la simple 
conclusiuni:; nu le aparţine de a redacta o hotărâre; nu le aparţine a 
presenta judecătorului. o hotărâre pregătită de mai 'nainte. Sentința trebue 
să lie opera judecătorului; ea trebue să fie resultatul unei. cercetări 
libere» 2). .. ps | e a 

„Autorii moderni francezi sunt unanimi a recunâsce că hotărârile 
toemite (jugements convenus), hotărârile” redactate de părţi şi omologate. 

„numai de judecători, sunt simple transacţiuni şi nu hotărâri şi cârmuite 
de aceleași regule ca convenţiunile în general. Calea dar de apucat pentru. 
a le ataca este aceea a acţiunei principale în nulitate.- Transacţiunea 

„câștigă îndoitul caracter de convenţiune şi de hotărâre: numai dacă se 
dă o hotărâre care, luând act de declaraţiunile ce. părțile își înmânâză - 
reciproc saii ce densele făc la audienţă, condamnă saii absoalve pe una 

ele. - E a DI e 
Părţile dar, ca să dobândescă o hotărâre. de expedient, trebue să 

procedeze pe cale de conclusiuni. și lucrul: trebue să se petrecă .ast-iel . 
ca să nu existe nici o bănuială că controversa s'a. resolvat de judecător : 

  

, 1) Keller, 
ŞI nota 788,: . Der râmischa Civilproces und die Aotionen, 4 edit, $ 67, pag, 284 | 
ă 2) Zroplong, Transanctions, No. 37... = i e e 
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şi nu de părți. Trebue ca judecătorul să nu abdice dreptul săi de a 

respinge învoiala, dacă reese din cOnclusiunile părţilor, din calitatea per- 

s6nelor sai din obiectul.acordului lor dovada unei împiedicări legale +). 

Hotărârea de expedient. termină ast-lel o controversă aparenlă, 

după conclusiunile luate de părţi, cari descompun învoiala făcută în ele-- 

mentele ei, îşi opun una alţeia renunţările iăcute la pretenţiunile lor,: și 

conchid fie-care ca adversarul să îie condemnat a plăti sau a presta aceea 

ce dânsul a recunoscut! că datoresce. Intrebarea..este dacă principiile . 

permit judecătorului să curme prin condamnarea. sati absoluţiunea pro- 

nunţată de dânsul o controversă numai aparentă ?. Trebue să distingem. 

Dacă există o învoială periectă și nesupusă la nici o 'condiţiune, conti- | 

nuarea judecăţei nu pote să îie de-cât simulată și trebue să considerăm 

atunci nu aceea ce se simul6ză, ci aceea ce se are în realitate în vedere, 

în contormitate cu principiul : plus valere quod agilur quam quod si- 

mulate concipilur.- Dacă, din contră, părţile saii învoit numai sub con- 

dițiunea ca învoiala lor să fie -preschimbată în o hotărâre, continuarea 

judecăţei este atunci seri6să, și judecătorul nu pâte reluza a da părţilor 

act despre acordul - lor, şi: a condamna pe aceea, care a renunţat la 

" conclusiunile celei-alte 2). . 
Chipul acesta. de a proceda Sa introdus şi la noi, dar într'o formă 

- rudimentară naivă,. necomplectă. Lucrul se petrece în chipul următor: 

Părţile singure sai prin avocaţii lor supun tribunalului învoiala lor . și 

cer să se pronunțe. o hotărâre de expedient. Tribunalul ia act de învo- 

ială, “reproduce” coprinsut ei în hotărâre şi statuiază ca «dânsa să-şi aibă, 

urmarea. întocmai». Procesul acesta..verbal al tribunalului constitue el o 

hotărâre sati -o simplă transacţiune atacabilă în. nulitate pe calea prin- 

cipală ? Partea, care a renunţat, nu e condeinată la conclusiunile celei- 

- Yalte părţi. Formula: «actul să-și aibă urmarea întocmai» caracteriseză 

actele autentice, cari sunt învestite cu formula executorie, şi” dintr'ânsa 

nu putem să deducem că există o hotărâre, Dar putem să privim lucrul 

şi sub .un alt aspect. Părţile ai cerut o hotărâre de expedient, dânsele 

dar sai învoit sub conâiţiunea ca invoiala lor să se preschimbe în o hotă- 

râre şi deci prin aceea că s'a hotărât ca învoiala să-şi aibă urmarea întocmai, 

Sa condamnat implicit: fie-care parte să plătescă acesă ce dânsa a recu- 

noscut_că datoresce. - Si a .. 

- Hotărârea. de expedient, în deosebire de o simplă învoială, produce 

aceleaşi efecte ca o hotărâre dată după contestare reală şi pledări con- 

, D Zacharice, Handbuch des franzăsischen Civilrechis, edit. Anschiiz, ÎI, Ş 

419, text şi nota %; Aubry' et Dau, IV, $ 419, text şi nota 2;- Chauvau-Carre, Lois 

de la Proccdure civile, IN, quest. 1631; Laurent, XXVII No. 311. 

2) Practica austriacă cundsce numa! o transacţiune judiciară imediat executorie, 

nu însă o transacţiune preschimbată în hotărâre. Legea austriacă ($ 298 Gerichisord- 

sia. hotărăsce: <Execuţiunea nu se admite de cât în virtutea unei hotărări saii a une! - 

transacțiuni judiciare». Sub transacţiune judiciară se înţelege aici o transacţiune care 

se încheie la tribunal după o cerere orală sad în scris a reclamantului şi a pâritulul. 

O trnsacţiune extra-judiciară, din contră, de care “tribunalul ja numa! act, nu e pri- 

mitâre de o execuţiune imediată Și transacţiunea, ce se încheie, după încercarea de 

conciliaţiune, dinaintea judecătorului de pace francez, are pulere doveditore ca un 

document public, dar-nu e primitre de excuțiune - imediată (art.. 54 proc. civilă 

franceză). . : i Ia E pe E 

>
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tradictorii si nu se pâte' ataca de cât pe căile de recurs deschise în 

contra hotărârilor în general şi în termenele prevădute de lege pentru 

exercitarea acestor recursuri. Hotărârea de expedient este, de altă parte, 

în același timp o transacţiune. Invoirea părţilor nu se pote tăgădui fără 

înscriere în îals. În Franţa, învoială consimţită de avuaţi se pâte ataca 

numai pe calea procedurei e desaveu. Apelul “dar în contra unei hotă- 

târi de expedient e neadmisibil, dacă apelantul nu dovedesce că învoiala, 

ce se inv6că, e produsul unei erori, al unui dol, al unei violenţe. Demon- 

strarăm cu o altă ocasiune 1) că procedura en desaveu, fiind streină legei 
n6stre, avocatul care consimte o învoială, fără mandat special, se pâte 
desaproba, în sistemul legei nâstre, pe calea apelului, a recursului, ete. 
Dreptul nostru dar oferă acestă particularitate că hotărârile de expedient 
se pot. ataca nu numai cu apel în casurile mai sus specilicate, dar incă 
cu apel saii cu recurs în casaţiune, dacă apelantul saii recurentul dove- 
desce că avocatul săi a consimţit saii acceptat o învoială iără mandat 
special. Desaprobarea avocatului se- pote propune pentru. prima ră în 
-casaţiune, căci instanţa de fond e ţinută să verilice din oficiii dacă pro- 

- cura avocatului e suficientă după forma și coprinsul ei (arg. art. 97 proc. 
civilă), şi acestă verificare este prescrisă de lege în interesul terţiilor 
(în interesul mandanţilor), prin urmare într'un interes de ordine publică. 

Hotărârea de expedient nu pâte să consiințescă o învoială sub sem- 
nătură privată, dacă părţile nu se întăţiseză insele, sati dacă avocaţii lor, 
care se prevaleză de. învoială, nu aii o imputernicire specială de a recu- 
n6sce că 'învoiala este în adevăr iscălită: de mandanţii.lor (arg, art. 1536 
codul civil combinat cu art. 97 proc. .civilă). Un act sub semnătură privată 
nu are putere doveditâre, nu face credinţă de cât întru cât dânsul e 
recunoscut saii verilicat. Partea, căreia se opune un asemenea act, e 
ținută să recunâscă saii să tăgăduiască scrierea sa sai iscâlitura sa. Ea 

- trebue să fie somată să se explice. Inscrisul privat eo simplă alegaţiune 
el nasce cel mult o probabilitate. Aceea ce dar este hotărâtor este că 
avocatul recundsce în numele clientului săi înscrisul ce i se opune. Avo-: 
catul însă, ca să pâtă ace o asemenea declaruţiune, are trebuință de o- 
procură specială și legalisată (art. 94 combinat cu art. 163 proc. civilă). 
Inscrisul se găsesce de sigur in mâna avocatului şi există tâtă probabi- 
litatea că mandatul i-a remis ca să-l întăţişeze în instanţă, dar acesta 
nu ajunge, căci înscrisul nu e încă recunoscut: şi.recunâscerea lui nu 
se pâte Îace de cât sati de partea însăși saii de un împuternicit special. 

O învoială dar sub semnătură privată nsrecunoscută 'nu se pâle 
sancţiona prin o hotărâre de expedient. Tribunalul, lipsind recunâscerea 
părței sai a unui imputernicit special, nu pâte pronunţa în formă de! 
expedint.. Dânsul pâte: de sigur să tragă din înserisurile întățișate de avo- 
caţi consecuențele ce comportă natura causei, să ia în consideraţiune 
recunbscerile și mărturisirile stabilite în conclusiunile avocaţilor. Dar hotă- 
rârea sa fiind încă supusă căilor:de recurs deschise de lege, - mandanţii 
pot îace apel, recurs, etc. şi să desaprobe mărturisirile, recunbscerile făcute 
Îără mandat special. : 

=> 

  

1) VedI articolul meă: Care este calea de apucat în contr. ” : Ce a unel hotărâri 
pronunțând o condemnare saă absoluțiune pe temaeiutl unei mărturisiri, învoeli etc., făculă de un : mandatar fără procură specială ? (V. | pag. 368). ! 
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Legea germană deosibesce transacţiunea. părţilor de desiştările şi 
-recunscerile lor-lăcute în desbaterea orală. 'Transacţiunea intervenită 
pentru curmarea litigiului în tot sai în parte nu se pâte -preschimba în: 
o hotărâre, dar ea e primitore de o execuţiune - imediată ($ 702 No. 1 
proc. civilă germană). Dacă însă reclamantul: renunță în desbaterea orală - 
la acţiunea sa, nu :se închide numai procesul, ci se pronunţă respingerea 
acţiunei, precum de asemenea, dacă o parte recunâsce în desbaterea 

„orală ca întemeiată pretențiunea părței adverse, se pronunţă o condem- 
pare în. contra ei (. $ Ş 277 şi 278 proc. civilă germană): . 

De ce se face în “Germania o excepţiune în îavârea renunţărilor: şi 
a recun6scerilor făcute în desbalerea orală ? Răspundem că aci nu e 
tocmai vorba de o excepţiune, ci'de o consecuenţă” necesară a prinei- - 
piului oralităţei desbaterilor. O renunțare 'saii recunâscere fâculă în des- 
baterea orală dinaintea judecătorilor chiemaţi să decidă cusul, se trece în 
[6ia de audienţă, care e-un, document autentic. Renunţarile sati recu- 
nâscerile din contră făcute în afară de. judecată sai în scriptele proce- 
sului aii trebuinţă, dup& principiul oralităţei, de o constatare dinaintea 
judecătorului care are să cunâscă de alacere ; lără de acâsta dansels nu 

- sunt de cât mijlăce probatorie. 
Un ultim envânt înainte de a termina. Mandatarul ad lites are în 

Franţa şi în Germania puteri mai întinse de cât mandatarul ad negolia. - 
-Avuatul îrancez e legitimat, îaţă cu partea adversă și cu tribunalul prin 
simpla sa. declarare că e împuternicit şi nu are trebuință de mandat. 
Mandatul ad liles inarituesce, "după $ 77 proc. civilă germană, nu numai 

“la tite actele pe cari mersul procesului le aduce cu sine obicinuit, dar 
şi la înlăturarea procesului prin învoială, renunțare sai recunâscere. 
Dar legea germană se deosibesce esenţial "de cea iranceză prin aceea că 
hotăresce (Ş 79 proc. civilă germană) că mărginirea mandatului are efect 
şi faţă cu adversarul, dacă densa are de .obiect înlăturarea procesului 
prin. învoială, renunțare, recunâscere, - 

Sistemul german simplilică procedura, fără să jiyn6scă interesele” . 
adversarului ca cel irancez. Mandatul ad lites al -legei germane se rea- 
propie de mandatul comercial, aceea ce e un progres. Simplificarea lor- 
melor e o bine-lacere, dacă există. moravuri simple şi curate. Alta-i 
"comerciul, pe care buna credinţă îl însufleţesce, alta câștigul cu ori-ce 
“preţ, care prăpădesce statele. Avocatul, preotul dreptăţei, are și se cade 

N 

„să aibă mari prerogative, dacă dânsul nu se înşiră în rîndurile politicia- , 
„ilor, dacă nu părăsesce altarul, dacă nu-și aruncă roba printre urzici . 

o (e îroe aux. orties) (Dropia, 1888). 

  

Conflict negativ de atribuţiuni 
(Art. 262, 263 pr. civ.) 

- e 

 Articolii 262 şi 263 pr. civ., presupun că două tribunale” sai "două 
Curți de apel ai decis că nu e de 'căderea' lot a judeca o contestaţie, ce 
li s'a deterit, măcar că în realitate una din ele era competentă a o judeca. 

"Conflictul negativ de atribuţiuni pâte resulta numai din decisiunile 

A Desrt, vol. II, | a ie 8
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prin care două tribunale sai două Curţi de apel ai declinat cogniţiunea 
i taţiuni. E R 

me Cid inta în casul când un tribunal saii o Curte de apel S'ar găsi 
în neputinţă, din causa unui eveniment re-care (de exemplu în cas de 
recusare a tutulor judecătorilor), de a decide că reţine afacerea, sai căi 
declină competinţa ? a , o , 

In asemenea cas, se iace o simplă îndicațiune de judecălori, şi 
afacerea se -trimite la tribunal saii la Curtea de apel cea mai apropiată 
(Carre, III, p. 287 notă 112). , 

In cas de indicaţiune de judecători este un singur tribunal saii o 
singură Curte de apel care, din causa unui eveniment Gre-care, se păsesce 
împedicată de ași atribui cogniţiunea unei afaceri. Su 

“Regularea de competență presupune, din contră, un con/lict de 
atribuţiuni. - - i 

„Cererile de regulare de competenţă, întemeiate pe un conilict negaliv 
de atribuţiuni, sunt de competința esclusivă a Curţei de casaţie (Carră, loc. 
cit. în prîncip.). | 

„Cererile de regulare de competinţă, fundate pe un conflict posiliv 
de atribuţiuni, sunt din contră, după distincţiunile indicate în art: 263 

„pr. civ., de competința autorilăței judiciare superidre, sau a Curţii 
de casuţie. - E - 

” Dacă aceeași cerere este adresată la două sai mai multe tribunale 
de prima înslanță, cari amândouă reluză dea o judeca, părţile trebuesc 
să recurgă “mai întâi la mișlocul ordinar al apelului. | 

| «Cererea de regulare de competinţă asupra unui conflict negativ, + 
nu e admisibilă de cât numai dacă acele dou; decisiuni de necompe- 

"stinţă aă dobândit puterea de lucru judecat...» (Carr€, loc. cit. q. 1319 
seplies) 2),.. . | . | Ia 

In cas de conilict negativ de atribuţiuni între 'dou&: curți de apel, 
din contră nu se cere să se întrebuințeze -mai întâi mâjlocul exlra- 
ordinar al recursului în casaţie în contra, celor două decisiuni de necom- 

“petinţă. Părţile recurg, în asemenea cas, îmediat la regularea de com- 
petință. E | . 

Din cele dise mai sus resultă, că regularea de competinţă - pentru 
cuvântul de conflict negativ presupune numai de câto declinare simul- taneă de compelință din partea a două tribunale, și că prin urmare regiementul de judecători nu-e! admisibil, de câte ori un tribunal sai o curte de apel a judecat fondul, sai s'a pronunţat asupra unei cause de neprimire, sai asupra unei excepţiuni peremtorii de iormă, etc., deci- Siuni, cari presupun, din contră, compelința jurisdicţiunei 'de la care emană. ” - 
PI | 

1) Curtea nâstră supremă trimite dacă nu mă înşel, şi cogniţi facerilor - 
a. : , iunea afacerilor civile pentru motivul de suspiciune legitimă la trib. cel mai î prociat, „_2) In casul, din „contră, când dout tribunale, din care unul en reținut amândouă şi a judecat (în fond) aceeaşi contestaţiune (conflict mal pote face regularea de competin ă, dacă acele d inţe tatea, lucruloi judecat. In cas cână pai judece ate e dul, nu rămâne de câţ a se face re (Carr, q. 1324), i 

ecompeteni, aă 
pozitiv), nu se : 0 dobândit autori- 8 tribunale ai judecat definitiv aiferemente fon- S in casaţie pentru contrarietate de decisiunt
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- Quid însă când Curtea de casaţie, regulând competinţa, întemeiată - 
pe un conflict negativ, între două Curți de apel, ar atribui, cu tâte 
astea, cognifiunea contestaţiunei uneia din acele două Curți :de apel, 
măcar că, în privința aceleaşi contestaţiuni, sa primit deja o excepţiune 
peremtorie de îond sai de îormă, îără ca decisiunea, care a absolvit 
pe pârit ab acțiune sai ab instantia, să fi':fost “atacată cu recurs și 
casată de Curtea supremă ? Ce va trebui să facă în asemenea cas tri- 
Dunalul sai Curtea de apel? -Să se supuie hotărârei de -regulăre de 
compelinţă, care- e fără obiect, de vreme ce tribunalul, departe de a-și 
declina competinţa, şi-a afirmat, din contră, competinţa-prin aceea că a 
absolvit pe pârit ab 'actione suii ab înstantia ?. Saii se 'respecte au- 
toritatea lucrului judecat, de vreme: ce Curtea supremă n'a casat decisiunea 
prin câre s'a absolvit pâritul ab actione saii ab instantia ? 

Curtea de trimitere trebue, lără îndoială, excipându-se de autoritatea - 
acestei de pe urmă decisiuni, să respecte autoritatea lucrului judecat cu. 

t6tă regularea de competipță făcută din erre de Curtea de casaţie. 
Tot în 'sensul acesta s'a resolvat acestă cestiune de câtre Curtea 

„de apel din işi, secţia I, presidată-de d. prim-președinte, Dim, Roseili. 
Ipotesa era acâsta:. -.. | a. | | 

Un proces următor între un cert Țimaad şi Chrislea Ovanes 
Buiucliu era pendent la Curtea de apel din Iaşi secţia |. Curtea jude- 

când contestaţiunea, a deterit lui 'Țimand jurământul în item. Intre timp 

şi înainte dea se presta jurământul diferit, părţile, convenind să reguleze. 
judecata 'contestaţiunilor lor prin arbitri, ai cerut prin act scris, contorm 
art. 260 pr. civ., să se închidă procesul, cerere care sa încuviințat. 
“-“ Christea Ovanus Buiueliu s'a.adresat pe urmă cu ocerere ia Curtea” - 

“de apel din laşi, secţia |, invocând nulitatea -hotărârei arbitrale 1). Curtea 

apelativă a găsit însă cu cale să respingă cererea în nulitate. Acestă de 

“pe urmă . decesiune sa casal, -trimeţându-se afacerea la Curtea de. apel 

din Focșani'care, admiţend” motivele de nulitate invocate de Ch. Ovanes .. 

Buiucliu, a desființat holărârea arbilrală, declarând în acelaşi timp că 

nu e compelenta a judeca fondul?) - - i - ie 

Țimand sa întors atunci la Curtea de apel din Iași, secţia |, şi a 

cerut sâ se continueze aici instanţa. începută și întreruptă prin determi- 

narea părţilor de a merge dinaintea arbitrilor. - a ” 

„_Christea: Ovanes Buiucliu combătând acestă cerere, a susținut. că 
procesul fiind închis după cererea părţilor, nu se” mai -pâte redeschide, 

urmând a se executa pactul de conpromiltendo, care a determinăt închi- - 
derea procesului, -saii a se anula prealubilmente acea tocmâlă. Curtea 
admițând acestă excepţiune peremptorie de iormă, a absolvit pe Christea 
Ovanes Buiucliu ab înstantia. -. 7 - 

Timand, perdend cărarea în mijlocul acestor învăluiri, a cerut. în 
definitiv regularea de competenţă și Curtea supremă, judecând acâstă 

= 

1) Asemenea cererl se judecă. după art. 367 proc. civ,, de Curtea la care fusese 
pendinte cestiunea ce s'a judecat cu arbilril. . a . - 

2) Țiinand ceruse după anularea hotărâre! arbitrale, să se continueze instanța 
_ începută la Curtea apelativă din laşi secţia ], adică să se execute hotărârea prin care 
Sa diferit lui Ţimand jurământul 2 litent. . - 2 -
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cerere, găsesce că Curtea de 'apel din Iaşi e competentă a judeca acea 

'contestaţiune. a . | i 

Singulară punere la cale! PI E , 

Curtea din laşi n'a îăcut d6ră nici o dilicultate în privinţa compe- 

= 

tenţii |! Acestă Curte s'a considerat, din contră, ca compelentă și înteme- 
- indu-se pe contractul judiciar pentru inchiderea procesului, a, apărat pe 

pârit ab înstantia. Nu există prin urmare nici un coniliet de atribuţiuni, 
Nici nu pâte [i vorba de regulare de competenţă. - , 

Curtea de casaţie a aplanat cu t6te astea un conflict zieezislent, 
- “declarând că acea contestaţiune e de competenţa Curţii de apel. din lași! 

| In urmarea acestei “singulare regulări de competenţă, sa chemat 
„părţile din noii în judecată dinaintea Curţei apelative din lași, secţia [. 

: Advocatul lui 'Țimand, a. cerut să se execute decisiunea, prin care 
s'a diierit uneia din părţi jurământul îz item. (V. supra). | 

Advocatul lui :Busucliu, combătând acestă cerere, a invocat deci- 
_siunea, prin care, in vederea declaraţiunii părţilor, pentru închiderea 
procesului, sa apărat pe Buiuicliu ab instantiă,  decisiune care nefiind o 
decisiune de necompetinţă, are autoritatea lucrului judecat, autoritate 
care să pâte r&sturna numai prin 0 casare directă și nici cum prin o 
regulare de competenţă. . pi 

Curtea de apel vădând că părţile întradevăr aii inchis procesul, 
. vădend că în “temeiul acestei desistări reciproce sa absolvit deja Buiu- 
„cliu ab instantia 1), a respins cererea lui Țimand. - 

Acestă soluţiune resistă fără îndoială la ori-ce critică, 
Dacă însă în locul magistraţilor serioşi ai Curţii. de apel din Iași 

ar îi îost, din contră, niște îdemiștă, cari se închină fără reflexiune la 
- regulările făcute de .superiorii lor, atunci am fi avut sub ochi spectuco- 

lul unei. violaţiuni a lucrului judecat, provocată sub pretextul unei re- 
gulări de competenţă. | N e - 

Tribunalele și curţile de -apel.nu pot, fără îndoială, fără a comite 
- un exces de putere, să contradică o regulare de competenţă făcută da 

.. Curtea supremă. îi Sa a a Ă | 
” In ipotesa de mai sus nu' s'a; contradis însă nici cum acea regu- 
larea de competenţă. ae Aa i 

In ce chip s'a făcut reglementul de judecători? 
Sa dis că Curtea de apel, din: lași e competentă. 

___ Cea statuat Curtea de-apel din Iași în urma acestei regulări de 
competenţă ? A statuat că, competentă fiind, respinge, cu t6te astea, 
pen lui Jimand, instanţa. fiind. suprimată prin desistarea reciprocă 
a părţilor. . - 

„Nu este prin urmare nici .0 incompatibilitate între acestă hotărâre. ŞI regularea de competenţă făcută de Curtea supremă. 
„Într'un considerent al decisiunii 

regulat competenţa, « 
lași a retusat de a 
închis, - 

se dice, ce e drept, că r&iă şi fără cale Cuitea din 

„I)In presenţa art. 261 pr. civ., S'ar' cas, din contră, o absoluțiune ab actione. V. art. 403, cod. pr. fe. o 

părea că ar trebui să intervie în asemenea 

4 

Curţii de casaţie, prin.care s'a. 

„judeca contestaţiunea, sub pretext că; procesul e- 

Insă Nemo suum jactare praesumitur !
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„Curtea din Iași însă n'a relusat de a judeca procesul dintre Buiu- 
cliu și Dimand, ci din contră, judecându 1, a ţinut s6mă de contractul 

judiciar intervenit între părţi pentru închiderea procesului, absolvind pe 
-. Buiucliu.ab instanlia. 

Acâstă de pe urmă decisiune, nefiind casată, are puterea de Jueru - 
“judecat. (Dreptul, 1874). “ i 

= 

EEE . — 

„ Competenţă. >- Execuţiune —: Hotărâre caăată, — Cersre da revocare a execu- 

ţiunei.— Conflict negativ de jurisdicţiune.—Regulament de competenţă.— 

Art. 372 gi 400 procedura civilă.- (Cas,s. u., 23 lunie 1898), - 

Când o hotărâre care s'a executat a îost mai pe urmă casată, instanţa . 

competentă a ordona revocarea execuţiunei și reintregarea părței în 

posesiunea, obiectului litigios de care a îost deposedată, în puterea hotă- 

rârei casate, -este instanţa care a- dat ordinul de execuţiune, iar nu aceea 

la care afacerea a îost trimisă spre a îi judecată din noiă. 

Curtea deliberând,-  . . * | Ă | 

_Asând în vedere cererea de repgulare de competinţă adresată înalter Curti de” 

casaţiune de Olga 1. Panu, în calitate de tutbre legală a minorilor |. Panu în urmă- 

t6rele împrejurări: Curtea de apel, secţ. III din Bucuresci prin decisiunea sa civilă No. - 

36 din 1897, admiţend apelul făcut de Tudora Dragomirescu, contra sentinței civile a 

trib. Lifov, secț. LUI, No. 213 din 1895, a obligat pe Olga. Panu, în calitate de tuldre 

legală a minorilor să! copii, să evacueze imobilul situat în Bucuresci, strada Viitorului, 

__NO. 131, decisiune care s'a şi executat dându-se imobilul în posesiunea adversarel 

sale Tudora Dragomirescu, În contra decisiunei Curţei de Bucurasci, făcându-se recurs 

de către Olga L. Panu, Inalta Curte de casaţie'a casat disa decisiune. şi a trimis, 

afacerea a se judeca din: noii de Curtea: de apel! din Craiova. Îndată Olga I. Panu 

s'a adresal ia Curtea de. apel din Craiova, şi a cerut ca acslă Curte, în calitate de 

Curte de trimitere, fiind datâre să pue din noi pe partea care a câştigat casarea hotă- 

râcel primel Curți de apel în “aceiaşi posițiune în care era înainte de a se da hotă-. 

rârea casată, să desființeze executarea hotărâre! Curţel de apel din Bucuresci, şi să-l. 

redea posesiunea imobilulul din care a fost scâsă, în executarea acelei hotărâri, | 

Curtea de Craiova însă, pentru moiiv că Curtea apel din bucuresci a pronunţat 

hotărârea în execularea căreia petiţionara a fost deposedată şi că dânsa singură este 

„competentă a declara nule actele de executare ce a ordonat în virtutea hotărărel sale - 

„casate, işi declină competența de a se pronunţa asupra cererel de revocare a execu- 

4iuner făcută de Olga 1. Panu. Atunci Oiga I. Panu se adresză cu aceiaşi cerere la 

“Curtea de ape! din Bucuresci, care asemenea se declară necompetentă de a se pro-. 

nunţa asupra cerere! de. revocarea execuţiunei hotărâret sale casate, pentru că acestă 

revocare fiind virtual cuprinsă în- casarea hotărâre, peliţionara . urma să ccră portă- 

reilor executarea decisiunet Curţel de casaţiune prin restabilirea sa în stăpânirea imo- 

bilulul de care a fost deposedată prin executarea dreisiunei casate, şi că nu se mal 

pâte adresa către dânsa, Curtea. de Bucuresti, nici o cerere relativă la un proces ce . 

nu mai este în cercetarea sa; - :. 2 , Pa . 

. In faţa acestor două declinatorii de competenţă, - Olga I. Panu s'a -adresat la 

Inalta Curte de casaţiune ca să se pronunţe un regulament de competenţă conform art. 

36 al. 5 din legea organică a acestei Curți secț, I, şi Curtea de casaţiune, luând în 

cercetare acestă cestiune, s'a ivit divergență de opiniun! în două rinduri, precum se 

constată prin procesele-verbale No. 673 şi 105 din 1898, prin care declarându-se şi 

urgenţa, afacerea s'a adus-în- cercetarea secţiunilor-unile, conform art. 22 din legea 

organică a Inaltei Curți de casaţie. . | " A - 

Astăz1 Inalta Curte de casaţiune şi justiţie în secţiuni-unite, a cercetat cererea 

„făcută de Olga î. Panu şi după deuberațiuni a pronunţat următârea hotărâre: 

Considerând că este un principii absolut că casarea unei hotărâri dată de o 

” instanță judecătorâscă -alrage, ca consecință, casarea şi anularea tutulor decisiunilor 

Sai lucrărilor făcute în urmă, în virtutea aceste! hotărâri, fără a fi nevoie, ca acestă 

1
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anulare să fie pronunțată în mod special şi separat, nici de Inalta Curte care a casat 

hotărârea, nic de vre-o altă instanță; : o | _. LL 

Considerând că executarea hotărâre! Curţei din Bucuresci No. 36 din 1897, 
nefiind de cât o lucrare făcută în virtutea acestei hotărâri, 'acâstă execulare este de: 
drept anulată prin casarea hotărârel, deşi Curtea de casaţiune n'a pronunțat în mod 
forma! acestă anulare, şi urmeză. ca Olga I. Panu să fie reintegrată în posesiunea 
imobilului de care a fost deposedată, fără a fi nevoe ca o instanţă judecătorescă să 
pronunţe anularea acelei execuţiuni şi ca consecință reintegrarea peliționarei ; 

" Considerând însă că dacă nu este trebuință ca Olga I. Panu să se adreseze la 
-. “re-o instanță judecătorescă ca să se pronunţe revocarea execuţiunel. hotărâre! casate 

în favâre sa, ea nu pâte 6bține executarea aceste! revocaţiuni şi reintegrarea sa în 
posesiunea imobilului de care a lost deposedată de cât adresându-se la o instanţă jude- 
cătorâscă, căcl numa! instanțele judecătoresci sunt în drept după proceduri n6stră a 
pune în mişcare pe agenţii de executare silită, precum resultă din art. 372 din proce- 
dura civilă, şi particularii nu -pot adresându-se direct la portărel, fără ordinul justiţier, 
să obțină o asemenea executare; - ” 

Considerând că dacă executarea nu se p6te obține decât prin ordinul instanţei 
judecătoresci, asemenea şi revocarea unei executărj, care nu este de cât o adoua exe- 
cutare în sens invers, nu se pole obține direct de la portărei,-ci' numa! prin ordinul 
“instanţei judecătoresc; - . . 

Considerând că dacă o instanţă judecătorâscă trebue să intervină prin ordinul. 
stă ca să revâce o executare ordonală anterior, acâstă instanță nu pote fi în mod 
“juridic şi logic de cât aceiaşi instanță care a ordonat- executarea ; -. 

„„ “In adevăr, ea singură este în posițiune dea cundște în mod exact în ceacon-. 
sistat executarea, şi este de principii, pe de altă parte, că hotărârea dată-de un tri- 
bunal saii curte .nu pâte fi modificată de un alt tribunal sati curte de aceiaşi trâptă, 
ci numa! de acelaşi tribunal sai curte în casurile prevădule de legg, cum sunt: opo- 
sițiunea, revizuirea şi contestaţiunea la executarea hotărârei; . - 

Considerând că circumstanţa că prin casarea hotărâre! prime! Curți de -apel, 
afacerea a fost luală de la dânsa şi trimisă la altă Curte, nu este un obstacol că, acea 
Curte să se ocupe de revocarea execuţiunei care trebue să urmeze casărei hotărârer, 
căci acea revocare nu atinge în nimic judecarea fondului care s'a luat de la dânsa, şi 
prin acestă revocare Curtea.nu se pune în contradicţie cu hotărârea de casare, ci, din 
contra, se conformă. cu dânsa; - | - , i 

Considerând că, ast-fel fiind, Curtea din Craiova în speţă cu drept cuvânt "și-a 
” declinat compelința de a ordona revocarea execuţiung! făculă de Curtea de apel din. 

„ Bucuresci ; | - i - 
Considerând că acestă revocare nu se pâte cere nici de la Curtea de casaţie, 

care nu ordonă nici odată executarea hotărârilor, ci numat-de la Curtea de-apel din 
„Bucuresci, care 'este sinpură competentă de a reveni asupra unor lucrări făcute de 
densa, îndată ce-după casarea hotărâre! sale acea lucrare nu mal pâte avea ființă; 

Considerând că în acâstă afacere fiind date două hotărâri de două Curți de apel, 
cari amândouă s'a declarat necompetente, urmâză a se pronunța un regulament de. 
competenţă pentru a deslega acest conflict negativ de. jurisdicţiune, Ă 

Pentru aceste molive, reguleză competinţa, ete, :.- 

_“ Adnolațiune.- — Împrejurările causei se pot resuma. ast-iel: O hotă- 
râre. definitivă şi executorie a Curţei.de âpel din Bucuresci s'a adus la 
îndeplinire în contra părţei rămasă în judecată, care sa scos ast-îel din 
Stăpânirea nemişcătorului litigios, dar s'a grăbit a îace recurs în casaţiune. 

Inalta Curte deci, judecându-i recursul şi găsindu-l întemeiat a casat 
hotărârea supusă recursului, care s'a . executat 'în contra recurentului, 

„cum Sa arătat mai sus, şi a trimes pricina a se judeca din noii de Curtea 
_de apel din Craiova. Me i [ - 

Recurentul, care a dobândit ast-iel casarea hotărârei Curţei d> apel : 
din Bucuresci, care / 
lăsa păr 
72 al legei Curţei de casaţiune, care hotărăsce: 

a condamnat a eşi din nemișcătorul litigios-şi al 
ței protivnice, a cerut acum 'restituirea lucrului, în virtutea art, 

1 
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“(Hotărârea casată se socotesce ca cum mar îi fost, și nu mai are 

nici o putere. De. aceea, ori-ce act de asigurare sai de execuţiune se vor 

- fi făcut în puterea unor asemenea hotărâri, se desfinţeză cu totul». 

Curtea de apel din Craiova însă, adică Curtea la care sa trimes 

pricina, 'şi-a declinat coimpetintța de a judeca cererea de mai sus, sub 

cuvânt că' hotărârea executată fiind a Curţei de apel din Bucuresci, 

numai acestă Curte ar avea căderea să revâce execuţiunea. 

“Recurentul, vădând acesta, sa adresat. atunci la Curtea de. apel 

din Bucuresci. Acestă Curte însă- a reiusat, la rândul ei a se rosti în 

acâstă daraveră, dicând că e trâba portăreilor să aducă la îndeplinire 

hotărârea de mai sus a Curţei de casaţiune, care orânduesce virtual 

desfiinţarea execuţiunei de. care e vorba. 

Cursul justiţiei fiind ast-lel întrerupt, partea interesată, ca să iasă 

din acâstă întundătură, s'a întors în îine la Curtea de casaţiune, şi "i-a 

cerut să hotărască conflictul de jurisdicţiune între Curțile de mai sus, 

adică să pronunţe un regulament de competenţă DK . 

“ Inalta Curte a regulat deci competenţa, prin hotărârea care sa - 

publicat mai sus, şi a declarat că Curtea de ape! din Bucureşti a cărei 

hotărâre s'a executat, dar s'a casat mai pe urmă, e singură competentă 

- să facă să se înapoiască celui în drept. lucrul luat în virtutea hotărârei. 

casate. Ni | , _ 

Aşa este.'O execuţiune făcută pe temeiul unei hotărâri casate, e 

tără îndoială de drept desfiinţată 2), dar hotărârea Curţei de casaţiune 

care pronunţă ast-tel implicit: desfiinţarea execuţiunei, nu.se pâte aduce 

“la îndeplinire de portărei, fără un ordin al justiției. . 

Reese însă din art.372, combinat cu art 400 din procedura n6stră 

civilă, că numai Curtea care a pronunţat hotărârea executorie are că- 

derea să se pronunţe asupra :cererei de executare şi asupra contestărilor: 

la executare, 
- 

“«<Aşa fiind, închee Inalta Curte, instanţa care trebue. să intervină 

prin ordinul săi ca să revoce o executare ordonată mai înainte, nu pote 

Hi în mod juridice şi logic de cât aceeași instanță care a ordonat execu- 

“tarea» Eodem modo quidque disolvitur quo colligatur. , e 

“Dacă însă textele legei n6stre ne duc la acestă deslegare şi dacă dar 

Curtea de casaţiune bine a: făcut că a judecat lucrul ast-fel, întrebarea 

este dacă sistemul acesta al legei n6stre e bun şi mulţumitor; saii dacă 

e răi şi trebue dar schimbat de lege ferenda. . . | 

| Art. 372 şi 400 din procedura nostră civilă, deşteptă, credem noi, 

critica. A dice, în adevăr, că hotărârile se execută prin mijlocirea tribu- 

nalului saii a Curţei, care a pronunțat hotărârea execulorie, este a 

coniunda judecata şi execuţiunea.: - . a 

Execuţiunea insă, cum am dovedit'o cu un. alt prilej, e o daraveră 

“de drept absolut neatârnată de judecată. 'Trebue să existe, în adevăr, un 

tribunal de execuțiune deosebit de tribunalul sau Curtea care a pronunţat .. 

" hotărârea esecutorie. 

„De aceea şi hotărăsce art. 495 din procedura n6stră civilă că vîn- 

  

"1V. art. 36, No. 8, legea Curţei de casaţiune din 24 Ianuarie 1861, | 

2) v. art, 72 din legea organică a Curţei de casaţiune. -
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darea silită a imobilelor se urmăresce la tribunalul unde este --așezat: 
imobilul şi greşit e fără îndoială art.:411 pr, civ., care orânduesce că 
urmărirea obiectelor mobile se face prin mijlocirea tribunalului saă a 
Curţei. ” | - a 

Art. 417 genevez, corespundător cu art. nostru. 411 citat, atribue, 
din contră, competenţa” în acestă materie nu tribunalului sai: Curţei, care 
a pronunţat hotârârea executorie, ci tribunalului cîvil, adică tribuna- 
lului de prima instanţă al locului unde execuţiunea se urmăresce. 

Art. 408 genevez, apoi, corespundător cu art. nostru 400, - hotă- 
răsce că cererile incidente, oposiţiunile, etc., se vor adresa la tribanalul 
civil, adică la tribunalul de prima instanţă, iar .nu-la tribunalul saă 
Curtea care a pronunțat hotărârea executorie, -cum se rostesce legea 
n6stră. . : . - ' 

Tribunalul de execuţiune, va să qică, e în sistemul legei geneveze 
absolut deosebit şi neatârnat de tribunalul saii Curtea care a pronunţat 
hotărârea executorie. Contestările la. executare trebue să fie purtate dina- 
intea tribunalului de execuţiune și.:nu de-a-dreptul dinaintea Curţei care 
a pronunțat hotărârea. e 

„____ “De unde a luat prin urmare legiuitorul nostru sistemul săi contrar 
de mai sus? Articolii noștrii 372 şi 400 cit. aă, credem. noi, drept temei . 
nu atât tradiţiunea ţărei 1), cât art, :472,-pr. civ. îranc., pe care noi nu 
"l-am înţeles bine, ?l-am r&stălmăcit, ?l-am trunchiat: 

” Unde, în adevăr, art. 472 francez, după ce așeză principiul că exe- 
cuţiunea aparţine tribunalului sai Curţei, după deosebirea casurilor, adaogă: - 
«sauf les cas d'expropriation forcee», articolii noştrii 362 şi 400, din 
contră, constinţese din greșelă' principiul de mai sus, tocmai pentru casu- 
rile de execuţiune silită. _- a e 

„Va să qică, după. sistemul îrancez, ca şi după cel genevez,: tribu- 
nalul de execuţiune este sati tribunalul situațiunei imobilului (urmărire 
imobiliară), sai tribunalul de prima instanţă al locului unde se urmăresce 

” execuţiunea (urmărire mobiliară), art. 472 îrancez fiind sir&in execuţi- 
unei silite 2), i a Ra 

Acestea dise, închidem acum parantesă şi ne întrcem în fine iarăși , 
la problemul nostru de mai sus, Care e, întrebăm, instanţa competentă 
pentru a judeca controversele privit6re la cererea de restituţiune a lucrului - 
care sa luat în puterea unei hotărâri casate? a . i 

Legea Iranceză, ca și legea n6stră, nu răspunde la întrebare acâsta, Jurisprudența iranceză însă tinde a constinţi . părerea că e treba portă- .: - 

————————————_ — - . ”, 

1) Cât pentru vechiul drept moldovenesc, circulara ministerului dreptăţei din 23 Iunie 1861, lămuresee că hotărârile Curţel de apel urmâză a se aduce la îndepli- nire de tribunale, după ordinul ce vor primi de-a-dreptul de la acea Curte. Tribunalul dar de prima instanţă va primi garanţiile prevădute de art. 77 din legea Curţer de | casațiune, la cas când pariea rămasă din judecată ar voi să oprâscă punerea în lucrare „a hotărârilor, - , a 2) Art: 42 nu se ocupă cu  execuțiunea silită, ci cu acea execuţiune «qui est vniguement destinâe & compiâter, â parlaire, ă expliquer, ă interpreter le jugement»>. a e exemplu, când contestarea la executare are de obiect de a tăgădui sai dea măci alt-fel însăşt hotărârea în virtutea căreia ' execuţiunea se urmăresce, Y, Chau- vau- Cars, «Procedure civile», tom. IV, guest. 1698 bis, pag. 229, urm. o
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reilor 1) să execute hotărârea Curţei de casațiune, sub rezerva dreptului 

tribunalului de prima înslanţă de a judeca contestaţiunile ce sar 

ridica 2). i ” Ă | ă 

Teoria acesta, însă trebue respinsă, întâi pentru că e in principiii 

îalşă, de 6re-ce în casul nostru pricina e încă pendentă dinaintea Curţei - 

de trimitere şi nu există prin urmare încă un titlu executorii şi apoi 

pentru că se lovesce în cap cu art. 372 şi 400 din procedura nâstră 

civilă. DI a | 

'Țâtă dar întrebarea: este, dacă judecata controversei de mai. sus e 

de căderea Curţei de apel, a cărei hotărâre s'a .casat, saii a Curţei de - 

trimetere, adică a Curţei la care sa trimis pricina pentru a se judeca 

Ajn ngu? ae i a 

Inalta Curte, prin hotărârea pe .care am publicato mai sus,. r&s- 

punde că în asemenea cas trebue să intre la mijloe Curtea de apel a 

“cărei hotărâre s'a casat, o părere care e contormă art. 372 şi 402 din 

procedura n6stră civilă, dar e încolo contrară tuturor principiilor. 

In adevăr, Curtea de apel, a cărei hotărâre s'a casat, e de acum 

înainte cu- desăvârşire necompetentă de a se mui amesteca în causa 

care a dat loc la casare, fie vorba de judecata: fondului, saii de judecata 

ori-cărui incident care s'ar ridica în cursul procesului. | 

', Neîndoios este aşa dar, că numai Curtea de trimitere, care e 

însărcinată să judece din «noii fondul şi tâte incidentele ce sar ivi, are 

în bună logică, singură căderea să se pronunțe asupra cererei de resti- 

4uţiune a lucrului luat în virtutea hotărârei casate.  . o Ă 

- De aceea şi vedem că t6te legiuirile străine, cari ati prevădut şi 

regulat problemul nostru, înţeleg lucrul ast-lel. Aşa, art. 571 al. Il, din 

procedura civilă italiană, cars hotărăsce ritos: TI 

<Le controversie . riguardanti la .restituzione di quanto si iosse 

conseguito în: dipendenza dela sentenza cassata appartengono alla cog- 

_ nizione della autorită giudiziaria, a cui sară dalla corte di cassazione rin- 

viata la causa» 2). . | 

Chipul acesta de a vedea e consfințit şi de procedura civilă ger- 

mană (V. $ 655), care înțelege de asemenea că tribunalul competent 

pentru. causa principală, chiar dacă n'ar îi competent de cât prin pro- 

rogare, are singur căderea a judeca cererea de restituire 6), (Dreptul, 1885). . 

ON TR 

J 

a O 

5 1) După legea franceză 'şi geneveză, în deosebire de legea ndstră şi cea ger- 

mană, portăreil nu aă nevoie de un ordin al tribunalului ca să îndeplinescă actele de 

execuţiune. : ” . - | 

- 2) V. Crepon, «Cqur de casation, origines, organisation, altributions»,- Cestiunea 

„e însă controversată. Unil cred că Curtea, a căre! hotărâre s'a casal, iar alţil că Curtea 

de irimetere e singură competentă, i 

3) V. şi Cav. Claudio Magni, « Coâice di procedura civile», vol. II, pag. 297 urm. 

4) V. J. Rohler, «Der' Proces als Rechisverhiltniss, Prologomena zu einem 

System des Civilprocesses>, pag. 140, Principiul de urmat e acelaşi şi când e vorba de 

«o sentinţă a tribunalului de prima instanță declarată provizorii esecutorie (art. 129, 

procedura civilă), sentinţă care s'a executat dar s'a reformat pe urmă în apel.
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Lipsa de calitate a unui judecător după dreptul public: 

şi după procedura, civilă. N 

Lipsa de calitate a unui judecător este sail o necapacitate absolută, 
sati o necapacitate relativă (neabilitate), sait în fine o necompetenţă. 

Ne vom ocupa pe rând cu aceste trei ipoteze. 

I 

Legea de admisibilitate și înaintare în iuncţiunile judecătoresci din 6 
Decembre 1864 (art. 1, 2 şi 7) enumeră casurile de necapacitate absolută. 
Calitatea de cetăţean român, bucurarea de drepturi civile, cunoscința 
dreptului, vârsta, iată condiţiunile.de capacitate pentru admiterea în îunc- 
ţiunile judecătoresci. > - Sa 

Aceste cerinţe ai caracterul unor garanţii de drept public și lipsa 
lor are numai întru atât o insemnătate, întru cât necapabilul nu trebue 
să lie numit judecător. saii lăsat în iuncţiunea de judecător. Decretele 
însă de numire nu sunt supuse criticei tribunalelor. E vorba aci de mt-. 
suri administrative cari ati exclusiv. în vedere interesul generali, fără 
privire la interesul individual. Tribunalele nu sunt: competente a statua 

„ asupra compunerei unui corp administrativ 1) saii judecătorese. 
Participarea deci la judecată a unui străin sai a unui minor, ete. 

care a iost numit judecător cu călcarea legei, nu atrage nulitatea hotărâre, 
+ Şi dreptul roman privesce lucrul așa. Legea 3, Dig. [, 14, hotărăsce 

că. edictele şi decretele lui Barbarius Philippus, care, de şi sclav îugitiv, 
a fost desemnat pretor şi a ocupat îuncţiunea de pretor, nu sunt nule, 
ci se privesc, din contră, ca valabile propter utililalem eorum, qui apud 
cum egerint, căci poporul pote să dea și” unui sclav. acestă putere, și, 
sciind că e sclav, să "1 libereze. Nu sunt. nule nici hotărârile date de un 
magistrat minor (L. 57, Dig. 49, 1: .... jurisdictionem ejus non împrobari. 
Princeps enim, qui ei magistralum. dedit, omnia gerere decrevil), sai 
de un judecător necapabil din causa sexului. sai. din. causa neprestărei 
e polul (L. 14, Cod. 3, 1), sai a isnoranţei dreptului (Novella 82, 

Rațiunea acestei soluțiuni este că ne aflăm aci pe tărimul dreptului, 
public şi dreptul public presupune încrederea cetăţânului și nu pâte să „fie fără acestă incredere; că garanțiile de drept .public (dreptul de - 
petiţiune, răspunderea ministerială, etc.) ai singure menirea a. înlătura: Sau a micșora r&ul resultănd din măsuri dictate de rațiunea Statului, și 
că Capacitatea putativă a judecătorului, întemeiată pe erdrea comună (sai mai bine dis pe increderea comună impusă de -nevoia împrejurărilor) ajunge pentru a valida hotărârile date de un judecător care, de și nelegal numit, 
nu este mai puţin învestit cu funcțiunea care “1 dă puterea de'a judeca 2). Cerinţa alternărea udecătorilor la începutul fie-cărui . an (art. 21 

———— - - ” ” 

1) Zhonissen, La Coustitution belge annotce, art. 92 și 93, No.:391. - 
2) Renaud, Lelrbuch des gemeinen doutscheiu Civilprocessrechis mit Biich- sicht auf die neuern Civil 

i î 
Processgesetzgebungen, S$ 13- şi 14. Compar. Marcad asupra art. 1317, No. 2; Aubray et fe : : bi igations, 1V, art, 1317, No. 2; Laurent t, 19 ai 3, Donolenta eu re ae 

i 0. :107; Demolombe, t. 21, No. 220,
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şi 64 L. Org. jud.) are şi-ea caracterul” unui. principii de drept public, . 

care ordonă o măsură curat administrativă. o 

Alternarea (roulement) preîntâmpină, în materie criminală, marele 

neajuns de a supune pe un acusat unui. judecător, pe care un lung obiceiit 

de a aplica legea penală "1 îace să fie tot-d'a-una în plecare de a condemna. 

Ea tinde apoi, în civil, a- readuce la unitormitate jurisprudența adesea 

divergentă în fie-care secţiune a aceluiaşi corp. Alternarea are apoi binele: 

de a împărţi mai potrivit personalul, preîntempinând răul care reese .de- 

acolo că o secţiune are o superioritate de lumini. şi de experienţă, a 

căror împărţire mai drâptă e de un interes esenţial pentru justiţiabili,. 

şi prin urmare un act de dreptate către dânşii D. 

” Ori-cum Sar regula împărţirea afacerilor şi a “personalului, după 

rândul intrărei şi prin tragere la sorţi, cum prescrie legea n6stră (art. 20, 

57, 21. şi 64 L. Org. jud. din 9 lulie 1865), saii de către o anume comi- 

_siune, ca în Francia (art. 36—38, Ordonanţa din 11 Octombre 1820 asupra 

chipului de alternare a. magistraţilor la Curți și tribunale) şi.în Germania 

„ (Gerichtsveriassungsgesetz, $$ 61 şi urm.), principiul rămâne acelaşi, 

E vorbă, întradevăr, şi întrun sistem și in cel-l'alt, esclusiv de un 

interes general, de un regulament. interior al 'Tribunalelor şi al Curţilor, 

regulament care e supus aprobărei ministrului justiţiei (art. 71 IL. org.. 

jud.) cu esclusiunea. controlului judiciar, regulament pe care particularii 

-% pot priveghia numai sub -iorma garanţiilor de drept public. ! 

- Alternarea nu se face automatic nici după legea n6stră, care lasă 

să' decidă sorţul, Art. 21 şi 6+ L. org. “jud., ca ori-ce lege, se aplică și 

- “se tâlmăcesc de persâne,-cari pot să lie de păreri diferite. Este de exemplu 

trebuinţă de un regulament care să decidă dacă preşedinţii ai să alter- 

neze între dânşii la Curțile unde nu sunt de cât două secţiuni. La Cur- 

ţile unde, sunt numai două secţiuni, dispune art. 64 citat, alternarea se 

va face pe fie-care an între membrii Curţei, aşa în cât acelaș membru 

să nu servâscă doui ani d'a rândul în aceeași secţiune. Mai mult încă.. 

“Alternarea chiar a membrilor nu are nici o rațiune de a îi la Curțile 

unde nu sunt de cât două secţiuni, pentru că atribuţiunile dileritelor sec- ' 

ţiuni ale Curţilor fiind aceleași, toți membrii unei secţiuni: vor trece pe 

fie-care an-la cea-Paltă secţiune, unde vor continua lungul obiceiii de a 

aplica legea penală, unde vor perpetua jurisprudența lor adesea diver- 

_“gentă, unde” nu se vor împărtăși de superioritatea de lumini şi de expe- 

'rienţă-ce o are pâte cea-laltă secţiune. 

Aceste regulamente vor fi unele contorine cu legea, altele nu. 

Intrebarea este dar dacă participarea la judecată a unui membru,. 

care lucrâză la o secţiune în puterea unui regulament nelegal, - atrage . 

“sai nu anularea hotărârei ? - : - 

- Rațiunea. care ne silesce să dicem că un judecător, - de şi nelegal 

numit, nu este mai puţin îmbrăcat cu luncţiunea care *i dă puterea „de 

- a judeca, ne conduce să hotărâm că un judecător, de şi îuncţioneză la 

o secţiune în puterea unui regulament nelegal, se găsesce totuşi în pose- 

siunea publică a tuturor condiţiunilor cerute pentru capacitate, şi că. 

Da e . 

1) Carrs, Organis. jud. t. 1, No. 432—434. a
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acestă capacitate putativă ajunge pentru “a valida hotărârea la.care el. 
a luat pate. - DR 

Art. 21 şi 64 citate prescriii dar măsuri administrative: ele sunt 
administrative, căci ele intereseză organisarea judiciară; cu acest “titlu, 
ele nu pot îi obiectul unei contestări și părțile nu pol să le critice ! 
înaintea tribunalelor. Aşa a judecat Curtea _de casaţiune îranceză la 17 
Decembre 1829 1). Curtea de casaţiune - română, din contră, a decis, la 
17 Decembre 1884,-că art. 21 şi 64 citate, prescriu măsuri în interesul 
părţilor. po Ă | 

- Neajunsurile cele mari: ce însoțesc acâstă de pe urmă: hotărâre nu 
"sunt nereparabile. O lega interpretativă; fixând adevăratul înţeles al art. 

2 'şi 64, statuând adică că aceste articole prescriii măsuri administrative - 
cari nu pot îi obiectul. unei contestări și pe cari părţile nu le pot critica 

"înaintea tribunalelor, ar restatornici de îndată armonia turburată un mo- 
ment a intereselor generale-ale jusliţiei. ” E Să 

Judecătorul, care se află în posesiunea publică a tuturor condiţiu- 
nilor cerute de dreptul public pentru capacitate, rămâne cu t6le acestea, 

- după natura lucrurilor, incapabil cu privire la unele cause (necapacitate 
relativă, neabilitate). «Este un cas, dico:un eminent jurisconsult îrancez, 
și ori-cine simte raţiunea, unde participarea : unui. judecător, la hotă- 
rârea unui proces atrage nulitatea hotărârai; cu tâte că recursarea 
nu ar îi îost propusă în contra-i; acâsta. este când acest judecător 
era cu sciință interesat în” causă. Nimeni. nu pote să fie judecător 
Şi parte; acesta este un principii de' drepi natural şi de drept public 
in contra căruia nici o excepţiune nu pote să biruiască> 2), Aşa este 
nimeni nu pâte să fie judecător și parte! Causa nevestei mele însă, 
causa copiilor mei, nu este ea tot causa mea? Rațiunea dice da: textul 
legei iranceze silesce totuși pe comentatori să opereze cu principii 
“eterogene. NR , A | a 

Jurisprudenţa și teoria Îranceză sunt de -acord a recunâsce că, în 
general, concursul unui judecător recusabil nu face hotărârea nulă, dacă 
el n'a declarat că scie că există în persâna sa un cas de recursare saii dacă el n'a fost recursat de părţi. Rațiunea, care a motivat acestă solu- țiune, este că codul francez” a relusat de a sancţiona sistemul recusărei: „obligatorie. Art, 278 trancez dice: Ori-ce judecător pole să fie. recusat, de unde urmeză că tăcerea este un consimţimânt tăcut al părţilor ca el - să rămâe judecător 3). , De E | 

Anlitesa ubsolută a acestor idei s'a întipărit în organisărea judecă- torâscă geneveză. Ea dispune împeraliv că judecătorul va fi recusabil in Casurile enumărate de art. 99 urm. şi că numai o declarare expresă - a părţilor capabile este 'o renunțare valabilă la recursare (art. 110). 
ÎN OR OO 

1) Carre, op, et loc, cit. 
2) Chauveaii:Carrg, proc et: 1999 în fine -- 
3) Chauveau-Carre, op. et. loc, cit,- o NE 

7
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Legea geneveză a admis dar un sistem diametral opus sistemului fran-. 

cez : sistemul recusărei obligatorie 1). o 

__ Legiuitorul nostru a dat- precădere acestui de pe urmă “sistem. -! 

Art. 274 urm. şi art. 279 din procedura n6stră „civilă sunt repetiţiuni 

“ale art. 99 urm.-şi art. 110 org. jud. genev. Sa 

Recusarea este dar obligatorie şi în sistemul. legei nstre și parti- 

ciparea unui judecător recusabil la decisiunea procesului aduce cu sine 

nulitatea 'decisiunei. IN Pe 

“ Curtea de casaţiune română a judecat dar potrivit cu adevăratele: 

principii că este viţiată hotărârea dată de un judecător care, sciind că 

există în persâna-sa un motiv de-recusare,nu Ya. făcut cunoscut Curţei?).. 

“Afară de casurile de recusare- obligatorie (art. 98, urm. Org, iud. 

_“genev.), mai există după organizarea judecătorescă geneveză şi O recusare 

facultativă, fiind lăsat tribunalelor 'a decide dacă alte cause, cari ar putea 

îi propuse, vor fi-destul de grave pentru a motiva recusarea (art. 107). 

„Codul nostru, În deosebire de cel geneves,:nu cunâsce de cât casu- 

rile de recusare obligatorie. pe a 

Legea. germană, din contră, enumără, limitativ, tocmai ca cea gene- 

veză, casurile în „cari judecătorul trebue să fie exclus ($ 41, proc. civ.. 

germ.) şi hotărăsce că e lăsat tribunalului să decidă dacă alte cause cari vor 

„ putea Îi propuse, vor îi destul de grave pentru a motiva 0 recusare (Ş . 

42 german). - > e o 

Casurile de recusare obligatorie se „caracteriseză, după terminologia 

germană, ca casuri de eaclusiune, mecapacitate sai neabililate, în deo- 

_sebire de casurile. de recusare . facultativă, cari nu sunt enumărate și 

mărginite” de lege. Exclusiunea are loc pentru motive de o ordine supe-“ 

" riră (prestigiul justiţiei) în puterea -legei şi fără privire la aceea că ju- . 

- 

a 'decătorul â propus sai nu recusarea sa,.sail a -fost sai: nu recusat de - 

părţi, ea nue dar mărginită la un 'stadiii al. procesului şi se pâte hotări 

ori când, şi- o decisiune la care a participat. un judecător exclus în 

„puterea legei e supusă revisuirei în jure ($ 513, No. 2 germ.), care co- - 

„respulide cu recursul nostru în casaţiune, şi acţiunei în nulitate ($ 542, 

No. 2 germ.), care corespunde cu cererea n6stră de revisuire. Recusarea . 

facultativă, din contră, e cârmuită de principii cu totul diferite. Judecă- 

torul sati părţile trebue să arate cari sunt faptele pe cari se” întemeiază 

-  - vecusarea, şi acâstă recusare e supusă renunţărel părţilor, propunerea 

ei e mărginită la un anume stadii al procesului, 'şi decisiunea, la care 

"a luat parte un judecător recusabil, se pote ataca numai dacă judecă- 

torul a fost recusat la timp şi dacă sa primit recusarea 5), ia 

| Judecătorul recusat, dispune art. 284 proc. n6stră civilă, nu pâte 

sub nici un fel de cuvânt să participe la judecarea causei,: - 

„O hotărâre toiuși nu se pâte anula numai: pentru că ea, enunţă 

riumele unui judecător care se pretinde că s'a abținut in urmare de 

1) Veqi expunerea de motive a proiectului de revisuire a. codului de proce-. 

dură civilă belgiană, pag. 240, No. 5. A 

„ 9) Cas..Rom. |, din 27 Ianuarie 1880. în afacerea Stârcea-Elena Pogor. . 

3) Veqi expunerea de motive a proiectului al doilea al procedurel civile gemană, 

pag, 85. , . E N 

A
 4
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| recusare, dacă, de altminteri,:'rămâne un număr de judecători indestulător 
“pentru darea hotărârei 1). Aa a i | 

Anularea trebue să se pronunţe în tâte casurile cele-l'alte fără pri- 
vire la aceea că s'a propus sait nu recusarea. Cuvântul pe care rezemăm 
„acestă părere a n6stră este că art. 735 proc. civilă . se aplică numai la “ 
actele de procedură şi nu şi la hotărârile judecătoresci. E 

Este în fine viţiată o hotărâre la care a conlucrat un judecător în 
disprețul art. 117 proc. 'civ. Acest articol, hotărând prin o disposiţiune 
imperativă, cari sunt regulele şi care e ordinea în care trebue să aibă 
loc completarea tribunalelor, tinde a depărta, și cu drept cuvânt, ori-ce 
părtinire, ori-ce colusiune, ori-ce bănuială. Când este a se- completa o 
secţiune și nu este vorba anume de a se curma'o divergență, jurispru- 

- denţa e mult mai indulgentă, căci ea: admite, până la -proba contrarie, 
presumţiunea legală. a legitimităţii împedicărilor2). - 

II. o 

Dacă sar face pentru un moment abstracţiune. de rizârea formelor 
juridice, sar putea : dice că judecătorul-e necompeleni, ori-care ar îi 
natura calităței care-i lipsesce.. Casurile, despre cari am tratat sub No. 1 
și 2, ar Îi din acest punct de vedere și ele casuri de necompetenţă. 

» Acestă terminologie vulgară însă nu ajunge juristului, care trebue 
să deosibâscă ipotesele esenţial diferite și să afle formulele cele mai 
esacte, în cari se întipăresce însemnătatea acestei deosebiri. | , 

„Casurile, despre cari s'a tratat sub.No..], nu pot întemeia o excep- ţiune de procedură în profilul părților, şi acesta le deosibesce atât de excepţiunea de recusare și -de excepţiunea art. 117 proc. civilă, cât şi ? 
de excepţiunea de necompetenţă. . - Aceste de pe urmă excepţiuni apoi se deosibesc şi ele esenţial de „excepţiunea de necompetenţă, căci ele, în deosebire de acâsita de pe urmă, nu conduc. nici-odată la o absoluţiune de la- instanță, ci numai la exclusiunea judecătorului recusat de la exercitarea funcţiunei judecă- toresci în causa respectivă. E Acolo unde atribuţiunile diferitelor secţiuni ale aceleiași jurisdicţiuni sunt împărţite, o secţiune trebue în pulerea legei să reluse de a judeca o afacere care intră după lege in atribuţiunile unei alte secţiuni, dar ea nu se pote declarau mnecompetenlă, de cât când e vorba de atribuţiuni de Jun iel deosebit, căci mai multe secţiuni de “acelaș fel -(de exemplu - mai mulle secţiuni civile) nu stati între ele. în raporturi de tribunale diferite 3). . E - | „ Excepţiunea de necompelenţă în înţelesul technic presupune dar că judecătorul nu are calitatea de a judeca într'un cas dat după deose- birile făcute în art. 54 urm, proc. civilă. - i ce oluuerpralarea, ee articole nu este obiectul acestui studii. Ceea 

, care cred că am făcut-o, este numai“că a 
” 

- 

1) Vedi Sirey-Gilbert, Les Codes annotes 14, art 141, No; 
e C „141, No. 13 . . 2) Chauveau-Carre, proc. civ,, quest 494 pag. 581, nota 1, ? pag, 151 3) Struckmann- Koch,” Gerichisverfassungagessiz, $ 63, nota 5.
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_dipsa de calitate a unui judecător nu întemeiază tot-d'a-una o excepţiune 

„de procedură, excepţiune ce părţile ar putea-o propune înaintea tribu-, 

nalelor civile, căci decretele de numire ale judecătorilor şi regulamentele 

privitâre la alternarea pe fie-care an a judecătorilor, sunt acte curat 

administrative şi se sustrag absolut controlului puterei judecătoresci. Juris- 

prudenţa n6stră tăgăduesce acâsta mai cu semă în privința regulamen- 

telor de alternare, dar. greșala. jurisprudenţei e învederată. Curtea regu- 

Jătâre nu are: misiunea de a schimba controversele în armonie şi unilor- - 

mitate (lucus a non lucendo) acolo unde legea a hotărât expres că 

anânistrul justiției va iace. ca regulamentele tutulor Curţilor să fie pe cât. 

se pâte mui unitorme (art. 76 legea. org. jud.). Regulamentul deliberat 

de Curte şi aprobat de ministrul de justiție nu se pâte ataca nică cu 

recurs în casare în interesul .legei (art. 41, leg. org. Curţ. cas.), căci 

numai actele judecătorilor sunt atacabile după art. 41 legea Curţei de. 

casaţiune. E a a - 

Nu-pâte dar să fie nici o îndoială că acele regulamente sunt acte 

curat administrative. (Dreptul, 1885). ” . 

  

 Recursurile neiscălite sau iscălite cu o iscălitură imitată, 

sunt ele a, se considera ca n6existente?. 

Recursurile (adică oposiţiunile, apelurile, cererile de revizuire și "de 

casaţiune) iscălite de un al treilea după ordinul recurentului, cu iscăli- 

tura imitată a acestui de pe urmă, trec în practică ca acte făcute de un 

-megotiorum gestor, acte a căror ratificare nu pote avea loc de cât rebus: 

întegris. Dânsele dar, se dice, nu sunt oposabile părței adverse, -dacă 

“nu ui iost ratificate înăuntrul termenului recursului. Ratificarea nu pâte , 

-vătăma drepturile persânelor a treia (art. 1167 cod. civ.). | | 

- Nu iîmpărtășese acestă părere. Gestiunea de aiaceri esle căutarea. 

interesului altuia, fără cunoscința acestuia de pe urmă. (art. 987 cod. 

"civ.). Terţiul însă în casul nostru a intrat la mijloc cu voia şi cu scirea 

pecurentului. Există dar un mandal şi nu o gestiune de afaceri 1). Dar 

se prelinde că imitarea -unei iseălituri e un act curat mecanic, aceea ce 

  

1) Un negotiorui gestor nu pste să pledeze pentru patronul stă (arg. art. 94 i 

proc, civilă). Acâstg este “onform cu natură lucrurilor, Este în: adevăr un caracter 

-condițional în actul făcut-de un negotiorunt gestor, Controversa însă, care se supune 

judecăţei, trebue să ducă Ia o soluţiune sigură şi nerevocabilă. Mândatarul trebue să 

- procedeze în numele mandantului şi nu în numele s&ă proprii. Mândatarul. presupunem, 

„arată în petiţiunea de recurs că recurge în numele mandantulul săă. Ajunge acesta sati 

-se mal cere de lege, sub pedepsa de nulitate, ca în tâte actele de procedură să figu- 

reze pe lângă numele mandatarulu! şi acela al mandantului ? Maxima <Nul en France 

ue plaide par procureur, lormis le roi> “şi are ea aplicarea el şi în dreptul nostru? 

Credem că nu. După principiele comune ajunge ca terțiul să scie că persâna, care se 

_pune cu dânsul în. relaţiune juridică, lucreză în numele altuia, şi nu se cere ca acestă 

sciință să resulte din acte solenine de procedură (V, art. 1554 şi 1558 codul civil. 

Compară însă art. 3983 proc. civilă). Nulităyile fiind de strictă interpretare, e evident că 

“actele de procedură sunt valabile, de şi ar figura într'asele numai numele mandata- 

xulul (V. în sens contrariă Tocilescu : Curs de procedură civilă, parlea II, fascicula I, 

pag. 45—47, No. 35). a e - e _
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exclude admiterea unui mandat care nu pâte:să aibă de. obiect de cât 

însărcinarea dată unui al treilea de a face un act juridic saii o serie de 
- acte de. acâslă. natură. | , , , E 

Acestă mărginire a ideei mandatului e, credem noi, arbitrară. Nu. 
ideea unei represeniațiună juridice caracteriseză mandatul, ci. ideia gra- 
luilăfe:, sai, gratuitatea ne mai fiind în dreptul modern de esenţa man- 
Gatului, noţiunea onorariului în oposiţiune cu noţiunea prețului 1). Legea 
22 Dig., de praescripi. verb., XIX, 5, dice în acestă privință: «Si'tib 
polienda sarciendave vestimenta dederim, si quidem gratis hanc operam. 
te suscipiente, mandati est obligatio» (adică dacă "ţi-am dat haine de 
reparat saii curăţit, şi tu oieri să le repari sai să le curăţi gratis, există. 
un mandat). Sa , 

Mandatul dar pâte avea de obiect nu numai însărcinarea dată altuia 
să facă un act juridic, ci şi însărcinarea dată lui să. facă un act 
mecanic, fisic, manual, de 'exemplu să ducă o serisâre, să curățe haine, 
să scrie. Voința mandatului e singură hotărâtâre în ultimul 'cas. Manda- 
tarul iîndeplinesce mandatul ca *c maşină, o maşină pentru curățirea 

"hainelor, o griiă care 'opereză 'mecanicesce o iscălitură, o pasăre episto- 
lară care duce o scris6re prin aer la locul ei de menire. Pi 

Iscălitura însă nu este ea un lucru personal, intim, subiectiv, un 
„lucru adică care nu se pote face prin mandatar? Jurămiîntul neputându-se 

- presta prin mandatar, nu trebue să aplicăm acelaşi principii iscăliturei? 
Iscălitura e îără îndoială un lucru personal, care nu se pâte face prin 
mandatar, atunci când legea o prescrie ad solemmnituatem. 'Testamentele 
olografe sunt neexistente, dacă nu pârtă propria 'iscălitură a testatorului 

„In materie de obligaţiuni, din contră, iscălitura nu servesce de cât ca . 
„un mijloc de dovedire. Iscălitura dar a părţei obligată pusă de unal 
treilea nu e fără val6re2), . E | 

Procesele sunt înconjurate de solemnităţi și forme rigurâse. Părţile 
trebue să fie chemate în judecată într'un chip solemn. Actele de proce- 
dură. neinmânate părţilor cu solemnităţile prescrise de lege, de şi cuno- 
scuie de dânsele, nu le sunt oposabile. Paria sunt non esse et non sig- 
nificari. Dar, dacă legea e aşa de rigur6să cu: privire la un act de pro- - 
„cedură de o însemnătate de a doua mână, precum este chemarea în. 
judecată a părţilor, nu trebue 6re ca.-ea să întrebuinţeze o rigore tot 

  

+ 

1) In acest sens Pothier, Merlin, Championitre et Ri aud, 'Troplo M de Paul Pont, însă şi alţi autori-c , P £ piong,  Marcadt, 
pentru care se plătesce un preţ, şi munca. intelectuală 
onorariii, ar fi contrarie tradiţiunei revoluţi 

„Mi se pare că, raționându-se ast-iel, 
Precăderea se cuvine în timpul mode al căror nivel cultura! trebue ridi 
maselor pentru libertate, . dânsele nu aă domnitâre să compenseze fol6sele ce le p 

» peniru care se primesce un 

se restâlmăcesc principiele revoluţiunel franceze. 
mn, ca în vechia Romă, claselor culte şi nu maselor 

alt „drept de cât de a cere. ca elementele 
: e rocură .slăpânirea lor prin jertfe egiivalente. Dacă elementele domnitâre, în loc să facă jerife, aruncă tote sarcinle, Asupra statului (n lipsă de dări progresive, sarcinele apasă ast- 

„ Care trebue îndreptat, lăsându-se - ndividulul inițiati i 6 - : ce stăpânesc de fapt jertfe corespundătâre. pibativa, dar impunându-se celor . 2) Laronibitre, Theorie et Hi (3 a . . 
13; Aubry et Rau, Droit civil fr îti dee pbligations, IV, art. 1338 No. 12 ȘI ancais, IV, 8 837 text şi nota 8; Laurent, Principes de droit civil francais, XVUI, Nr, 578 şi XIX, Nr. 199, 

red că deosebirea între munca mecanică sai manuală - 

unel franceze, care pune înainte egalitatea, * 

cat, Până nu se va realisa acestă educaţiune a. 

fel tot asupra maselor), există un mare:
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aşa de mare și cu privire lu acte-mai însemnate, precum este-0 cerere 

introductivă de înstanță, care. întrerupe prescripţiunea, saii . recursul 

(oposiţiunea, apelul, cererea de revisuire saii de casaţiune) îndreptat în 

contra unei holărâri care, neatacată' cu recurs, s'ar opune părței r&mase 

în judecată cu o nerevocabilă autoritate ? o | 

Dreptul francez hotărăsce că pornirea acţiunei şi lacerea recursu-. 

lui nu pot avea loc de cât par exploii, adică prin unact de încheiat 

de un 'agent judecătoresc cu paza solemnităţilor stabilite de lege. Codul 

german ($ 121) permite părţilor să presinte petițiună pregătitâre, cari 

trebuesc să fie îscălite de părţi. Resultă totuşi din expunerea de motive 

“a codului german că prescripțiunile coprinse în $ 121 proc. civilă ger- 

- că întreruperea civilă a prescripţiunei” se operă printr'o: simplă cerere. : 

“mană sunt simple prescripţiuni regulamentare (instructionelle Vorschrif- 

ten). Nu petiţiunea sub semnătură privată, fuce ca procesul să îie pen- 

dent, ci înmânarea solemnă a unui act, care trebue să coprindă arătarea 

părților şi a tribunalului, arătarea obiectelor cerergi și a mijlocelor pe 

cari ea 'se întemeiază, ete.-($ 230 proc, civilă germană). O petitiune șub - 

semnătură privață se pote tăgădui ori-când, verilicarea de scripturi apli- 

cată actului important care alcătuesce basa procesului ar întârdia întrun 

chip de 'nesuterit soluţiunea controversti şi .ar aduce cu sine cheltueli | 

„prea împovăiătore. 
- Codul nostru coprinde disposiţiuni'mai puţin categorice, mai îndoel- 

nice, mai 'supusă lu interpretare. Aşa fiind, importă să cunoscem ce în- 

țeles atribue jurisprudența nostră acestor dispasiţiuni întuncâse. Decisiunea 

casaţiunei române, secţiunea [, din, 1882 (Bulet. - Curţei de casaţie, pag. 

265) hotărâsce tă, cu t6tă disposiţiunea art. 1865 codul civil, care dice 

facută în judecată sait de executare, cererea de executare nu întrerupe 

prescripțiunea de cât când ea este comunicată “părţei interesate, Teoria 

apoi stabilită de Curtea nostră de casaţiune în secţiuni-unite este că .pe- 

- xemţiunea se întrerupe, nu printr'o simplă cerere, ci printr'o cerere .ur- 

mată de! citațiuni (arg. art. 256 proc. civilă), Acesta fiind sistemul 

codului nostru, urmeză că nici pornirea acţiunei sai facerea recursului 

nu pâte avea “loc prin.0 simplă -cerere, ci prin o cerere urmată de 

cilațiună (arg. art. 71 combinat cu art. 8333 proc. civilă). Dară noi avem 

ciudatul obiceiii să trămitem sistemele la dracul, dacă sunt în oposiţiune . 

"cu simțul contrarii, ce scie momentan, să trezâscă în noi un rapulist 

“abil, Nu vom. argumenta, dar din sistemul intreg al legei, ci din textele 

„legei cari reguleză materia nostră. E Do a 

__ Nu există în. procedura n6stră civilă nici un text de lege, care să 

statueze că petiţiunea introductivă de instanţă sai recursul trebue să 

fie îscălit de reclamant. sati recurent. Art. 69 proc. civilă hotărăsce,  . 

este” adevărat, că lipsa numelui, a pronumelui atrage nulitatea peti- 

țiunei, dar lipsa numelui, a pronumelui, de care vorbesce art.-69 citat: 

nu e identică cu lipsa îscăliturei. Şi lipsa numelui, pronumelui pârâ-. 

“tului atrage. după art. 69 citat: nulitatea petiţiunei. Ei bine, iscălitura 

7 

pârâtului nu figureză şi nu pote să figureze în.petiţiunea introductivă 

„de instanţă. Este dar vorba în art. 69 citat, nu de lipsa iscăliturei recla- - 

mantului sai a pâritului, ci de Jipsa arălăreă numelui, pronumelui recla- - 

mantului și a pâritului. Ori-cum ar îi, se dice, insăşi principiele generale - 

“AL Degtă, vol | ag 
. 1 Pg 

. 
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ne arată necesitatea iscăliturei, un act nefiind complect, dacă'i. lipsesce 
iscălitura. - , ” . 

"Dar, admiţend chiar că acesta este adevărat, întrebarea totuşi este 
nu dacă însăși. principiile comune ne duc la soluțiunea că acteld trebue. 
să fie iscălite, ci daca lipsa iscăliturei atrage nulitatea actului ? Negativa 
e mai presus de ori-ce îndoială, căci art. 69 citat nu pronunță nulitatea 
petiţiunei pentru lipsa de iscălitură, şi nulităţile nu se pot deduce prin 
argumente şi interpretare. Codul nostru (art. 1176 şi urm, codul civil) 
prescrie că uctele, cari coprind convențiuni, trebue să fie iscălite. Lipsa 
însă, a iscăliturei atrage ea nulitatea convenţiunei? Câtuși de puţin. Con- 
secuenţa e numai că lipsesce o dovadă scrisă. Părţile dar, dacă e vorba 
de un lucru de o val6re mai mare de 150 lei, nu aii alt mijloc de dove- 
dire de cât mărturisirea adversarului sau delaţiunea de jurămint. 

Iscălitura petiţiunei introductive de instanță sai de recurs e un 
lucru sub-inţeles, dar lipsa ei nu atrage nulitatea instanţei. Actul, care 
coprinde o. acţiune saii un recurs neînmânat: încă adversarului în proces, 
e, în deosebire de acela care coprinde o convenţiune, unilateral şi nepro- 
ducător de efecte juridice. Dacă se admite, din contra, că o simplă cerere 
(chiar neinmânată) l6gă instanţa, întrerupe perempţiunea sai . prescrip- 
țiunea, atunci trebue să se recun6scă pe- calea consecuenței, că nu mai 
e vorba de un quasi-contract judiciar (care presupune un „concurs de 
voințe), ci de un simplu act de procedură, care, cu tstă lipsa unei 
iormalităţi neprescrise sub pedâpsă de nulitate, rămâne valabil şi eficace, 

” Ultima ipotesă totuşi nu resistă criticei. O simplă petiţiune sub sem- 
nătură privată nu se pâte considera ca un act de procedură, căci resultă,, 
din contră, din art. 733 No. 1 proc. civilă, că se numesce act de pro- 
„cedură 'acela care e făcut de un magislrat saă oficier judecălorese. 

- Acţiunea dar saii recursul, ca să capele caracterul unui acl de procedură, 
irebue să îie înmânată prin un agent judecătoresc. Ori-cum ar îi, iscălitura 
nefiind o formalitate anume prescrisă de lege, nu se pole dice că lipsa 

“iscăliturei ar implica o călcare de forme, care causâză părţei, care o invâcă, o vătămare, pe care-nu o,pâte repara de cât anulând actul (art. 
735 No. 2 proc. civilă). - DR 
, Dar să presupunem. că petiţiunea neiscălită sai purtând o iscălitură 
imitată emană de la un al treilea, care nu are mandat intru acesta. Solu- ţiunea va îi aceiași. Art. 69 proc. civilă enumără arătările ce trebue să. coprindă peliţiunea și adaogă că lipsa numelui, a pronumelui și neară- tarea obiectului ceferei atrag nulitatea petiţiunei,_ dar el nu prescrie că arătările de cari e vorba trebue să emane de la reclamant personal saii de la imputernicitul săă. Art. 94 proc. civilă cere o procură “legalisată numai pentru representarea părţilor îi audienţă. Un negoliorum gestor nu p6te să pledeze “pentru altul, dar el pote să facă în numele patronului săii-i6te actele de procedură necesare pentru pregătirea procesului. - ” „ Ast-iel, apelul făcut de o parte atât în numele ei personal, cât şi - procedând pentru altul, profită acestui 'de pe urmă. Curtea din Nancy a consfințit anume acâstă soluţiune prin hotărârea ei din 28 lunie 1829, ale căreia considerente sună ast-tel : , i «Considerând. că nulităţile nu se suplinesc; că tâte iormalităţile prescrise de art. 61 proc. civilă (art. 69 român) sub pedâpsă de nulitate,
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“fiind îndeplinite cu -privire la t6te părţile apelante, nu se poate contesta 

nici uneia din ele validitatea apelului săi; că, dacă patru dintre ele paă | 

făcut apelul personăl, ele nu ligureză mai puţin ca părți în proces; că -. 

“ele n'ati desaprobat pe acei cari i-ai representat, conclusiunile fiind luate 

de tâte părţile în numele lor personal» 1). o 

Jurisprudenţa n6stră oferă și în acâstă materie o icână contradi- 

"- cătâre,. Hotărârea casaţiunei române, secţiunea I, No. 377 din 18 Dacembre 

1887, pârtă că «cel care face apel, sciind carte, nu "1 subsemneză el 

însuşi, nici-ratifică semnătura în întrul termenului de apel, făcetca apelul 

să devină <neadmisibil> (Buletinul Curţei de -casaţiune pe 1837, pag. 

991-—992). Recursul “dar al celor ce nu sciii carte, al analiabeţilor, e 

valabil, de şi neiscâlit sai iscălit cu punera de deget. Dar dacă iscâlitura - 

„petiţiunei de recurs nu e -prescrisă sub pedepsă de nulitate, pe ce se 

întemeiază atunci soluţiunea îantastică că apalul celor ce seiil să. scrie 

şi să cilâscă 6 neadmisibil' dacă nu e iscălit? Da ce se. care:apoi. ca 

recurentul să ratifice “înăuntrul termenului de recurs iscălitura sa imitată 

de un al treilea ?: Legea (urt.:69 combinat cu art. 333 proc. civilă) 

prescrie, sub_pedâpsă de nulitate, nu că recursul trebue să pârie propria : 

iscălitură a recurentului saii că recursul trebue să fie tăcut de recurentul 

însuşi saii de un imputernicit -al sâi, ci că recursul trebue să coprindă * 

arătarea numelui, a pronunielui părţilor şi a obiectului recursului, de 

ori-cine ar îi făcută acestă arătare, lăsând a dice că, dacă ne însușim - 

san act curat mecanic; manual, fisic, precum este o iscălitură imitată, nu 

se pâte”dice că 1 ratificăm, căci numai actele juridice. sunt primitâre . 

de ratificare. | Aa Ra 
-O altă hotărâre a easaţiunei române, secţiunea 1, No. 93 din 3 Martie 

-1887 (Buletin, pag. 182——183) stabilesce următorea teorie : «Apelul sem- 

nat de altul de cât apelantul, e valabil numai în cas de forță inajoră. 

Scriitorul, care semneză pentru apelant, nu are trebuinţă de mandat, fiind 

vorba în asemenea cas de un simplu fapt, care se pâte dovedi cu mar- 

tori>. Teoria e straniă. Forţa majoră nu pâte să valideze un -act nul. 

Deci din două una: Iscălitura este ea preserisă sub pedepsă de nulitate? 

“ Recursul neiscălit este şi rămâne nul, cu t6lă torţa majoră ce se invocă. 

Iscălitura este ea, din contră, indilerentă ? Recursul, de şi neiscălit, e 

“ valabil şi nu avem. trebuință de o forţă majoră ca să-l validăm.. Scrii- 

“torul care semnâză pentru recurent nu are trebuință de mandat, nu _ 

pentru că mandatul nu pâte să aibă de obiect de cât un act juridic, ci. 

“pentru că arătările prescrise de art. 69 combinat cu art. 333 proc. civilă . 

se pot face şi de negotiorum gestor. Ori-cum ar îi, hotărârea de mai 

sus coprinde-cel puţin acâstă idee sănăt6să, că scriitorul, care semneză 
pentru recurent, nu are trebuinţă de mandat. 

Hotărârea casaţiunei române, secţiunea I,.din 18 Decembre 1887, 

în loc să 'desvolte acestă idee, o îngrâpă, statuând că «apelul, ca ori-ce 

-act sub “semnătură privată, trebue, pentru a putea fi valabil,. să fie 

semnat: de însăși persona nemulțumită pe sentinţa atacătă cu apel, sai. 

“de un mandatar al săi având o procură pentru acesta. A afirma în ; 

„chipul Sibyllelor. nu este tot una cu a demonstra. Legea (art. 1176 codul 

1) App. Demolombe, XXXI, No, 122 în fine, . .
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civil) qice_că actul, care coprinde o convenţțiune, trebue să îie iscălit. 
Art. 59 proc. civilă, din contră, nu cere ca petiţiunea -să îie iscălită de 

- reclamant. Este o curată născocire, care nu-și găsesce reazimul ei în nici. 
“un text de lege; că apelul trebue să fie semnat de însuşi apelant sau de . 
un mandatar al săi. Codul. nostru (art. 69 combinat cu art. 333 proc, 
civilă) nu cere pentru validitatea apelului de cât arătarea ntimelui, a 
pronumelui părţilor şi a obiectului “apelului, arătare care se pâle face. 
valabil şi de. un negotliorum gestor. Apelul dar e valubil, de și făcut 
de un al treilea fără mandat. Nu e trebuinţă de ratificare, Nu pote în 
adevăr să fie vorbă de ratțilicare în materie deacte de procedură. Numai. 
“obligațiunile . cari sunt nule saă supuse la o aprobare ulteri6ră,-care 
lipsesce, se valideză prin ratificare. (Dreptul, 1889). 

  

POI 
i 

Cari hotărâri sunt supuse revisuirii ? — Cari 
hătărâri sunt definitive ? Există antinomie, adică con- 
tradicere neînlăturabilă între art. 288 şi art. 293 pro- 
cedura civilă ? — Ati aceste articole cu privire la cestiu- 
nea, nâstră acelaş rang sai are unul precădere înaintea. 

celui-Palt? o E 
Lupta stăruitore de idei, la care a dat loc mica cestiune de drept 

„Cu care ne vom ocupa acum, ne interesâză mai mult: de cât cestiunea 
în sine, căci ne arată cum ideele se lămuresc, limpezese, netezese prin 

„eonlucrarea neobosită a spiritelor luminate şi neinteresate. Nimic în 
„adevăr nu trebue susţinut pe dibuite, nici un. cuvânt deşert, -că.. din 
cuvintele tale te vei îndrepta şi din cuvintele tale te vei osândi! 

Cestiunea n6stră a trezit încă în anul 1872 o controversă intere- 
„Santă, pe care d. C. Nacu, stimatul şi simpaticul profesor de la facul- 
tatea de drept din Bucureşti, o “'resumă ast-iel : «D. Missir, cu: talentul 

"său cunoscut, desvoltă într'un mod precis şi clar că revisuirea în proce- 
dura n6stră este întocmai ca la regquete civile îranceză o cale extraordi-: 
nară de a ataca o hotărâre, -imposibilă dar de urmat pentru sentinţele 

-.neapelate. Acest sistem, care este și al Curţii de casațiune, a găsit un 
adversar în d. Săndulescu, după care calea revisuirii, ca şi în -procedura 
geneveză, este o cale deschisă chiar celor ce nu ati apelat sentinţa -ce: se atacă>u), Să a - In adevăr, d. B. M. Missir; eminentul advocat, spune în Dreptul pe 1872, No. 6, unde se „Ocupă în trâcăt cu cestiunea n6stră, scurt si! coprindător că, după art. 258, se pote cere revizuirea unei sentinţe sati . decisiuni, r&mase definitive, ceea ce ar da de înţeles că chiar când o sentință ar veni de la Drima instanță şi prin neapelare ar. rămâne. definitivă, încă s'ar. € C putea - alaca pe calea 'revizuirel, dar adaogă de. indată că după părerea d-sale reese din art. 293 că sentinţa sai deci- Siunea_ care pâte fi revizuită “trebue să fie pronunţată în ultima înstanță. Există totuși, încheie d. B. M. Missir, o lacună în codul nostru, de. 

Că ———— 
| Ă i 1) Dreptul, No. 31 din 1872, 7 

—.
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- Nu împârtășim chipul acesta de a vedea. Prin hotărâre r&masă 

SUPUSE REVISUIRII ? | „133 
Pe Pi 

CARI HOTĂRÂRI SUNT 

“drg-ce -nu Sa : reprodus ari. 448 francez, un punct asupra căruia vom 

reveni. Invaţă, întrun cuvânt, -autorii de mai sus, că: sistemul codului 

nostru e sistemul trancez. Art. 288, adică trebue îndreptat prin art. 289 

unde sa traduce «ea dernier ressort> (art; 480, No.6 îrancez) prin cdefi- 

nitivă»>, şi prin art. 293 (490 francez), care cere o hotărâre dată în ul- 

definitivă> art. 288 înţelege, o recunâscem,: ori-ce hotărâre delinitivă. 

“ îără deosebire şi nu numai o hotărâre rămasă definitivă prin neapelare. 

Dar 'adevărat=să [is-6re'că numai.o . hotărâre dată în cea -din urmă 

"instanță 'se numesce definitivă, adică că art. nostru 289 trebue tălmăcit 
nu prin sistemul legii nâstre, ci prin art. 480, No. 6 îrancez, legiuitorul ' 

nostru neavând idee de verborum 'significatione ? 

__- Cum să presupunem, din chiar senin, că legiuitorul nostru nu 'şi-a 

dat sâmă de adevărul că o .hotărâre pâte să îie definitivă, de şi nu este 

dată în cea din urmă instanţă, faţă cu art. 372, unde deasul lămuresce. 

_aşa de bine că se numesce definitivă o hotărâre care. se pâle executa, 

şi faţă cu articolele '372—376 glăsuitâre că se: pote executa ori-ce hotă- 

râre având puterea lucrului judecat, prin urmare şi O holărâre rămasă 

" -definălivă prin neapelare. 
„Art, 376 procedura civilă, sună în adevăr ast-iel : - . 

- “Are puterea lucrului judecat ori-ce hotărâre contradictorie care. 

Sa dat: i o Da 

1. De o Curte de apel. . - | 

2. De _un tribunal, când el judecă în cea din urmă instanță. 

_ 3. De un tribunal care a judecat în prima instanță, dacă părţile 

ai lăsal să trecă lernienul de apel, sati aă lăsat să se perime : jude- 

cata la Curte». a NE ă 
lită prin urmare dovedit şi dovedit cu textele legii în mână că 

prin hotărâre definitivă legiuitorul nostru înțelege, nu o hotărâre en der- 

_nier ressort, ci o hotărâre care are puterea “lucrului judecat în chipul 

arătat mai sus. Dar apoi vorba «în cea din urmă instanţă» (en' dernier 

- xessort) 'ar fi. chiar. neexactă în art. 289 cit., căci neexactă este şi în 

art. 430 No. 6 fcancez, aceea co se recunâsce de autorii .irancezi, cari . 

“se grăbesc ai da un alt înţeles. . a LL 

i «Il est evident, qice în adevăr DBoilard, que ce serait s'attacher 

“ judaiiquement, et contre toute raison, ă la: lettre-un peu înezacte de la 

loi. Ainsi, nous entendons article en ce sens, que la requâte civile, sera - 

admise sous-les conditions du $-6, lorsquwil' y aura contrari6t6 d'un 

second jugement rendu en dernier .ressort avec un jugement precedent 

soit rendu en 'dernier ressort, soit au moins devenu înallaqualle par 

Pezpiration des delais ordinaires 1)». . | a o ! 

ț: 

= 

? A . - 2 

1) Boitard «Legons de procdure civile, LX edit. [i,: No. 735, pag. 100.:Cons- 

finţit-a legiuitorul 'nostru sistemul francez sai sistemul genevez ? lată marele cal de 

bătaie al polemicel. Revizuirea. e la no! o cale extraordinară, ca în Franţa, qiceaă 

unil, uitând că. revizuirea trece şi în Geneva drept cale extraordinară, în acest înțeles - 

<ă nu împedică! puterea de lucru judecat a hotărârel. supusă revizuirii. V. art. 318 

genevez; Cf. art. 377 român. V. Beliot «Procedure civile du canton de Genvăe» edit. 

, v
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Art. 288 prin urmare lămurit mai de aprâpe prin art. 373. urm, 
glăsuesce - ast-lel: «Se va putea cere -revisuirea - unei hotărâri avend 
puterea lucrului judecat, adică şi a unei holărâri rămasă definitivă 

„prin neapelare». Art. 288 cit. însă aşa înţeles, şi nu putem să “| înțe-- 
legem alt-iel, e în nepotrivire cu art. 293, care: presupune, din contră, 
că "numai o hotărâre dată în.cea din urmă înstanți e primitre : de 
revisuire. Există aci o antinomie? - . 

Presupunem, pentru un minut, că da. Care ar fi urmarea? Ar îi 
că 'un text ar dărâma pe cel-lalt!) şi nevoiţi am îi să recurgem la cele- 
Valte texte ca să aflăm gândul legiuitorului, cele-Talte texte însă şi mai 
cu s6mă acele -privitre la causele de revisvire luate din vechea legiuirg 
pentru impedicări, cause de revisuire cari se pot cunâsce abia cu pri- 
lejul executării hotărârei, ne. due şi ele la resultatul că ori-ce hotărâre 
ezeculorie e supusă revisuirei, adică ori-ce hotărâre avâna puterea lucrului 
judecat, prin urmare și o holărâre rămasă definitivă prin neapelare 
art. 376). i ae 

( In Adevăr, art. 288 No. 6, luat din legea pentru împedicări din 1853, 
_hotărăsce că. se pâte cere revisuirea «dacă condamnatul dovedesce că a - 
îndeplinit deja parte din disposiţiunile hotărârei, cu.care cere a se scădea», .. 
iar art. 296 lit. a adăoga că cererea de revisuire se va face în asemenea 
cas în termen de o lună de la cel din urmă act de execuțiune, aceea 

„ce îns6mnă că partea pâte înfățișa chitanţa 2) cu care cere a se scădea . 
în instanța de 'revisuire, cu tote că n'a lăcut apel, căci cum era să: 
apeleze, -chitanţa fiind - descoperită abia după trecerea termenului de apel? 
"Termenul de ' revisuire, iată un alt exemplu, e de “asemenea: de o 

lună de'la cel din urmă act de executare (art. 296 lit. a) și în casul 
prevădut de art. 237 $ 7, care hotărăsce: '«Se pote cere revisuirea, dacă . 
sentința fiind pentru imobile, puncturele de hotare, îie şi str&ine, pe care 
sa intemeiat hotărârea, sunt contestate în: ființa lor>. In adevăr, numai * 

  

2, pag. 357). lar alţi (V. Săndulescu-Nă noveanut, <Explicaţiunea procedurel civile», edit. 2-a, pag. 631) întâmpină : i «Nu trebue să fugim de dieptul francez, căci legiuitorul “nostru a împrumutat. . multe disposiţiuni din codul francez. Să ne raportăm însă la dreptul lrancez numat „ când e vorba dă principiele-de drept în sine proclamate de sciință, iar nu şi când e vorba să studiem. natura unul sistem întreg de legislaţiune, (să tacă sciința când este! vorba de un întreg sistem ?) cum €, în cea mal mare parte, procedura n6stră, care e străină sistemelor franceze». Unil diceai apol că art: 304 român e o copie a art. 504 francez, iar alţii apropia art. 304 cit. de art.:333alin. 2 genevez. ” 1) Toţi autori! recunosc că în cas de antinomie adevărată, un text desfiinţeză pe cel-alt, V. Arndis, «Pandecten» $ 19 No. 3. Wdchter, c«Pandecten», 1 $ 21 pag. lol Iuchia, «Pandecten» Ş 19 lit, q.. Windscheid, «<Pandecten», |, 3 23, text: 

2) E vorba aici de o chitanță anferidrai condamnaţiune!,-In adevăr, revisuirea e o cale deschisă în contra lucrului judecat, iar o chitanţă posteridră condamnaţiunei „e 0 armă contra execuțiuniă şi nu în contra lucrului judecat. O chitanță  antericră condamnării, se îndreptă în contra însuşi lucrului judecat, căci hotărârea nu e dată: „ sub reserva înfățișării chitanţer, cum susțin uni!, ci necondiţionat, (V. Griolot, în «Revue pratique de droit francais» tom. XXXIII pag, 219). Art, 280 No. 6 procedura .civilă, eşi e luat din art, 18 alin. 6 L. din 22 Aprilie 1852 pentru . împedicări,. are prin urmare totuşi un alt înţeles, face adică aie! din o veche causă de contestare la exe- Culare o causă: de vevisuire. Compar. M. Korn6 î N i lescu-Nănoveanu, op, cit. pag, 649. opac în Dreptul, 1812 Ro. & și Sandu 

N
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execulându-se hotărârea se pote cunâsce de sunt sati nu. în fiinţă hota- 

rele de care e vorba şi nu pâte prin urmare partea să mergă în apel | 

pentru un lucru, pe care abia aducerea la îndeplinire îl va sete la ivelă. 

fată şi un al treilea exemplu întăritor a cetor (lise mai sus. Cererea, 

de înterprelare a unei hotărâri obscure (art. 299) se pâte îace până la 

cel de pe. urmă act de executare, căci nu e supusă la un alt termen - 

preclusiv, şi să înlăţişeză așa fiind, că o curată contestare la execulare, . 

care are loc fără deosebire de sa făcut saii nn “apel. Nu atinge în 

" adever fondul cererea de.întrepre!are, cum ne-o spune ritos art, 299, 

nu atacă adică lucrul judecat, în deosebire de cererea de revisuire 

"pentru contrarietatea. între hotărâri definitive (art. 288 No.- 1), care e: | 

îndreptată în contra lucrului judecat chiar şi ţintesce la desfiinţarea. 

hotărârii cele dintâi (art. 301) 2). Sea a 

Vedem, întrun cuvânt, prin textele de mai sus, că chiar de ar exista 

o antinomie între art. 288 şi -art..293, âdică chiar de ar îi să ștergem 

atât adaosul «rămasă definitivă» din art. 288, cât și adaosul «în ultima 

“instanță» din art. 293, încă cele-lalte texte ale codului nostru ne-ar duce 

cu o necesitate logică neînlăturabilă la hotărârea. că, în înţelesul legei 

n6stre, e supusă revisuirei ori-ce hotărâre execulorie, prin “urmare şi o 

hotărâre rămasă definitivă prin neapelare. . - 

Nu există totuşi, drept vorbind, o antinomie între cele două articole 

de mai: sus, şi adevărul este, din contră, că art. 288 are cu privire la 

cestitinea n6stră un rang şi o autoritate mai mare de cât art. 293, căci 

răspunde în ordinea urmată de legea n6siră la întrebarea: «Cari sunt 

casurile în care se pote cere revizuirea ?>.. şi se ocupă prin urmare ez 

professo cu cestiunea n6stră, pe când art. 293, răspunde la întrebarea: 

«Cari sunt termenii şi formele cererilor de revizuire ?> şi atinge nurhai 

în fugă problemul nostru. | | IE a 

“Art..288, cu alte cuvinte, dispune limpede şi lămurit că se pâte 

cere revisuirea unei hotărâri definitive, fără deosebire de este dată în 

cea din urmă instanţă sai nu (arg. art.-373 com.), iar” art. 293 presu- - 

pune că se pâte cere numai revisuirea unei hotărâri date în cea din 

urmă instanţă. (neapelabilă), presupune adică că partea prin' neapelare a 

renunţat la revizuire, o presupunere legală, care nu pâte să existe lără o 

-anume lege directă şi, categorică?) pe. când art. 293 o introduce prin o 

îrasă -incidentală, ipotetică, ambiguă. E - 

  

0 Acelaş sistem domnesce în Franța (art. 412 procedura franceză) şi în Germa- 

nia ($ 290 procedura-civilă germană), unde de asemenea tălmăcirea se pote cere sai 

pe calea apelului sa pe calea contestăril la. executare (V.. Struckmann-Rocb, asupra 

-$ 250 germ.), codul genevez fixeză un termen de două săptămâni de la încunosciin- 

“ țarea holărârel tribunalul de întâia instanță: pentru cererea de tălmăcire (art, 288), dar 

înţelege şi el că tălmăcirea unei hotărâri obscure dată în cea din urmă instanţă, sai 

rămasă definitivă prin neapelare, se pâle cere pe calea conțesăril la executare, Bellot, 

(op. cit. pan. 242) lămuresce în adevăr înțelesul art. 280 genevez privitor. la interpretarea 

“hotărârilor ast-fel: «ce recurs nous ofire deux avanlages : Pun, d'eviter que les parties, 

se mâprenant sur le v&ritable sens du jugement, ne se fourvoient dans Vexeculion ; 

Pautre, de pr&venir ces appels qui prenaient leur source dans, Pobscurite seule du juge- 

ment>. D. Săndulescu-Nănoveanu (op. cit. pag. 645) confundă casul prevădut de art, 

299 cu acela prevădut de art. 288 No. 1. i 

2) Nu există, adevăr, fără un anume înscris,expres, 0 renunțare la ape), .. 

recurs în casație, revizuire, elc, (arg. art. 317 procedura civilă). A înlăturat adică legea
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„- Cum Pornind de la un asemenea petec de irasă să 'r&sturnăm din 
vîri în fund t6te principiele. consiinţite de legea n6stră în acestă materie, 
să înlocuim art. nostru 288 prin art. 480 irancez!) să strigăm, în dis- 
perare de cauză, că legea n6stră a lăsat un gol de nesuierit, neinsușindu-și 
art. 448 îrancez, lucru asupra căruia vom'reveni, să dicem că nu există 
alt leac în contra acestui mare r&i de cât hotărârea părţilor de a face 
în t6te casurile apel, per fas et nefas! N'ar mai exista atunci Dumne: 
deule ! apel temerar, căci și apelantul cel mai temerar -s'ar putea apăra 
dicând că a apelat: în vederea .revizuirei eventuale. ” E 

” -Fară îndoială, oprindu-ne ast-îel la câte-va texte ale legii n6stre 
iraduse (cu schimbări) din legea îranceză şi dicend că aici'se mărginesce 
strimptul orizont al legiuitorului. nostru neînţelept, ne scutim să cântărim 
ostenindu-ne t6te textele codului nostru și avem prilejul să împodobim 
stilul argumentării n6stre, sămăluind -pe creatorul legei nostre cu pasărea : 

"din iabulă; care, ca să se facă măi îrumosă, a pus pe dânsa pene de 
deosebite păsări, și a ajuns, nu numai să nu fie primită de cele-lalte, 
dar chiar gonită de ale sale. Dar îngăduit -să ne fie 6re să -tălmăcim 
legea ast-iel?- -.. -. - “ a Pa 

„Fără îndoială că: nu ! Legea, în adevăr, odată publicată se , desli- 
pesce de legiuitor, şi se infăţişeză de acum înainte, prin legământul sîs- 
temalic care unesce t6te părţile sale, ca o lucrare „așa de neatârnată, 
că nu "ţi mai pasă de legiuitor,:ori cât de. păcătos ar îi el în realitate, 
Legea adică pole să fie mai înțelepiă de cât legiuitorul 2) şi e prin urmare elementar lucru că legiuitorul trebue: presupus înţelept. Cum în „adevăr să ne hotărâm, îndoială fiind pentru alternativa cea mai -neînţe- 
leptă, cea mai vătămătore ! A Ie | 

: Legile sint dor făcute pentru jolosul 6menilor !. Să le r&stălmăcim - totuşi în dauna lor? Nu trebue să Schingiuim. textele ca să schingiuim 
pe 6meni | T6te textele Şi principiile codului nostru. ne “duc în acestă materie la un sistem înțelept şi neinsoţit. de neajunsuri ; cum dar să ne 

  

n6stră sistemul francez al' renunţărei tăcule (acquiescement), care e însoţit de marele neajuns că se pote nasce un proces noi asupra punctului dacă exislă saii nu fapte conchiătâre în înțelesul că partea a renunțat tăcut ia apel, recurs în casaţie, revi- . : zuire, etc, (V. Siruckmann-Kock; asupra $ 475 procedura civilă germană.). Dar apoi chiar de am admite sistemul 'renunţărel tăcute, totuşi presupunerea legală şi a priori că partea a renunțat prin neapelare la recurs în casaţie sau la revizuire, nu pâte să . -_ existe fără o anume. lege. Oprirea recursului în casaţie saii în revizuire făcut onzisso *znedio e în adevăr o excepţiune, care nu se pâle crea prin deducţiune. (V. în acest înțeles A, C. Şendrea în Dreptul, 1888, No. 413). Exislă o asemenea excepțiune ritos Se spintită de lege numa! în ceea ce privesce.recursul în casaţie. Art ;36 legea din: „24 dunie 18U1 hotăresce în udevări «Se pâte face recurs.în casaţie în contra hotă- - Târilor tribunalului de întâia instanță nesupuse la apelațiune». ar 2 In adevăr hotărârea casațiunel rumâne s. ). din 4 Martie 1883 înlocuesce: ; Bostru 28$ prin' art. 480 fr, deosibesce adică între hotărârile contradictori! şi hotă- , i al nu se pot reyizui 0înisso smedio, iar cele al doile. da, o deosebire consfinţită de art. 480 fr. dar stecină art. 288 român, căci d 
a revizuirei în contra hotărârilor - “ ia apelulu, de aici nu resultă că nu se € i Opostțtune, sati dacă s'a respins oposiţi Besustinulă, o hotărâre atât de amphibologică că A. C. Şendrea a dhdus eee că dup jurisprudența Curțci de -casaţie se pâte cere în general omisso medio (V. op. cit.). ) Zh6l <Einleitung în Qas deulsche Privatrecht> $ 60, pag. 150 No. IV,:
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“mărginim numai la două -saă irei texte traduse din legea franceză, pentru . 

plăcerea dea duce la absurd legea n6stră ? Any alege ast-lel între două 

“vele, cu un. pesimism îndărătnic, răul cel mai mare | N 

- Legiuitorul nostru, care a lucrat în pripă, nu şi-a dat bine sema, 

- este adevărat, de multe cestiuni, pe cari le-a lăsat în. întunerec, dar. - 

-dator e cu t6te astea interpretul să recurgă la întreg sistemul :) codului, - 

-ca să cumințescă, înţelepţescă, adâncească legea în t6te părţile. ei ! 

_Stăruind însă numai de a dice că legiuitorul nostru n'a reprodus art. 

448 rancez şi închidend ochii asupra restului, interpretul ar întuneca 

adevărul, în'loc de a'l-seste la lumină. AI | 

In adevăr, pe când art. 448 irancez hotărăsce că în casul când 

'hotărârea s'a intemeiat pe un act falș, etc., termenul de apel nu va curge 

“de cât din diua de când lalşul va fi fost recunoscut sati juridice constatat, 

articolele nâstre 290 şi 296 orânduese că: în casul când judecata sa 

“ pronunţat întemeindu-se pe un act lals, ete,, termenul de revisuire e de - 

două luni din diua de când sa descoperit falsul, adică fără deosebire. de . 

Sa lăcut apel sai nu. . 

Ar îi dealtminteri zadarnic şi iară etect articolul nostru 290. Cum! 

“Să respingem părţei apelul . întemeiat pe descoperirea îalsului pe motiv 

_.că'ea n'a apelat în termenul legal, cu tâte că faptul sa descoperit abia . 

„după trecerea termenului de apel, şi săi respingem. în acelaș timp Şi 

revisuirea pe motiv că n'a apelat în timp util. Se pote una ca acesta? 

"E elementar lucru, din coniră, că o lege: trebue interpretată în înţelesul 

ce pâte avea un efect, iar nu în acela ce .n'ar putea produce nici unul 

- Neexactă e prin urmare după cele dise mai sus vorba «în ultima. 

instanță», întrebuințată de. art. 293; e vorba aici, adevărul căutând, nu 

de o hotărâre în ultima instanţă ci de o hotărâre definitivă, așa dar 

şi de o hotărâre rămasă definitivă prin neapelare ; aceea ce reese până 

la 6videnţă din cele-Palte texte și principii constinţite de codul nostru.. 

Cum ar putea, în adevăr, o îrasă aruncată în trecăt în art. 293, să rupă 

de odată întrega armonie a textelor şi a principiilor ! i 

In zadar Sar întâmpina apoi că termenul de revisuire fiind după 

art. 296 lit. a:de o lună dela încunoștiinţarea hotărârei, pe când apelul 

e de două luni, ar urma că revisuirea în sistemul legei nostre, sar putea 

cere şi în contra unei hotărâri medefinitive, aceea ca însă se respn'e 

de t6iă lumea, dacă ar fi adevărat că sub codul nostru şi O hotărâre 

„care nu e dată în cea din urmă instanţă ar [i primitâre de a Îi supusă 

revizuirii, căci tote argumentele de mai sus desputernicesc și acestă 

, întâmpinare 2). E | E | - | 

“Este adevărat de bună sâmă că art. 296 cit., ne reamintesce art. 

. ————————————— 
” 

” - . . 
. II 

1) In civile est, isi fota lega perspecta, una aliqua ejus particula proposita 

judicare “vel respondere (UL. 24, pag. Î, 3). Unil se într6bă: Inlăturat-a legiuitorul nostru 

- 

- art 448 fe, din nebăgare de s6mă:? Și răspund: Nu, căcl a reprodus art. fr. imediat 

premergător, art. 447 (V. art. 321 român), dec! a suprimat art. 448 în. ca inutil, Ca şi 

când ar fi să ghicim de ce s'a lăsat la o parte-un text sati - altul din legea franceză, 

ghicitâre cu neputinţă de deslegat fiind dat că legiuitorul nostru. a lucrat 'cu iuțeia 

fulgerului; şi nu să răspundem la întrebările de resolvit tota lege perspecta ?! - 

2) Acest argument pus înainte pentru întâia 6ră în: Dreptul, 1872, No. SI, şi 

rumegat până. mal deunădi de alţii, e combătut de d. Săndulescu-Nănoveanu, 0p. 

cit, p. 638. . o - „o 
r
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288 corespundător genevez, „este adevărat. apoi că în, Geneva revisuirea 
are loc şi în contra hotărârilor nedefinitive, dar, după ce am dovedit în 
cele de mai sus că neexactă e vorba: «în ultima instanţă» din art. 293,. 
ne: e lesno să învederăm că neexact.-e și art. 296, căci art. 288 urm. 
hotărăsc ritos că se pâte cere revisuirea numai a unei hotărâri defini- 
tive, căci de ar exista chiar antimonie între art. 288 și art, 296, ar 
reeși totuși din cele-l'alte texte ale codului nostru și anume din acele 
luate din vechea legiuire pentru împedicări, că la noi numai o hotărâre 
execulorie, iar nu și o hotărâre nedefinitivă, pote să fie supusă revisuirii, 

Deci dar, aşa fiind, neapărat că trebue să îndreptăm textul art,. 
296, care e neexact !) și să-l cetim ast-iel : «Cererea de revisuire se va 
iuce în termen de o lună de la primirea „copiei hotărârei dată în cea. 
din urmă “instanţă, și, dacă e dată în cea din urmă instanţă și în lipsă 2, în termen de o lună de li expirarea termenului de oposițiune, iar dacă este dată în. întâia instanţă, .în termen de o lună de la expirarea. ter- menului de apel». _ 

Schimbarea legei se impune în adevăr și intr'un sistem și întraltul dar deosebirea este că, pe când schimbarea, ce o iacem Noi, e reclamată. de întreg sistemul codului nostru şi împacă t6te interesele în joc, aceea ce o îndreptăţesce. pe deplin, schimbările, din contră, puse inainte de sistemul protivnic, şi-aii isvorul 'lor în presupunerea neertată că neînțe- leptă e legea n6stră și nasce neajunsuri de nesuterit, un îndoit cusur care ne silesce să le respingem. E 
In adevăr îndoială fiind, hotărâtore: trebue să fie analogia între- gului nostru cod, care nu îngădue. .o interpretare. aşa de echitabilă. Nulla juris ratio aut aequitatis benignitas: patitur, ut quae salubriter pro utili- tate hominum introducuntur, ea nos duriore interpretatione contra ipsorum commodum prhducamis ad. severitatem (L. 85, Dig. 1. 3). Numai tiranii caută cu luminarea tot ce pote să: fie mai v&tămător pentru 6meni. Torquent leges, ut torqueant homines. , . De am aveu chiar să .lacem legea, încă nu: ne-am opri la sistemul irancez. Hotărăsce în adevăr și $ 541 pr. civ. germană că numai o holă-- râre definitivă e supusă acţiurei în restituţiune, care are analugie cu revisuirea n6stră. Deosibesce insă cu. multă înţelepciune $ 545 pr. civ. germană: Are cunoscinţă partea de causa restiluţiunii în timpul cât e deschisă calea ordinară ?. Nu are loc “atunci acțiunea în restituţiune,. 

În aie 

1) Neexact e şi art. 480 francez, Boitard, op. cit. II, No. 731, p. 94 se rostesce . în acestă privință ast-fel: «Le texte parie, d'ailleurs, soit des arrâis de cours impâ- riales qualifes AC par expression penerique de jugements, soi aussi des jugements promprement dit semants des tribunaux de premitre instance, dans le cas, bien entendu,. "0u ces tribunaux avaient qualil€ pour juger en premier ressort, Sous ce rapport expression usuelle de „Dremitre înstance employte par Part, 4£0, est evidement îne- „acte ; il s'agit ici de Jugemenis rendus par les: tribunaux civils G'arrondissement en premier et en dernier ressort ă la fois; c'est ce qui resulte bien clairement du texte». 2) Codul noslru a sărit peste art. 380 genevez din causa principiului <contumax „Bon appellat» consfințit de art. 306 Bnevez cu care se legă -art 360 cit. Reese însă din Principiul, care a dat naştere art. nostru 376 că are puterea lucrului judecat o 
hotărâre în lipsă dată în cea din urmă inslanţă, dacă nu.s/a făcut oposiţiune în ter- menul legal, iar o hotărâre i lipsă întâia ji : , , 
în termeră] egal. re in lipsă 'dală de întâia instanţă, dacă nu sa jăcut apel 

Y
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partea fiind în culpă că n'a apucat calea ordinară. N'are cunoscinţă 2 Se: 

primesce atunci, acţiunea, cu fdte că nu sa făcul dpel!). Su 

“Nu” de mirare după t6te Jămuririle ce premerg, că Inalta Curte,. 

deşteptată fiind prin o speţă care era menită pai'că să ajute principiile ă 

cele adeverate, deșteptată fiind dicem, prin. marele neajunsuri însoţite de- 

vechea sa jurisprudenţă, a- schimbat-o în fine prin.hotărârea ei No: 4.. 

dată în secţiuni-unite la 31 Martie 1894, şi a consfințit pricipiul cel ade-- 

vărat că ori-ce hotărâre definitivă e supusă revisuirei, prin urmare şi o: 

hotărâre rămasă definitivă - prin. neapelare 2). . 

Intăresce acestă evoluţiune a jurisprudenţei n6stre adevărul :nestră- 

mutat că controversele urmâză -mersul lor. ca vânturile şi vijeliile, nepă- . 

sătâre de relele pe cari le nasc, până nu încep a îi de nesulerit nedrep-. 

tăţile de care suntem bântuiţi, până nu ne scâte din sărite tălmăcirea 

cea - abstractă şi ideologică a . legei, până nu ne îmboldesce nevoia. cea 

cumplită la o cercetare mai 'seri6să a legei şi nu ne învaţă să ne apă- 

răm în contra potopului vătămâtor. Vexatio dat .inteliectum ! (Drep-. 

tul, 1894). E - Si a 

RE n 

- Regula, coinstinţită de art. 316 proc. civilă 

““se aplică ea, 'şi în materie de acţiuni populare (art. 46. 

_ legea, electorală)? Teoria, acţiunei populare Dreptul anglo- - 

american comparat cu acela, al Statelor continentului. 

+ Legea “art. 316 proc. civilă) hotărăsce că numai partea nemulțumită 

pâte să facă apel. Același principii se aplică şi recursului în casaţiune, 

"care nu se pâle lace omisso medio. Aceea ce e î6rte raţional, trebue.-- 

să ferim în adevăr instanţele superidre „de ' apeluri îndrăsnețe, dol6se, 

străgănitore. “ 
Parte'în proces în înţelesul art. 316 citat e, nu numai pers6na care 

a figurat personal.la prima instanţă, dar şi aceea care a lost represintată 

“acolo prin autorul ei sai prin un succesor cu titlu particular, către care 

ea răspunde cu garant. - a | o 

__ Moștenitorul, creditorii, cumpărătorul, cesionarul pot apela în contra 

hotărârei dată faţă cu autorul lor. Garantul, cedentul, vendătorul, pot să 

  

1) Veqi expunerea de motive a proj. Il a,- procedurel civile germane, $ 5143 i 

“Mat deunăqi, Curtea din Craiova, a creat o deosebire analogă prin tălmăcire, aceea ce 

nu e ertat. O presumțiune, de culpă, în adevăr, eo excepțitne, care nu pote să existe 

fără o anume lege. - , . - , : 

2) Am dedus totuși în cele de mar sus, în' deosebire de Inalta Curte, înțelesul 

- vorbel <hotărâre rămasă definitivă», întrebuințată de art. 288, din îatreg sistemul lege! 

n6stre actuale, şi 'nu din vechea lege peiitru împedicări. In adevăr, organisarea nâstră 

judecătorâscă de astă-qi fiind esenţial deosebită de cea "veche, acelaşi termen ar putea 

să aibă astă-qI un înțeles. cu totul altul de -cât în trecut! Si duo faciunt idem, non 

est idem. N'am făcut cas mare picl *de împrejurarea că legiuitorul nostru, ca şi cel 

- genevez, se ocupă înlâ! cu “vevisuirea 'şi pe urmă cu apelul, pentru că, revisuirea 

neputând avea loc sub codul nostru de cât în contra hotărârilor definitive, neapărat 

că aşa fiind, legiuitorul nostru, în bună logică, ar fi trebuit să reguleze întâ! apelul 

şi pe urmă revisuirea.: . - Ia E . „
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“atace. cu apel hotărârea dată „cu datornicul sau. cu. cesionarul ori. cum- 
părătorul, căci - ei 'sunt ţinuţi să garanteze pe aceștia și garantatul ii 
represintă în proces. - . E j Nu e nevoe să adăogăm că partea pote să apeleze sai personal 
saii prin representanţii ei legali sati convenţionali, aceea ce se sub-inţelege. Mandatarii legali pot apela hotărârea dată cu pers6na necapabilă, puţin | importă că necapacitatea sa produs abia după pronunţarea hotărârei., Ast-lel tutorul pâte să apeleze în contra unei hotărâri privitâre la o persnă interdisă apoi, a căreia tutelă a luat-o e], sindicul: în contra “unei hotărâri dată cu o persână cădută pe urmă în ialiment. Bărbatul pote să iacă apel în contra hotărârei dată faţă cu femeea sa înainte de . căsătorie, o Ma 

Alară -de casurile de mai sus 0 a treia-pers6nă, care n'a intervenit în prima instanţă, nu pote să facă apel. Dânsa are un interes în causă ? Acesta o îndrituesce să întervină (art. 247. proc. civilă), nu însă să - apeleze, dacă n'a interveait, esceptându-se -casul când ea.-a fost repre- sentată în prima instanţă în chipul arătat mai sus. : - " Iatervenientul nu e pururea representat de una din părţile principale, interesul săi adică nu e pururea să asiste pe una din părţi, să pledeze alături cu reclamantul sai cu pâritul, dânsul are, din conlră, adesea un interes cu totul altul, interesul de a pleda în contra amânduror părţilor 'Tevendicând obiectul saă dreptul litigios, în tot Saă în_parte.. „Intervenţiunea pâte avea loc în tâte casurile pentru întâia ră în apel (arg. art. 247 combinat cuart. 323 proc. civilă). Dacă însă părțile nai apelat, nu mai pâte să lie vorbă de intervenţiune dinaintea Curţei - de apel, căci cum s'ar putea interveni (causae. adesse) întrun apel cure. nu-există ?. - | . | - | ÎN | E „.* Dar ce să-îacă terțiul, care n'a. intervenit, însă po care '] vatămă hotărârea dată între. alţii, de 6re-ce obiectul litigios îi aparţine lui, și nu părței câștigătâre ? Dânsul nu mai are, credem-noi, de cât calea separată „-(revendicarea, ete,), terţia-oposiţiune fiind străină legei n6stre, aceea ce ne reservăm să dovedim cu altă ocasiune. i - a In dreptul roman, din contră, ori-ce persână vătămată avea dreptul de a apela. De: altminteri, teoria romană eri identică cu cea de mai sus. L. 5 Dig. de appel. 49, 1, o resumă ast-fel: A senlentia înter alios dicta _ “appellari non polest, nisi. ez justa causa... - - -, e „„„ Cauţiunea are o justa causa să apeleze hotărârea dată faţă cu  datornicul, legatarul pote, să fucă apel în contra hotărârei. dată în nela- vorea lui Jeres instilulus, etc. (L..4 şi 5 Dig. de appel. 49, 1, şi L. 29 pr. Dig. de inoii. testam...), a a | Ma Există o justa causa Și când apelantul, care nu.are.un interes în “causă, invâcă un interes de ordine publică ? Ori-ce cetățean (qui :libet . ex populo) pâte să invoce, în materie de acţiuni populare un interes de . ordine publică (jus „Populi), cu .tâte că--nu' e personal interesat în „Causă, Resultă de aci că ori-ce cetățean ple să apeleze în materie de. acțiuni populare, de şi nu a figurat ca parte în prima instanță ? Vom “dovedi îndată că nu. - : a 
Inainte de tâte însă importă să ne familiarizăm cu teoria acţiunei populare. Acţiunea populară, care j6că un rol așa qe-mare în dreptul



„No. 238), ” . E 

E 9) De aci socialismul de stat. Năravurile fiind rele, nu e de mirare că se invocă 

> „ajutorul statului, că se pune “înainte teoria lui Machiavelli. Machiavelli însă avea pe 

- 
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anglo-american 1), care calcă întru acâsta pe urmele dreptului roman, e: 

al, celor-Valte State 
ati. determinat acest 

"în principii şi în regulă generală esclusă în dreptul nostru - şi în acela; “ 

continentale. Istoria ne arată cari sunt causele cari 

ă deosebită desvoltare a dreptului. 
+ a a 

Locuitorii Continentului în adevăr, în deosebire de Anglo-Americani, . 

nu ati obiceiul de a se ajuta singuri, ei cred că Statul?) e o adevărată 

pervidenţă, ei nu fac prin. urmare din serviciul public ocupaţiunea' de 

„căpetenie, cum îi povăţuesce J. J. Rousseau, ci se resvrătesc, dacă le 

“lipsesce pâinea de 16te dilele, şi staii cu braţele în sîn, dar domesticitorul 

lor îi. îndâpă. 
Şi. statul trăg€ 

turmă de oi, îi legă 
nd folos din obştesca nepăsare, îi: îngrijesce ca pe o. 

cu lanţuri de aur, îi ia sub aripele sale ocrotitâre. -Un - 

interes de ordine publică este. el ameninţat? Nu ori-ce cetățean are o: 

acţiune (actio-popularius), ci un organ al statului : Ministerul public. 

Principiul urmărirei din oficiu ia ast-iel locul acţiunei populare. 

- Că sa îndeplinit acestă - schimbare a dreptului, acesta reese de: 

acolo că acţiunea p opulară a Romanilor, care avea loc în cas de rupere 

a unui. edict afișat al pretorului (acio de albo corrupto), de vătămare 

prin dejectun, şi e/fusum, de terniinus niotus, de sepulehri violatio, de 

vătămare de strade, pieţe - publice, conducte de apă, etc. e întocuită 

astă-di pe t6tă linia prin urmărirea din oficii. Su 

Sistemul acum domnitor-.e în adevâr antipodul teoriei clasice, - 

„ Ruperea afişelor lipite din ordinea autorităţilor se pote urmări numai de 

ministerul public saii de partea vătămată (arg. art. 143. proc. - penală). 

Acţiunea de dejectis et eflusis se contundă cu acţiunea art. 998 codul: 

civil.. Strămutarea de hotare şi violarea mormintelor, sunt delicte (art. 

306 şi 286-codul penal), cari se pot. urmări numai de ministerul pubiie 

“sai ds -partea vătămată (art. 178 proc. penală). Interdictele populare pentru . 

  

1) Acţiunea populară care se admite în Statele-Unite şi în materie electorală 

“îmbracă pe reclamantu 1 cu o.pulere anal6pă acelefa ce o exercită ministerul publie 

în materie penală pe continent. O femele este ea înscrisă în listele electorale? Orl-ce 

cetăţean, contestând în scrierea, pâte -să câră vizita corporală pentru constatarea sexului. 

Alt-fel pe continent. Vizita corporală nu se pste admite de: cât în caâsurile. anume şi 

expres prevădute de lege: în materie penală,-. vamală, de recrutare. Împotenţa de 

exemplu este +a o cau să de nulitate a căsătoriei? Impotența se pote ea constata prin 

o vizită corporală ?. Evident că nu, o mărginire aşa de odi6să a libertăţei individuale 

neputend să existe fără o anume lege (V. Laurent, Principes de droit civil, IN. 

“inimă înainte de tâtă libertatea, el ţintea la crearea unor condițiuni de natură a face, 

„ca poporul să se- ajute singur ; tirania "1 era mijlocul, libertatea, scopul. Pesimismul 

- săi era acela al lu Cato şi nu acela al lui Cesar Borgia. Deci, de nevoie: este pâle 

să dăm unui singur om o putere imensă, dar de mal mare nevoie este să" impunem 

condiţiunea să se rezeme pe burghezimea mică, s'o. înlesnâscă să se ajute ea singură, 

să facă dintr'insa stâlpul statului. Nu trebue să adormim- mulţimea, dându-l pomeni, 

ci. trebue s'o sprijinim ca să se pâtă „scăpa de epitropia - plutoeraţilor, a cinovnicilor, 

a advocaţilar. Nicl o propăşire nu e posibilă -fără desvoltarea motorului individual, 

Socialistul de ca tedră face apel la un stat răpilor, deci el propovăduesce în 

pusti. Socialistul american (Henry George) din:conlră, se adrestză la un stat liberal, 

pe care burghezimea mică îl însufleţesce, îl stăpânesce. Dânsul în consequenţă, în deo- 

- sebire de socialistul de catedră, urăsce- tâte monopolurile, cere liberul schimb, etc. 

7
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turburarea întrebuințărei, unui drum public, a unei ape curgătâre, etc, 
„nu mai există.: . 

In principiti aşa dar şi în regula generală acţiunea populară e streină 
dreptului modern, care o exclude. Dar nu. este regulă îără excepţiune. Pro- - 
-cedura n6stră electorală admite prin excepţiune că că ori-ce cetățean, 

„care are reeclamaţiuni de îăcut, se pote adresa la consiliul comunal, ete. 
(vw. art. 41 legea electorală). Acţiunea populară are ast-lel excepţional 
"loc şi în sistemul legei n6stre. în materie: de contestaţiuni electorale, 

, Care e însemnătatea, care e hotarul acestei excepţiuni? Ideia, 
„care a născut acţiunea: populară, implică ea cu necesitate logică că şi 
-apelul trebue să îie popular? " Contrariul: reese până la evidenţă din: 
"următdrea ” simplă consideraţiune. “Intr'adevăr, cu' tâtă admisibilitatea | 
acţiunei, apelul totuşi pâte- îi neadmisibil din causă de exemplu că ape- 
lantul s'a desistat. Ori-ce cetăţean pâte reclama 'la consiliul. comunal, 
dar reclamantul, renunțând la apel, procesul e închis, şi un alt alegstor 

„ mu mai pâte apela. , i 
Procedura electorală derâgă -ea în acestă privință la procedura 

comună ? O excepţiune nu pâte să; existe fără un text. In ceea ce pri- 
vesce apelul în contra hotărârei consiliului comunal nu pote: să fie 
nici o îndoială că art. 45 legea electorală derâză expres la regula-că 
numai partea pâte să facă apel, căci densul hotărăsce : | 

<.„. Alegătorii nemulţumiţi, fie că vor fi figurat saă nu dinaintea 
„Consiluluă comunal, vor putea apela în contra hotărârilor consiliulul 
comunal, la tribunalul judeţului». o > 

Art. 45 admite precum vedem, că prin excepţiune la regula că 
„numai partea pâte să facă apel, ori-ce alegător, fie că a figurat sai nu 

dinaintea “consiliului comunal, pâte să apeleze hotărârea consiliulu) 
comunal. Excepţiunea acâsta se aplică ea și apelului în contra hotărârei 
tribunalului ? A i i 

O 'excepţiune. cere un text expres. Excepţiunea. art. 45 citat con- : 
stitue ea o regulă generală în materie de acțiuni populare ? Unii dic da, .. 
dar unde este dovada ? Nu găsim nici una. Deci trebue să ne ţinem de 
textul art. 45 citat şi să-l interpretăm restrictiv, excepțţiunile fiind de -. 
„strictă - interpretare. DI „ 

__ “Articolul următor, art. 46 legea electorală, se ocupă cu apelul în 
contra hotărârei tribunalului, cu - apelul la Curtea de casaţiune. Dânsul 

“însă, în deosebire cu art. 45, nu derâgă la regula că numai partea pâte 
„- Să facă apel. Art. 46 legea electorală sună în adevăr.-ast-iel: [. 
“In contra hotărârei tribunalului, alegătorii nemrlțumiţi, fie că vor . îi ligurat sai nu dinaintea consiliului comunal, vor-putea apela:la Curtea |. de casaţiune». : e | -. Dai - | : 
, Textul legei e clar. Densul presupune că apelantul la. casaţiune a figurat la tribunal și hotărăsce că apelul săi e Valabil, îără deosebire “dacă densul a figurat sai nu dinaintea. consiliului comunal. . sa „_- Art. 46 citat dice: «fie că vor îi figurat sai nu' dinaintea consi- | Ziuluă comunal». Deci trebue să conchidem a contrario că apelul la casa- : ţiune e neadmisibil, dacă apelantul n'a figurat ca parte dinaintea lribu- haluluă, Argumentul a contrario e fără replică când e vorba de . inter: pretarea unei.legi excepţionale, excepţiunile “neputendu-se întinde.
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Sunt de sigur casuri rare, unde şi o excepţiune se pote întinde. 

Dar ca să se realiseze aceste casuri, trebue ca din motivul evident al 

excepţiunei să resulte”că ea are a se întinde la-întrega materie, cu care 

“se ocupă. Rațiunea legei ce se invâcă trebue să fie neîndoelnică,. 

- Nu putem fără îndoială să combinăm, să . conjecturăm, să subtili- 

sim în materie de legi excepţionale. Evidenţa logică totuși are o putere - 

nemărginită, ea are şi puterea de a întinde o excepţiune. Voința pre- 

țuesce mai mult de cât cuvântul, care 'o exprimă. Prius eb mens quam 

:uow legislatoris. 
O excepţiune nu -se pâte întinde de cât în cas de „evidenţă logică. 

Nu trebue să virim în lege aceea ce gândim noi. Putem să argumentăm 

din spiritul, care a dictat “excepțiunea ca să: o. întindem, numai dacă 

spiritul legei reese din documente precise și neîndoielnice. - | 

„Unii susţin totuși din chiar senin că disposiţiunea -derogătâre co- 

prinsă în art. 45 din legea. electorală nu-și . pte avea raţiunea de a îi 

_de cât în ideia că acţiunea în materie electorală ar aparţine nu cutărui 

“sai cutărui alegă&tor personal, ci' colegiului electoral, adică -că art. 45 

- citat, statuând că ori-ce alegător pote să facă apel în contra hotărârei 

consiliului comunal, ar îi. consfințit printr'acesta o. consecuență logică 

decurgând din idea că colegiul electoral 8 parte în proces. Deci precum 

alegătorii, fiind mandatari ai colegiului electoral, pot să iacă apel în contra 

“hotărârei consiliuluă comunal, de şi n'aii figurat ca părți dinaintea con- 

siliului comunal, tot ast-fel dânșii, raţiunea fiind aceiași, trebue să aibă. 

dreptul să apeleze hotărârea ' tribunalului, cu tote că n'aii îigurat ca 

părți dinaintea tribunalului 1). ” : - ! 

- Nu. împărtăşim chipul acesta de a vedea şi părerea n6stră este din 

contră că acţiunea în materie electorală aparţine;-nu colegiului electoral, 

ca pers6nă morală sai fictivă, ci alegătorului, care reclamă în numele 

“săi propriii şi ca representant exclusiv a celor-V'alţi alegători.: 

Colegiul electoral în adevăr e un corp politic şi totă lumea scie că . 

* corpurile politice nu constituesc persâne morale. Colegiul electoral, de- - 

parte de a'îi o persână îictivă, se identifică, din contră, cu persânele în 

--os şi carne din care se compune el. 

Dar chiâr de am admite că acţiunea în materie electofală aparţine 

“unei persâne morale, pe care alegătorii o - represintă . ca” mandatari, ce - - 

ar urma de aci? Ori-ce mandatar ar putea să lacă apel, de şi n'a figurat. 

-în prima instanţă ? îi pc . | 

-- Regula este, din contră, că fiind mai mulţi mandatari și Îuncţiunile 

  

1) Vezi deciziunea Curţe! de casaliune dată in secţiun!-unite la 13 Aprilie (Dreptul 

“No. 32, din 1890+. Jurisprudenţa mal adaogă, «că cuvintele din art. 46 «fie că va fi 

. figurat saă nu inaintea consiliului comunal> nu pot fi privite de cât ca din erdre 

“trecute acolo, căci daca acesta ar fi fost ideia legiuitorului, el ar fi presupus că a voit 

să repete fără nici un scop o regulă deja consfinţită în articolul precedent». Argumentul 

nu e serios. Inţelesul une! frase rămâne acelaşi, orl de câte or] am repeta'o. A dice - 

«fie că -vor fi figurat sai nu dinaintea consiliului comunal» nu însemneză «fie că 

vor fi figurat sai nu dinaintea tribunalului». Ori.de câte or! am repeta prima frasă, 

ea ar rămâne pururea esenţial deosebilă de secunda frasă. Nu înţelegem apo! de ce 

se accentueză in hotărârea de mal sus că «în materie electorală Curtea de casaţiune 

e o instanță de fond». Acelaş principiă se aplică dar şi apelulul şi recursului in casa- 

iune: nic unul; nici altul nu se pâte face oizisso medio, 
, . t
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lor nefiind determinate, fie-care din ei pot, îace în deosebă t6te actele 
interesând pe mandantul comun (arg. art. 1515 . codul civil). Deci, unul 
fiind parte întrun proces, exclude pe cei-lalţi, un “act îăcut de unul nu 
se pâte revoca de altul, unul renunțând la apel,. un altul nu mai pste 
apela. - Ș 

" Alegătorul însă, care exercită acţiunea art. 41 legea electorală,-e 
mai mult de cât un simplu mandatar.. Ori-ce. celățean, dispune art. 41 
citat, care are reclamaţiuni de iacut, se pote adresa la consiliul comunal. 
E dar vorba, nu de un mandat convenţional, ci de o investilură dată 
de lege ori-cărui cetăţean, de o acţiune populară. i 

Trebue deci să aplicăm principiile privitâre la, acţiunea populară. 
Cari sunt aceste principii ? Basilicalele se exprimă în acâstă privinţă 
ast-fel: Scias autem, în popularibus aclionibus, unum Jurantem vel 
“agentem, non lusorie, omnes excludere (L. 6 Basil, cart, 60 tit]. 32). 

Rațiunea ne duce de altminteri într'un chip Îiresc. la aceeași solu- 
țiune. Intr'adevăr, dacă nu “sar admite regula Basilicalelor,. dacă sar 
hotără, contrariu cu acea regulă, că cetățânul, care. pornesce acţiunea 
populară, nu exclude pe cei-lalţi, că ori-ce cetățean e parte în proces, cu 
i6te că numai unul a reclamat, atunci sar putea întâmpla ca, după ce 
a reclamat unul, să vină. altul şi să câră închiderea procesului, aşa că 
acţiunea: populară s'ar reduce în ultima analisă la un zero judiric, aceea 
ce nu e admisibil.  - A Da AR 

--Deci, cetăţenul, care exercită acţiunea art. 41 legea electorală e 
personal parte în proces, el e un juslus contradictor 1, el-e representantul 

" exclusiv al celor-Palţi, 'cari ai numai dreptul să înteruină ca să-l asiste 
“sai. să-l combată, căci dacă nu intervin, calea apelului le rămâne închisă,. 
reclamantul escludându-i. Consecuenţele aci expuse decurg cu necesitate 
logică din teoria pură a acţiunei populare. - pp] 
„Că e.aşa, se recunâsce Și de . legea electorală belgiană; căre con- 

sliinţind expres consecuenţele de mai sus, hotărăsce în art. 45 (vechiul 
art. 41) că numai părțile pot să' îacă apel, iar în art, 57 (vechiul art. 92) că recursul în casaţiune e deschis procurorului general pe lângă 
Curtea de apel şi părților. | . Pi _: _„___ Dovada dar'e făcută că art, 45'legea electorală nu se întemeiază 
ȘI nu se pote întemeia pe închipuita idee că acțiunea. în materie elec- torală. ar aparține, nu cutărui alegător personal, ci colegiului electoral, „Textul legei, principiile cari cârmuesc acţiunea populară, şi evidenţa logică dovedesc contrariul. ” i iu 

Cum să recurgem -în adevăr la 0o-jdee vagă ca. să. rectiticăm ter- > menii unei legi, ca să schimbăm textul art.. 46 legea electorală, să spu- “nem adică că, de și formula legei. sună: «fie 'că vor fi figurat sai nu. 

înce 

  

1) Teoria legiuitulur contradicio,.pe câre o pune înainte o jvrispruâență impo- santă, dar contradisă. de mal mulţi autori, casă stabilescă că hotărârile: care ae o cestiune de stat, aă putere de lucru judecat, nu numal înter partes, ci înter 'ouunes e contestabilă, dar nimeni nu tăgăduesce că hotărârea, care curmă o acţiune populară Ie, puterea lucrului judecat, nu numai faţă cu alegătorul reclamant, aar faţă cu ori-ce a eg lor A egătorul aşa dar, care reclamă saii- contestă, e un justus contradictor, el e infățişeză atât în numele săă propriii cât şi ca representant exclusiv -al celor-lalţi „alegători. Compar. Keller, Der .romische Civilprocess,.$ 13 nota 854.» Ă 
_ . 

- y . . . ÎN 
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dinaintea -corisiliuluă comunal», legiuitorul totuşi ar îi înțeles să dică: 

«fie că vor fi figurat saii nu dinaintea tribunalului» ? - 

"Motivul general al unei legi, observă Savigny cu drept cuvânt, nu 

pâte servi de temeiii unei interpretări care tinde, a rectilica termenii 

legei. Interpretul nu trebue să se amestece în sfera legiuitorului. Intr'adevăr, . 

- stăruind să se rectilice termenii -legei,.noi nu întrebăm ce coprinde legea 

în sine, ci ce ar trebui să coprindă ea, dacă legiuitorul! ar îi avut o idee 

_lămurită despre principiul legei şi despre obiectul stă ?). | 
. . 

“ Putem în fine să dovedim, aceea ce e şi mai mult, cu textele legei 

în mâini, că ideea, de care sa inspirat art. 45 legea electorală, ca să- 

creeze o excepțiune în iavârea apelului în contra hotărârei consiliuluă 

- “comunal, nu se aplică apelului în contra hotărârei tribunalului, cu care. - 

- se ocupă art. 46 legea electorală. e 

_ Că e aşa, se vede. lămurit: la prima ochire chiar din asemănarea 

textelor legei. Art. 45 legea electorală prescrie în adevăr afişarea tutulor 

apelurilor iăcute la tribunal, în deosebire de art. 44 legea. electorală; 

“care nu cere afişarea reclamărilor adresate consiliului comunal. . 

lată dar motivul legeă, motivul ei evident, adică dovedit .cu textele 

legei în 'mână. Reclamările primite la consiliul comunal nu sunt afişale ; 

deci, ori-ce alegător trebue să aibă dreptul să apeleze, de şi ma îigurat 

dinaintea consiliului comunal, căci reclamările. nefiind afișate, el nu putea 

să întervină acolo. . E Se i 

Apelurile, din contră, îăcute la tribunal sunt tâte afişate; deci 

apelul la casaţiune nu e admisibil; dacă apelantul n'a figurat dinaintea, . 

tribunalului, căci, apelurile la tribunal fiind afișate, el putea să intervină 

“acolo. . 
Motivul care ne duce la acestă soluţiune, e un adevăr pipăit, căci 

_el reese din textul legei chiar. De prisos dar să recurgem la desbaterile . 

parlamentare, textele fiind aşa de clare. Reamintim -totuşi pentru mai 

bună lămurire că însişi representanţii țărei, cari aii făcut legea, ai avut 

în vedere motivul de mai sus. E A 

[deia de mai sus s'ă pus înainte de un orator, dar sa: contradis 

de altul? Așa este. Dar, aşa fiind, e clar. că legiuitorul nu avea o ideie 

Jămurită despre motivul legei; Cum dar să invocăm spiritul legei, ca să 

- întindem o excepţiune, raţionamentul legiuitorului fiind aşa de vag şi 

contradicător ? RE . 

Or, nu pâte să îie nici o îndoială că molivul de mai sus sa pus 

pe tapet în Camera legiuitre. Un orator în adevăr dicea curat :. cÂrgu- 

mentul, care există pentru tribunal, nu există pentru Curtea de casa- 

ţiune ; şi mai rămâne și un alt-argument : că d:v., dând dreptul de a 

recurge la Curlea de casațiune acelora cari mai bine-uoil să ON0- - 

eze tribunalul cu prezenţa lor, ați transforma Curlea de casaţiune : 

AA II 

  

- 1) Savigny, System des râmische Rechtes, 1, $ 317. Se ! Ia 

, 2) Vezi Monitorul Oficial, No. 152, din 19 Maiă 1884. In zadar se opune că, 

„dacă apelul în contra hotărârel consiliului comunal rămâne valabil, cu -tâte că e făcut 

”. omisso medio, apol a fortiori apelul în contra hotărârel, tribunalului trebue să fie valid, 

A Dog, roll e - 0
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" -%vocarea fondului. - .  : . 

Principiile apelului și nu acele ale evocaţiunei iondului sunt apli- 
cabile când se infirmă în apel o hotârâre preparatorie (art. 326 proc 
'Civ.), saii când se desiiinţeză pentru viciii de formă (art..123 proc. civ,) 
o hotărâre definitivă prin 'care s'a statuat asupra meritoriului causei, 

A evoca iondul vrea să dică a judeca îondul pentru înlâ'a dră în 
apel (Chauvau- Carre, IV, quest. 1702 $ 2). Acâsta nu pâte avea loc 
în ipotesele de mai sus unde presupunem că sentințele desfiinţate aă 
statuat deja asupra fondului. Fondul nu mai e atunci pendent dinaintea 

- judecătorilor interiori. Causa întregă e delerită Curţii de apel prin electul 
apelaţiunei.! | o. 

Quid însă când s'ar infirma în apel o hotărâre definitivă care, departe 
de a judeca iondul, ar îi statuat numai asupra unor incidente . sati asupra 
unor excepţiuni ? N o a . 
| Se pretinde că judecătorii superiori ai atunci puterea de a evoca, 

„ nefiind mărginiţi a statuu numai. asupra incidentului, un argument a con- 
trario tras din art. 335 proc. civ. e e 

„. Art. 335-are' următârea coprindere : _-.. - Ă 
«Când apelul a îost asupra cestiunei de incompetenţă, Curtea : se 

«va pronunţa numai asupra acestei cestiuni, și londul se” va trimite a se 
«judeca de tribunalul competent>. . a 

| Ă Luându-se. acestă 'disposiţiune de punct de plecare, se argumenteză - 
ast-iel :. . | - 

Leguitorul, citând un singur incident, care esclude evocarea iondului, | 
„ne arată printr'acâsta chiar, că în intenţiunea lui, evocarea fondului, nu 

e intergisă în. privinţa celorlalte excepţiuni şi incidente. . . 
Să fie Gre acâstă conclusiune aşa de necesară şi evidentă ? 
Numai scrutând raţiunea legii, vom. putea afla dacă principiul, pe. 

care se iundeză art. 335 cit., este o regulă a dreptului comun, mențio- 
nendu-se acolo numai exempli gratia 'excepţiunea de necompetinţă, sai 
un principii al dreptului anomal. (Savigny, System, 1, $ 16 și $ 31 p. 
212), aplicabil esclusiv numai în ipotesa expres prevădută de art. 335 cit. 

____ Când dicem rațiunea legii, nu ne reterim naturalmente, întrebuin- 
„ țând acestă 'expresiune, la vre- un principii. invariabil de drept, ci la o 
opiio necessilatis, adică la o rațiune isvoritâre din tradiţiunea dreptului 
nosiru, saii din combinaţiunea textelor legilor actuale. - „ Procedura geneveză, proiectul german a proscris evocarea iondului 1). 

Dreptul este imanent naturei lucrurilor. Mişcarea și variaţiunele 
fără slirșit sunt caracterul predomnitor al. realităţii. Dreptul e, prin 
exenţa lui, rejlexul şi -expresiunea. evenimentelor istorice si a conâiţiu- nelor de cultură, -- - A A A 

————— 

de şi e făcut omisso medio,i d II înamuDvibilt « i ia £ vali 
c is: p,- judecătorii înamovibilt de la casațiune meritând ma! rhuită incredere de, cât judecătorii antouibili de la tribunal, eat sa transformat în ac stă materie într'un soi de bâlciă, din causă că reclamările ce se- fâc la consiliul uzina at suni afisate, Resultă de aci că trebue să transtormăm şi Curtea de casa- [ -soiă de bâlciă, de şi pentru Curtea. i istă 1 motivul, care există pen!ru tributale - de casațiune nu există întru apesta 1) V. art, 327 proc. genev. $$ 473, 474 proj. germ.
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„Nu întâlnim în nici unul din domeniile dreptului, şi. prin urmare 

mici în materie de evocaţiune, principii invariabile-și incomutabile de drept. 

_- In„Franeia chiar, la câte schimbări n'a fost supusă evocarea fon- - 

-dului ! Din obligatorie, cum a îost înainte (Chauvau- Carră, IV, quest. 

1702 în princip, p. 238), s'a trantormat in o putere facultativă a jude- 

-cătorilor (art. 473. în.).-- Acestă schimbare se pâte caracterisa ast-iel; 

-Era o regulă tradiţională a dreptului irancez. că «judecătorii apelului 

«trebue să facă aceea ce judecătorul inferior ar îi trebuit să iacă şi.n'a 

făcut». Acestă regulă s'a asvârlit peste gard, statuându-se : că judecătorii 

“pot să aprecieze in fie-care cas particular, ce este de mai mare îolos 

pentru. părţi, evocarea fondului saii trimeterea. înaintea judecătorilor inte-: 

riori.. Evocarea fondului, alungată ast-let din domeniul dreptului, s'a instalat .. 

“ în domeniul faptelor. | a | 

Evocarea fondului nu mai este prin urmare astă-di, în dreptul 

francez, nici un principii al dreptului comur, nici o. regulă a dreptului 

anomal, ci o pură cesliune de fapt. Acesta. este, sensul dicerei. amphi- 

bologice a D. Chauvau- Adolphe (IV, quest. 1702 în princip. p. 241), că 

„principiul celor două grade de jurisdicţiune este, prin evocarea Îondului, 

numai modificat în aplicarea sa. In adevăr, o modificare în  îpothesi 

„(în aplicare) presupune necesarmente o modificare în thesi (în prin-. - 

'cipiii). Modificarea .în thesi coprinsă în art. 473 în, este acesta: Jude- 

- cătorii superiori nu mai sunt obligaţi a evoca fondul, în casurile deter- 

minate de lege; este lăsat la apreciarea lor, în fie-care cas particular 

«(în hypothesi), de a evoca iondul saii, dacă, găsesc de cuviinţă, a reserva 

pentru judecătorii inferiori decisiunea meritoriului causei. Aa 

Care este raţiunea: evocării. iondului, autorisată de dreptul îrancez ? 

Evocarea fondului nu este expresiunea unei idei absolute de logică. 

Acestă instituţiune este resultatul unei desvoltări particulare a 

dreptului francez. e i 

"Regula că «judecătorii apelului sunt datori să lacă ceea ce judecătorii” — 

«interiori ar îi trebuit să lacă și maii îăcut», este o regulă particulară a 

"dreptului irancez. a 

Să interogăm prin urmare legile nostre anteri6re, să consultăm eco- 

nomia întregă a procedurei nâstre civile, pentru-ca să vedem dacă un 

„asemenea principii a avut vr'o dată curs şi în dreptul nostru. 

Făcând o asemenea 'examinare, constatăm : 

1. Evocarea fondului a fost tot-d:a-una cu desăvârșire străină drep- | 

“tului nostru. ; o - e ae 

«Tâte prigonirile de averi mișcătâre şi nemișcătâre, dispune art. 321 

«Reg. 'Org., se apelâză la aceste divanuri, dacă sai judecat ele la o 

-«judecălorie ţinutală». a 
„Misiunea judecătorilor superiori era' prin urmare numai de a judeca 

în apel ceea ce s'a mai judecat o dată de judecătorii inferiori. Divanul, 

nu.numai că nu era dator, dar nici nu era competent de a îace în apel 

„ceea ce judecătorii inleriori ar îi trebuit să facă și svaă făcul. - 

Dar încă legiuirea din 1847]. e 

„+ Acestă lege era antipodul evocării fondului. O judecată în dr, 

„percurgând -t6te gradele de jurisdicţiune, trebuia să precedeze judecății 

“fondului ! (V. art. 739 proc. civ.)- o
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„Derogarea la acâstă tradiţiune a dreptului nostru nu -pâte să resulte 
de cât din o disposiţiune expresă a legii. Si a _ 

2. Legea :prescrie formal că în apel nu se pâte face nici o cerere 
nouă care nu sa făcut în. prima: instanță, (art. 327). . E 
„E îndiierent, în dreptul francez, pentru admisibilitatea evocării-ion- 

dului, dacă părţile prigonitâre aii cerut saii nu de a se judeca iondul 
(Cârre-Chauvau, IV quest. 1702, p. 245 şi 246, $ 1, No. 3). o 

„Art, 473 în., care autorisă şi reguleză evocarea fondului, şi regula 
particulară a dreptului îrancez că «judecătorii apelului trebue să facă . 

„ «ceea ce judecătorii inferiori ar îi trebuit să facă și n'a făcut», concură 
“a legitima acea soluţiune, care de altmintrelea ar implica o violaţiune a 
„art, 464 îr. (327 'cit.: Rom). : Si Aaa 

„3, In contra hotărârilor preparatorii (expresiune care, în sistemul 
legii n6stre, imbrăţigeză și hotărârile înterloculoriă, art. 159 proc. civ.). 
nu se pote iace apel de cât de o dată cu. hotărârile asupra fondului, 
(art. 323 proc. .civ.). ... : Pa | 

De ce sa prescris, în contra principiilor. dreptului francez, că hotă- 
rârile interlocutorii nu sunt susceptibile a îi atacate cu apel, de cât de 
o dată cu hotărârea asupra îiondului ? pa 
„> Evident, toemai pentru a se evita întârdierea judecății fondului. și 

" “învăluirile de - procedură, . cari ar Tesulta din retrimeterile îară stirșit 
dinaintea judecătorilor inferiori, după infirmarea diverselor încheeri inter- 
locutorii.. E Mai o e | 
„„. “Legea presupune prin urmare. că, în principii, ar trebui să cadă și 
hotărârile interlocutorii sub lovirea proibițiunei evocării fondului. - 

Legiuitorul nostru prin urmare, departe de'a adopta regula parti- 
culară a dreptului irancez că «judecătorii apelului trebue să facă ceea 
«ce 'judecătorii interiori ar fi trebuit să facă și n'aii facut», "si-a însuși-. 
din contra: sistemul procedurei .geneveze. (Compar. art. 159 și -385 proc. rom. cu art. 150 și: 327 proc. genev.).. — o a - 

A 

“Procedura geneveză însă a proscris evocarea iondului. | Pi "4. Regula dreptului vechi irancez, că «judecătorii apelului trebue 
«Să facă aceea ce judecătorii interiori ar. îi trebuit să facă şi n'au făcut»: e streină procedurei geneveze, proiectului german -V. supra), procedurei - „austriace (Gerichtsordnung, $ 204), eic., de unde resultă că acâstă regulă, departe de a îi expresiunea unei idei de logică, este numai o regulă par- ticulară a dreptului francez. , a . Logica, bunul simţ se .acomodeză î6rte bine și cu regula opusă: , Judecătorii apelului nu pot să facă aceea ce judecătorii inferiori. ar Îi trebuit să facă şi .n'aă făcut; misiunea lor. se mărginesce în a judeca a doua oară aceea ce s'a mai judecat o dată de judecătorii inferiori. Ce îace jurisprudența. nâstră ? “ E ae Jurisprudenţa consideră acea regulă particulară a. dreptului irancez: ca o idee de logică, invariabilă, incomutabilă, aplicabilă în universul întreg - ȘI, împingând lucrurile la extrem, declară, în oposiţiune cu art. 473. ir, că evocarea fondului e chiar obligatorie pentru judecătorii apelului. . Decisiunea Curţii de casaţie No. 100 din 20 Fevr. 1873 are, în' substanţă, următârea cuprindere : a i Considerând că din combinațiunea. art. 934 și 336 cu art, 335 i . - 

_ _ 
, CR . N . Di
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- proc, civilă, resultă că instanţele în apel menile de lege!) a controla 

hotărârile” judecătorilor primei instanţe și a Jace ceea ce dânşiă trebuia 

să facă şi n'aă [ăcul, ai dreptul, în regulă generală, să judece şi să 

notărască asupra acţiunei -. .., nu numai în casul când judecătorii pri- 

___mei instanţe, îără să cerceteze fondul contestaţiunei, ai respins acţiunea - 

„prin o excepţiune peremotorie (prescripţiune, lucru judecat, tăgăduirea 

calităţii reclamantului), ci încă și în “casul când ei s'aii oprit de a judeca 
“ 

“acea acţiune, pentru nulitate sai incompetenţă, căci în t6te aceste casuri, 

dacă instanţa de apel găsesce că îără cuvânt legal acei judecători n'aii 

judecat fondul: contestaţiunei, ceea ce puteaă şi treluiaii să facă, ea 

“urmeză să evgce acel fond. ...; că cu: chipul acesta nu se derâgă la prin- 

cipiul celor . două grade de jurisdicțiune, căci acţiunea a percurs cele . 

două. grade prin introducerea sa regulară înaintea judecătorilor compe- 

tenţi şi a sili pe. părţi în asemenea caz a se întâree la primii judecătari, 

este: a'i face să percurgă mai mult de cât două grade de jurisdicţiuni din. 

cauza erârgi judecătoresci 2); că singura excepțiune la acâstă regulă de 

evocaţiune: este cea prevădută de art. 335 proc. civ..după care, când 

“apelul a îost asupra: cestiunei de incompetenţă, Curtea se va pronunța 

numai asupra acestei cestiuni și fondul se va. trimite a se judeca de 

- trib. competent; că, după cum chiar textul legei' o arată, acestă excep- 

4iune prâvede, nu cazul când judecătorii primei instanţe fără cuvânt și-ail 

- declinat competinţa de a judeca fondul, ci numai în cazul invers când 

acei judecători în contra legii şi-ar fi însușit dreptul de a judeca o afa- 

cere ce nu era de competenţa lor...; că dar în specie Curtea de apel 

drebuia să evâce fondul şi că ne făcând acâsta a contravenit disposiţiunei 

Acâstă soluţiune este cheia boltei a sistemului ce "1 combatem. | 

Nu mă pot opri de a pune acestă soluţiune “alături de premisa 

căreia se atribue puterea de a o justilica. i 

„Premisa este: Evocarea fondului este interdisă în casul prevădut 

de art. '335 proc. civ.. SE DI 

De aici se deduce (nu că evocarea “fondului. e facultativă, adică 

neinterdisă în cele-l'alte casuri), ca evocarea iondului.e obligatorie. pentru 

„judecătorii apelului in casibus non exceptis ! -. ia N 

Ergo glu capuuntur aves | a 

“5. “Ryvocarea fondului ar îi-.0o excepţiune la regula - celor două - 

  

1) Care este legea ? . . a 

2) Evocarea fondului e facultativă în dreptul francez. Este prin urmare -ade: 

mărat a se dice că judecătorii pot sili pe părți a percurge mal mult de cât două grade 

de jurisdicţiuni. Acesta nu e contrariă dreptului comun. Dreptul comun să mărginesce 

mura! a stabili un miniinunu de două grade de jurisdicțiunt, Carre e de părere'că : 

evocarea fondulul derâgă la acâstă regulă. D-l Chauvau- Adolphe profes6ză părerea opusă: 

«VI, q. 1702, p. 254). Părerea lui Carre e mal logică. Dreptul este însă o idee de forţă 

_şi nu de logică. Părerea d-lui Chauvanu-Adolphe care se r6zămă, nu pe logica pură, 

ci pe principiele particulare ale dreptului francez, e prin urmare mai juridică, În adevăr, | 

cel în!âr. grad de.-jurisdicţiune este îndeplinit- după .principiile particulare ale dreptului * 

francez, când judecătorii inferiori n'aii făcut ceea ce trebuiau să facă: Judecătorii &pe- 

- Jului trebue să facă ceea ce judecătorii inferioră ar fi trebuit să facă şi mai făcut. 

Stupida lex, sed lex. : , | 

Acâstă, regulă particulară a dreptului francez, o repet, e streină dreptului nostru.
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grade de jurisdicţiuni. Excepţiunile trebue să fie expres „iormulate de 
lege 1). - - ă 

-Conchidem : . ” Sa Sa 
„.. Rațiunea dreptului nostru şi economia întregă a procedurei n6stre: 

civile -ne silesce să recunâscem, că proibifiunea evocării fondului, pro- 
nunţată de art. 335 proc. civ,, este o regulă a dreptului comun. În art. 
335 proe. civ. sa citat un singur incident, excepţiunea de. necompetenţă,. 

- numai ezempli gratia. (Dreptul, 1875), Ă de e 

  

Urmărirea generală a veniturilor unui imobil. 
Deosebire între textele legei n6stre (art. 477 ur.) şi tex- 
tele legei geneveze (art. 499. urm.). Incetsză, sequestrul 
veniturilor unui imobil numai prin adjudecare silită. sai 
şi -prin vândare voluntară neurmată de supra-licitare din 
partea, creditorilor (art. 491 r. şi art. 513 procedura 

| " geneveză)? ă 
„Urmărirea generală. a veniturilor unui imobil, organisată de art. 

499 şi cele următâre. din legea, geneveză pârtă asupra chiriilor eventuale cari vor îi'datorite de. chiriaşii viitori, aceea ce este, cum lămuresce Bellot, «le seul moyen d'empâcher que le propristaire - de Limmeuble, en contractant avec de nouveau locataires, en avant toule saisie arrâl: entre leurs mains, ne regoive par anticipation un ou plusieurs termes: . de loyer, eţ ne s“en applique le produit au dâtriment de ses creances» 2). Textele legei n6stre regulătâre a urmărirei generale a veniturilor unui imobil (art; 477 urm.) sunt totuși deosebite de textele corespun- dătâre geneveze (art. 499 urm.). Așa, vedem întâi și întâi, că art, 477, - după cuvintele luate din art. 499 genevez;: <Acela cars va voi să urmă. rescă veniturile generale ale unui imobil», adaogă: «precum chiria, arenda». ca şi când .ar îi vorba în. ceasul nostru de chiriașii, cu cari a și contractat proprietarul, şi nu de chiriaşii . viitori. - Un alt articoi necunoscut codului genevez și croit de asemenea cu gândul că am avea a face în acestă materie numai cu contracte de loca= ţiune puse deja în lucrare, este art. 492, alin. II, care glăsuesce ast-fel + « Chiriașii saii arendaşii vor fi preveniţi şi îndatoraţi a depune chi- „iile sui arendele datorite saii ce vor datori la tribunalul local, ete.>. „Reese apoi şi din împrejurarea că, după legea n6stră, tribunalul pole numi un gerant” (art. 483), pe când, după legea geneveză, tribunalul «homera le gârant» (art, 501), că legiuitorul nostru Şi-a închipuit că urmărirea generală -a veniturilor unui imobil ar fi tot una cu poprirea - arendelor în mâinile arendașilor, potrivit art. 455 urm., și că așa fiind, | 

1) Cel întâr grad de jurisdicţiune nu este î init, î iude= cătoril inferiori 7aî făcut Jeea ce fi ircbieii sa pini Reouipiol nostru, când duse tului francez, care imphcă acestă consecință,: nu e i i i 
u 

p ste expresiunea. unei ide: de logică; : . ci resultatul unei desvoltări particulare a dreptulur francez. ” : ide 2)-Belloţ, Proc. civ, du canton de Gentve, edit. II, pag. 455.
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par îi hevoe de numirea unui gerant 'de cât când datornicul urmărit 

şi ar căuta el singur moșia. ii : 

Faptul mai departe că art. 483 citat dice numai că gerantul va . 

administra imobilul şi va primi chiriile_oră arendele, şi nu adaogă, 

sărind peste, cuvintele cuprinse în art. 506 genevez: «passera les baux», 

„că gerantul va încheia şi contracte de chirie saă arendă, dovedesce 

iarăși că legiuitorul nostru a uitat că art. 477 şi cele următâre ai de 

obiect chiriile sati arendele eventuale co se vor datori de chiriaşii sai 

arendaşii viitori. e | i 

Art. 478 în fine, care e de asemenea noii, pune capacul ţesăturei de 

contradiceri a codului nostru. Veniturile unui imobil închiriat sai arendat, 

„şi-a qis-în gândul săi legiuitorul nostru, -sunt. nu numai al proprieta- 

rului, dar și ale chiriașului saii arendaşului. De es dar să ingăduim numai 

= 

urmărirea veniturilor celui 'd'intâi, şi nu şi a celor 'de al'doilea ? Iată de. 

ce s'a adăogat art. 478 citat, care hotărăsce; «Veniturile ce un debitor, 

arendaș saii chiriaş, are. din moșia saii casa arendată ori închiriată lui, 

se 'vor putea asemenea urmări, respectându-se priviiegiul ce-legea acordă, 

proprietarului». | - | . 

Ce o mai îi acesta, Dumneqeul meii ? Un creditor pste, iără îndoială 

respectând” privelegiul “proprietarului, să urmărescă lucrurile aşezate de 
u 

_. datornicul. săi arendaş sait chiriaş pe moşia sai în casa arendată ori 

- închiriată lui, dar acesta. este o execuțiune silită asupra mobilelor (art 

411 urm)) şi nu o urmărire generală a veniturilor uni imobil (art. 477 

urm.). Sat amalgamat ast-iel două idei esenţial deosebite, aceea ce nu 

pote de cât să arunce zăpăcela în tte spiritele ! 

Inţelege art. 478 citat că cei-Palţi creditori pot urmări, respectând 

privilegiul ce legea. acordă proprietarului, chiriele sai arendele viitore, 

potrivit art. 477. urm.? Dacă „da, e vădit lucru că art. 478 citat, asa 

înţeles, sar lovi in cap de “i-ar merge petecele, cu art. 1730, No. 1], 

alin. III, cod. civ., după care, cât pentru chiriele saii arendele _viitore, 

cei-Valţi creditori ati numai dreptul de a reinchiria casa sai de a rearenda 

moșia pentru timpul ce inai rămâne a curge după contract, îndatoraţi 

fiind însă în același timp dea plăti proprietarului lot ce este datorit 2)! 

lată atâtea contradiceri, paralelogisme,. bizarerii! Stai schimbat tur- 

cesce textele legei geneveze, de nu mai ştii ce să dici. Cea fost verde s'a 

uscat, ce a îost bun sa scuturat | Urmeză de aci că trebue să aruncăm 

articolele 'de mai sus în urzici şi să dicem că urmărirea generală a veni- 

turilor unui imobil așa cum a organizato legea geneveză nu există în 

codul nostru ? Articolele de mai sus alcătuesc ele adică o adevărată per- . 

zanie legiuildre ? . 

1) Compar. Chauvau-Carre «Procădure civile», tî. 1V, quest, 2035,:pag. 1714, 

text şi notă. - ” ” 

- 9) Trece de mult, ca o hârtie la poştă, că legea nâstră de procedură. civilă are 

nevoe de o reformă. Un vechi proect, elaborat 'de o comisiune ad-hoc rânduită de un 

101 al-proectului, care sună ast-fel: «câna debitorul este proprietarul, usufructuarul, 

emfiteutul sai Iocatarul unul imobil, veniturile imobilului se vor urmări în modul prescris 
_ guvern conservator, a înlocuit art. 477 al codului nostru de procedură civilă prin art. -- 

prin disposiţiunile următore>. Na, "1-0 frântă că "i-am dres-o |. D. Săndulescu Năno- - 

de reacţiunea greşită a art. 411—491 procedura civilă. - „Teanti («Explicaţiunea procedurel civile», edit. II, pag. 1071—1015) nici nu pomenesce 

Da 
e
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„_ Socotinţa n6stră este, din contră, că, cu tot labirintul de articole 
de mai sus. a căutat totuși legiuitorul nostru numai să rostescă cu alte 
cuvinte ideile codului genevez, netrecându'i prin gând măcar să'i schimbe 
sistemul în esența să; aceea ce r&sare până la evidenţă din art. 484 care 
sună: ast-lel : NL - a Mi 

«Indată ce ordinea: de sequestru s'a aiișat saă sa publicat saii s'a 
“făcut cunoscută la îaţa locului, prin agentul judecătoresc, zor fi nule de . 
drept ori-ce închirieri sait arendări se vor face de debilor şi orl-ce 
plai de chirie se vor primi de densul, în urma acelor publicări» (ci. 
art. 503 proc. genev.). | 

Acest articol ne face în adevăr să vedem că nu există nici o deo- 
"sebire esenţială între legea n6stră şi legea geneveză, Vorbele sai schim- 
bat, ideia a rămas aceeași. Hotărăsce în adevăr art. 484 cit. că, de la 
afişarea hotărârei - regulătore a sequestrului veniturilor imobilului, pro- 
prielarul nu mai are voe să'l închirieze sait arendeze. Care'i înţelesul? - 
Este oprită în viitor vri-ce închiriere sai arendare în dauna “tuluror ? 
„Nu. Legile sunt îăcute ca să îolosâscă 6menilor, iar. nu ca să'i prăpăs- 

" 4uiască. | 
„Cine dar să se tocmâscă cu chiriușii sai arendașii viitori ? Credi- 

- torul sequestrant ? Sunt, presupunem, mai mulţi creditori - sequestranţi 
sau intervenienţi. (V. art. 490, proc. civ.) şi nu se înţeleg între dânşii. 
Nu trebue fără îndoială să rămâie neînchiriat imobilul” din causa desbi- 
nărei. dintre dânşii. Neapărat dar că trebue să se numâscă în tâte casurile 
un gerant, care să administreze imobilul, să închee contracte de clirie 
sai arendă, să primescă chiriele saii arendele in numele tuturor. 

" Reese prin urmare din art, 484 cit.: combinat cu cele-Palte texte, 
că sequestrul “veniturilor unui imobil nu e tot una cu poprirea in mâna 
chiriașilor sai a arendașilor, a chirielor saii a arendelor deja contractate - 
(art. 454, 516, 724, pr, civ, şi 1994 cod. civ.), că, din contră, de Ia afi- 
şarea sequestrului, numai - girantul are dreptul să încheie contracte de. : locaţiune, eic,, într'un cuvânt că sa păstrat de la un capăt la altul sis- temul legei geneveze. __. - . “ | Care e înţelesul art. 484 citat ?. Până unde se 'întinde sancţiunea de nulitate ce o coprinde el? Un lucru e sigur și netăgăduit, anume că “art. 514, proc.. civ., glăsuitor că: -<Va fi nulă de drept ori-ce înstrăinare a imobilului urmărit jăcută de debitor de la cea d'intâi afisare de urmă- Tire> e scris pentru urmărirea silită a smnobilelor. O oprire, o nulitate, - 0 excepţiune nu se pâte întinde prin tâlmaăcire. Proprietarul prin urmare | pote să insireineze şi să ipoteceze 1) imobilul, cu t6tă afişarea seques- 
= - ” 

- | De aceea și hotărăsce rilos articolul 484 procedura civilă : «Vor îi : nule de drept, ori-ce închirieri sai arendări se vor lace de: debilor şi Ii 
| 

1) «Oreditorii cu drepturi de i “ali i conform dreptului şi zangulii lor. Prererintăe, ho ee art 90 alin, 1, se pt norea de interese) datorite la acelaș rang ca pentru capital (V. art. 1785 al codulul .- not asia get al leger belgiane din 1851 şi-art, 509 al procedurel geneveze),: apoleon se rostesce din contră: pocit ast-fel: <deuz annces et Pannte Courante», acee î : III, No, e a ce a născut o mare încurcătură, V.. Martou <Priy, et Hypotho
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ori-ce plăță de chirie 'saă de arendă se vor primi de dânsul, în urma 

acelor publicări». Nu pâte prin urmare proprietarul să închirieze saii 

.arendeze ori să primâscă plăţi de chirii, etc, dar nu e 'de loc oprit să 

înstreineze sait să ipoteceze. . . | 

Art. 485 cit. adică aduce la cunoscința publicului că, de la afişarea . . 

sequestrului, proprietarul: nu. mai are dreptul să închirieze sai.să aren- 

“deze imobilul ori să primescă plăţi de chirii saii arendi, de unde urmeză 

a contrario că în colo trebue să ne reintorcem Ja dreptul comun, după 

'care proprietarul pote să dispună de Jucrul săi in mod exclusiv şi. 

absolut. :- -... A Ea a | 

Dacă e aşa, şi așa este, textele -nelăsând nici umbră de îndoială în . 

acâstă privinţă, să qicem că sequestrul veniturilor unui imobil hărăzesce 

creditorului sequestrant o siguranţă lunatică, fiind lăsat la bunul plac al - 

-datornicului să-i zădărnicescă siguranța așteptată, vînqând sati ipotecând 

imobilul ale cărui venituri s'aii sequestrat? - | Sa _ 

-De loc. Nu pâte, îără îndoială, creditorul sequestrant. să invoce 

nulitatea înstreinărilor sati a ipotecilor posteridre, dar el pâte 'opune 

cumpărătorilor şi creditorilor ipotecari dreptul săii de retenţiune şi de 

privilegii, drept pentru existența căruia însă nu ajunge afişarea şi publi- 

carea sequestrului, ci se mai cere şi un alt mijloc..de publicitate: stă- 

- > pânirea de fapt a credilorului sequestrant asupra imobilului. 

“ Art, 504 al legei. geneveze hotărăsce în adever: «Si le dâbiteur 

occupait par lui-mâme, en tout ou en pârtie, Pimmeuble dont les revenus 

- sont sequestrâs, le tribunal ordonnera son 6vacualion totale ou par- - 

tielle, de suite ou au terme qul îixera», iar legiuitorul nostru își jace şi 

"de astă-dată de cap şi orânduesce în art. 485: «Tribunalul va putea să 

ordone ca datornicul să deşerte, îndată saii. la un termen fixat, imobilul. 

(nu veniturile ?) sequestrat». a . 

Trebue insă şi de astă daţă, vr&nd-nevrând, să- ne reîntârcem la 

tipul genevez. Ori-ce ar dice, în adevăr, art. 485 citat, deşertarea imo- 

bilului e o condiţiune esenţială a. sequestrului. veniturilor unui imobil, 

(vei şi Ş 754 procedura civilă germană), precum e posesiunea o con- 

diţiune esenţială a antichresei. Creditorul sequestrant adică, ca şi credi- 
pe 

torul antichresist 1), nu are un drept real față cu cumpărătorii sai cre- 

siunea e cerută într'un interes de publicitate. : A 

In adevăr, creditorul sequestrant are un privilegiii asupra veniturilor 

imobilului, un privilegii nesupus la inscripţiune, şi nu pote deci să urmă- 

râscă imobilul în ori-ce mână ar trece (arg: art. 1790 codul civil), dar 

”"ditorii ipotecari posteriori, dacă nu stăpânesce de fapt imobilul. Pose- 

“a indrituit să oprescă, să reţie, să păstreze imobilul până i se va plăti 

întrega datorie, drept de velențiune, pe care-l nasce numai sequestrul 

“unit cu folosința veniturilor .(arg. art. 485 procedura civilă combinat cu 

art. 1700 codul civil), iar. nici cum un sequestru ordinar 2). a 

„__ Are.ast-fel sequestrantul veniturilor unui imobil un privilegii asupra 

veniturilor, adică asupra unui lucru mișcător, sai un privilegii asupra - 

  

1) Laurent «<Droit civil feangais», XXVILL, No. 541 şi 542. - 

" 9) «La saisie, învață Zroplong, ne donne pas au crâancier qui la -pratiqgue un 

droit rcel sur le bien saisi> («Transcription hypothecaire», No. 147).. : 

7 

/
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a însuși imobilului secuestrat ? Un privilegii mobiliar nu pâte da vre-un 
drept asupra unui imobil, iar dreptul sequestrantului e unit cu: Stăpâ- 
nirea de fapt a imobilului şi e adus la cunoscînța celor de al lreilea 
prin afişeri şi publicațiună şi se “ întăţişeză prin urmare ca un privi- 
legiă asupra imobilului însuși. a 

Vom vedea îndată că un asemenea privilegiii imobiliar înceteză prin 
adjudecare silită, etc. Ce “dar trebue. să facă sequestrantul în cas de 
urmărire șilită sai de vindare voluntară urmată de supra-licitare din 

„partea creditorilor ?. Privilegiul săii nu e inscris şi nu se pâte prin urmare 
de drept exercita asupra preţului. Nu-i rămâne prin .urmare de cât să 

-_ceră să se trecă în caetul de sarcini- clausa că imobilul se vinde cu 
sarcina sequestrului, - Pa | Nasce însă întrebarea : încetâză în adevăr privilegiul de care e vorba 
și prin vindarea voluntară neurmată de supra-licitare din partea credi-. 
torului, cu -t6tă tăcerea art. nostru 491 asupra acestui punct? Art. 513 
al legei geneveze: hotărăsce limpede şi lămurit: «Le s6questre prendra fin, 
par le consentement du saisissant et des -creanciers opposanis; par le 
paiement de leurs creances en capital, interâts et îrais; par Padjudica- 
tion iorce de limmeuble; par sa venle volontaire sans surenchere de la part des creanciers>. Si | 

Ce a ăcut însă legiuitorul nostru ? Articolul nostru 491 sună întoe- mai ca articolul 513 genevez, minus cuvintele aici subliniate. Urmâză de aici că sub codul nostru sequestrul veniturilor nu încetâză prin vin: dare voluntară neurmată de supra-licitare din partea creditorilo: ? Vom vedea, din contră, îndată că ori-ce privilegiu, prin urmare şi ' privilegiul asupra veniturilor unui imobil, încei6ză- prin vindarea. voluntară neur- mată de supralicitare din partea creditorilor. i Na | T6tă întrebarea in adevăr este dacă -art, 513 al legei geneveze răs- punde principielor- generale de drept ? Dacă da; sare in ochi că, și în lipsă de un anume text, precum este art. 5183 al legei geneveze citat, dreptul comun chiar ne duce la deslegarea că privilegiul asupra venitu- rilor unui imobil. 6 purgat, nu numai prin adjudecarea silită a imobilului, dar și prin vindare voluntară 'neurmată de supra-licitare din partea creditorilor, i e - 
„_„__Ei bine, art. 518 al legei geneveze, departe de a schimba princi- piele, reproduce întocmai ideia cuprinsă în art. 627, proc. genev., (568 român), care hotărăsce că adjudecarea silită purgheză imobilele de ori-ce - privilegie Sai ipotece şi.apoi ideia. conslinţită de art. 2186 cod. Napo- leon (1807 român), care reguleză procedura de purgă în materie de | vindare voluntară și hotărăsce că, dacă creditorii nu vor cere supra-lici- tarea, imobilul rămâne liberat de ori-ce privilegii sai ipotecă. „Tată dar pe deplin dovedit că art. 513 proc. genev, nu face-de cât să aplice dreptul comun. Nu face prin urmare nimic că articolul nostru 491, in deosebire de art. 513 citat, nu dice anume că sequestrul veniturilor inceteză și prin vindar6 voluntară neurmată de Supra-licitare. | din partea creditorilor, căci art, 1807 al Codului. nostru civil hotărăsce 4 ori-ce privilegiă inceteză prin. vindare voluntară neurmată de Supra-licitare din partea creditorilor, . . | To Unii nesocotese însă textele şi principiele de mai sus şi cred că!
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“alta si omega în materia nâstră este numai art. 144], cod. Civ, 1), Cre- 

ditorul sequestrant, die ei, are folosinţa imobilului ca şi un chiriaş sait. 

arendaş.. Ei bine, desvoltă &i, după art. 141 citat, cumptrătorul este dator 

să respecte locaţiunea făcută înainte de vindare. Există însă analogie 

între locaţiune și sequestrul veniturilor unui imobil. Cumpărătorul trebue - 

_prin' urmare, încheie ei, să respecte și sequestrul veniturilor unui imobil 

afișat înainte de vindare. - - 

„Are însă, dacă se pâte semălui un sequestru cu un contract, ase- 

mănare sequestrul veniturilor unui imobil! cu contractul d antichresă 

şi nu cu contractul de chirie sai arendă, lăsând a dice că art. 144 citat 

fiind excepţional de felul sâi, nu se pâte întinde la alte casuri,: Dobân- 

"desce, în adevăr, sequestrantul veniturilor unui imobil dreptul de a'şi 

însuși veniturile imobilului dat lui de tribunal (art. 485, proc. civ.), cu 

_îndatorirea de a le- imputa pe fie-care an, întâi asupra dobândilor şi. 

apoi asupra capitalului (art. 509 proc. geneveză Do E 

Întâlnim prin urmare în sequestrul veniturilor „unui imobil, dacă 

facem abstracţiune de împrejurarea că sequestrul, în deosebire de an- 

tichresă, nu e resultatul invoirei părţilor, tote elementele caracteristice: 

“ale actului de antichresă, așa cum "| definesce art. 1697. codul civil. 

Intrebăm, prin urmare: creditorul antichresist pâte el să opue dreptul 

stii celor de al treilea, ca .chiriașul saii arendaşul? 

Laurent își pune întrebarea acâsta şi răspunde ast-fel: «Le crâaneier: 

antichrâsiste peut-il opposer son “droit .aux acqusreurs et cr6anciers 

hypothâcaires ? Ce serait un droit de prtisrence; or, article 2085 (1697 

român) ne donne aucun droit de preisrence â Pantichresiste. Cest done - 

une suret limite qui n'a deitet qwentre les parties contractantes», 

Mai departe. <On obiecte, adaoză Laurent, que notre opinion sacrilie 

le droit de Vantichresiste au tiers, Nous retorquons le reproche : Vopinion. 

que nous combattons sacriiie le droii des tiers ă celui de Vantichresiste, 

et ce reproche est bien plus grave, car Pinteret des tiers, cest l'interât 

general, et. linteret de. tous Pemporte sur-Pinterât d'un seul». 

Reese, sar putea întâmpina, din art.- 1743 codul Napolen (1441 

- xomân), care dice că cumpărătorul trebue să respecte ori-ce locaţiune 

făcută înainte de vindare, că ori-ce drept personal de folosinţă, însoţit 

„
-
.
.
 

de un drept de retenţiune, are în principiii şi în regulă generală. putere - 

juridică -faţă şi cu cei de al treilea. Dar ertat să ne fie 6re să generalisăm. 

ast-îel excepţiunea cuprinsă în-art. 1441 codul Civil 2. - - 

«article 1743 (1441 român), răspunde “Laurent, est uns exception, 

c'est une veritable anomalie... Cela eșt decizii contre ceux qui linvoquent 

1) Nimeni nu citeză însă în sprijinirea acestui argument carlea editorilor lut: 

  

" Zaharie (V. Aubry et Rau, 0p. cit. t, 1V, $ 438, text şi nota 9, din care e lras, şi 

„acesta pentru cuvântul simplu că, 'invocând'o, s'ar invedera de îndată netemeinicia -: 

acestul chip de a vedea. Antichresa în adevăr, atât după legea franceză cât şi după 

legea nâstră, trebue să fie trasscrisă ca să se potă opune celor de al treilea. Ce ana-: 

„logie există apol între sequestrul . veniturilor nnui imobil, care se impune datornicului 

vrând-nevrând; şi contractul de antichresă, care e resultatul libere! înroiri a părţilor ? 

Mai mult încă, părcrea de. mai sus a editorilor lui Zahariae e respinsă de toţi autorii, 

2) Art. 509 al legel geneveze lipsesce din codul nostru din causa nepriceperei 

copistului care a tradus legea gencveză, dar principiele regulătore-a antichresei ne 

duc la acelaş resultat. a i -



- 

p- 

- Jar art. 723 următor, adaogă : 
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“puisque les exceptions ne .s'6tendent pas». Maxima: «Nemo plus juris in 
-alium transierre poiest quam ipse habet» nu se aplică de cât drepturilor 
reale. Art. 1441 citat o consfințesce prin excepțiune în materie de loca- 
'ţiune, O excepţiune nu se pâte întinde prin tălmăcire 1). 
„Nu există, adăogăm, chiar dacă am avea să jacem legea, vre-o 
-nevoe economică care să ne sil6scă să lărgim sfera de aplicaţiune a excep- 
ţiunei de care e vorba. De aceea şi. vedem că proiectele de legi şi legile 

„-cele mai nouă privesc antichresă ca un drept personal neoposabil celor 
"de al. treilea.* Proectul unui cod. civil-german, de exemplu, înlătură ama- 
netul posesiunei (Besitzpiandrecht), adică antichresa. Antichresa, se dice 
în expunerea de motive, nu pâte avea de cât un elect obligatorii. Cine 
vrea o siguranţă mai mare, n'are de cât să stipuleze o ipotecă2), 

In Geneva şi în Belgia, de asemenea, antichresa nu e supusă la 
"trancripţiune. De ce? In ceea ce privesce legea belgiană, Martou lămu- 
resce. lucrul ast-iel: <La commission gouvernementale crit ne pas deroir 
soumettre Vantichrâse â la transcription, parce qu'elle ne constitue, 
disait-elle, qu-un droit mobilier et .guelle ne peul nuire en aucun cas 

„auz acqucreurs d'immeubles, ni auz creanciers hypolhecaires». 
„lar, într'alt loc, acelaş autor desvoltă ideea legei belgiane mai de 

aprope ast-iel : Notre nouveau regime hypothâcaire râsiste ă la conver- 
“sion de Vantichrese en un privil&ge foncier. Ne serait-ce pas s'attaquer 
“„directement aux nouveaux principes de notre regime hypothâcaire que -de faire succomber le droit de propriât& ou Ihypotheque: devant un con- “trat, qui, comme Vantichrâse, ne sannonce aux tiers par aucun instru= ment de publicite> ?3), -.. A Ă 

Ori-cum însă, netăgăduit este totuşi că -tradiţiunea, de bine de răi, vede lucrul alt-iel. După codul Justinian, în adevăr, dreptul de retenţiune în general şi în deosebi acela a creditorului antichresist (V. art. 1700 codul civil), dacă nu e un drept real, imprumută însă efectele juridice ale dreptului de amanet, guasi pignoris loco est ([. 13 $' 8 Dig. deact. emti et venditi, XIX, 1). : . . „____ De aceea şi hotărăsce articolul nostru 722 procedura civilă, 'sub inriurirea  tradiţiunei și a. legei franceze din 26 Martie 1855: «Se vor * transcrie (No. 3) t6te actele prin cari se constitue o antichresă, ete.. 
a Până la trancripţiune, drepturile resultând -din actele menţionate în articolul precedent, nu se pot opune celor de. al treilea, cari ati drepturi asupra imobilului». 

, „Din dou una prin urmare. Saii sămăluim sequestrul veniturilor unui imobil cu antichresa : (ce analogie p6te însă să existe. între un segques- „teu şi un contract ?) şi atunci dreptul resultând. dintr'insul nu se pâte "opune celor de al treilea, cari ai dobendit drepturi asupra imobilului, „de cât dacă sequenstrantul deţine:-încă imobilul 4), sciut fiind-că încetând 
„„1) Daurent, opul citat, XXVIII, passim, No. 266, 570 şi 571. -cao 02 Vedr expunerea de motive a proectulul “unui cod civil german, t. III, pag. 

3) Martou, op. cit. |, No. 34 şi 259. V. şi legea eneveză din 28 lunie 1£ 
. » No. „V, e 1820 “SSupra, actelor supuse Ja iranseripțiune, Bellot, op. d, dit două, pe 098 oi | , u are deținătorul deposedat prin si : 

i 

antichreia rare d țitlu grecii eda prin simpla turburare de fapt acţiunea posesorie, : are i i - -sedat samovalnicesce, V. Aubry et Rau, pe cit. 111 "g gintregrandă, dacă a fost eta 
op. cit. III, $ 256, pag. 120,. text şi nota 96,
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„detenţiunea “înceteză şi. dreptul de .retenţiune, şi. dacă a avut grije să - 

transcrie sequestrul în râgistrul „de transcripţiune al tribunalului - unde 

este aşezat imobilul.. . -. i Maia - De “ , 

Sai: este, din contră, adevărat că sequestrul veniturilor unui imobil. 

- “masce, nu numai un drep de retenţiune, ca antichresa (art. 1700 codul 

civil), dar chiar un privilegiă fonciar, de- 6re-ce e afișa! şi publicat, în: 

deosebire de antichresa, care rămâne tainică, și atunci trebua să recu-- 

n6scem că privilegiul de care e vorba înceteză şi prin vindare voluntară. : 

neurmată de supralicitare din partea creditorilor (arg. art. 1807 codul: 

civil). . Di o: Ma A 

“ Invăţământul ce'l putem trage din paralela de mai sus între legea: 

_ nâstră şi cea geneveză este că, când legile se întocmesc, cum dovedesc: 

articolele nâstre 477—491 cit. cu 0 uşurinţă aşa de mare (Satana în 

aiasmă), siguranța draptului lasă mult de dorit, căci, ori-ce ar drege: 

tăimaciul legei, el nu pole să înlocuiască 'înțelepţiunea legiuitorului care,. 

lipsind, se nasce anarchia părerilor. (Dreptul, 1895)... 

- — 
i - " ? ASIS III ST 

Procesul-verbal de saisie se. pâte el considera, 

ca, început de execuţiune ? Care este scopul şi raţiunea. 

art. 499 proc. civilă? - 

Proposiţiunea că, urmărirea se consideră ca începută de la data 

- atiptelor şi publicaţiunilor. trecea până mai deunădi în ochii tutulor ca 

- un axiom neatacabil. Cine era să credă că se va descoperi O dată un 

text, care va răsturna și acâstă ilusiune ? 'Textul însă care rupe armonia 

Jegei există. O hotărâre .recentă a Curţei de casaţiune, secţiunea I[1),. 

_invâcă în acâstă privire art. 505 proc, civilă, care, în deosâbire de legea 

geneveză, dispune că afiptele şi publicațiunile se vor . redacta contorm 

-“procesului-verbal, care se încheiă la fața locului, și stabilesce în con- 

sequenţă că, în raportul dintre urmăritor şi' datornic, procesul-verbal de: 

saisie se consideră ca început de execuţiune. - o. II 

--. Codul din. Geneva. a desființat formalitatea procesului-verbal, decla-- 

rând că .urmărirea resultă: din afiptele şi publicaţiunile cari o anunţă.. 

Citim în acestă privinţă în expunerea de motive a legei geneveze: <Legea. .-: 

“Sranceză cere pentru urmărirea unui imobil ca portărelul să închee un 

“proces-verbal: dis de saisie. Procesul acesta verbal e in cele. mai multe. - 

cazuri un act amăgitor: portărelul nu merge la faţa locului, el nu per- 

curge tote locurile, el nu recunâsce şi nu veritică hotarele. O formalitate: 

ocultă, ca procesul-verbal de saisie, nu atinge scopul. Urmărirea dar 

“ 4rebue-să încâpă cu afiptele și publicaţiunile 2). 

Sistemul procedurei geneveze e. mai simplu, dar, el e însoţit de 

mari neajunsuri. În expunerea de: motive făcută camerei de deputaţi. 

franceze la '18- Maiă 1840, se înlătură sistemul acesta, relevându-se ur- 

- mătârele: «Procesul.verbal. de. saisie ar. putea el să fie înlocuit” cu Îolos: 

  

1). acâstă hotărire în Dreptul No. 47 din 1888, pag. S11. . 

- 9) Bellot, Loi 'sur la procedure civile du canton de Genăve, edit. II, pag.499, 

- 
f
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“printeun act mai simplu şi mai puţin costisitor? „Reamintim că_legea 
din 11 brumar 'anul VII (abrogată) făcea să. resulte urmărirea din afipte 
şi publicaţiuni... O lege: de procedură făcută pentru cantonul Geneva 
-(1819) face şi ea să se opereze urmărirea - prin afipte_şi „publicaţiuni, 
Proiectul guvernului nu adoptă acestă inovaţiune.. A recurge la publici- 
tate la începutul procedurei, ar îi a se grăbi insolvabilitatea datornicului, 

atunci când el ar putea încă, adresându-se creditului, să scape de expro- 
priaţiune... Procesul-verbal de saisie e iăcut în vederea locurilor unde 
-portărelul e îndatorat să 'se transporte; el va. presenta ast-lel mai multă 
exactitate pentru redactarea caetului de sarcini și a aiiptelor chiar. 
“Chipul acesta în fine e mai apropriat scopului ce este voba. a se atinge, 
adică deposedărei datornicului (& la main mise de la justice sur Vim- 
“aneuble saisi)» 1). . - . 

Cărui din aceste două sisteme legiuitorul nostru dat-a el precăde- 
vea ? Decisiunea: de mai sus a Curţei de casaţiune pornesce de la pre- 

- supunerea că legea n6stră a adoptat un sistem. mixt: urmărirea începe, 
în raportul dintre urmăritor şi 'dătornic, cu procesul-verbal de saisie 
(art. 505 proc, civilă), iar faţă cu cei d'al treilea, cu afiptele şi publi- 
caţiunile (art. 514 proc. civilă). Soluţiunea pâte să fie î6rte plausibilă, 

“dar ne rămâne o îndoială. “Art. 505 proc. civilă : vorbesce numai în 
irecăi de procesul-verbal de saisie. Trebue dar să căutăm principiul ' 
pentru resoivarea dilicultăţei îa art. 503 .proe. civilă, care se ocupă 
-anume cu dânsa, și articolul acesta. hotărăsce formal şi expres: «Se 
procede la urmărire prin afipte și -publicaţiuni». Afiptele dar și publi- 

„-câţiunile trebue să se considere ca început de execuţiune în tâte casu- 
rile şi necondiţionat. Dacă legiuitorul a înţeles că un act ocult opereză 

“în unele” casuri urmărirea, de ce 'sa oprit ella procesul-verbal de saisie 
“şi n'a lăsat el să resulte urmărirea deja din formalitatea comandamen- 
tului? Intre formalităţile de la mise sous la main de la: Justice se 

„„prenumără în dreptul irancez și comandamentul 2). - 
Trecem acum la o altă ordine de idei, adică la o cestiune pe care 

-am atins'o summatim cu. c-altă ocasiune, dar -care merită pote să-i 
“închinăm .0 mică discuţiune deosebită. Avem în vedere art. 499 proc. 
civilă, care hotărăsce : «Dacă urmărirea se face in contra unui minor 
“saii intergis, afară de copia de comandaiment lăsată la“ tutor ori curator, 
“se va mai încunosciinţa. și procurorului tribunalului local, care va subscri 
“originalul comandamentului». a | Reamintim critica ce am îăcut-o în Dreptul No. 40 decisiunei Curţei 
“de casațiune, secţiunea ÎI, cu No. 126, din '20 August 1880,-critică care se-pote resuma ast-iel: «Urmărirea fiind continuată contra non ezi- -Slentem şi nu contra moștenitorilor minori, e nulă şi neavenită....... Actul „de procedură apoi prevădut de art. 511 proc. civilă (S'a tipărit din gre- 
:Ş6lă 499 în loc de 5ll) eo garanţie care nu trebue să se răpâscă mino- rilor, fie că urmărirea a început sai: s'a continuat numai în contra lor». Elena Zăgănescu, al căreia recurs s'a respins prin decisiunea. de mai sus, - “ceruse în adevăr casarea ordonanţei de adjudecare a tribunalului de Ilfov, 

N ————————————— 

1) Chauvau-Carre, Proctdiire civile, V, pag. 61. Comp 2) Boitard,: Legons de proceduie civile, edit. 9 (art, Ca. par și 493,
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secţiunea III, cu No. 734, între altele, pentru violarea art. 5l1.-şi 499 
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proc. civilă. Părerea Curţei de casaţiune,. am dis eă, care constă în a 

gice că art. 499 proc. civilă are a îi observat numai atunci când urmă- 

rirea se începe - direct contra unor minori, este pote intemeiată, dar . 

_ coastant este, de: altă parte, că. actul de procedură prevădut de art. 5I1 . 

proc. cîvilă e o garanţie, care nu trebue să se răpâscă minorilor, îie că 

urmărirea a început sai sa continuat numai în contra lor, 

Să ne ocupăm: acum mai de aprope şi cu art. 499 proc. civilă, pe 

care hotărârea de, mai sus îl interpretă fără să arate motivele pe cari 

„se întemeiază interpretarea dată. 

„Să presupunem că comandamentul s'a făcut debitorului major, care 

a încetat după acâsta din viaţă, lăsând copii minori. Tutorul inv6că 

. pentru prima 6ră în casaţiune violarea art. 398 şi 499 proc, civilă. Mij- 

locul acesta se p6te el propune o0misso medio în casaţiune ? 

Vom arăta îndată care este raţiunea art; 499 proc. civilă, vom 

demonstra adică că art: 499 citat oleră minorului, sub o altă formă, 

- garanţia prevădută de art. 1826 cod. civ.: discularea prealabilă a 

- „avere mobiliare. 
: . 

__ Anticipăm aică aceea ce vom dovedi mai pe uimă, pentru ca să 

stabilim cu un minut înainte că art. 398 nu se pâte separa de art. 499 

dacă sunt minoii în causă. Art. 398 în-adevăr pune interesul minorului 

„sub egida tormalităţei prescrise de dânsul (hotărârea să nu se execute 

de cât opt dile după notificare), sub rezerva că, după îndeplinirea acestei 

Aormalități, minorul şi înterqisul să beneficieze şi de ocrotirea ce le o 

“acordă art. 498, proc. civ. e 

Intrun cuvânt, art. 398 trebue mai întâi și inainte de t6te observat, - 

- ca. să fie după acesta posibilă aplicarea în interesu! minorului şi a art. 

499. Ar fi dar o mare. contradicere dacă sar separa art. 398 de 499, 

adică dacă sar susţine că mijlocul resultând din art. 499 proc. civilă e 

un mijloc de ordine publică, care se pâte propune direct în casaţiune 

în deosebire de mijlocul tras din art. 398 proc. civ., care nu- ar îi de . 

ordine publică; cu. tote că dânsul tinde a procura minorului o ocrotire 

acordată lui de lege, care-e 0 condiţiune necesară penteu ca el să se 

_ bucure mai pe urmă şi de ocrotirea cei asigură art. 499 citat. : 

Să examinăm dar cestiunea în merito, în fond. Art. 499 proc. civ. 

“și are-el aplicarea sa în ipoteza stabilită mai sus? Art, 499 citat se 

aplică el adică şi în cazul când comandamentul s'a făcut debitorului. 

major, care după acesta a încetat din viaţă, lăsând copii minori ? 

! “Rezultă din expunerea de motive a legei geneveze că art. 499 citat 

are menirea să înlocuiasă discuțiunea prealabilă a mobilelor minorilor 

(art. 1826 codul civil). Comandamentul se notifică procurorului pentru 

_ca magistratul acesta - să cerceteze dacă_nu există un mijloc ca să se 

__preîntâmpine vindarea imobilului, sau dacă acâstă vingare e prelera- 

bilă vîndărei mobilelor. Procurorul va interpune pe lângă tutor autori- 

tatea. sa, pe lângă creditorul urmăritor intervenţiunea sa amiabilă, pentru 

a dobândi liberarea minorului prin alte căi de cât aceea a unei vândări 

“de imobile, care i-ar [i oner6să!). Ai 

PI 
, 

1) Bellot, op. cit, pag. 495.
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Acum, după ce cun6scem raţiunea art. 499. citat, nu avem de cât: 
să citim textele regulând materia, ca să resolvăm problemul nostru, Arţ, 
499 citat înlocuesce, o repetăm, art. 1826 codul civil. Art. următor 1827 
codul civil desl6gă îormal şi expres cestiunea. cu care ne. ocupăm, sta- 

tuând : «Discuţiunea (prealabilă a mobilelor) nu se cere în cazul când 
urmăririle ai fost începute în contra unui major saii înaintea pronunțărei 
interdicţiunei». ! . a 

In ipoteza de mai sus comandamentul s'a făcut -unui major, dar: 
“urmărirea "n'a lost începută în contra unui major. Comandamentul făcut 

debitorului, care a încetat după: acesta din viaţă, nu se -p6te considera 
ca un început de execuţiune. Legea dice în adevăr că urmărirea e pre- 
cedală de un comandament (art. 496 proc. civilă). 

- După consideraţiunile de mai sus vedem deci că minorul pâte să 
recurgă în ipoteza de mai sus la art. 398 proc. civilă, care "i olerăo 
ocrotire mai mare de cât art. 499 citat, căci după îndeplinirea prescrip= 
ţiunei art. 398 se aplică și trebue să se aplice în interesul. minorului și 

„art. 499 proc, civilă (Dreptul 1888). 

  

Care e cel de pe urmă act de executare | 
în materie de urmărire mobiliară ? Incheerea Tribunalului 
sau a Curţei constatătâre, că executarea, s'a, făcut conform. 
legei? Saii predarea lucrului vîndut la licitaţiune publică 
în posesiunea, adjudecatarului, care a plătit preţul (art. 
"444 procedura, civilă)? Hotărârea Inaltei Curți No: 7 din 
27 Februarie 1897, dată în secţiuni-unite. Critică. 
„___ In.eas de urmărire mobiliară, datornicul (art. 427 procedura civilă) sau un al treilea, pot să'se împotrivâscă la vindare. Art. 1909 codul civil înlătură de sigur revindecarea lucrurilor” mișcătâre, dur un al treilea volnie este totuși să reclame lucrul urmărit, dovedind că datornicul urmărit, îl Stăpânesce cu titlu precarii, sai că „e supus, din causa unui delict sai quasi-delict, la o obligaţiune personală în restituţiune, etc. 1), Până când se p6te porni o asemenea acţiune personală în restitu- “țiene ? <Contestaţiunile asupra hotărârilor executorii, răspunde art. 403 procedura civilă, se vor putea iace în' tot timpul cât va ţinea executarea. Odată ce cel din urmă, act de executare s'a terminat, nu se va mai primi NICI 0 oposiţiune saii contestare asupra execuţiunei». . Care dar e cel din urmă act de executare ? Unii cred că executarea " tăcută de portărel nu.e definitivă, dacă nu e întărită de tribunalul sai Curtea, care a dat hotărârea executorie. Incheerea . tribunalului sat a! 

- ” . . - a ? 
_ Ă ” _ - x 

1) Creditorii, ca ayanis-cause a! datornicului urmărit, nu pot avea ma! multe drepturi de 'cât acesta de pe urmă. Laurent, Droit civil francais, t, XXXU, No, 534. Aubry et Rau, Droit civil frangai i 
i 

i , ă cais, ediţ. IV, t. 11, $.133, pag. 117 118, Vedi şi articolul me « Prescripţiunea instantanee În materie mobiliară> e 6 “cotul civi 
T | i erie mobiliară> —(art, din Dreptul No. 14 din 1889. («Scrieri juridice», YV, Î, pa. 635) art 1999 € oul : ar,
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Curţei e după acâstă părere cel din: urmă act de executare, până la care- | 

se pâte primi contestaţiunea celui vătămat. 

Nasce insă" întrebarea : -Cum se potrivesce chipul acesta de a ve- 

dea cu art. 444 proc+dura civilă, ” care hotărăsce : ' «Lăcitaţiunea 'se va 

iace pe bani gata şi obiectul: se ba preda aceluia căre va şi număra . 

prețul cu care i sa adjudecal». Nu reese 6re din acest arti:ol că punerea 

în posesiune a: adiudecatarului e cel. din urmă act de executare? 

«Toute persoane, învaţă, Boitard, qui a acquis de bonne îoi la pos- 

" session d'un meuble en est propriâtaire et ne craint aucune revendication, 

_ă moins que la chose nait 6t6 perdue ou vol6e (art. 2279 Code Napolton). 

Dans notre hypothâse celui qui achete aux enchâres un meuble saisi sur ; 

“ “un autre. que le propristaire, en acquiert la possession de bonne oi : il 

devient done "propridiaire îrr&vocable, Seulement, jaurai le droit, en. 

"prouvant que le -meuble m'appartenait, de m'en faire attribuer le -priz 

întegral» 1). . .. 2 | 

De aceea și hotăresce art.'449 al procedurei nâstre civile limpede 

„şi lămurit : - 
«Nici o cerere de nulitate saii. de resoluțiune a vindărei nu se-va 

„primi în contra celui asupra căruia sa adjudecat lucrul şi care a plătit 

“prețul, atară numai de nu a îost fraudă din parte-i. A 

«Cererea pârței vătămate va îi numai în contra celui cea urmărit 

sai în contra agentului de urmărire, ori a celor-balţi agenţi publici ce 

ati executat, după împrejurări», - 

. în adevăr, după art. 443 procedura civilă, agentul judecătoresc (por- 

tărelul) sai un telal, în localităţile unde se află telali; propun. îie-care 

obiect, hotăresc preţul, şi adjudecă lucrul, în aceiaşi qi, aceluia care, la 

a treia irigare, oferă cel mai mare: preţ, îacheind. proces-verbal despre 

“cele. urmate (art. 447 -procedura civilă), iar-"art .449 procedura civilă . 

“hotărăsce categoric, că preţul odată plătit, vindările nu se mai pot. 

_revoca, .; E | - 

- “Adjudeecatarul deci ia deîndală lucrul în stăpânire (art. 444 pro- 

cedura' civilă), stăpânire pe care, dacă e de bună credinţă, nu i-o mai 

pote nimeni tăgădui. En fait de meubles, la possession vaut titre. Acţiunea 

personală a. celui de al'treilea, care avea mai inainte proprietatea lucrului, 

“nu se mai pâte exercita atunci asupra lucrului. însuși. care a eșit din 

posesiunea. datornicului urmărit, revendicarea lucrurilor mișcătore fiind 

“exclusă (art. 1909 codul-civil). —. 

Nu mai rămâne în. adevăr, în asemerea cas, în patrimoniul dator- 

picului urmărit de cât prețul plătit de adjudecatar, şi preţul acesta, dacă 

„nu e încă împărţit între creditori, se pote fără îndoială -popri de cel de 

al treilea, care se destoinicesce a. dovedi că lucrul era proprietatea sa, : 

cu ttă împotrivirea. creditorilor, cari nu pot avea un alt drept de cât  - 

gatornicul însuși. . - | | e 

Preţul însă, presupunem acum, sa și împărţit între creditori. Ce să 

“facă atunci. fostul proprietar al lucrului adjudecat ? Creditorii ai primit. 

plata ce li se cuvenea. Nici vorbă prin urmare de o acţiune în repetiţiune 

  

1) Boitard, Lecons de procâdure civile, 1865, tom. II, No. 865, p._255—256, 

Ra ' Cnauvau-Carr6, Procedure civile, t. 1V, guest. 2068, quater. pag. 145. - 

AL Dogrs, vol IL. : „, | E 11 

o
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în contra lor. Îi rămâne fără îndoială! recursul în contra datornicului ur- 

Ei bine, şi apoi? «Cererea părţei vătămate, lămuresce art. 449, 

alin. 2, pr. civ., va fi atunci numai în contra celui ce a urmărit, sai a 

agentului de urmărire, ori a celor-l'alți agenţi - publică ce aii executat, 

după împrejurări. Ori cum. «ni Ihuissier, ni le saisissant, en cette qualite 

p'encourent une responsabilite -particulisre, ă moins quiils naient saisi 

ou îait saisir les meubles d'un tiers, sachant bien quils wapparie- 

naient pas au debiteur'1)>. Ea 

mărit, dar acesta va îi în cele mai, multe casuri moflus. 

"Tot sistemul ' acesta de sigur, şi nu pote să fie nici o îndoială în. 

" acestă privinţă, nu se împacă de loc cu părerea care dice că adjude- 

carea săverşilă potrivit.cu art..444 proc. civ. are un caracter provizorii, 

nu pune un capăt esecuţiunei, nu curmă urmărirea, supusă fiind încă 

judecăţei tribunalului sau a Curţei, care pote să nu o întărâscă, o părere 

care are în contra-i şi textele legei şi bunul simţ. A 
Vedem, de bună semă, din capul locului chiar, că tribunalul sai 

“ Curtea,: după ce aii dat odată ordinul de executare (art. 372 proc. civ.), 

a
 

“vor trebui să facă le pied de grue3). 

nu mai aii nică un amestec în acestă daraveră. In adever, după art. 441 
prbe. 'civ., la diua fixată pentru vindare, portărelul dă chitanță de libe- 
rare cuslodelui şi face să să se transporte lucrurile la locul vindărei. 
Cum se împacă 6re art. 441 cu părerea pe care o combatem?_ 

Dacă ar îi adevărat că vindarea lucrului, care va avea loc acum, 
-nu va fi cel-din urmă- act de executare,. că va maj îi încă ceva de făcut, 
că totul va. atârna de la întărirea tribunalului saii a Curţei, că proce- 
dura se va” mai'tărăgăna încă, cum ar putea, întrebăm, în tot restimpul 
acesta, să rămâie fără custode averea vindută ? Este vădit lucru prin 
urmare: că adjudecarea urmată de plata preţului e cel din urmă act de 
executare. - : -  - . Ia 
„Mai departe. Adjudecatarul, presupunem, nu plătesce preţul. Lucrul 
prin urmare va trebui să-se vindă din noii (art. 444 proc. civ.. Are 
nevoe agentul judecătoresc pentru acest slirşit de o încheere a îribuna- 
nalului sai a Curţei ? Fără îndoială că nu. L/oilicier prepose ă la vente 
est en quelque sorte, die autorii îrancezi, juge sur ce point?). Urmărirea 
«mobiliară nu suieră în adevăr învăluiri de procedură, controlul tărăgă- 
nitor al justiţiei, forme de prisos. | 

Ba, putem dice.că după natura lucrurilor chiar adjudecatarul trebue 
să primâscă îndată lucrul adjudecat şi plătit şi că dar tocmai acestă 
punere în posesiune este și trebue să îie cel din urmă act de executare. 
In adevăr, concurenţii ar fugi de sigur de la mezat, dacă ar sci că vor. 
îi siliţi să alerge pe:la. tribunal, că yor avea încă multă bălăbănelă, că 

Ei bine, art. 449 procedura civilă, pornind tocmai de' la tote con- 
- sideraţiunile de mai,sus; care învedereză că predarea lucrului în mâna adiju- 

1) Boitard, opul cita:, tom. II, No S66, pag. 256, | 
2) V. Chauvau-Carre, opul citat, IV quest, 2101, pag. 766. Bello, Procâdure - 

civile du canton de Gentve, 
sont revendus sur-le-champ. 

” 3) Ce lege ar fi aceea care pentru o cutie de sardine ce o cumpăr la mezat, m'ar trimite ca să dobânâese posesiunea lucrului de la Pontiu la Pilat? 

edițiunea a doua, pag; 417, dice de asemenea: 'les effets
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decatarului este cel din urmă act de executare, hotărăsce că nici o cerere 

de nulitate nu seva primi în contra adjudecatarului, care a plătit preţul, - 

aceea ce însâmnă îără îndoială că, prețul odată numeral la faţa loculuă 

în mâna porlăreluluă (ari. 444 procedura civilă), tribunalul saă Curtea 

omu ana ai nică un glas 'în acestă daraveră, nu mai ai nimic de 

întărit, nu mai aă faculiatea de a despulernici vîndarea. o 

„sii Unii totuși :pun înainte că cel din urmă act de executare în înţe- 

“ “Mesul art. 403 procedura civilă nu este şi nu pâte să fie de cât incheerea | 

tribunalului saă a Curţei, care a dat hotărârea executorie; căci, dic ei, 

art. 403 cit. îşi are rădăcina sa în vechea lege a Valahiei pentru impe- 

dicări, iar art. 17 al acestei legiuiri lămuresce categoric că <o hotărâre . 

se socotesce adusă la îndeplinire, când mâjlocesce jurnalul tribunalului 

„sait ul Curţeă că acea hotărâre sa' execulal» 1). i 
Temainică să fie 6re .teoria ucâsta ? Legea şi principiile, credem noi, 

-dovedese dimputrivă până .la evidenţă contrariul ; legea, căci art. 449 

procedura civilă orânduesca ritos că, după adijudecare și plata prețului, 

“viadarea e. nerevocabilă și nu mai atârhă prin urmare.de la încheerea 

“tribunalului sait a Curţei ; - principiile, căci regula <en fait de meubles, 

la possession vaut tire», care a dat nascere art. 449 cit. nu era de loe 

cunoscută sub legivirea pentru împedicări, care a pornit, din contră, de 

- la ideea opusă 2). | - 

Ce se răspunde la acesta? Art. 449 cit,, se întâmpină, trebue com- 

binat cu art. 372 procedura civilă; art. 372, în adevăr, se desvoltă,. 

departe de a abroga legiuirea - pentru împedicări de mai sus, din contră 

o constinţesce încă odată, căci dice câ.o hotărâre nu sepote execuia de 

cât în temeiul unui ordin, care se dă de tribunalul sai Curiea care ai 

“* pronunţat acea hotărâre, și înțelege prin urmare de sigur că instanţa, 

care a dat ordinul de executare, tot ea este chemată a constata dacă 

-ordinul s'a executat conform legi. , - 

N Inalta Curte, prin hotărârea ei No. 7 din 27 Februarie 1897, dată 

“în secţiuni-unite, se rostesce în adevăr în acestă privinţă ast-tel: / 

«Având în vedere că în recursul de faţă, cestiunea supusă jude- 

căţei acestei Curți este aceea de a se sci ce se înțelege prin ultimul act 

de executare 'de care vorbesce art. 403 din procedura civilă; şi cum se - 

-constată el când executarea are de obiect mobile; . . 

___* «Considerând că după art. 372 şi urm. din procedura civilă, hotă- 

'pările definitive nu se pot executa de cât în temeiul unui ordin „care se 

dă de instanţă care a pronunţat acea .hotărâre; aaa 

«Că dâr, în virtutea unei asemenea proceduri, instanța care a dat 

-ordinul de executare, tot ea este chemată a .constata dacă ordinul săi 

-Sa executat, în totul ;. . 7 
" «Că acesta reese şi mai lămurit din cuprinsul art, 429 din pro- - 

cedura civilă, care trimite pe acela în contra căruia s'a iăcut urmărirea, 

-să reclame la tribunalul sai Curtea competentă, adică care a dat ordinul | 

- de executare; 

1) V. Săndulescua Nănovenu, Procedura, civilă, edițiunea a doua, pag. 927. 

2) Dreptul roman dă proprietarului şi în materie mobiliară acţiunea în' reven= 

dicare și acţiunea pâsesorie, V. arlicolul men <Prescripţiunea-instanlaneă în “malerie 

--mobiliară». V. | pag. 638, „ - 

,
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«Că ast-tel fiind, ultimul act de executare nu trebue să fie consi- 

'derat ca îndeplinit când agentul care a executat o hotărâre. a. încheiat 

preseriptul săii verbal și. a anunţat tribunalului că a executat hotărârea 

ce fusese însărcinat să aducă la îndeplinire, ci atunci când instanţa jude- 

cătorâscă, care a dat ordinul de executare, a declarat, prin incheerea sa, 

că executarea: a. avut loc in conformitate cu legea; . De 
“«Că dar, până când instanţa care a dat ordinul de executare nua 

încheiat şi jurnalul său, că executarea a îost lăcută legal, contestaţiunea 
'din partea celui văiămat este tot-d'a-una admisibilă;: | 

„«Considerând că, în speţă, întru cât din decisiunea supusă : recur- 
sului se constată că un asemenea act de procedură din partea magis- 
trăţilor, cari au dat ordinul de executare, n'a avut loc, şi, prin urmare, 

“simpla depunere la grefa a actelor de către agentul de urmărire nefiind 
suficientă pentru-a se considera că ultimul 'act de executare sa înde- 
plinit, decisiunea Curţei, care admite soluţiunea contrară, violeză princi-: 
'piile sus arătate şi deci urmâză a îi casată : 
„. «Pentruaceste motive, casâză» 1). . : 
__ Intrebăm, aşa dar, întâi şi întâi, dacă art. 372 procedura civilă 

“cuprinde, în. adevăr, în sine -ideea că instanţa -care a dat ordinul de exe- 
- cutare, tot ea are chemarea să constate, dacă ordinul s'a executat con- 
lorm legei ? Principiul că o hotărâre nu se 'pâte executa de cât in vir- 
tutea unui orâin al instanţei care a dat hotărârea, aduce cu sine urmarea 
neupârată că tot acâstă instanţă, prin încheerea ei, trebue să indepli- 
n6scă ultimul act de executare ?. o : E 

Art. 372 citat nu dice cu un cuvânt măcar că ultimul act de exe- 
cutare e încheerea tribunalului sati a Curţei, constatătore că ordinul dat 
„portărelului s'a executat. conform legei. Ba, reese, din contră, forte des- 
lușit din art. 449 procedura civilă că, lucrul odată adjudecat şi preţul 

- plătit, vindarea e perevocabilă 'şi nu se mai pâte prin urmare crilica de 
tribunal sui Curte, sub cuvânt că ordinul nu s'a executat contorm legei, 

- O hotărâre, îâră indoială, nu se pâte executa fără un ordin al tribu-. 
_ Dalului saii al Curţei, carea dat hotărârea executorie (art. 372 procedura 
„Civilă), dar reese din art. 71 procedura civilă; că și pentru cîlațiunea în 
judecată se cere o încheere p-esidenţială, și totuşi neindois este -că, 

citaţiunea odată facută de. portărel, e producătore” de efecte juridice, şi 
nu are nevoe să fie întărită prin o încheere a presidentului tribunalului, 

__ Împrejurarea, așa dar, că cererea de executare trebue să fie adre- 
sală tribunalului sa Curţei (art. 872 procedura civilă) nu cuprinde în sine - 
de loc ideea că şi cel din urmă act de executare nu pote să existe de cât. 
dacă e intărit de tribunalul. saii Curtea care a dat hotărârea executorie, 
căci reese, "din contră, din art. 449 procedura civilă, că tribunalul sai 
Curtea, după ce ai dat ordinul de executare, nu mai ai încolo nici o juri- 
dicţiune graţi6să în acestă materie, nici un amestec, nici o răspundere 2). 

' 

  

1) V. Dreptul, No, 27 din 1897 
din 16 Martie.1867 (Bulet, pag. 338) | 

cel 2) «Cererea părței vătămate, hotărasce art. 449 alin. 13, va fi quumal în contra celui ce a urmărit sui a agentului de urmărire». Va să dică, nu va fi în contra tri- bunalului sai a Curţel, pentru cuvântul sim lu i PIB 
L | că t : nici o verificare de tăcut, (Compar. art. 348 Feoaul cipul sa Curtea pa aa 

, pag. 211.— In acelaş înţeles cas. secțiuni-unite” 

A 
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- % ” . . . 

Mai mult. «Licitaţiunea, dice art. 444,'se face pe. bani gata şi 

“obiectul se "predă aceluia care ta şi numera prețul-cu care i s'a adju-  : 

decat». Adjudecatarul dobândesce prin urmare de bună credință pose- 

Siunea lucrului şi nu mai are deci a se teme de nicio revendicare, căci 

lucrurile mişcătre se prescrii prin faptul posesiune lor, fără să. îie tre- 

buinţă de vre-o curgere de timp (art. 1909 codul civil).. . N 

-- Vindarea, va-să dică, nu se mai pote anulu în contra adjudeca- . 

tarului, care a plătit prețul (art. 419), căci- adjudecatarul primesce, după - 

ce a plătit preţul, de îndată posesiunea lucrului adjudecat (art. 444),. 

_dobândesce adică, dacă e de bună credinţă, proprietatea lucrului prin - 

prescripțiune instantanee şi e deci la adăpostul a ori-ce acţiune în reven- 

dicare, afară de casul de perdere saii de furt (art. 1909 codul civil, 

Ce dice însă Inalta Curte? ice“ că tribunalul sai Curtea, care a . 

dat hotărârea executorie, pâle să nu întărâscă vindarea, 'va să dică-so 

anuleze în contra adiudecatarului, care a plătit preţul și a îost pus în 

posesiunea lucrului, cu alte cuvinte, că lucrul adjudecat şi plătit se pâte 

încă revendica până la încheerea tribunalului saii a Curtei și dar, jude- 

când ast-iel. șterge art. 449 cit. şi nu ţine s6mă de principiul <en fait 

de meubles, la possession vaut titre». | Co E 

“In cele.mai multe casuri, ce e mai ciudat, revendicarea va îi chiar 

absolut cu neputinţă. Un titiu la purtător, presupunem, se vinde la. lici-: 

"* taţiune publică. Adjudecatarul, plătind preţul; ia .lucrul în posesiunea sa 

"şt vinde mai departe, așa că titlul se află acum cine scie în care ţară 

depărtată, cine scie în care ultima Thule! Cum. să'l mai revendice dăr 

încă cel de al treilea în contra adjudecalarului?  - a | 

Ce ar mai însemna apoi, la urma urmei, încheerea tribunalului sai 

a Curţei? -Nu se opune ia urmărire nici datornicul, ici un al. treilea. 
Volnie să fie totuşi judecătorul să nu întărscă vândarea, adică să anu- 

leze din oficiii adjudecarea ?. Fără îndoială că nu. Urmărirea. nu se pote 

anula de cât după cererea părţilor interesate (art. 428 și 429, proc. civ.). 

Tribunalul saă Curtea n'ar îi prin urmare în cele din urmă de cât un 

simplu biuroi de înregistrare ! ! 

“ “Inalta Curte stărue „totuși şi qice că temeinicia teoriei, pe care noi - 

o credem" greşită? «reese și mai lămurit din cuprinsul art. 429 procedura 

civilă, care trimete pe acela în contra căruia sa făcut 'urmărirea, să 

reclame la tribunalul saii Curtea compelentă, adică care a dat ordinul 

de execulare». Art. 429? Acest articol are însă în vedere, e vădit lucrul 

acesta, reclamaţiunile ce se îac înainte de vîindare ] : . 

| In adevăr, art. 428 proc. civ. prescrie întâi și întâi, că datornicul 

urmării nu pote opri urmărirea, de cât depunând prețul şi dând agen- 

- iului judecătoresc petiţiunea către tribunalul sai Curtea respectivă, iar: 

“ art. 429 proc. civ., pe care, se întemeiază inalta Curte, hotărăsce că 

„ datornicul căre stărue în oposiţiunea sa, saii unal treilea, pot să reclame 

după urmărire (aprâs la saisie), să nu se facă vîndarea până nu se va 

- judeca mai întâiti cererea lor incidentală. | . | 

Art. 429 cit., vedi bine, cu t6tă redacţiunea sa stângace, să legă 

fără îndoială cu art. 428, care se ocupă cu oposiţiunea la urmărire şi 

înțelege prin urmare să'şi însușâscă ideea art. 437 corespungător genevez 

care legiuesce categoric : «Si le d6biteur saisi persiste dans sa r6clamation 

N
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il pourra, aprâs.la. saisie, sopposer & la, venie. Il en sera de mâme 
de celui qui se prelendra propridlaire de la totalile ou d'une parlie. 

des objels saisis>. : o e e , , 
* Cade deci dar sub bunul simţ, că art. 429 cit., departe de a îngădui 

revendicarea lucrului adjudecat şi plătit până la încheerea tribunalului 
saii a Curţei, care a dat. hotărârea executorie, reguleză, din contră, o 
ipotesă cu totul alta, hotărăsce adică că datornicul saii un al treilea se 
pot împotrivi la urmărire, cerând să.nu se lacă vindarea până nu se 
va hotări contestaţiunea lor. ': . , 

Nici vorbă, art. nostru 429, ca şi art. 437 genevez,. prevede 0po- 
" ziţiunile ce se fac înainte de vîndare şi nu dă nici cum voe tribuna- 
lului sai Curţei să anuleze vindarea în contra adijudecatarului care a 
plătit preţul, căci, de 'l-am înţelege ast-fel, ne-am lovi de art. 449 proc. 
civ., care dispune, din contră, ritos că mâcă o cerere de nulitate nu se 
va prâmi în contră adjudecatarului care a plătit preţul. 

Ori-cum, t6tă cercetarea n6stră de mai sus lămuresce pâte mai 
bine înțelesul art. 403, 428—429, 444 și 449 proc. civ., aceea ce este 
ceva, dar nu va avea încolo nici,o însemnătate practică, dacă nu o va 
sprijini Inalta Curte, care.represintă majestatea dreptului naţional, căci 
majoritatea părerilor e singurul criterii al adevărului în ordinea drep- 
tului şi literatura n6stră juridică fiind încă începătâre, nu avem o altă 
communis opinio doctorum, de cât jurisprudenţa n6stră, care e temeiul 
de căpetenie al siguranţei dreptului 'și a păcei publice. | - 

Teoria hotărârilor trebue să fie fără îndoială uniformă şi conse- 
quentă, căci ar pierde de alt-iel' t6tă autoritatea ei, dar jurisprudența 
caută, de altă parte, să nu contradică textele legei și bunul simţ, de 
re ce, impotrivitâre. fiind evidenţei lucrului, ar suleri iarăşi o mare scă- 
dere morală, spiritul, cum observă îllosotul Nietzsche, încetând de a îi 
spirit, dacă îl împedecăm de a se năpârli și primeni 1). (Dreptul, 1897). 

  

Urmărire imobiliară. — Afipte. — Comunicare, — Art. 74 procedura civilă. — 
Citaţiune. — Predare. — Retus de primire. — Constatarea agentalul. — .. 

„ Proces-verbal de situaţiunea, imobilului. — Dacă se cere când urmărirea 
"sa face după legea creditului fonciar. — Vindare în cont. — Termen. — 

Art. 70 legea creditului fonciar. — Concurenţi înlăturați de Ia licitaţiune. — 
Solvabilitatea i sariositatea, concurentilor. — Apreciere suverană a tribu- 
nalului de urmărire. — Urmărire tăcută de creditul fonciar. — Dacă se cere 
îndeplinirea formalităţilor prevădute de art. 5ii procedura civilă. — Preţ 
de la care se începe vindarea. — Art. 557 procedura civilă. — Tabloi de „ordinea creditorilor. — Dacă lipsa, tabloului viciază vîndarea făcută după „legea creditului fonciar. — (Cas. II, 26 lanuarie. 1898), 9 ; 
10 In materie de urmări l re imobiliară, -comunicarea atiptului în per- s6na debitorului este bine făc i i 

or € ută, când agentul portărelului constată în 
procesul săi Verbal, că, în lipsa. părţei de la domiciliii, a lăsat afiptul în primirea servitorului săi, care, nesciind carte, nu a dat dovadă de primire. „____20 Când. partea este presinte la domiciliii si retusă a- primi cita- 
țiunea, procedura este. bine îndeplinită, - întru' cât agentul portărelului constată acest lucru în procesul .săi verbal. ă ” s 

N > 

1) Nietzsche, Morgenrothe, 1887, pag. 362, 
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30 In: vindările silite, ordonate după; legea. Creditului fonciar, facerea ” 

procesului-verbal de situaţiunea imobilului nw este: cerută așă precum se 

prevede prin art.. 505 din procedura civilă: Da 

! “40 Când un imobil, scos în vingare de Credit, se revinde în contul 

primului adjudecatar care nu a depus ..preţul, termenul este de 20 dile, 

şi se socotesce din diua - primei publicațiuni.  ..: 

„50 Tribunalul de urmărire este suveran în aprecierea 'solvabilităței 

şi seriosităţei concurenţilor: cari se presintă la licitaţiune. : : 

| 6% Neindeplinirea formalităţilor prevădute de art. 511 procedura 

civilă, nu viciază vindarea,: când ea. se ace după cererea Și în contor- 

mitate cu legea Creditului îonciar,. E 

70 Tribunalul pâte să încâpă licitaţiunea de la prețul fixat de cre- 

ditor, chiar când vândarea se îace în contul adjudecatarului care nu a 

depus preţul, fără ca acesta să constitue o cauză: de nulitate, care să 

atragă casarea ordonanţei. IE 

„80 Lipsa tabloului de ordinea creditorilor nu, viciază vindarea, când 

ea se face după cererea Creditului lonciar. : E 

Curtea deliberână, 

In ce privesce recursul făcut de Zoe Ânino, ! E 

- Asupra mijlâcelor 1 şi Lil de casare: | 

1. «Violarea art. 63 din. legea Creditului funciar, combinat cu art. 14 procedura 

civilă şi 509 combinat cu 512 procedura civilă din următârele puncte de vedere: 

a) «Că în dovada de înmânare a unul afipt, adică în procesul-verbal către . 

„ expropriată şi soţul e1, nu sunt îndeplinite disposiţiile art, 74, care prescrie că, în cas 

de a nu găsi la domiciliii pe parte, agentul se va adresa la rude şi numal în urmă 

la servitor. In procesul-verbal din 23 Mal 1890, se dice că negăsind pe d. Anino la 

domiciliii, ci numa! pe rindaşul Faladon, "I-a dat-o icestuia, care nesciind carte, n'a 

putut da dovadă de primire. : DE 

3) <După art. 63 alin. ultim din legea Creditului funciar, în afiptul ce se lipesce. - 

„la uşa Primăriei, trebue pe lângă cele arătate de alin. I şi Il să mal cuprinză şi men- 

ţiunea că, Qiua hotărâtă pentru vîndare 'este însemnată în Monitor. Acâstă formalitate. 

nu se vede îndeplinită. , a - , 

HI. <Violarea art, 63, întru cât procesul-verbal de înmânarea: citaţiunilor către 

'"-expropriată, nu constată lipirea ei din causa refusulul de primire»... 

Având în vedere ordonanța de adjudecare supusă recursului ; DI a 

Considerâna că se constată din lucrările aflate în dosarul dă urmărire, că por- 

tărelul tribunalului Romanați, presentându-se' la domiciliul soţului recurentei pentru a 

îumâna afiptul de vingarea moşiel soţiel. sale, în lipsa numitului de la domicilii, acel 

afipt l-a lăsat în primirea servitorului stii, care neștiind carte, n'a putut da dovadă. 

„. de primire, pentru care operaţiune portărelul a încheiat proces-verbal, În conformitate 

cu disposiţiunile art. 74 procedura civilă; | IRI . 

- "Că, ast-fel fiind, comunicarea afiptului în persâna soțului recurentei fiind regulat 

. făcută, mijlocul de casare privitor la acest punct este neintemeiat” | . 

Considerând că, în cât privesce predarea citaţiunei în primirea... recurentei, de 

asemenea s'a făcut în-moa regulat, întru cât dânsa fină presinte la domiciliă şi refu- 

dând primirea el, portărelul sai agentul s&ii nu putea face alt-fel de cât _să constate - 

refusul părţel de a primi actul judecătoresc şi să închee proces-verbal despre, acâsta,; 

precum a şi făcut; | , ÎN Ca pa 

---- Considerând în fine că recurenta cu nimic n'a dovedit că în afiptul ce s'a lipit 

la uşa Primărie s'ar fi omis a se menţiona că diua hotărâtă pentru vîndare este 

însemnată în Monitor ; A a E 

| - Că de alt-fel, din conceptele aflate în dosar, să constată că acestă formalitate a 

fost observată, ast-fel că şi din acest: punct de vedere mijlâcele de casare ai a fi 

respinse ca neîntemeiate, Ă " ? 

” „ Asupra mijlocului Il de casare:



: condiţiile legei sale speciale, mijlocul de.casare are a îi respins ca neîntemeiat. 

nilor n'a trecut termenul de, trei lunt>. . 

, 

un proces-verbal de situaţiunea imobilului de către agentul judecătoresc>. . . 

art, 505 procedura civilă ; 

„. garanţia ce urma a depune spre a licita; 
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<Violarea art. 503 combinat cu 512 din procedura civilă, întru cât nu s'a format |. 

Considerând că după disposiţiunile art. 63 din legea Creditului funciar, facerea 

procesului-verbai de situaţiunea imobilului nu este cerută aşa cum se prevede prin 

Ca întru cât acâstă vîndare este ordonată după, cererea creditului şi făcută în -. | 

Asupra mijlocului 1V de casare:, , „o N , 

<Violarea art. 62 întru cât de la apariţiunea afiptelor şi înmânarea publicațiu- 

- - Considerând că, duvă disposiţiunile art, 70: din legea creditului funciar, atunci 
când un imobil se scâte din.noi în vindare pentru nedepunerea. preţului, termenul de . 
revindere este fixat la 20 dile; | îi Ra i 

- Că prin urmare şi întru cât în specie se constată că moşia s'a scos din noi în 
vîndare pe comptul vechiului adjudecatar, . care nu depusese prețul, termenul în care - 
vindarea avea a se face era de 20 dile, prevădut de art. îU sus citat din legea credi- 
tului, iar nu cel de trei luni prevădut de art. 6: din legea creditului; - 

Că din acest punct de vedere şi acest mijloc este neintemeiat. 
Asupra mijlocului V de casare: - Pi 
<Exces de putere şi violarea art. 514 şi 555 procedura civilă. 

... Q) <Agentul judecătoresc prin raportul ce'l face afirmă că formalităţile de puhbli- 
caţiune prin J/onitor saă Gazeta Craiovei nu sunt-complecte şi cu l6te acestea tri- 

  

. Dunalul procede la revindare. ; 
V) «Prima publicaţiune a apărut la 22 Noembrie, iar în Monitor la 23 Noembrie 

şi alta la 8 becembrie, termenul.ar de revindere nu s'a observat», * 
Considerând că se constată din procesul-verbal încheiat. de agentul portăreilor, | 

că atunci! când dânsul s'a presentat la domiciliul lui C, Ciuflan spre a'1 da în primire 
afiptul de vândare pentru termenul 17 Decembrie 1896, numitul Cioflan a fost presinte | 
la domicilii, a primit afiptul, însă a refuzat să semneze de.primire; o 

"Ca de alt-fel dânsul a fost faţă la tribunal la termenul de 17 Decembrie 1896, 
ast-fel că cu drept cuvânt tribunalul a considerat. procedura îndeplinită în privința 
acestuia şi a procedat la revindare ; _ o ” 
„> Că de asemenea din dosarul cauzei se constată că şi termenul de 20 qile pentru. . 

- revindere a fost observat de tribunal, întru cât prima publicaţiune a fost făcută în qiua 
de 22 Noembrie. 1896, iar termenul vindărej era fixat la 17 Decembrie 180 ; 

„Că ast-fel fiind şi acest mijloc are a fi respins ca neexact în fapt şi neîntemeiat. 
Asupra mijlocului VI de casare: i : 

- «Exces de putere şi violarea art. 542 combinat cu 66 legea Creditului funciar - | 
Tural, întru cât s'a respins de la licitaţiune persâne ce îndeplineau conâițiunile legei». 

„_„ Considerând că tribunalul, pentru a înlătura dintre concurenţi pe Constantin şi ” 
Virgiliu Cioflan şi Andrei Pancu, constală şi declară prin jurnalul încheiat în acestă 
privinţă, că aceste persâne sunt .nesolvabile, că sunt concurenţi neserioş!, întru cât 
erai nişte persâne interpuse de C. Cioflan, care le înmânase chiar în faţa tribunalului 

Că ast-fel fiind şi întru cât “solvabilitatea și seriositatea concurenţilor este lăsată 
„la suverana -apreciare a judecătorilor tribunalului de urmărire, mijlocul de casare are 
a. Îi respins ca neîntemeiat. , . 

In ce privesce recursul făcut de C. Cioflan, representat aqI prin moştenitorii să. 
- Asupra mijlocului | de casare: . IE a 
«Violarea art. 511 procedura civilă. Nu s'a comunicat o publicaţiune în copie, 

după cum cere acest text de lege d-lul procuror al tribunalului şi impiegatula! însăr- 
” cinat cu ţinerea registrelor, formalitate prevădută sub pedâpsă de nulitate de art. 512 
"procedura civilă, care se aplică-și în acâstă urmărire. făculă după legea Creditulul>. 

, Considerând că de şi prin art. 51l procedura civilă se prevede că o copie după. 
publicaţiune se va depune la procurorul tribunalului şi la impiegatul însărcinat cu 
ținerea registrelor de ipoteci, însă, întru cât acestă urmărire s'a efectuat după cererea 
ŞI în conformitate cu legea Creditului, cârenu jrevede îndeplinirea acestor disposiţiuny, 
mijlocul de casare este neîntemeiat. |. i 

- - Asupra mijl6celor Il şi [li de casare: 
IL. <Violarea art. 554 procedura civilă şi 70 din legea creditului. Vendarea s'a
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fixat şi efectuat . nerespectându-se termenul de 20 gile de la data publicaţiunilor ; 

publicaţiunile pârtă data de 29 Noembrie şi vindarea s'a efectuat la 17 Decembrie. 

Ş WU. «Violarea art. 542 -procedura civilă,: greşită aplicare şi interpretare a art. 64 

din legea creditului şi exces de putere. . . E 

<Tribunalul, fără să motiveze hotărârea ce lua, a înlăturat tre! concurenți de la 

licitaţie, mărginindu-se a” califica de neserioşi sati insolvabill. Acesta constitue un . 

învederat exces de putere, că pe nol nu ne-a îngăduit să facrm ofertă reală a preţului, 

de-şi anuntasem că suntem gata a o face şi ne înlătură de la concurență pe când 

pentru Ana Leontopol suspendă şedinţa şi o aştâptă d minute spre a complecta garanţia, 

În prima parte a raţionamentului săi tribunalul face o greşilă aplicare şi înţelege răi 

„art. 61 din legea creditului junciar, căci noi am propus depunercă întregului” preţ, iar 

“nu a ratelor întârdiate». , a 

: " Considerând că în cât privesce aceste mijlâce de casare fiind comune 'cu mij- 

Jăcele V şi VI din recursul făcut de Zue Anino, deja discutate, pe aceleași conside-.. 

rațiuni, ai a fi respinse ; " 

Câ în cât privesce faptul că tribunalui, la diua adjudecaţiunet ar fi refusat lui 

C. Cioflan dreptul de a depune:preţul cu care se adjudecase asupra sa moșia urmă- 

„rită, tribunalul constată că pe de o parte numitul nu numal că nu se presintase spre 

a lichida creanţa la creâit, dar nic! nu s'a oferit înaintea tribunalului de a depune 

intregal preţul eşit lalicitațiune, că a cerut amânarea spre a depune prețul, cerere ce 

cu „drept cuvânt a fost respinsă de tribunal, întru cât constală că o asemenea cerere 

„0 făcea în scop de a terâporisa vindarea, , + 

x Asupra mijlocului ÎV de casare: NR . - 

: e violarea art. 70'din legea creditului. Tribunalul scote în vîndare imobilul în 

contul nostru, când după acestă lege specială, noua vindare trebue făcută confiscându-se 

pur şi simpiu gzranția depusă, Ara ridicat acest incident şi tribunalul îl respinge, pe 

motiv: a) că o asemenea menţiune nu este indispensabită în afipt şi b) că -nu putem 

- Zidiea nici o contestaţiune la urmărire după legea creditului. Se pote ca o asemenea 

menţiune să nu fie indispensabilă, o dată însă făcută menţiunea contrară disposiţiu- 

nilor acestui articol, ea ne vatămă, pentru că vindarea în comptul nostru, sur folle 

enchâre, ne obligă faţă cu creditorii proprietarului urmărit, şi acestă obligaţiune ilegală 

resultă din faptul publicaţiunilor şi din respingerea incidentului ridicat. Dacă pentru 

celeritate în urmărire S'ar decide că nu se pâte pune stavilă la adjudecare prin con- 

testaţiune, violarea, legel se pote invoca în tot-d'a-una înaintea Inaltel- Curți, mal cu 

semă când sta propus dinaintea tribunalulu!». . 

Considerând că se constată din ordonanța de:adjudecare că tribunalul n'a con- 

damnat pe C. Cioflan la diferența de preţ între cel eşit la licitaţiune şi cel ce oterise 

Cioflan ca prim aajudecatar ; i E 

i Că prin urmare, mijlocul de casare xămâne fără interes. 

Asupra mijlocului V de casare: 

<Violarea art, 555 procedura civilă. Tribunalul, violând alin. ultim al acestul -: 

articol, nici măcar n'a întrebat dacă ar fi cine-va să dea preţul olerit de fostul adju- 

- decatar şi a “început licitaţia nu de la acest preţ cum cere legea, ci de la acel oferit 

"- de noul adjudecatar. Prescripţiunile acestui arlicol nu sunt înlăturate prin nicl o dis- 

posițiune contrară din legea creditului. Dacă totuși sar dice că după legea creditului 

nu “e vorbă de o. revindare: în comptul adjudecatarului,. ci de o nouă vindare cu 

ocasia căreia primul adjudecatar nu prevede de cât a 20-a parte depusă, încă evident 

"este interesul primului adjudecatar ca, licitaţia - să înc6pă conform art. 555 procedura 

civilă». 

un imobil se revinde din 'causă că primul: adjudecatar n'a depus prețul, ultimul preţ Considerând că de şi prin art. 55 procedura civilă, se prescrie că în cas când - 

eşit la acea licilaţiune va servi ca punct de plecare la noua adjudecare, întru cât însă .. 

art. 557 prevede că adjudecarea se pole face pe stma aceluia care va da un preţ. 

fie chiar mal mic, resuită de aci că tribunalul pâte să începă licitaţiunea de la preţul 

fixat de creditor, fără ca acesta să pâlă constitui o. causă de „nulitate care să atragă 

casarea ordonanţei; .' - , Ă - | : 

“Că de aceia şi acest mijloc are a fi respins ca neîntemeiat. 

Asupra mijloculul VI de casare: SE a | 

| „«Violarea art. 537 şi 938 procedura civilă. Nu s'a făcut de către agentul de ur- 

mărire lectura încunosciințărilor  conâiţiunilor vîndărei, sarcinelor, şi s'a procedat la 

vîndare fără a se' respecta publicitatea vindărel. . 
Z E ,
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” «Ordonanţa cuprinde menţiunea că s'a respectat aceste îndatoriri de publicitate 
â şedinţelor, dar acâstă menţiune nu e făcută în minută, şi dar -e un simplu adaos 

uterio,  siderană că se constată din ordonanța de adjudecare, că tâte formalităţile 
privitâre la publicitatea vindărel au fost îndeplinite ; SR , | 

Că de ait-iel recurenţii cari aă fost față la vîndare n'aii ridicat nici o obiec- 
ţiune în acestă privinţă. o Sa . , . 

Că ast-fel fiind şi acest mijloc urmeză a fi respins ca neîntemeiat,. 
Asupra mijlocului suplimentar : a - i 

- <Violarea art.-573 procedura civilă şi următorii, întru cât nu s'a făcut tabloul 
de ordinea creditorilor în termenul prescris de lege şi nicl că a devenit definitiv până 
în momentul adjudecăret». ea „* 

| Considerând că urmărirea şi vindarea fiind făcută. în conformilate cu disposi-. 
ţiunile legel speciale a Creditului funciar, după acâstă lege facerea tabloului de ordinea 
creditorilor nu e prevădută conform art. 70, 'ast-fel că lipsa tabloului nu pâte vicia 

Că din acest punct de vedere şi acest mijloc este neîntemeiat, = 
Pentru aceste motive, respinge. : 

Adnolaţiune. — Legea Creditului tonciar reguleză expropierea imo- 
bilelor (art. 60 urm.) în multe puncte alt-iel de cât. art. 503 urm. pro- 
cedura civilă. Procedura Creditului fonciar e cu drept cuvânt mult mai 
sumară și mai repede de cât cea ordinară. Hotărârea de mai sus atinge 
unele din deosebirile de cari e vorba. E 

«Considerând, dice acestă hotărâre, că după disposiţiunile ârt. 63 
din' legea Creditului fonciar, facerea - procesului verbal de siluaţiunea 
imobilului nu este cerulă, așa precum. se prevede prin art. 505 proc. 
cîvilă> Nu trebue, aşa dar, să se închee la Îața locului un proces-verbal 
arătător al situaţiunei imobilului. i 

____ Aşa este. J. B. Josseau lămuresce lucbiul ast-iel: <Le proe&s-verbal 
„de saisie est supprimâ, Le contrat de prâi contenant la diseription des 
„biens, le cahier d'encheres et les atfiches devant egalement les designer 
d'apres leur situation actuelle, le l6gislateur a pens6 que cette formalits 
6tait inutile 1). | | 

«Considerând, adaogă hotărârea Curţei de casaţie,. că urmărirea 
iiind facută în. conformitate cu legea creditului ionciar, după acestă lege facerea tabloului de ordinea credilorilr nu e prevedută (art. 70), 
ast-iel că lipsa tabloului de ordine nu pâte viciă vindarea». Art. 70 legea Creditului ionciar der&gă, va să dică, la art.:569 urm. procedura civilă. 

„Art. 70 citat, hotărăsce, în adevâr: «In cele opt dile ale adiude- caţiuaei definitive, cumpărătorul este dator să plătescă provizorii în casa societăţei, în numerar, în monetă de aur, pteţul anuităţilor datorite şi alte sume ce ar mai. avea să ia societatea, sub veri-ce titlu, .. . răme- nând credilorilor numai acțiunea în repetiţiune, dacă Societatea va i primat pe nedrepi [ără a avea să primescă“, . . : . Art. 36 irancez, corespundtor-cu art.: nostru .70 citat, dispune de asemenea : «<, . . saui nâanmoins action en repâtition des creanciers, si )a Soci6t€ avait 6l6 indâment. payee âă leur prejudice». J. B. Josseau conchide prin urmare: «Ajunsi la socictă west pas obligte d'atlendre la clGlure ni meme Pouverture de Vordre“ 2), ; ae a 

1)J. B. Josseau, Traits du credit foncier, tom. I, pag. 456, No. 395, 2) J. B. Josseau, opul citat, tom. I, pag. 485 No. 499, . - 

„N
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“ «Considerând, dice mai departe hotărârea de mai sus, că, de şi prin 

art, 511 procedura civilă se prevede că o copie după publicaţiune se 

va depune la procurorul tribunalului şi la impiegatul însărcinat cu ţinerea 

registrelor de ipotecă, însă, întru cât acâstă urmărire sa efectuat în 

_contormitate cu legea - Creditului îonciar, care nu prevede îndeplinirea - 

acestor disposiţiuni, mijlocul de casare este neintemeiat». 

Dar 6re aşa să fie? De astă dată aii început să se încurce ițele. 

Casaţiunea secţ. II, No. 103 din 22 Octombre 1885 (Buletin. pag. 782— 

-783) a judecat, în adevăr, din contră, că tormalitatea prevădută de art. 

511 procedura civilă se aplică şi când e vorba.de o execuţiune urmă- 

rită în conformitate cu legea Creditului fonciar, şi fiind de ordine publică 

şi- ocrotitâre a intereselor minorilor, - violarea ei se pote. de-adreptul 

invoca în casaţiune. i i 

Un alt articol derogător la dreptul comun este art. 64 legea Cre- . 

ditului fonciar, care orânduesce: «Nici o oposiţiune nu se pote primi în 

“contra afiptelor şi publicaţiunilor vîndărei, nici în contra operaţiunilor 

relative la vinqarea imobilului». Care e înțelesul? Redacţiunea greșită 

a art, G1 citat a dat loc la o mare zăpăcelă. Ii 

In speța judecată prin hotărârea, pe care o însoţim cu acestă adno- 

 taţiune, s'a propus violarea art. 63 L. Cred. Fonc., adică omisiunea alip- 

teler, pentru întâia dră în casațiune, iar Inalta Curte, în loc să respingă 

incidentul ca neadmisibil, fiind ridicat pentru întâia 6ră în casaţiune, îl 

înlătură, din contră, ca neintemeiat în îapt.! . . 

Nasce aşa dar întrebarea: Art. 64 citat, care dice că .«nică o 0po- 

sițiune nu se pole primi în contra afiptelor şi publicațiunilor vân- 

-Qărei, nic: în contra operațiunilor relative la vîndarea îmobiluluă», 

înţelege el, rostindu-se ast-tel, că oposiţiunile neadmisibile fiind la tribunal 

'se pot ridica de-adreptul și per saltum în asațiune? SN 

Casaţiunea 'secţ. II, No. 114 din Il Noembre 1888 (Bulet., pag. 

„879 urm.), coprinde în acâstă privinţă: o Da 

- «Considerând că art. 64 din legea Creditului fonciar ridică debito- 

rului urmărit dreptul de a face. veri-ce oposiţiune relativă la aiîipte şi 

publicaţiuni și in contra oposiţiunilor relative la vindarea imobilului : 

«Considerând că 'din acest art. resultă că ori-ce vicii de iormă sar 

invoca de “debitorul urmărit relativ la ormalităţile vindărei, el nu pole 

opri pe tribunal de a efectua vîndarea, răimâind ca debitorul “să se 

adreseze în urmă la Curtea de casaţiune şi să obțină casarea vinqărei, 

dacă se va dovedi că vre-o formă esenţială stabilită. de lege ca garanţie 

pentru dânsul n'a îost îndeplinită». a | 

_ Oponentul nu pole opri pe tribunal de a efectua vîndarea! lată 

cuvântul, singurul cuvânt hotărâtor în causa n6siră. Art, 64 citat înţelege 

în adevăr lucrul ast-lel : Nici o oposiţiune nu se p6te primi în. contia 

afiptelor şi publicaţiunilor, ete, întru câl o asemenea oposițiune ar pulea 

să aducă cu sine o întârdiere a adjudecaţiunei. e 

ă Art. 64 citat, aşa înţeles, se apropie de art. 36 corespundător 

francez, care hotăresce ritos: | , - , 

«Les. dires et observations doivent. 6tre consign6s sur le cahier des 

charges, huit jours au moins avant celui de la vente. N 

7
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«Le tribunal statue sommairement et en. dernier ressort, sans qu'il, 

" puisse en resuller aucun relard de tadjudication» !). , 
Firesc lucru. Tribunalul pote, fără îndoială, să cerceteze din oficii 

de. s'aii păzit formalităţile prescrise -de lege şi să desființeze urmărirea, 
dacă cere casul , cuni dar să fie oprite părţile interesate săi aducă la 
cunoscinţă viciile de procedură? Oprite deci sunt numai oposiţiunile 
lemerare. *- Pe | a 

| Oprirea, aşa mărginită, își are un bun cuvânt de a îi. Experienţa, 
în adevăr, dovedesce că cele mai multe oposiţiuni la urmărire sunt stârnite 
fără temei. Părţile așa dar volnice sunt să aducă înaintea tribunalului. 
«<leurs dires et. observations», dar. tribunalul caută să hotărască lucrul 
îndată, fără ca din acesta să pâtă resulta o întârdiere a adjudecaţiunei. 

Cum ar putea''să lie alt-iet? In adevăr, dacă sar atribui art. G1 
citat înțelesul că oposiţiunile, oprite fiind absolut la tribunal, se pot. ridica 

- de-a-dreptul la casaţiune, urmarea neapărată ar îi că, în loc să vestim. 
- călcările de lormă tribunalului, ne-am da arama pe faţă în casaţiune şi 

“am învălui ast-iel procedura în dauna creditului public. DN 
Unii totuşi deduc din hotărârea casaţiunei secț. |, No. 114 din 11 

Noembre 18588 (Bulet., pag. 879 urm.), teoria următâre: După art. 61 
citat, oposiţiunile în contra. afiptelor şi publicaţiunilor, nu se pot face de. 
cât la Curtea de casaţiune, art. 64 hotărând categoric că asemenea Spo- 

* siţiuni nu se pot primi la tribunal. | | 
-Nicăeri însă în hotărârea de mai sus nu se dice, cu un cuvânt 

măcar, că omisiunea. afiptelor nu se pâte invoca la tribunal. Ce area 
iace ? Dacă ne-am ţine de buchea art. 64 citat, am trebui să dicem din 

„contră că niîcă o oposiţiune nu se pole primi, prin urmare nici la tribunal 
nici la Curtea de casațiune! | | 7 

. Tălmăcirea acesta judaică însă ar avea drept.resultat că fără-de- 
legile cele inai îndrăsneţe ar putea nepedepsit să jienescă interesele şi 
dreptăţile părţilor ! -Nu se impotrivesce 6re la o asemenea interpretare 
strimtă a Jegei, strigătul consciinței, mintea; sănăt6să, drepta judecată ? 
Fără îndoială că aa. Ce dar e de făcut? ' i e 
„Nu-e nevoe, credem noi, să călcărn principiile ca să găsim leacul. 

Un incident, care nu s'a supus instanţei de fond, nu se pâte invoca în 
casațiune. Iată principiul. Recun6scem. de sigur că spiritul art. 64 citat 
ne -silesce” să'i schimbăm niţel textul, dar neaptrat este să ne depărtăm, 

. făcând acâsta, cât se p6te mai puţin de la dreptul comun. 
„Inapoi prin urmare la art. 36 corespundător lrancez, pe care legiui- 

torul nostru "l-a reprodus. greșit. Oposiţiunile aşa dar nu.se pot primi la 
tribunal, numai întru cât ele ar. putea- să întârqie adjudecarea. Tribunalul 
le va judeca îndată, fără ca din acâsta să pâtă să resulte vr'o întârdiere . a -adjudecărei. (Dreptul, 1898). a | | DIR 

i Bă / 

  

1) App. J. B. Josseau, opul citat, tom..1, pag. 193
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civilă. — Cas, [| 14 lanuarie:1898). 
- Urmărirea părţei nedivise. a datornicului.— Art. 1825 codul civil şi 494 procedura 

Când prin împărţelă sui alt mod este bine stabilită şi determi- 

mată partea unui coproprietar întrun imobil indivis, creditorul este. în 

drept a urmări acea porţiune pentru achitarea creanţei' sale. 

i Curtea, deliberând: . N 

Asupra mijlocului al .'V de casare: . | E - a 

«Violarea art. 1825 "codul civii şi 494 codul procedure! civile, de dre-ce s'a pro- 

“cedat la vindarea silită a părţei indivise de !/, parte, fără să se fi procedat mal înainte 

la eşirea din indivisiune a aceste! părți de întreza avere». a 

Considerând că orl-ce avere a debitorului pâte să fie urmărită de creditori! săi 

după formele legale, cu condiţiune numai ca să fie bine stabilită şi determinată ca 

avere asa; . - - .: 

Considerând că numai în sensul îndeplinire! acestei condițiuni se prevede prin 

art, 1825 condul civil şi 494 procedura civilă că nu se pâte urmări şi vinde partea 

indivisă a unel comoştenitor în imobilele succesiunel, înainte de împărţâia lor; . 

Considerând că în acest sens partea indivisă:a unul debitor comoştenitor numa! 

atunci nu este bine stabilită şi determinată ca avere a lul, când acele imobile fuc parte 

dintr'o universalitate de lucruri ale succesiunei, căci numa! în acest cas nu se scie! 

dacă la împărțâlă acel debitor va obţine în totul sai vre-o parte din' acele imobile 

şi cât anume; 
In casul însă când prin împărțâlă sai -alt mod este definitiv stabilit dreptul de 

coproprietate al unui comoştenitor asupra unei porţiuni re'care dintrun imobil, fie 

chiar în divisiune cu alţi!, cum este casul în speţă, atunci negreşit acea porţiune este 

” bine determinată, căci i se cunâsce atât natura cât şi întinderea şi val6rea acelei por- 

țiunt, şi prin urmare se pste vinde prin licitaţiune publică şi de bună-voe ;. 

_Că prin urmare şi acest mijloc are a fi respins ca neintemeiat. . 

Pentru aceste motive, respinge. II 

| Adnotaţiune. — Cari sunt deosebirile de. făcut când e vorba de: 

urmărirea nemobiliară a părtei nedivise a datornicului ?-Era sai nu loc: 

Ja” aplicarea art. 494 procedura civilă râgulător al cestiunei nostre în 

casul judecat prin hotărârea de mai sus? 

«[n casul însă — iată cum lămuresce hotărârea de care e 'vorbă 

. speța procesului — când prin împărţelă saii în alt nod este stabilit dreptul. 

“de coproprietate al unui comoştenilor, cum este casul în speţă». 

- Creditorul personal -al unui comoştenilor, va să dică, a urmărit . 

partea datornicului săi în nemișcătorul - moştenirei. Cum era stabilită 

“partea de care e vorba ? Inalta Curte răspunde: <prin împărţelă saă în 

alt mod». E a ă E 

In care alt mod? Lucrul e lăsat încurcat; După ideea Curţei însă, 

dacă nu mă înşel, partea datornicului urmărit: era definitiv stabilită în 

acest înțeles, că nemișcătorul urmărit era singurul nemişcălor cuprins 

în moștenire, . a ” pi e 

“Temeinic să fie 6re chipul acesta de a vedea ? Fără îndoială că nu. 

Imprejurarea, în adevăr, că moștenirea cuprinde un singur nemișcător 

nu dovedesce de loc că partea îie-cărui moștenitor e hotărâtă şi sigură, 

„căci moștenitorii ai raporturi de făcut şi codevălmășia se intinde și la . 

alte bunuri. - .. N ă 

Inalta Curte a avut adesea prilejul să. tălmăcescă art. 494, :proce- 

„dura civilă 1). Art. 494. proc. civ., qice jurisprudenţa nâstră, nu se aplică 

- 1) Cas. s. IM, No. 60 din 23-Maii 1890; Cas..s. II, No. 123 din 1 Oct. 1890 

(Bulet,, pag. 732 şi 1161); Cas, s, II, din 6 Mai 1896 (Bulet., pag. 875). 

Ni
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când se urmăresce partea nedivisă a unei pers6ne, care a cumperat ne- 
mișcătorul urmărit în devălmăşie cu o altă personă. , | 

” Acesta e de sigur înţelesul hotărârei Curţei de casaţiune, care spune 
că art. 494 citat nu'şi are aplicarea sa, când indivisiunea există în pri- 
vinţa unui singur imobil. Art. 494 citat e din contră, fără îndoială apli- 
cabil când mai mulţi moştenitoră stăpânesc în devâlmăşie un singur 

. nemişcător, | ! IE 
„” 'Trebue, în adevăr, să deosebim. Dobândit'aă mai multe persâne un 

nemişcător cu titlu particular (cumpărare, etc.)? Un nemișcător este 
lăsat prin testament la mai mulţi. legatară particulară ? Datu-s'a prin 
împărțelă un nemişcător la mai mulţi moștenitori în devălmăşie ? 

“În casurile acestea, după natura. lucrurilor chiar, nu are ce căuta 
“art. 494 citat, căci există un singur nemişcător dobândit de mai multe 
persone cu tillu particular, de şi în: devălmăşie nu mai- este altă avere 
de împărţit, codevălmaşii n'aii raporturi de făcut, partea fie-căruia este 
Sigură, hotărâtă, netăgăduită. Sa 

Cas. s. II, No. 123 din 23.Maiăi 1890 (Bulet. pag. 1161) înlătură, 
prin urmare, cu drept cuvânt ca neaplicabil art. 494 citat, când dator: 
nicul urmărit-are o parte nedivisă intrun nemișcător, pe care "l-a cum 
Derat împreună cu o altă persână, nefiind vorba în asemenea cas de o 
universalitate de bunuri, ci de singurul îmobil vîndut în care dator- 
icul are un.drepl determinat i). şi 

Intr'o 7noştenire sati tovărăşie, din contră, se găsesce o universa- 
" litate de bunuri: avere mişcătâre și nemișcătâre, creanțe,. acţiuni, etc, 
Comoştenitorul sai cotovarășul urmărit are dăr drept la jumătate, a treia 
parte, etc., din totalul moştenirei sati tovărăşiei, iar nu la .0 anume 
parte din fie-care lucru mişcător sati nemișcător cuprins în moștenire 
saii tovărăşie. | . ” a 

Totul e în adevăr nesigur înainte de împărțelă. Comoștenitorul ur- 
mărit adică trebue să întârcă la masa moştenirei (raport) tot ce a primit 
de la r&posatul. Nu va' avea aşa dar pote nici o parle în nemișcătorul 
urmărit. Nemişcătorul urmărit nu va cădea apoi pâte în partea comoş-. 
tenitorului saii cotovarășului urmărit, care va primi în lotul săi numai 

„ Avere mişcătâre, etc. 
„Care va îi atunci urmarea? Comoştenitorul sai cotovarășul urmărit 

n'a iost atunci, după glăsuirea art. 786 Codul civil, nici odată proprietar 
„pe nemișcătorul urmărit. Tâtă urmărirea şi adjudecarea va cădea deci în baltă, cumpărarea a non domino neavând nici 0 ființă. Adieu veau, „vache, cochon, couvee ! e 

Art. 494 procedura civilă hotăresce prin urmare : „_ «Creditorii personali ai unul comeştenitor saii ai unu asociat nu "Vor pulea să urmărâscă şi să pună în vindare partea indiviză a  debi- torului lor, în îmobilele moștenirei sai societăţii; ei vor trebui mai întâi „Să provâce împărţâla sati licitaţiunea imobilelor în comun». 

1) V. şi Cas. s, II, No. 60 din 23 Maii 1890 (Bulet,, pag. 732 urm.), Eotăra- rile acestea, O recunâscem, nu lămukesce lucrul cu tâtă precisiunea dorită, dar reese- in intreg cuprinsul lor, că era vorba de partea nedivisă. a unul cumpărător în imo- „bilele cumpărate. Oraculele jurisprudenţei nâstre, după cum, vedem, aă nețoe de un: comentar, repertoriile de jurisprudenţă ne zăpăcesc numal. .. 7
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Creditorii personală ai unui comoştenitor saii ai unui asociat, 
dice legea. Creditorii r&posatului așa dar saii creditorii tuturor moşte- 
nitorilor ori asociaţilor ai voe să urmărâscă şi să vindă părţile. nedevise 

ale datornicului lor în nemișcătârele moştenirii saii ale societăţii, Nu e 
nevoe în asemenea caz de împaârțelă. 

Oprirea articolului 49: procedura civilă e scrisă apoi pentru cre- 
ditorii personali ai unui comoştenilor sati ai unui asociat. Art. 494 citat, 
în adevăr, după textul şi spiritul să; nu e aplicabil, când e vorba de 
colegatarii saii cocumpărăloriă unui nemişcător in comun Na sunt de 
temut în acâstă ipoteză urmările aplicărei art..786 codul. civil. * - 

Art, 494 procedura civilă, observăm în fine, vorbesce numai de 
"nemişcălorele unei moșteniri sait societăţi, Regula de care-e vorba nu 
se aplică prin. urmare păr ței nedivise a unui datornie în lucrurile miş- 
căldre ale moşteniriei saii societăţei. Aceste lucruri deci se pot sequestra 
în timpul devălmășiei 2, 

Reese apoi din textul și din raţiunea art. 594 cit, că nemișcatârele 
de .cari este vorba îiind odată împărțite, nu mai e nevoe să se provâce 
o nouă împărțslă saiă licitaţiune, de şi sar întâmpla să continue devăl- 
măşia, cu tâtă îimpărţela făcută, aşa când impărţela ar atribui 1 un nemișcător 

"în devălmăşie la doi moştenitori. 
După împărţelă, vedi bine, comoştenitorii stăpânese pemişcătorul 

„cădut în lotul lor, fie-care pentru jumătate, şi: acâstă jumătate e certă, 
deși într'un nemişcător nedivis, căci jumătatea codevâlmaşilor se mărgi- 

nesce la acest nemişcător, Şi nu se întinde la un total de avere, lucruri 
mişcătâre, nemișcătâre, acţiuni, creanţe, etc. . 

Care dar e adevărata sieră de aplicaţiune a art. 494 procedura 
- civilă (art. 516 genev.)? Bellot lămuresce lucrul fsrte bine ast-lel: 

«L'immeuble dont îl s'agit fait-il partie de Vavoir d'une succession ou. 
soci6t€ non encore partagte, ă laquelle le debiteur a un. droit ouvert de 
la moiti€, du tiers, du quart, droit qui s'6tend, non ă ce seul immeuble, 
mais ă Vensemble des valeurs mobiheres et immobili&res de Ja succession 
ou de' la: societe ? Son crâancier personnel ne pourra poursuivre la saisie 
et la vente de l'immeuble, sil n'a auparavant provoque le partage, et si 
par L&v&nement de celui-ci, irmmmeuble entier, ou une part fixe et deter- 
min6e, n'est 6chue au lot de son debiteur» 2). 

Mergem mai departe. Cine pote să invâce, întrebăm acum, art, 
494 procedura civilă 2 Numai creditorii sai tote părţile interesate fără 
deosebire, prin urmare însuși datornicul urmărit ? Cus. s. |, din 4 lunie 
1885 '(Bulet., pag. 214) răspunde că excepţiunea art. 491 aparţine tuturor 
părţilor, precum coproprietarilor, comoştenitorilor, ete, ) 

= 

1) Sequestrarea, în adevăr, pote să fie neapărată, pentru a împedica o înstrei- 
nare fraudul6să sai o scamotare a avere! mişcătâre, Vîndarea, din contră, nu: pâte 
avea loc de cât după impărţelă. V, Baudry-Lacantindrie, Precis de droit civil, Il, 
No. 1561 în fine. 

N 2) Bellot, Loi sur Ta procedure civile du canton de Genăve, suivie de Vexposc 
„des motifs, seconde 6dition, pag, 492. 

, 3) Adăogăm : însuşi datornicului urmărit. <Ne peut il pas craindre aussi, dice 
Chauveau- Carră (Proc. civile, tom. V, $ 2198, pag. 438,.No. 4), que Linâivision &carte 
les ench&risseurs et fasse adjuger ă vil prix des droits encore incertains ?».
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-Creditorul, presupunem în fine, să și contormeză art. 494 citat și 

cere împărţela. sai licitaţiunea nemişcătârelor de care este vorba. Nasce 

atunci intrebarea: Represintă el,: urmând ast-iel, drepturile datornicului 

săi (art. 974 cod. civ.), sait exercită el, din contră, în asemenea. cas, 

un drept al săi personal şi propri? e 
Nu represintă, răspundem, de cât drepturile datornicului săi, ale 

“comostenitorului saii coasociatului (art. Y74. cod. 'civ. 1). Moștenitorii, 

prin urmare, cu (tă impărtela cerută de creditor, volnici rămân să înstrăi- 

„neze nemișcătârele nedivise sai săi opue o impârțâla sub semnătură pri- 

vată; de şi acest act n'ar avea dată certă 2. Si 

Incă un cuvânt. Impărțăla. să dicem, este deja .cerută de unul din 

"mostenitori. Nu răinâne atunci creditorului nostru de cât să întervie în | 

instanţă. Puțin importă în acestă privinţă că moștenitorul s'a adresat la 

„un tribunal necompetent. Impârţela rămâne în asemenea cas totuși vala- 

bilă, dacă muştenitorii nu se împotrivesc, competența în mâăterie de îm- 

părțelă, nefiind. de ordine publică 5) (Dreptal, 1598). 

  

Urmărire imobiliară, — Vindare. — Ordonanţă de adjudecare. — Recurs. — Dacă 

_contestaţiunile la urmâririla silite efectuate după legea Creditului funciar 

se pot discuta d'adraptul în casaţiune. : Art. 60 şi 64% legea, credituiul 

“funciar. —“Art. 38 legea Curţei da casaţiune. — Art. d codul civil. — Art. 
„119 procedura civiiă. (Cas. s,. u., 30 Aprilie 1898). ” ae 

“ Mjlocele de cisare dă ordine priva!ă, cât şi acele de ordine pu- 

„blică, dspendinte de cestiuni de fapt, nu pot îi invocate dinaintea Curţei 

de casaţiune, dacă nu ai fost propuse la instanţa de fond, 
Ac6stă regulă se aplică: şi la recursurile contra ordonanţelor de 

adjndecare pentru vingările silite făcute după legea .Creditului funciar. De 

unde urmeză că contestaţiunile la aceste urmâăriri nu se” pot discuta 
“Wadreptul în casaţiune, prin mijl6cele recursului, dacă faptele pe cari se 
întemeiază nu ai fost stabilite la tribunalul. de -urmărire.. ARE - 

Curtea deliberând, _ o a , E . i . 

Asupra incidentului rămas în divergență şi trimes “în judecata secţiunilor-unile, 
dacă contestaţiunile La urmăruri site după legea Creditului fonciar, nepropuse la tri- 

bunal, se pot propune şi discuta pentru "prima Gră la Curtea “de casaţiune vart. 64 

legea creditulu): . . o - E . - 

= Având în vedere actele din dosar din care se constată că tribunalul de Brăila, 
- după cererea creditulnl urban din Brăila, a vindut o fabrică de cherestea a debitorului 
Miltiade Portocală, şi contra ordonanţei de adjudecare făcându-se recurs de către D. 
E. G. Peride, lichidatorul ficmer E. M. Portocală, la judecarea acestiil recurs sa pw 
în discuţiune cestiunea dacă contestaţiunile la urmărinle silite, făcute după legea Cre- 
ditului funciar se pot discuta d'a dreptul la Curtea de casaţie prin mijlâcele recursulu!,.. 
iar asupra acele! discuţiuni ivindu-se divirgință de opiniuni, cu declarare de urgenţă, - 
urmeză ca secţiunile-unite ale acestei Curți să resolve în speţă, menţionata cestiune, 
rămâind apoi ca r&cursul în fond să se judece de căte secţia respectivă; a 

„Considerând că prin art. 38 din legea organică a Curţel de casaţie, prevădendu-se “ 
e , . ț a. - - Di 

1) Laurent, «Droit. civil francais», tom. X, No. 255. : i 
_2) Laurent, op et loc. cit. Un act fără dată certă nu se pâte »pune celor de 

al treilea, dar creditorul, în casul nostru, nu e un al treilea. Compar. Chauvau-Carră . 
op. cit V?. quest, 2507, septies decies, pag. 1603—1604, - a. 

_3) Laurent, op: et loc. cit. _ a DR 
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__ expres că recursurile în casaţie nu se pot face de cât în contra hotărârilor definitive * . 

ale instanțelor de fond, urmeză învederat că înaintea acestei Inalte: CurţI nu se pot 

pune în discuţiune cestiun! de interes privat, cari n'aii fost supuse de părţi la jude- 

„cata instanţelor de fond, căci a se admite contrariul ar fi să se lipsescă părble. câşti-.. 

pătâre de beneficiul gradelor de jurisdicțiune inferidre, prevădute de: lege, ceea ce ar 

6 contrarii diferitelor disposiţiun! ale procedurei civile şi ale altor legi speciale prin carl 

se dă părţilor asemenea. drept; - o | 

Considerând că numal cestiunile de ordine şi interes public se pot invoca şi 

discuta în ori-ce stare a proceselor şi prin urmare chiar şi înaintea Curţei- de casaţie, . 

căci aplicaţiunea lege, relativă la asemenea cestiuni, nu se pote înlătura prin renun- 

ţarea părţilor. expresă sati tacită, saii prin negligența lor, principii care resuită clar 

din art. 4 codul civil, art. 109 proc, civilă şi art. 86 alin, 2 bis, din legea organică 

a Curţer de casaţie; - o E 

Considerând însă, că şi aceste chestiuni de ordine şi interes public, nu se pot 

discuta şi resolva direci de către Curtea de casaţie, de cât atunci când faptele la 

cari se ref-ră aplicaţia lor, sunt deja stabilite la instanțele de fond, căci după citatul 

art 38 din legea organică a Curţei de casaţie, acâstă Curte nu are compentința de a 

discuta şi constata faptele proceselor, ci de a.resoiva numar cestiunile de drept, afară 

_ dg casurile când se invâcă ca molive de casare erorl grave de fapt, comise de instan- 

țele de fond, sa când legile speciale îl dai asemenea competență; 
î. . 

Considerând că principiile expuse se-aplică şi la recursurile făcute contra Ordo- 

nanţelor de adjudecare date pentru vindările silite, făcute după urmărirea creditului 

fonciar, căci de şi prin art. 61 din legea respectivă a acestui credit se prevede, că 

nic o oposiţiune nu se pâte primi la tribunalul de urmărire contra afiptelor şi publi- 

cațiunilor și nici conira operaţiunilor relative de vindare, totuşi din: acâstă disposi- 

țiunilor 'și nic! contra operaţiunilor relative” Ja vindare, toluși din acestă operaţiune 

nu se pâte deduce dreptul veri unei părți interesate de a invoca direct la Curtea 

de casaţie chestiuni de interes privat. care nu s'au invocat la iribunalul respectiv, pe 

câtă vreme nu prin simple deducţiuni se pâte interventi ordinea. jurisdicţiunilor prevă- . 

ută prin diferite alte disposiţiuni de lege pentru judecata afacerilor : i 

" Conriderând însă că, în acelaş timp, citatul articol nu se pote iarăşi să fie inter- 

“pretat în sensul de a se ridica debitorulni urmărit şi altor părți interesate ori-ce mijloc 

de'a opri îi înlătura la timpul oportun, fie la tribunal fie prin recurs în casaţie, orl-ce 

violare de lege sati excesuri de pulere, ce star comite în cursul urmărirel silite făcute 

de Creditul fonciar, ci trebue a se interpreta în sensul. că înaintea tribunalului sunt 

oprite numai oposiţiunile cari ar provoca judecata cu tendința pentru amânarea vin- 

qărel, ceea ce ar aduce prejudiciu instituţiunei Creditului fonciar prin paralisarea regu- 

later lu! funcțiuni, iar nic! de cum de a se ridica de către debitori sai alte părți 

interesate incidente relative la călcările de forme ce S'ar fi comis în procedura urmă- 

rires, şi cu modul acesta tribunalul constatând faptele, să fie în posiţiune de a îndrepta 

„erorile comise prin o resolvare somară a incidentelur. iar nu sub formă de judecată 

ordinară ; | - , 

Considerând că asemenea interpretare resultă şi din comparaţiunea art. 60 şi 64 

din legea Creditului funciar român, cu art. 27 și 36 din legea Creditului funciar 

francez, corespundăiâre cu menţionatele texte, şi din cari reese că de şi plata sumelor 

” exigibile nu se pâte opri prin oposiţiuni din partea debitorilor, şi că Creditul funciar 

este în drept dea procede la urmărirea şi vindarea imobilelor ipotecate, totuşi părțile 

interesate ai dreptul de a face observaţiunile lor asupra modului de îndeplinire. a pro- - 

cedurei de urmărire, şi tribunalul urmeză să resolveze în mod sumar chestiunile supuse 

” discuţiunel sale; 
Considerând în fine, că dacă s'ar admite interpretarea de a se putea -invoca 

direct la Curtea de casaţie cestiun! car! nu s'a invocat la tribunal, atunci stat pro-. 

cede tocmal contra scopului ce îl are legea prin citatul art.. 64, căci în cas de căsare 

pentru vre-una din acele. cestiuni, consecința ar [i să se reînceapă procedura urmă- . 

rirei silite, ceee-ce ar da loc la întârdierea vindărel.. întârdiere pe care legea ar voi 

„so înlătureze prin disposiţiunea acelul articol, că din contră, dacă acele cestiuni 

ar fi trebuit să fie invâcate la tribunal, acesta ar fi putut să îndrepte erorile comise 

fără prelungirea vinqărel şi fără cas de motiv pentru recurs În casaţie, ceea-ce este şi 

logic şi juridic; Ia : _ 

Considerând 'apol că după cele expuse urmeză de a nu se admite în speţă, 'de 

către secțiunea respectivă, răolivele de recurs relative la chestiuni . de interes privat 

AL Degrs, vol, IL  - N 12
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i i pre: i chi lea de ordine” şi interes public, Sai invocat la tribunal, precum şi chiar ace i Ş 
Forina la fapte car! nu s'a stabilit de către instanța de fond, iar- afacerea să se îna- 

3 jude în modul arătat la 'secţiunea respectivă, , , 
poe ere judecate molive, decide că mijlâcele de ordine publică, dependinte de 
cestiuni de fapt, nu pot [i invocate dinaintea Curţel de casaţie, dacă recurentul nu le-a 
invocat dinaintea tribunalului, — . ” 

Adnotaţiune.—Art. 64 din legea Creditului fonciar hotărăsce: «Nică 
o oposiţiune nu se pâte primi în contra afiptelor şi publicaţiunilor vin- 
dărei, nici-iîn contra, operaţiunilor relative la: vindarea imobilului». Cum? 
Tout bonnement, nâcă o oposițiune ? ' Dreptul. de apărare este mort și 
îngropat ? Este închisă pârta justiţiei ? Lasciate ogni speranza, voi che 
entrate ? a , - i E 3 - 

Dacă ne-am ţine de litera art. 64 citat, am trebui să dicem, fără 
îndoială, că” nici o'cale nu mai este deschisă, prin urmare nâcă protestul 
la tribunal, nică recursul la Curtea de casățiuiae. Un mijloc, în adevăr, 
care nu sa propus dinaintea instanţei de fond, nu se pote invoca pentru : 
întâia .6ră în casâţiune. Ia SE 

Nu ne-ar duce 6re pe copcă art. 64 citat, aşa înţeles ?. Ori-cât am 
îi de înstrâmbăţiţi, să nu dicem nică cârc.? Nu !- Un legiuitor înţelept nu 
pâte să conslințâscă o asemenea monstruositate”! Legea nu este și nu se 

- cade să fie mormântul dreptăţilor Gmenilor | De aceea a şi respins juris- 
prudenţa n6stră din capul locului tălmăcirea judaică a ârt. G4 citat. . 

„Ce dar e de făcut? Cum să potrivim textul legei cu echitatea, pri- 
vilegiul Creditului iunciar „cu dreptul de apărare? Casaţiunea secţiunei II, 
No. 114, din 11 Noembre 1888 (V. Bulet., pag. 979 urm.), ca să drâgă, 
lucrul, hotărăsce : -<Art. G4 citat. înlătură absolut ori-ce-oposiţiune la . 
tribunal, dar îngădue în interesul „apărărei, recursul la Curtea de 
casațiune». | CI a . a | 

Inalta Curte trece însă ast-tel de la.un problem. încurcat, pe care 
cu greii îl putem deslega, la o aporie, şi mai îndrăcită, unde necunos-: 
cutul se. măresce! Art. 64 citat, în adevăr, așa restălmăcit, e apă la 

- Mora datornicului de rea credință şi mai puţin ocrotitor pentru Creditul 
fonciar de cât dreptul comun. | . 

Cestiunea e însă f6rte simplă. Tribunalul îață cu art. 64 cit., cara lipsesce pe părţi de dreptul lor de apărare contorm. legei comune, volnic 
este iără. îndoială, să anuleze urmărirea diu oficiii, dacă. nu s'aii facut afiptele” contorm legei (arg. art. 152 combinat cu. art. 736 alia. 2, proc. 
civ., cl. art. 746 .genevez :) și părţile îndrituite sunt deci să'i aducă la cunoscinţă fără.de-legile săverşite, | a -- .. 

Art. 61 cit, va.să dică, nu dă voe. datornicului urmărit să facă o oposiţiune tărăgănătdre la tribunal, dar nu 1 opresce incolo de loc'să vestescă abaterile” întemplate tribunalului, care are căderea să desființeze din oficiii urmărirea făcută în disprețul formelor regulatâre a afiptelor și publicaţiunilor, ete. Deslegarea acâsta e de sigur mai drâptă de cât cea "de sus, consfinţită de Curtea de casaţie. 

  

1) Art. 746 genevez, corespundător cu art, nostru 736 procedura civilă, hotă- rasce că. nulitatea se pâte pronunţa din/oficiă, în cas de lipsă a părței, Art. nostru 736 înţelege lucrul tot ast-fel, cu tâte că încurcând lucrul vorbesce metafisicesce de materie de ordine publică, De - - A
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Sa Casaţiunea s. II No. 114 din 11 Noembre. 1888, hotăirăsce î în n adevăr. 
că datornicul urmărit; care ştie că afiptele sunt vici6se, trebue să rămâe 
dinaintea: tribunalului mut ca Papugeno,. să tărăgăneze lucrul, să se .tân- --- 
guiască abia la Curtea de casaţiune,” să facă un ocol mare în dauna 
creditului lonciar. Ce. pâte să dorescă mai mult un datornic de rea 
credinţă ? 
- Teoria acâzta merge aşa dar de- -adreptul în contra scopului art, 

64 citat. şi e prin urmare falsă și netrebnică. Art. 64 citat, t6iă lumea 
o recun6sce, are de bună semă drept scop de a preîntâmpina oposiţiu- 
nile tărăgânitâre şi de rea credință, iar recursul in casațiune omisso 
medio ar tărăgăna de sigur urmărirea |. - 

lată dar pe depin dovedit că deslegarea de mai sus dată de Curtea 
de casaţiune contragqice şi principiele dreptului şi Scopul legei. Ce dar 
trebue să hotărâm ? Nu ne rămâne, la urma urmti, cum am mai spus'o . 

“cu -un- alt prilej, de cât să pornim, ca să câştigăm un punct de 
iazăm mai sigur, de la art. 36 corăspundător îrancez, 'pe care 'legui- 
torul. nostru nu l-a înţeles bine, articol care sună ust-fel : 
«Les dires et observations doivent &tre consignts sur le cahier des 
charges, huit jours au moins avant celui: de-la vânte, 

«Le tribunal. statue sommairement et en dernier ressort, sans wil 
puisse en resuiler aucun retard de Vadjudication». 

Omul trage la tepă şi apa la matcă.- Ne-am obicinuit să imităm 
legile îranceze. Inapoi prin urmare la izvorul “articolului 64 citat. Art, 
36 francez însă corespundător. cu art 64 citat, exclude, după cum am 
vădut mai sus, oposiţiunile și procedura ordinără, dar ingădue plângerile 
la “tribunal şi prescrie judecata lor sumară. 

““"Trebue, aşa dar, să înlăturăm ca absolut netemeinică! părerea, care 
„dice că nu se pâte iace. nici o plângere la tribunal. Contrariul e adevărat. 
De aceea și vedem că însăși Inalta Curte, prin hotărârea ei No. 9 din 
30 Aprilie 1898, data în secţiuni-unite, pe care 'am publicat-o astă-di şi 
am însoţit-o cu acestă adnotaţiune, îşi ia în fine de semă şi hotărasce : 

«Considerând că :reese din comparaţiunea art. 60 şi 64 din legea ” 
.“Creditului funciar român cu art. 27 şi 36 din legea Creditului funciar. . 
francez, că de și plata sumelor. exigibile. nu se pote opri prin oposiţiuni 
din partea. "debitorilor, totuşi părțile interesate - ai dreptul de a face”: 
observaţiunile lor şi tribunalul. urmeză să statueze în mod: Sumar ; 

«Considerând câ, dacă sar admite interpretarea de a se putea invoca 
direct la Curtea de cusaţie cestiuni cari nu s'aă invocat la tribunal, atunci 
Sar procede tocmai contra scopului ce “1 are legea prin citatul art; 64, 
căci in căs de casare, consecinţa ar îi să se reincepă procedura, ceea ce : 
ar da loc la .intârdierea pe care legea a voit s'o inlăture 1)». 

Ori-cum, neindoios este totuși că art. 64 cit., așa înțeles, şi nu” 
“putem să” tălmăcim alt-iel, nu se aplică, de cât neînțelegerilor ce nasc 

- 

1) In articolul meii din Dreptul No. 18 de la 1 Maitie 1698, pag. 157, m'am 
“rostit în 'acâstă privinţă usi-fel: «In adevăr, dacă s'ar alrbui art, GA citat, înțelesul că 
Oposiţiumle, opnle fiind absolut la tribunal, se pot ridica. de-adreptui la casațiune, 
urmarea neapărată ar fi că, în loc să vestim călcările de formă tribunalului. ne-am da 
-arama pe faţă în casaţiune, şi am înv&lui ast-fel procedura în dauna creditului public», 

*
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cu prilejul afiptelor şi publicațiunilor „saii- operațiunilor relative. la. 

vîndarea imobilului, iar nici cum oposiţiunilor avond de obiect reven- 

dicarea nemișcătorului urmărit sai existența chiar a îpolecei ete.1). 

- Inalta Curte merge deci, credem noi, prea departe, când dice, că 

art. 64 din legea Creditului funciar român a consfințit principiul că mij- 

Jâcele de casure de ordine publică neatârnate de cestiuni de iapt se pot 

invoca de-a dreptul în casaţiune, căci este vădit lucru, din contră, că- 

principiul icesta se aplică nulităţilor de fond, iar nici cum nulităţilor de 

" formă ui actelor de urmărire, cari sunt cârmuite de o regulă cu totul 

deosebită. . o „o 
Formalităţile afiptelor şi publicaţiunelor intereseză de sigur ordinea 

publică, căci sunt prescrise sub pedepsă de nulitate (art. 512 proc, civilă) 
şi se pot invoca de t6te părţile interesate 2). Utin6ză însă re de aici 

că” nulitatea afiptelor şi publicaţiunilor se p6te propune pentru: întâia 6ră - 
în casaţiune ? Fară îndoială că nu. Jurisprudenţa. face, din contră, deose- 
birea următâre: - aa LL . 

Incunosciinţatu-s'a un exemplar după publicaţiune datornicului ur- 
mărit (art. 509 proc; civ.) ? Dânsul, însciinţat -ast-iel, nu se pote plânge 
pentru întâia ră în casaţiune dacă ma făcut oposiţiune la tribunal. Nu 
Sa lăcut.o asemenea '.încunosciinţare? Datornicul ne citat la tribunal 
'volnic e să lucă de-adreptul recurs în casaţiune 3). - 

“Afiptele sati publicuţiunile se trimet, în adevâr, datornicului. urmărit 
tocmai pentru a-l pune în întârdiere de a se apăra dinaintea tribunalului 
dacă cere casul. Nulitatea afiptelor prin urmare, de şi e de ordine publică 
şi se pâle.invoca de t6te părţile interesate, e totuşi acoperită pentru * 
datornicul urmărit, dacă a primit afiptele şi n'a reclamat la tribunal, . 

Nulităţile truse din omisiunea lucrărilor ce sunt a șe îndeplini dir. 
„oficiă se pot pune înainte, o recun6scem, pentru întâia 6ră în casaţiune î) | 
"dar fireşte numai de datornicul urmărit căruia nu î sati încunosciințat 

ajiptele. saii de creditorii ipotecari omişi, dacă nu sa lăcut din oficză, 
lista inscripţiunilor şi tabloul de ordine (art. 570 şi 573 proc. civila5), 

| Deosebirea între mijlocele de ordine privată și mijlâcele de ordine” 
publică neatârnate de cestiuni de fapt, nu are așa dar ce căuta, când e : 

„vorba de afiplele şi operaţiunile urimărirei îmobiliare (art. 64 din legea 
Creditului tunciar), caci vădit lucru este din contră că nulitatea afiptelor 
şi publicaţiunilor nu se pote invoca în casaţiune, dacă nu s'a propus -. n dacă, “e la tribunal. 7 , | 

___ Ialta Curte înţelege prin urmare a dice fără îndoială că nulităţile. 
de fond neatârnate de cestiuni de -fapt.se pot invoca pentru întâia 6ră. 
in Casaţiune, precum de exemplu nulitatea adjudecărei unui nemișcător 

a x 

  

1) Incidentele acestea rămân sub imperiul dreptului comun (art, 525 proc. civilă, 
V. Jossenu, Trail€ du credit foncier, t. |., pag. 478, No. 420, IE | 

_2) Nulitatea acesta, în adevăr, se pâte invoca nu numa! de datornicul urmărit, 
dar și e creditori! înscrişi, de terţiul detentor, : ” 

3) Jurisprudenţa Curţei de casațiune e nestrămutată în acestă privință. V. Cas 
secț.-unite din 25 Aprilie 1874 şi din 15 Februarie 1879, i . Ş _4) Cas. II, No. 43 din 4 Mai 1£84, (Bulet., pag. 439). e 5) V. articolul mei în Dreptul No. 24 din: 1897, pag. 190 urm. 

7



  

_ URMĂRIRE SILITĂ MOBILIARĂ 181: 

rural asupra unui strein: (art. 7 $ V din Constituţiune), dacă e netăgăduit 

în fapt că adjudecatarul e strein!). - De 

Intrun cuvânt, pe când art. 36 îrancez prevede judecata stmară 

a oposiţiunilor, ari.. nostru 64 din contră, opresce oposiţiunile, dar înțe- 

lege că urmărirea se p6te anula din oficiă pentru vicii de lormă, datâre . 

fiind -părţile să aducă la -cunoscinţa tribunalului nuhtaţile de iormă, cari - 

- de altfel rămân acoperite 2). SN " 

Art. 64 cit., așa tălmăcit, ţine casă bună cu dreptul comun (art. 

152 combinat cu art. 736 alin. 2 procedura civilă), care - hotărăsce că, 

lipsind părţile, nulitatea se pote pronunţa din oficiă (art. 746. genevez), 

preintâmpină oposiţiunile de rea credinţă, şi respectă “dreptul de apărare, 

învoind părţilor să se plângă la tribunal. (Dreptul, 1898). - 

  

Urmărire silită mobiliară, — Contestaţiune. — Tabloi de ordinea creditorilor, — 

Dacă există drept de oposiţiune, — Art. 151 procedura civilă. — Neaplicare, 

(Cas. s. u. 30 Aprilie 188). | ! - ă 
Y 

“In materie de contestaţiune la tabloul de ordinea creditorilor, nu 

există drept de oposiţiune şi prin urmare nu este loc a se aplica art. 

151 procedura civilă, = , 7 

- Curtea, deliberând: ” : - - 

Asupra incidentului. rămas în divergență: - - i Ă 

«Dacă în materie de contestaţiune la tabloui de ordinea creditorilor este saă nu 

drept de oposiţiune şi prin urmare dacă este sai nu loc la aplicaţiunea art. 151 din 

- . procedura civilă. pf a | _ - „o 

Considerând că legea de procedură civilă, prin art, 399 şi urm, creiază, în 

ceea=-ce' privesce contestațiunile de orl:ce natură şi prin urmare şi contestaţiunile ridi- 

cate în .contra tabloului de colocare al ordinei creditorilor, o procedură specială şi excep- 

ţională, derogând de la dreptul comun; | o 

Că prin art. 402 din aceiaşi procedură, arată numai o singură cale de refor- 

mare :" apelul, al cărut termen îl reduce la o lună, iar prin art, 453, acest termen, în 

"ceea-ce privesce contestaţiunile la tabloul de ordinea creditorilor, este şi mal redus, 

- fiind numai de 15 dile, şi fără să stabilescă în aceste casutri vre-o distincţiune între 

- hotărârile date în lipsă şi cele pronunţate contradicturiă ; . | 

. Că de aci resullă că legiuitorul n'a admis dreptul de oposiţiune pentru' hotă- 

rârile date în lipsă în asemenea materie ; Ă : 

" Considerând că acestă 'disposițiune îşi are raţiunea în urgenţa cu care legiui- 

torul a voit să se judece contestaţiunile -acestea: | , _ 

Că dacă legiuitorul, preocupat de -acâstă idee de a nu prelungi o procedură 

care trebue să fie. sumară şi repede, n'a admis dreptul de oposiţiune înaintea instan- 

ţelor.de fond pentru partea judecată în lipsă în atari contestațiuni, apol aceiași rațiune, . 

celeritatea, care trebue să domine. în acâstă materie, există şi pentru Curtea de casaţiune; 

7 — - “ 

„- 1) Teoria că «mijlâcele de casare de ordine privată, cât şi cele de ordine publică - 

dependinte de cestiuni de apt. nu pot fi invocate dinaintea Curţel de casațiune, dacă 

" . vecurentul nu le-a invocat dinaintea tribunalului», e de sigur elementară şi prin sine 

însăşi învederată, dar e absalut streină art. 61 din legea Creditului fouciar. Inalta 

Curte însă împleticesce acestă teorie cu art. 64 citat, aceea ce este: o greşală vădită, 

De aci poliloghia, confusiunea de idei, terminologia slângace a hotărâre!, pe care am 

însoţit'o adi cu adnotaţiunea nâsiră. “ - o 

2) Art. nostru 64 cit. se aproprie ast-fel de -art. 36 corespunqător francez. În 

adevăr, ari. 64 nu pâte avea aidoma acelaş înțeles ca art, 36 francez, Cuvântul e simplu. 

Art, 36 francez vorbesce de o judecată sumară, în deosebire de judecata ordinară: a 

dreptului comun. Deosebirea acesta însă între causele sumare şi cele ordinare e streină 
legei nâstre. T6tă procedura nosiră e sumară. , -
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Considerând că, de şi prin art. 73 din legea organică a Curtel de casațiune se 
prevede că atunci când partea prigonitâre a fost judecată, în lipsă. este în drept a 
face oposiţiune, însă art. 741 din procedura; civilă, care este posteridră lege organice 
a Curţei de casaţiune, hotărasce că disposiţiunile legei Curţei de casaţiune contrarii 
isposiţiunilor acestui codice, rămân abrogate; - - . NE - 

disp Cadar, în speța de față. fiind vorba de o contestaţiune la tabloul de colocare 
„ al ordine! creditorilor, nu există drept de oposiţiune şi deci nu este loc a se. aplica 

art. 151 din procedura civilă, - _ . | , SI 
Pentru aceste motive, în unire cu conclusiunile d-lui procuror, decide că în 

materie de contestaţiune la tabloul de ordinea creditorilor nu există drept. de oposi- 
ţiune, şi prin urmare nu.oste loc a se aplica art. 151 procedura civilă... 

Adnotațiune. — Hotărârea Curţei de casaţiune - dată în lipsă în 
materie de urmărire silită mobiliară, şi în- deosebi în. materio de con- 
testaţiune a tabloului de ordine (art. 450 pr, civ.), e sai nu primitore 
de opoziţiune ? Inalta Curte răspunde (V..supra): . .. 

„«<Considerând că, de şi prin art. 73. din legea organică a Curţei de 
casaţiune se prevede că atunci când partea prigonitâre a ' îost judecată 
în lipsă, este. în drept a face oposiţiune, însă art. 741 din proc. civilă, 
care este posteridră legei organice a Curţei de casaţiune, hotăresce că 
disposiţiunile legei Curţei de casaţiune contrarii disposiţiunilor acestui 
codice, rsmân abrogate»: N o i 

Art. 73 din legea organică a Curţei de casaţiune, este: el aşa dar 
întrebăm. în adevăr, contrar regulelor așezate în codul de procedură, 
civilă ? Nu găsim, r&spundem, nici o umbră de antagonism între art. 73 cit. și sistemul procedurei civile, 

„ Procedura. civilă, în adevăr, nu pomenesce măcar recursul în casa- țiune în materie de execuţiune mobiliară, iar art. 73 cit. prevede, adevărul căutând, dreptul de oposiţiune în -materie 'de judecată, iar nici cum „calea oposiţiunei în materie. de execuțiune. Să | „- 
Problemul nostru, aşa dar, nu e teztual deslegat nici de codul de procedură civilă, nici de legea organică a Curţei de casaţiune, Urmeză însă re de aici că, proceiura de execuțiune îiind mută, trebue să recur-. “gem” la procedura de judecată, care consiințesce în general dreptul de oposiţiune ? e IE _ : aa - | Nu o credem.: Procedura de execuţiune e, din contră, de la înce- «put până la stirşit, prin spiritul, esenţa, scopul. ei, cu: desăvârşire deo- sebită de procedura de judecată. Inalta. Curte se pune prin urmare pe tărâmul cel adevărăt, când dice: n a „__ «Considerând că legea de procedură civilă, prin art. 399 Şi urm creiază, în ceea, ce -privesce contestaţiunile de ori-ce natură și prin urmare ȘI conlestaţiunile ridicate în contra tabloului 'de colocare al ordinei cre- ditorilor, o procedură specială și excepţională, derogând de la dreptul - Comun ; A Rt a Pa „ «Că prin art. 402 se arată o. singură cale de reformare : apelul (V. şi aut. 453); ! IN i „_. «Că de aci” resultă că legiaitorul n'a admis dreptul de oposiţiune pentru hotărârile_date în lipsă în asemenea “materie ; . ă ” «Considerând că acesta disposiţiune își are ratiunea în urgenfa cu . care legiuitorul a voit să se judece contestaţiunile acestea ; -. «Că, dacă legiuitorul, preocupat de acestă idee de 2 nu prelungi 

,
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procedura care trebuie să fie sumară şi repede, na admis dreptul de 
oposiţiune înaintea instanţelor de fond pentru partea judecată în lipsă, “ 

apoi aceiaşi rațiune, celerilatea, care trebue să domine în acestă na- 
lerie, există şi pentru Curtea de. casațiune», | e 

Va să qică, când -este vorba de execuțiune, care nu suleră.- firesca 
nici cea mai mică întârdiere, trebue să lăsăm la o parte t6te regulele proce- 
durei de judecală, care are, din'contră, un mers încet, zăbavnie, coditor. 

Prea bine. Cs vedem însă? Nu numai dreptul de oposiţiune, dar 
mică dreptul de: recurs în casaţiune în materie de execuţiune mobi- 

liară nu e de loc prevădut în procedura de ezecuţiune. Nu există dar : 

nici calea recursului în casaţiune? -. i | 
- Principiul celerităţei ne-ar sili, îără îndoială, să înlăturăm și recursul 

în' casaţiune în.materie de execuţiune mobiliară, căci dacă urgenţa nu 

“se împacă cu oposiţiunea în termen de S8 dile, cum să se potrivescă ea. 
cu recursul în casaţiune în termen de 3 luni? 

Nu trece însă de bine de r&ă, prin gândul nimănui să ştârgă însuși 

recursul in casaţiune în-acestă materie. Jarisprudenţa n6stră hotărâsce,. 

din contră, că-cu tot art 741, pr. civ., însuși dreptul de recurs în casa- 

ţiune a r&mas în pici6re în imaterie de execuţiune mobiliară 1), . 

Ori cum însă și ori cât de contragicătâre ar îi teoria jurisprudenţei, 
neîndoios este totişi că Inalta Curte are mare dreptate să dică, că nu 

putem să recurgem la procedura de “judecatii, ca să umplem golurile 

“lăsate de procedura de execațiune. - e 

Kohler, vestitul” proiesor de la facultatea de drept din Berlin, inţeleg 

lucrul tot ast-iel. Execuţiunea, dice el, nu e o urmare a judecătei, ci un 

raport. de drept cu totul neatârnat de judecată, aceea ce reese, între 

altele, de acolo că execuţiunea pâte avea loc şi fără o judecată premer- 

gătore, în . virtutea unui litlu exweruloriă sai în puterea unei îpolecă 

(V. art. 871 lit. d, proc. civ. română 2). 
Cum dar să recurgem la procedura. de judecală ca să complectăm- 

“procedura, de execuțiune, când vădit'lucru este, dia contră, că. principiul 

4 
procedurei de judecată e de la un capăt la cel-balt cu desăvârşire deosebit . 

de ideea procedurei de execuţiune ? 

Procădura de judecată, în adevăr, aro a face cu .probleme nedes- 

legate încă, iar procedura dă execuțiune cu o stare de lucruri limpedită, 

netezită, hotărâtă, lucru pentru care judecata reclamă o cercetare con- 

* drudictorie, pe câăd execuţiunea se îace după natura lucrurilor chiar 
îără o prealabilă ascultare.a părţilor. 

De aceea şi vedem, că după părerea tuturor, următârele regule ale 

procedurei de judecată n'aii. ce-căuta în procedura de execuţiune. Mortea 

datornicului nu suspendă - execuţiunea (V. art. 397 pr. civ. română). 

-“ Peremţiunea instanţei apoi nu se aplică in materie de execuţiune silită, ete.3). 

. -1) Ba, s'a hotărât chiar că adjudecarea e supusă recursului în casaţiune,. cu 

“tâte că adjudecatarul a plătit prețul şi a luat de bună-credință lucrul adjudecat în 
stăpânire. V. articolul mei din Dreptul No. 80 din 1897, pag. 663, Aa 

a 2) Kohler, «Der Process als Rechisverhiltniss»; 1888, $ 30, pag. 113 urm, şi 
...- 83 36, 37, pag. 129 urm. - i . a : 

. 3) Gas. română, s. Î. No. 197 din 1 lunie 1894 (Bulet, pag. 641 urm.)..In acelaş 

înțeles casaţiunea italiană din Roma, 18 Ianuarie 1887, Mon. delle Leggi. 1887, paz. 

181, app. Roller, op. cit. E E ÎN . E | .
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Inalta Curte, după cum am vădut mai sus, adaogă că, așa fiind, 
trebue să excludem şi dreptul de -oposiţiune în materie de execuţiune. In 
acelaş înțeles s'a rostit şi casaţiunea, secţiunei-unite No. 26 din 5 lunie 
1897, insă fără arătare. de motive :) (Dreptul, 1898), 

  

, 

Concursul mai multor urmăriri asupra aceluiaşi imobil. — Art. 523 gi 5214 proc, 
civ. — Creditor urmăritor. — Retragerea, urmărirei,. — Inceperea strigărilor | 

" după cererea creditorului intervenient. — Art.. 534-şi 539 proc. civ. — 
Urmăriri conexate.— Procedură îndeplinită după legea creditului fonciar. — 
Vîndare după cererea unul creditor particular. — Regulele de drept comun 
în materie de urmărire. — Motive propuse pentru prima ră în casa- 
"ţiune. (Cas. Il, 23 lunie 1£98). - 

-1. După art. 523, proc. civ,, în cas de concurs de mai multe urmă- 
riri asupra aceluiâși imobil, tâte cererile urmând 'a 5e întruni pentru ca 
să se iacă o singură urmărire pentru toţi, tribunalul de urmărire pâte, 
după împrejurari, să aprecieze. dacă trebue să procedă la vindare, sui 
dacă, pronunţând conexarea urmăririlor, trebue să fixeze un alt termen, 
îără ca acâstă măsură să constitue un motiv. de casare. 
„2. Procedarea tribunalului de" urmărire este conformă cu legea când 
începe strigările după stăruința creditorului intervient, de și' creditorul 
urmăritor declară că'şi retrage. urmărirea. | 

- 3. Debitorul urmărit nu se pâte plânge că s'a violat principiile de 
drept comun în materie de urmărire silită, când el însuși a cerut conec- 
sarea urmărirei unui creditor particular cu urmărirea exercitată de Cre- 

-ditul onciar după legea sa specială. De-altmintrelea, formele prescrise 
pentru procedura silită anteridră licitaţiuasi nu se deosibese în esenţă 
după legea comună sati după legea specială a Creditului funciar. 

4. Motivele întemeiate pe faptul că s'a cerut dela concureţi alte 
garanţii de cât acelea prevădute în legea Creditului, inlăturându-se ast-fel 
concurenţa; pe violarea art.-63 din legea. creditului, de 6re-ce din dosar 
mu se constată existența unui concept: de alipte:și pe violarea art. 508. 
proc. civ., întru cât în afiptele creditului nu se coprind sarcinele co erai 

„ asupra imobilului, “aceste motive, “nefiind de ordine publică; nu pot îi 
invocate pentru prima 6ră în casaţiune. i 

Curtea, deliberâna, 
Asupra molivului 1 de casare: . - E . Do <Violarea art. 539 din procedura civilă combinat cu art. 523, 507 şi 512'şi a 

  

„„„__ 1) Art, 151 procedura civilă nu.se aplică prin urmare în materie de execuţiune silită, Mijlocul acesta însă nu e de 6rding publică şi nu se pâte invoca pentru întâia “ora in casaţiune (Crepon, „Cour de cassation“, 11, No, 1518). Crepon învaţă chiar că însăşi. formalităţile prescrise sub pedâpsă de nulitate în materie de urmărire imobiliară, de şi au de scop de a închezăşui cât se p6te mat mult interesul creditului ipotecar adică un interes de ordine publică, nu aă totuşi un caracter de ordine publică (Crâpon, op. cit, Îl, No. 1538). Er bine, dup&'acâstă, părere, art. 64 al “lege! creditului nostru - -funciar pune fără îndoială înainte numai 2% înteres de ordine privată. Inalta Curte deosibesce totuşi greşit tocmal faţă cu art, 64 cit. nulităţile de ordine publică şi nulitățile de ordine privană, Jurisprudenţa n6stră declară ast-fel, în contradicere făţişă cu art. G4 cit, că trebue să facem oposițiune la tribunal, care dator este să statueze pe cale” - Sumară, uitâna că deos :birea între judecata sumară şi judecata ordinară- e străină Sistemului procedurei nâstre. | a - -
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principiilor de drept relative la conexare. Tribunalul, faţă cu cererea creditorului 

urmăritor (Credit, rural) de a se amâna vindarea, nu putea procede la efectuarea el. 

Jar faţă cu urmărirea creditorului larca asupra aceluiaşi imobil exercitată la tribunalul . 

Jifov,.al cărul dosar fusese trimis tribunalului Teleorman, - acest tribunal nu putea 

procede la vindare de cât după ce, prin încheere motivată, care lipsesce, ar fi pro- 

nunţat juncţiunea urmărire d-lul larea cu aceia a Creditului şi apol să fi fixat un alt 

„termen pentru ambele urmăriri; căci la tribunalul Teleorman, pentru. diua vinqărei de 

20 Noembrie, nu eram citați de cât în urmărirea Creditului rural care a cerut amânarea, 
<Cu atât mal mult acestă soluţiune se impunea tribunalului cu cât creditorul 

larea făcând la 18 Noembrie o intervenție, prin acâsta se lepăda de calitatea de parte 

- principală. urmăritâre, care este incompatbiiă cu aceea. de parte intervenientă. -. . - 

«Apoi textul art. 523 din procedura civilă prevădend întrunirea tutulor urmă- 

„irilor. adaogă :: <pentru a se face o singură urmărire pentru toţi», ceea ce cuprinde 

ideia une! amânări, căci ar fi dis: «spre a se face o singură vindare»>, dacă nu se 

amâna şi star fi vîndut în acea di». DE aa | 

- Având în vedere ordonanța de adjudecare supusă recursului, din care resultă 

că moşia Ulmeni, proprietatea lui I6n 'C,: Sutzu, fiind urmărită de Prima societate de 

- Credit fonciar român din Bucuresel, căreia acea moşie "1 era ipotecată, pentru diferite 

rate de anuităţi datorite şi neplătite, tribunalul Teleorman, după mal multe amânări, 

în qiua de 4 Aprilie 1897, după cererea Societăţel creditulul a redeschis dosarul vîn- 

qărei şi a fixat qiua vindărel la 23 Septembrie 1897 ; că la 16 Septembrie Dim. 0. 

larea, creditor ipotecar ăl.lui-I6n Q. Sutzu, tace cerere de intervenţie conform art. 247 

urmi şi 531 din_procedura civilă, cerând comunicarea acestei intervenţiuni părţilor şi 

citarea pentru. diua de 23 Septembre când e. fixată vînqarea moşie! după cererea Cre- 

dilulur, declarând în acelaş timp intervenientul că "si însuşesce urmărirea făcută de 

Credit; că la 23 Septembre, qua fixată pentru vindare şi cercetarea şi judecarea inter- 

venţieI creditorulul larea, avocatul Creditulul declarând că stăruie în vindare, creditorul . 

- Iarca dise că față cu afirmațiunea Creditului-îşt retrage cererea de intervenţie, iar 'tri- 

bunalul luând act de acestă declaraţie a creditorulul arca, a. dispus procedarea la 

- vindare, când avocatul Creditului, în urma unel depeşe primite de la Credit, ceru amâ- 

narea, şi tribunalul prin jurnalul No. 4984 amână vindarea la 20 Noembrie 1897; la 

18 Noembrie 1897 face cerere de intervenţie, care.sa fixat a se judeca tot la 20. 

- Noembre, pentru când sa primit şi de la tribunalul tifov-secţ. notariat dosarul relativ 

| la urmărirea începută !a acest tribunal conform cererei Jul Iarca, care după contractul 

: de împrumut putea urmări la acel tribunal, şi care tribunal la 17 Noembre 1897, în 

i urma cererei debitorului urmărit, pe temeiul art. 523 din procedura civilă, de a se 

- întruni urmăririle pendente la diferite tribunale, pentru a se [ace una singură pentru 

! toți creditorit, cerere la care D. Vultureseu, ca. avocat al creditornlul arca, de şi era în 

| acelaşi timp şi.advocat al Creditului fonciar cu însărcinarea de a urmări la Teleorman 

"se opune, cerând a se procede la vindare, iar tribunalul admite cererea şi dispune 

întrunirea vindăre! cerută de creditorui Iara cu vîndarea de la tribunalul Teleorman 

a societăţer Creditului; că în diua de 20 -Noembre, tribunalul Teleorman ia în cerce- 

tare urmărirea Creditului începută la acel tribunal şi cererea da intervenţie, şi constată 

că părţile au fost cilate ; şi tribunalul Ilfov, după cererea debitorului Sutzu, a întrunit 

vindarea cerută, de Iarca la acest tribunal cu aceea ce-urmEză a'se face la tribunalul 

- "Teleorman, şi tribunalul conex6ză ambele vindări; că în urmă, avocatul Creditulu! ceru 

amânarea vinărei, iar dacă vindarea sar face dup6 cererea creditorului larca,: fix6ză 

suma de sa care trebue să încâpă licitaţia, însă creditorul arca cerând vindarea, tri- 

bunatul, după ce respinge mal raulte incidente ridicate de debitorul suizu, procedând 

“La vîndare, a adjudecat provisoriă asupra creditorului Iarca moşia urmărită ; 

“ Considerând că resolvirea motivului | depinde de cestiunea dacă mai mulți cre- 

„ditorI urmărind acelaş imobil, se pâte, întrunindu-se urmăririle, să se procâdă la vîn- 

qare, sai trebue, pronunţându-se conexarea, a se fixa un alt termen pentru ambele 

urmăriri; . . i , , - 

" Considerând că art. 523 din procedura civilă prevede că dacă mai multi cre- 

- ditori urmăresc acelaş imobil, tâte cererile lor se vor întruni ca să se facă o singură 

--- urmărire pentru” toţi, fără ca acest articol să prevadă că în asemenea cas tribunalul 

_e ţinut să amâne vindarea cerută de 'un creditor ma! diligent; -. ——— - 

" Că în sistemul contrariă s'ar putea ca vindarea unul imobil urmărit numai prin 

„simpla cerere de urmărire a unul.noă creditor, 'ceea-ce nu e conform art. 523, că cel , 

mult se pâte gice că tribunalul pote, după împrejurări, aprecia dacă trebue saă nu să. 
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amâne o vindare, când, se conex6ză mal multe urmăriri, fără ca măsura tribunalulur 
sti otiv da casare; | - - LL 

să n speţă tribunalul conexână în diua de 20 Noembre ambele urmăriri şi 
apol procedând la vingare,. bine a procedat, de și Creditul fonciar a cerut amânarea 
vindăre!, de 6re-ce creditorul intervenient s'a opus la amânare şi în ori-ce cas tribu- 
nalul avea a efectua vindarea; . , 

"Considerând că este neexact că încheerea motivată nu s'a făcut de tribunal pentru 
conexarea urmăririlor, precum asemenea neexact este că debitorul Sutzu n'a fost cita 
în urmărirea creditorului intervenient; - _ -, _ 

Că de aceia: motivul e neintemeiat şi are a fi respins.. - 
Asupra motivului ŢI de casare: - , 

- «Violarea art. 539 procedura civilă, combinat cu art. 534 şi exces de putere, . 
<Tribunalul, faţă de cererea creditorului urmăritor, creditul rural, de a se.amâna 

vîndarea, nu putea începe licitațiunea, nicr efectua vindarea în qiua de 20 Noembrie, 
Câ! despre intervenţia d-lui larca, făcută la 18 Noembrie, în ajunul vindărel, acea _ 
intervenţie nu putea sluji de temei vindărer sărorşite la 20 Noembrie, find-că niel 
tribunalul nu pretinde că s'a bizuit pe dânsa, şi creditorul Iarca a declarat că o re- 
trage, iar tribunalul a luat act de acestă retragere. lar dacă creditorul larea nu'şi 
retrăgea intervenţia, ea trebuia înlăturată ca tardivă prin analogie cu cele prevădute 
în art. 525 şi 530 proc, civilă». . . . ” . Considerând că din ordonanța supusă recursulu! se constată de tribunalul Teleor- 
man că în qiua de 20 Noembrie 1897, D. Vulturescu, ca advocat al Creditulul fonciar, 
cere amânarea vîndăre!, dar adaogă că dacă vindarea s'ar face după cererea credi- 
torului larca, d-sa va cere ca licitaţia să încâpă de la suma de 601.830 lei 03 banI ; 
că -în acea di conexându-se ambele urmăriri, creditorul larca persistă în vindare;: 

. „Că ast-fel fiind, tribunalul nu putea face de câta proceda la vindarea silită, 
căci: după aut. 534 proc. civilă, adjudecarea se amână când se cere de creditorul ur- „. mărilor, fără opunere din partea creditorilor ce ai intervenit, iar după art, 539 stri- gările se încep când unul numai din creditori declară că voesce a se fade adjudicarea ; „-. Că procedarea tribunalului fiind conform lege!, nu s'aă violat citatele articole şi ast-fel şi acest moliv e neîntemeiat. L-a , 

Asupra motivului III de casare: o o - 
« Violarea principiilor ae drept, că privilegiile sunt de drept strict și nu se pot aplica. de cât pentru aceia în favârea cărora a fost făcute, 
«In ipotesa în care'tribunalul ar fi întrunit legal urmărirea lui Iarca, exercitată la Ilfov cu urmărirea Creditului rural, el încă nu pulea procede la vindare de cât prin indeplinirea formelor din procedura civilă, şi nici viaqarea, precut şi liberarea ordo- nanţel şi cele-lalte. acte şi forme nu le putea efectua de cât după disposiunile drep- tului comun». . : . - E Da: . . 
Considerând că urmărirea silită sta săvârşit la tribunalul Teleorman, cu înde- "plinirea formelor prevădute de legea Creditului funciar; că prin conexarea 'urmărirel aceleia cu urmărirea creditorului larea, care s'a săvârşit la tribunalul Iifov după dreptul comun, formele cari aveai a fi observate peniru săvârşirea vinqărel erati: acelea ale : legel speciale, după care se începuse urmărirea la tribunalul Teleorman; : , Considerând că, în speță, debitorul Sutzu nu p6le susține că s'a „violat princi- - Piul amintit în motiv, fiind-că s'ar fi săverşit formele.de urmărire conform  legei: spe- - ciale, de Gre-ce el e care a cerut conexarea urmărirei de la tribunalul Ilfov la tribu- nalul Teleorman, unde scia că se începuse a: se săvârşi vindarea silită conform legef „„ speciale, apol interesul: ce el "l-ar avea de a se procede conform dreptului comun, din .. Causa exerciţiulul dreptului de oposiţie mărginit prin legea specială, coniorm art, G4: legea Creditulul funciar, n'a fost jignit, de cre-ce l'a exercitat; că, de-altmintrelea, for-' mele prescrise pentru procedura silită anteridră licitaţiei, nu se deosibeat în esenţă după legea tomună saă «după legea specială; că de aceea şi acest moliv are a fi res- pins ca neîntemeiat. a i Ă , - Asupra motivelor IV, V şi VI de casare: . : IE _ Ă | „_IY. «Chiar în ipotesa că tribunalul-ar fi patut procede la vinqare după legea Creditului, încă S'ai violat disele texte de lege, prin faptul că s'a cerut de .la con- curenți alte garanţii de cât acelea prevădute în legea Creditului, şi prin acesta s'a înlă- “turat concurența». ” i o " _Y. <Violarea art, 63 din lege / a Creditului rural, de Gre-ce din dosar nu se con. | stată existența unul concept de afipt e. prevădute de acest articol, şi prin urmare nu se
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putea constata dacă afiptele conţineaă menţiune de acest articol, şi în special nu se 
pâte constata dacă în afiptul destinat a fi lipit la primărie se coprindeaă menţiunile 
prevtdute în ultimul alineat al art. 63», 

VI. «Violarea art. 508 proc. civ., întru cât în afiptele Creditului nu se coprind 
sarcinele ce craă asupra imobilului, şi "acâstă lipsă era prevădută de nulitate de art, 
512 proc. civa, -.. 

Considerând că aceste motive, invocate numar la Curtea de casaţiune, nu sunt 
de ordine publică; că, de-altmintrelea, tribunalul constată îndeplinirea foriaelor conform 
legel speciale; 

Considerând că în ce privesce motivul al 4-lea că dacă prin caetul de sarcini! 
al Creditului fonciar se arată ce garanţii ar trebui concurentului să ofere conform legel 
speciale, acesta însă nu a.putut jigni pe recurent întru nimic, de Gre-ce nu se con- 
stată să se fi înlăturat . concurenţii cari să fi voit a lua parte la licitaţie conform. con- 
dițiilor dreptului comun ; că de aceea şi aceste molive aii a fi respinse. | 

_Pentru' aceste motive, respinge. 

. 

Concursul mai multor urmăriri imobiliare , Gaei. 523 şi 524 
, . Broo. civ.). 

Procedura nâstră civilă (art. 528) hotărăsce că, dacă mai mulţi 
creditori urmăresc acelaş imobil, tote cererile -lor se vor întruni ca să 
se îacă o singură urmărire pentru “toţi, uită însă din nenorocire să 
adaoge că în asemenea caz urmărirea va rămânea aceluia care cel 
Ginlâiii a făcut. să. se publice vîndarea (V. art. 555 genevez). 

- “Urmeză re de aici că sub legea nâstră, în deosebire de legea 
geneveză, urmăririle întrunite trebue să r&mâe deosebite, adică că nici 

„unul din urmăritori nu are precăderea, că, din. contră, toți ati dreptură 
egale; că lie-care pote să mârgă înainte -cu' urmărirea sa deosebită, cu 
cheltuelile sale deosebite? 

Art. 528 alin. II din procedura nâstră civilă răspunde spre. mirarea 
tutulor: «Toţi creditorii ce se.vor întruni la o urmărire, au un drept 
egal afară numai, ete.». Nici unul din. urmăritori prin urmare: nu are 
precăderea ; o urmărire trage în hăis, alta în cea; amândouă urmăririle sunt 
întrunite, dar întrunirea lor e.scâldată în două ape. 

Inţelegă” cine pâte. Art. 523 citat dice, întâiă şi. întâiă, că urmări- 
rile se vor întruni ca să se facă o singură urmărire pentru toți, ceea-ce 
însâmnă îără îndoială că unul din -urmăritori va avea precăderea, iae 
cel-Palt va trebui să părăsescă urmărirea sa deosebită, și se contragice 

„apoi, adăogând că toţi creditorii 'ai un drept egal! 

În adevăr, ideea de căpetenie a art. 523 cit. este de sigur că urmă- 
»_ririle se vor întruni ca să - se facă o singură urmărire -pentru toți, 
„aceea-ce presupune că unul din urmăritori va avea precăderea, și sare 

în ochi că s'ar. lace două urmăriri deosebite, în loc de una singură, dacă 
urmăritorii ar avea drepturi egale. 

“* 'Trebue aşa dar, ca să eşim din acestă încurcătură, să recurgem la 
scopul legei, iar art, 523 -cit. are îără îndoială drept scop de a simpli-.. 
fica procedura şi a micșora cheltuelile;; dar, dacă lit-care urmăritor- 
-ar râmânea volnic să facă cheltueli. deosebite, cari vor avea precăderea 
asupra preţului adjudicaţiunei (art. 574 proc. civ.), cum sar putea atinge 
“scopul acesta ? 

Reese, deosebit de acestă, nu numai din scopul, dar din însuși textul! 
art. 523 alin. II, că din greșală sa spus că toţi creditorii aii un drept 

ind
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egal. În adevăr, art. 528 alin. 11, sună ast-fel: «Toţi creditorii aii un drept 
egul, afară numai dacă titlul saii calitatea lor le acordă un alt drept de 

- prioritate saii preferință». E - ps 
Ei bine, art. nostru 523 alin. II, corespunde cu art. 550- genevez, 

care presupune că întâiul urmăritor. are precăderea şi hotărăsce că, la 
caz de concurenţă între două urmăriri publicate în aceiaşi di, precă- 
derea va îi acordată urmărirei făcută. pe temeiul fâtluluă celui mal 
vechii, ete. e a a 
“Dacă însă ast-iel după'art. nostru 523, alin. II, în cas de concurs 

între două urmăriri publicate în aceiaşi di, precăderea se cuvine urmă- 
rirei făcute în partea titlului celuă mai vechii, e vădit lucru că, urmă- 
ririle fiind făcute în dile deosăbite, după principiele generale chiar (qui 
prior tempore, potior jure), urmărirea rămâne celui d'intâi urmăritor :). 
"Art, nostru 523 citat orânduesce așa dar limpede şi lămurit: 1) 

că urimăririle se vor întruni; 2) că, la cas de concurs între două urmă- 
riri făcute în aceiași di, precăderea se cuvine urmărirei . făcute „pe baza 
titlului celui mai vechii, dar lasă nelămurit punctul al treilea, adică acela 

"de a se sci ce trebue să hotărâm când „urmăririle Sunt făcute în dile 
deosebite. * , i 

Odată însă hotărât, că urmăririle se vor întruni ca să se facăo 
singură - urmărire pentru toți (art. 523), cestiunea de a se sci care 
"anume din urmăririle făcute în dile deosebite va avea precăderea, nu 
pâte să îie îndoelnică, faţă cu principiul dreptutui comun : Qui prior 
tlempore, polior jure. | 

, Rămâne deci dar pe deplin dovedit că după legea n6siră, întocmai 
ca după legea geneveză, :urmărirea va rămânea în asemenea cas celui 
dintâi urmăritor, iar cei-Palți vor fi ţinuţi, de la notificarea ce li se va 
faca a afiptelor celei dintâi urmăriri, să. înceteze cu urmărirea lor, sub 

"pedâpsă2) de a rămânea personal răspundător de cheltueli (articolul 555 
__genevez), a 

Dacă însă după cele de mai sus .neindoios este că'nu exislă, la 
urma urmei, nici o deosebire în acâstă privinţă între legea n6stră și cea 
genevesă, nu este mai puţin adevărat că, art. 523 citat având o redac- 

„țiune așa de nenorocită 3) resultatul este că la noi de fapt urmăririle nu 
se” întrunesc. De | 

In adevăr, în realitatea lucrurilor, cu tot art. 523 cit., urmăririle . 
rămân deosebite, Și urmavea este. că, acelaş imobil fiind scos în. 
vindare -silită de doui creditori urmăritori, se adiudecă ast-fel de două 
ori la două persâne deosebite, şi se nasce prin urmare intrebarea, care 
din aceste adjudecări rivale are precăderea. a 
——— 

tefois "2 pieton eBene vez, Pr  pi de A pour îi Leca nâstră, aâaogă 10 . ! race ă la poursuite d'un second cr&ancier. saisis= sant dans les cas ci-aprâs: 1) Si la premiăre saisie est entachâe de nullit€ ; 2) si la seconde saisie ofire quelque avantage dans les designations et les conditions ; 3) sil Yy a collusion:entre le premier saisissant et le saisi>. (V. şi art. 722 fr), . 2) Ba, e vorba aici, adevărul căulând, nu atât de o pedâpsă, cât de o conse- quență a principiului : gui prior tempore, potior: jure. ăi 1130 3) «Procedura civilă» a d-lul 2. G. Săndulescu-Nănoienu, .(ediţiunea. II, pag. —1132). lasă lucrul încurcat şi se mărginesce a perifrasa art, 523 Şi 524 pr. civ.
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Casaţiunea secţ, II, No. 196 din 9 Oct. 1895 (Bulet. p. 1230 urm.) 
a hotărât că, dacă vindarea s'a făcut succesiv pe -numele a doui cum- 
“părători, ordonanța trebue.-să se hbereze pe numele aceluia care a depus - 
mai întâi şi în termen preţul adjudecaţiunei, de şi prima adjudecare s'a tăcut 
pe un preţ: mai mare1). e | 
“Intrunirea (juneţiunea) urmăririlor imobiliare este ea necesară, nea- " 
părată? Vădurăm. măi sus că cel dintâi urmăritor trebue să notilice 
celor-Palţi urmăritori afiptele celei dintâi urmăriri. Jurisprudența n6stră 
hotărâsce prin urmare, cu drept cuvânt, de și cam pe ghicite, că art. 523 
cit. nu se-pote aplica din oficiă, ci numai după cererea părţilor interesate 2). 

Este loc la aplicarea art. 523 cit. şi in cas de concurs între o 
urmărire îacută de un particular şi o vindare urmărită de creditul fonciar ? 
Trebui-va creditul îonciar, de la notificarea afiptelor celei dintâi urmaăriri 
ce "i-o. va îace intâiul urmăritor, să înceteze cu urmărirea sa? - 

Legea Îranceză 3) (Decret sur les socistâs. de crâdit ioncier du 28 
ivrier 1852, art. 37) îuce in acestă privinţă deosebirile următâre : . 

«Si, lors de la transcription du commandement, il existe -une saisie 
anterieure pratiqude ă la requâte d'un auire crâancier, la sociât€ de Crâdit 
foncier peut, jusqwau depot du cahier d'encheres et aprâs un simple acte: 

signili€ a Pavou6 poursuivant, faire procâder. ă la vente, dWapres. le mode 

indiqu6 dans les articles precâdente. i : 
«Si la transeription du commandement n'est requise: par la societ 

 quaprâs le depot du cahier d'encheres, celle-ci n'a plus que le- droit de. 

se faire subroger dans les poursuites du cr6ancier saisissant, conlormâ6- 

„ment ă Vart. 722 du code de procâdure civile. . . 

«Îl n'est accord, si la soci6le s'y oppose, aucune remise d'adjudication. 

<En cas de -nâgligence de la part de la socists, le creancier saissisant 

a le droit de reprendre ses poursuites» 4), . : 

Legea n6stră asupra Creditului îonciar nu coprinde însă o aseme-, 

„.nea disposiţiune. Ce dar trebue'să hotărâm ? Jurisprudenţa nostră ne 
4, 

“lasă nedomiriţi asupra acestui punct. În adevăr, singurul document jude- 

cătorese, care se ocupă de departe cu cestiunea nâstră,. este hotărârea 

“Curţei de casaţie secţia II No. S6 din 26 Iunie 1890, care se: rostesce 

ast-iel: . | e ae 

«Considerând că, dacă urmărirea s'a făcut (după juncţiune) prin . 

  

1) Curtea de apel din Bucuresci, din contră găsesce că precăderea se cuvine 
adjudicatarului,- care a transcris cel: dinlâ! ordonanța de adjudicare. (V. Dreptul, 

- No. 46 din 1887). Reese însă din cas. secţ I], din 265 Yebruarie 1888 (Bulet, p. 136), 

că adjudicările fiind hotărâri judecătoresc! nu suut supuse la transcripţiune. Dar re 
adevărat să fie că adjudicările sunt hotărâri judecătoresc ? .. , 

9) Oas. 11, No. 106 din 9 Octombre î8%5 (Bulet., p. 1230 urm). V. şi Chau- - 
veau-Carre <Procedure civile», vol. V? quest, 24ld-ter, p. 1027. V. însă în înţeles 

contrar Săndulescu-Nănoveanu, op. cit. pag. 1121. * - 

3) Ia liysă de o: asemenea lege, practica n6stră obligă pe particularul, care 
urmăresce un imobil ipotecat la Creditul fonciar, să facă o încunosciințare despre - 
acesta Creditului fonciar. Presupunem însă că Credilul fonciar, cu l6lă încunosciințarea 
ce i sta făcut, nu exercită -urmărirea sa privilegiată şi nu intervine în urmărirea cea- 
Valtă, în asemenea cas. sare în ochi! că Creditul fonciar nu e parte în causă. Inalta 

- Curte amână. totuşi, sans rime ni raison, cercetarea recursului, dacă nu s'a citat și 
Creditul lonciar. , , , - , , 

4). V. Josseau, <Trait6 du Credit foncier>, t. II, pag, 193 şi t. ], pag. 495 urm.
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aplicarea. regulelor de drept comun, iar nu conform disposiţiunilor legei 
Creditului fonciar, ori-ce obijecţiune în acestă privinţă numai Creditul 
îonciar, în lavârea căruia sai creat acele disposiţiuni, ar îi în drept să 
le ridice, iar nu şi debitorul urmărit 1). o A 

„Ba, hotărârea Curţei de casaţie secţ. II No. 189 din 23 lunie 1898, 
pe care o_publicăm adi, face o întrâgă liturghie cu bragă, şi, în loe să 

- lămurâscă că, urmăririle fiind întrunite, cei doi urmăritori nu pot avea 
drepturi egale, nefiind vorba de două urmăriri deosebite, lusă: lucrul 
încurcat şi aplică art. 534 din procedura civilă, care presupune existenţa | 
„unei singure urmăriri în care ai ntervenil şi alţi. creditori. 

Ciudat, lucru! Creditul fonciar. are, credem noi, după cursul firese 
al lucrurilor, interes să se apere în contra cererilor de amânare făcute 

„cu rea credință de cei-lalţi urmăritori, iar nu să reclame el însuşi amâ- 
narea adjudecărei şi să, pue ast-iel celor-Valţi creditori bețe în râu! 

Incă un cuvânt. Art. 523 cit, se ocupă cu cazul când mai mulți 
„creditori urmăresc deosebit unu și același imobil. Quid însă in ipotesa 
când doi creditori urmăresc deosebit două imobile deosebite ? Legea 
nostră sare peste art. 558 și 5592) din procedura geneveză, care rts- 
pund la ucestă întrebare, | 

Articulii 558 şi 569 din. procedura geneveză, p8 cari. legiuitorul 
nostru i-a atârnat în cui-ca nisce ieroglite neiînţelese, hotărăsc că, când 
mai mulți creditori urmăresc mai multe imobile deosebite, - tribunalul 
volnic este, după cererea urmăritului sai a creditorilor să orânduiască 
întrunirea urmăririlor, așa ca cel dWintâiii armăritor să continue urimări- reă sur le tout. - | | a 

«Cette jonction, lămuresce Belloţ, oitee !avantage d'une - 6conomie 
dans les îrais; il peut aussi y avoir de la convenance ă la -runion des 

- immeubles aux mâmes enchâres, pour en:tirer un meilleur profit, le bloc 
pouvant olicir une valeur supârieure î celle des immeubles separa» 5), 

- O ochire retrospectivă în fine, Am căutat în cele măi, de sus o 
orientare în intunericul: care înconjură legile n6stre. Jurisprudenţa n6stră 
n'a netezit tărâmul în acestă materie ;' cum era so Îacă art. 523 cit. fiind „aşa de păcătos? Un repertorii al jurisprudenţei n6stre, fără “critică și 
alegere, ar fi.un adevărat chaos. o | . 

„Ori cum şi ori cât ar fi de spinâsă şi nemulțumitâre analisa legilor şi hotărârilor n6stre, trebue totuşi s'o incercăm, căci de ne vom culca 

  

1) V. Buletinul hotărârilor 'Curţer de casaţie pe 1890, pagina 881—885. Reese parcă din acâstă hotărâre că Creditul fonciar are în asemenea cas pururea precădărea, destul numa! s'o reclame, a 504 2) Numat o firimitură a art, 559 din procedura genoveză a trecut în art. nostru 52 : care sună astfel: «Când se fac mal multe cereri de urmăriri asupra diferitelor 1mo ile ale aceluiaș debitor, tribunalul va putea, după cererea debitorului, să amâne . io LiergPosteriSre de „urmărire, dacă se va crede că, din vindarea imobilului sati rite de mai înainte, se v i şi creditori i i 
nat în urmă i or pulea despăgubi şi creditorii ce ai urmărit 

. 3) Bellot «La Pocâdure civile du canton de Gent iti 
LU | ve», seconde €dilion, pag. 515, In acelaş înţeles art. 719 francez, Este loc la aplicarea art, 719 fe, şi în custde con- curs între urmărirea Creditului fonciar şi o urmărie ordinară ? Fără îndoială că nu. V, Josscauu op. cit. 1, p. 496: «Comment, en "eflet, pourrait-on faire marcher ensemble eux porsuites qui exigent des formalites difierentes> ? ” ” -
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pe 0 ureche, ne vom obicinui cu potopul de compilaţiuni și imităţiuni 

seri6să şi originală a legilor nâstre. (Dreptul, -1898). 

netrebnice,. și nu'.vom fi nici odată în stare. să “întreprindem 0 retormă 

  

Oposiţiuni şi 'cereri. incidente la o urmărire imobiliară.— 
Art, 529 pr. civ. : - 

| “Tribunalul, dispune art. 529 'pr. civ. se va proniwnța asupra tutulor. 
oposiţiunilor şi cererilor incidente, înaintea dilei pentru ddjudecare. 

Hotărârile tribunalului  înisă prin cars se judecă oposiţiunile tindând 
la anularea urmăririi, se pronunţă în ultimul resort, Ele se pot: ataca 

„cu recurs în casaţie. (Arg. art. 562 pr. civ.). 
Legiuitorul a fixat în art. 529 cit. un termen pentru judecarea 

oposiţiunilor şi a cererilor incidente. - Îi Aa 
- Care este termenul înlăuntrul căreia se pot produce asemenea 0po- 

sițiuni și cereri incidente ? e Ra 
| Oposiţiunea care sar produce chiar în diua însemnată pentru adju- 
decare, star .putea considera ca făcută în timp util? a 

Legea.e mută în "privinţa acestei cestiuni importante. 
Tocmai în puncto puncti am rămas fără :busolă: 
Este natural a se dice că, oposiţiunile şi cererile incidente. urmând! 

a Îi judecate înaitea dilei pentru adjudecare, ele irebue.să se producă 
necesarmente tot înaintea adjudecărei şi 1) în privinţa notiticaţiunei ufip- 
telor şi a actelor anteridre în; șâse săptămâni de la data celei de pe 
urmă notificări ; 2) în privinţa actelor posteridre în trei săptămâni de la 
data conlecţionării acestor acte (art. 564 leg. geneveză). 

Ast-fel sar lăsa timp de” ajuns ca să se judece aceste oposiţiuni şi 
cereri incidente. _ - | 

„Aceste termene ar trebui să fie fără îndoială termene peremtoriă,. 
preclusive. a Pa e Mi 

Termenele art. 564 legea geneveză sunt preclusive : nică o cerere în 
nulitate a urmăririi imobiliare, peniru vicii de iormă, nu se va Primo 

_ Cestiunele, ce'mi propun se resolv, sunt acestea: o 
Ce termen a fixat legea n6stră pentru producţiunea oposiţiunilor, şi 

ducă înlăuntrul acestui termen sub pedâpsă de torclusiune ? a 
, Legea nâstră n'a hotărât termenul în lăuntrul căruia să se facă 
oposiţianile, de unde resultă că ele sunt admisibile până în momentul 
“când se pronunţă adjudecarea. i - 
“Nu se p6te susțiune că drepturile consacrate de art. 525 și 530 

se pot exercita numai până înaintea dileă pentru adjudecare sai patru 
dile înainte de adjudecare (art. 527 şi 529 pr. civ.), căci forelusiunile nu se 
pot deduce pe calea inducţiunii, ele trebue să fie expres pronunțate de lege, | 

Art. 501, 512 pr. civ. enumeră tote disposiţiunile concernând materia 
de urmărire imobiliară cari sunt prescrise sub pedepsă de nulitate !) 

a cererilor incidente? Oposiţiunile şi cererile incidente trebue să se pro- . 

1) Art. 735 “pr. civ. nu se aplică la terminele “preclusive,- Terminele sunt însă - 
peremptorii sai preclusive de câte ori -legiuitorul pronunţă, oprirea de a se face certe 
acte în afară de terminele hotărâte, de exemplu în casurile prevădute de art, 154 şi 

318 pr. civ. _- 

“



- , _ IN 

192. „ ALEXANDRU, pucn: 

(Compar. Carră, VI, p. 1101, quest. 3392, în îine). Inclusio ' unius est 

ezclusio allerius. 
Legiuitorul nostru, În loc să fixeze termenul după. calendar, s'a relerit 

la un eveniment: : adjudecarea 1).. 

» Adjudecarea însă casându-se,- are loc a doua şi a treia adjudecare, 

"Care din aceste adjudecări le-a avut legea în vedere ? Se pote itivoca 

înaintea celei'de a doua 'sai de a treia adiudecări o nulitate de formă, 

“care sa omis a se invoca înaintea celei întâi adjudeciiri ? 

Nu-sa îndeplinit de exemplu formalitatea (de. căpetenie) prescrisă 

de art. 5Ll pr. civ. Cei în drept a negles de a invoca acestă nulitate. 

înaintea celei întâi adjudecări, care s'a casat. Intrebarea e dacă se mai 

"p6le invoca acâstă nulitate înaintea celei de a doua adjudecare.- 
Fă cred că terminul pentru îormarea oposiţiunilor este după legea 

n6stră diua pronunciării cele? întâi adjudecăr), Neobservarea acestui 
termin nu aduce însă cu sine pierderea dreptului într chip absolul. 

Pentru justilicarea proposiţiunei, că diua ad guem u terminului 
din discuţiune e diua când se pronuncia cea întâi adj udecure, invocăm 
“L. 4l; pr. D. V. 0. 45, L: «Si autem. non addut, quibus Januariis.. 
-primas. kalendas Januarias speclandas 2), 

„După propunerea adjudecării nu e insă pierdut dreptul de 2 a invoca 
o nulitate pentru vicii de formă. 

Legea coprinde virtualmente o altă sancţiune şi anume: .. 
Dinaintea Curţii supreme nu se pâle invoca o :violaţiune. da lege 

care nu sa pus în vederea judecătorilor instanţei de iond. 
Din acestă peoposiţiune decurge, ca 0 conclusiune inevitabilă, regula 

“următâre : 
Nulităţile pentru vicii de formă se pot: invoca până la pronunciarea 

adjudecaţiunii remasă definitivă, 
Soluţiunea e, îmi pare, nediscutabilă. 
Tot ce nu e oprit este permis. Legiuitorul nostru n'a Îixat, pentru 

introdueţiunea „oposiţiunilor la urmărirea imobiliară. un minimum şi un 
maximum de timp. Legea nu cuprinde njci o prescripțiune în privinţa 
timpului, înlăuntrul căruia se pot. introduce în instanţă. oposiţiunile d8 

„felul acesta. 
„_* Dacă am admis, cu l6te astea, că. asemenea oposiţiuni nu se pot 

face de cât până la pronuțarea adjudecaţiunii, causa e că o nulitate care 
nu s'a propus dinaintea instanței de iond nu se pâte invoca pentru. 
întâia 6ră dinaintea Curţii supreme. 

Repeiăm, oposiţiunile se pot face-până la pronunțarea adjudecării. 
rămasă definitivă. _. 

Nu tăgăduesc că sa facut şi se vor face o mulţime de oposiţiuni 
inspirate de rea credință chiar în diua insemnată pentru adjudecare, cu 
scop de a provoca o amânare vexatorie. 

Ast-iel sunt supuse 'la isbiri: violente o mulţime de interese vred- 
nice de protecţiune! ; . , 

  

1) Termen necert, dies incerta, quasi quum pubes erit, quum in familiam nupserit 
quum mazistratum inierit,... (L. 21, pr..Dig. 36, 

2) Regulele pentru interpretarea coc vențiubzlor se aplică, mzutatis mutandis, 
la interpretarea legilor. : 

7



  
„ destulător 1). 

MANDATARUL CREDITORULUI URMĂRITOR - . 193 - 

Slupida lex, sed lex. | | i a 

_ Soncitudinea tribunalelor va putea însă, dacă nu mă înşel, să neu- 
traliseze delectele legii. ia 

Oposiţiunile trebue să menţioneze titlurile pe cari so basâză (art. 
526 pr. civ.).. . E | 

Tribunalele nu vor pronunţă amânarea 'de cât numai. dacă se vor | 
încredința că în adevăr nu s'a. făcut publicaţiunile prescrise, saă că nu | 

“ sa observat termenii adjudecării, saii că sa violat vr'o formă pronunţată 

sub pedepsă de nulitate, sai că oposiţiunea pâte să iniluenţeze asupra” - 

preţului adiudecării, sai în fine că sa comis vr'un exces de putere. 

«Să nu ne înşelăm însă, tăcerea legiuitorului, lipsa sa de preve- 

«dere în privinţa casurilor ce se întempină în tote -dilele și în privinţa 

«formelor ce sunt a se păzi, nu sunt nici-odată fără grave inconveniente». 

«Arbitrarul înlocuesce atunci legea, și acest arbitrar aduce cu dânsul 

caceă nesiguranţă. atât de penibilă pentru judecători. și justiţiab'li, aduce 

_«cu dânsa mai apoi acele acusări de 'contradicere şi de părtinire, care 

«adevărate saii falşe, reale sati aperente, diferă puţin în privinţă etectului 

“«general, acela de a discredita însăşi justiţia». 

«Un alt efect. . . , mai resultă din tăcerea legii. El nasce din tre- 

__«buinţa ce încârcă toţi de a scăpa de inconvenientele arbitrarului. For- 

«malităţile ce legea a negles a le prescrie, sunt înlocuite prin 0 procedură - 

„«de obicei...> (Bellot; Introduction). (Dreplul, 1874). 

Mandatarul creditorului urmăvitor se -pâte el purta 
: adjudecatar ? a 

_ -_Cestiunea dacă mandatarul creditorului urmăritor se pâte sai nu 

purta adjudecatar, o cestiune pe care a resolvat-o“art. 711 proc. civilă - 

 îranceză, coprindea altă dată un loc însemnat în repertoriul controverselor 

franceze. .... a . 
Troplong credea: că la vinqările după o exprooriare silită creditorul 

“aurmâăritor este acela care vinde, că dar mandatarul acestuia e însărcinat 

să vîndă şi cade sub prohibiţiunea art. 1398 codul civil, care hotărăsce: 

«Sub pedâpsă de nulitate, nu se.pot face adjullicatari, nici direct nici 

prin pers6he interpuse (No;.2), mandatarii ai averei ce sunt însărcinaţi 

să vindă>. O practică contrariă ar zădărnici drepturile creditorilor şi ar 

face ca urmărirea silită să se slirșscă pururea cu.un preţ jos și nein-. - 

Zahariae, din. contră, era de părere că mandatarul unui “creditor, 

care urmăresce vindarea: silită a averei datornicului sti, se pote purta ad- 

judecatar, căci el nu e însărcinat cu vîndarea lucrului 2). Creditorul urmă- 

ritor în adevăr nu vinde, el caulă îndestularea creanţei sale, el silesce 

pe datornicul săi să-şi vîndă averea, care e amanetul comun al credito- 

rilor, el urmăresce exproprierea silită a daiornicului săi, Rae 
„POL, CME 

-1) Zroplong, Vente, 1, No. 188. Dar acelaş Troploug susţine într'o altă parte 

a comentariului să (Vente, |, No, 345 nota): «c'est Pautorit€ de la justice qui tient 

lieu du vendeur.. >. a . 

2) Zaharia, Franzăstsches Civilrecht, edit, Anschiitz, II, pag. 368, nota 8, 

AL Dog, rol. 1. o : , id 13
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Teoria lui Zahariae are fără îndoială pentru dânsa tezlul legei, care 

singur trebue să fie :hotărâtor când e vorbă de o derogare la dreptul 

comun, de o oprire legală, de nulitatea unui act. -Consideraţiuni însă de 
o ordine mai înaltă reclamând de lege ferenda o soluţiune contrarie, se 
făcu în Franţa o lege (art. 711 proc. civilă franceză), care glăsuesce 
ast-lel: <L'avou6 poursuivant ne pourra se rendre personnallsment adju- 
dicataire ni surencherisseur, ă peine de nullit6 de l'adjudication et de la, 

_ surenschere, et de dommages-intârâts envers toutes les parties». 
: Art. 711 proc. civilă franceză nu are un ecuivalent în legea nostră. 
'Trebus dar să aplicăm textul art. 1308 codul civil, care nu opresee pe 
mandatarul creditorului urmăritor să sa pârte adjudecatar. Dar se opune: 
rațiunea legei, susținânadu-se că o practică contrarie ar face că urmărirea 
silită să se slirzâscă pururea cu: un preţ jos şi neîndestulător. Care este 
dar. raţiunea art. 1308 codul civil? .  . - .- | 

La Romani, oprirea de care e vorba era întemsiată exclusiv pe 
principiul nemo 'polesi esse auclor în rem suam..Nimeni nu pâte, după 

- acest adagiii, să fie cu privire la acelaş act in acelaș timp vindător și 
cumpărător. După dreptul roman dar tutorul nu era: oprit să cumpere 
un lucru-al pupilului săi la lîcitațiune publică 1), mandatul legal de a 
„vinde. fiind dat în asemenea caz autorităței publice “care. mijlocesce vin- 
darea, şi nu tutorului, şi neputându-se dar opune acestui de pe urmă că 
a îigurat în același timp ca vindător şi ca cumpărător al lucrului pupi- 

“Iului săi, contrariii principiului că nimeni -nu pâte să contracteze cu 
sine insusi (nemo polest esse auctor în rem suam). 'Tutorul, din contră,; 
nu putea să cumpere de bună voe un lucru al pupiluiui săă, căci tuto- 
rul este acela care vinde averea. pupilară, aceea ce exclude posibilitatea 
„pentru dânsul de a o cumpăra; Zutor rem pupilli emere non polest; * 
“ddemgque porrigendum est ad similia, îd est ad cuisalores, procura- 

tores, el qui negolia aliena gerunl (L. 34 $ 7. Dig., 18, 1). - 
Tradiţiunea acesta -se menţinu, dar esenţial schimbată. După art. 

„1308 al codului nostru civil, tutorul nu.se pâte face în .nici un caz și 
„Sub nici “o împrejurare adjudecatar al averei celui de sub tutela sa: 
Averea pupilară neputându-se vinde de cât la licitaţiune publică, rezultă 
„că tutorul nu mai are facultatea, ca în dreptul roman, să cumpere ave- 
„rea pupilului săi la licitaţiune publică. De aci se vede că oprirea stator- 
„Ricită de art. 1308 citat repauză nu numai pe principiul tradiţional emo 
polesi. esse auclor în rem suom, ci mail cu semă pe -raţiunea că trebue: 
evitat ca lăcomia să nu împingă pe mandatar & speltre en jeu des 
"d noeuvres deshonnles, pour tronper ceuz qui viendraient Isi deman- 

"der des renseignemenis sur la valeur des biens, el pour expecher les 
concurrenis & se presenler.?) Raţiunile cari 'ai făcut să se pronunțe 

  

1) L. 5. Codice de contrah. emit. . et vendit. IV, 28: Quum ipse tutor mnilil ex bonis pupilli, guae distrahi possunt, comparare palam (la licitaţiune publică) et bona fide prohibetur, multo magis uor ejus hoc facere potest, - - , „_2) Tropolong, op..et loc. cit., No. 187. De aci urmeză; aşa raţioneză 'Propoloug, „că nici mandatarul creditorului urmăritor nu se pote purta 'adjudicatar (No. 188). Dar pe calea analogie! nu ne e permis să ajungem la o consecință :contrarie dreptului comun. Peniru acesta se cere o anume le e. V. art. 611 ivi i Şi art. 408 al proectului unu! coă civil german, $ Bo civilă (ranceză. Ned
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incapacitatea tutorului reclamă, s'ar părea, aceeași soluțiune şi cu pri- 
vire la mandatarul .creditorului urmăritor.. Și de aci ar urma că man- 
datarul creditorului urmăritor nu se pâte purta adjudecatar. 

Analogia însă ce se invâcă nu există. Tutorul administreză averea 
pupilară, el o cunâsce, şi e de temut că dânsul ar putea să dea dori- 

torilor. de. a cumpăra informaţiuni greşite asupra proprietăţei, val6rei, 

întinderei ei. Mandatarul creditorului urmăritor, din contră, nu administreză 

averea datornicului urmărit. Concurenţii nu cer lămuriri de la creditorul 
urmăritor saă de la mandatarul acestuia, câri cunose lucrul urmărit tot . 

așa de puţin ca şi denşii. Procesul-verbat de urmărire, care se închee la . 

faţa -locului şi care trebue să coprindă, între altele, descrierea obiectelor 

„ urmărite şi arătarea calităţei și întinderei lor, le servesce întru acesta . 

singur drept orientare. i | 

Ori-cum ar îi, art. 1308 codul civil coprinde o disposiţiune emcep- 

țională, şi este un adevăr elementar, că excepţiunile sunt și-trebue. să - 

fie de strictă interpretare. Legea. (art. 1308) spune: “«Sub pedâpsă de 

nulitate, nu se pot face adjudecatari nici direct nici prin persne interpuse ” 

(No. 2), mandatarii ai averei ce sunt: însărcinaţi să vîndă». Mandatarul 

- creditorului urmăritor nu e însărcinat cu vîndarea. “Cine. este proprie- 

tarul lucrului urmărit şi expropriat? Debitorul urmărit. Dânsul dar este 

acela care vinde, de și silit.” Nu putem să respingem soluţiunea acesta, la 

care ne duc principiile comune, căci o derogare la dreptul comun nu se 

“pote admite fără o anume lege. Creditorul dar urmăritor, nefiind vindător, 

mandatarul săi nu e însărcinat să vindă. Acâstă decide cestiunea. Excep- 

_țiunile nu se pot întinde de la un cas la altul. Nu putem să recurgem la 

raţiunea legei, ca să întindem siera da aplicaţiune a unei legi excepţionale. 

Jurisprudență n6stră. admite ca valide cumpărătorile lăcute pe 

numele săi de mandatarul. creditorului urmăritor, Decisiunea casaţiunei 

române, secţiunea II, cu “No. 180 din 2 Decembrie 1880, se întemeiază 

“pe considerantul exact şi juridice că creditorul urmăritor nefiind vinqă- 

- torul imobilului, mandatarul săi nu este mandatarul însărcinat să vindă' 

şi dar-nu cade.sub prohibiţiunea art, 1308 codul civil. Decisiunea apoi . 

a casaţiunei române No. 29 din 24 Februarie 1883, stabilesce că art, 

„1308 citat înțelege a opri să cumpere pe mandatarii ai averei ce sunt 
- a 

“însărcinaţi să vindă,. nu însă pe acei însărcinaţi cu urmărirea unei averi 

streine, iar nu a mandantului. - - 

Comentariile tranceze sunt în general mute cu privire la cestiunea 

_-m6stră, probabilmente din causa art. 7il proc. civilă iranceză, care a 

4ăiat controversa. Tăcerea oraculului îrancez neutralisâză efectul juris: 

ptudenţei n6stre: La împrumuturile ce se contracteză cu Creditul fonciar 

se repune pururea pe tapet problemul de care e vorba. si 

Pesimismul ce există față cu jurisprudența ţărei e un răi care 

trebue neapărat înlăturat. Ne plângem de variaţiunile jurisprudenţei, dar 

-.sedem totuşi cu braţele în sîn. Dacă ne-am interesa serios de practica 

_„n6stră judiciară, dacă ne-am hotărâ să discutăm, să adâncim, să aprobăm, 

găsindu-le 'bune, hotărârile jurisprudenţei, sar forma în curând, nu m& 

îndoese de acâsta, o jurisprudență stabilă, fără de care și garanţia 

„dreptului nu e de cât o poveste. (Dreptul, 1888). ' - 
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Licitaţianes, și adjudecaţiunea imobilelor urmărite. — Art, 542, 517 proc. civ, — 

(Cas. II, 4 Noembre 1898). . NE „. 

Adijudecatarul _provisoriit nu pâte. i primit la supralicitare de cât 
compleciând garanţia depusă ast-fel ca ea să îie egală cu a qecea parte 

a. preţului cu care imobilul se adjudecase. - - 

Curtea, deliberând, . | | 
Asupra motivului de casare invocat: > 
«Exces de putere prin violarea art. 542 şi 547 proc, civ, La prima licitaţiune, 

care a avut loc în diua de 25 Aprilie, s'a început licitaţiunea de la suma de 10.000 
„let, fixată de creditorul urmăritor C. Dacopulo, şi ca coacurent s'a presentat şi d-l N, 
, Peirescu, care depunând garanţia de 2.000 1e!, calculată 5%, a fost admis la licita- 
țiune, şi imobilul s'a âdjudecat asupra d-sale. La 4 Maii, qiua fixată pentru suprali- 
citare, a ofertat creditorul urmăritor, E Dia -? - 

«D N. Petrescu, adjudecatarul, presentându-se să concureze în baza garanţiei 
" depusă, a fost înlăturat de tribunal, cerându'! un supliment de garanţie neprevădut 
„de lege.: Cu modul acesta, concurența n'a mal existat şi imobilul s'a adjudecat defi- 

nitiv asupra creditorului urmăritor. pe suma de 45.200 lei numa, când dacă prin exces 
- de putere nu S'ar fi depărtat 'concurentul, ar fi eşit un preţ mat mare». 

Având în vedere ord-nanţa de adjudecare supusă recursului; 
- . Vedând art, 540, 532 şi 547 pr, civ. - 2 

Având în vedere că adjudecatarul provisoriă, voind a lua parte la licitaţia defi- 
pitică. n'a fost admis, întru cât n'a putut complecta ' garanţia cerută conform art. 547 
pr. civilă; că este a se şti dacă adjudecatarul provisoriă e obhgat, conlurn: art. 517, - 
a depune garanţie ca toți participanţil la supralicitație; 

Considerând că adjudecatarul provisoriii r&mânc definitiv dacă şi întru cât.nu 
se ține supralicitaţie, că, în cas însă că are a 'se ţine supralicitaţie, adjudecatarul 
provisoriă nu mal are nic! un drept, fiind-că prin faptul supralicitărei, prin darea 

„unul preţ cu a decea' parte mai mare peste preţul cu care se adjudecase lucrul, adju- 
decarea provisorie inceteză de a mat produce un efect Gre-care, prin urmare adjude- 
catarul provisoriiă nu pâte justifica dreptul de a “participa la supralicitare numai prin 
aceea că a fost adjudecatar provisoriă ; : - | 

Că supralicitarea , constitue. un noă stadii îa: urmărirea silită, şi condițiunile . 
_Peniru îndephini:ea ei suut speciale, preserise-de art. 547 pr, civ.; că de aceea solva- 
„bilitatea se renuleză şi se apreciază în dr-osebi, fie pentru licitarea provisorie, fie pentru 
“licitarea definitivă; că, se pote ca-o persână admisă la licitaţia provisorie ca solvabilă, 
să nu fie admisă la supralicitare, de Gre-ce tribunalul apreciază că nu e solvabilă, 

„ Convingere pe care tribunalul a putut-o dobâadi în intervalul acesta, cunoscând impre-. 
jurările mai bine; că de aceea art.. 512 şi 547:stubilese o garanție deosebilă pentru a 
putea participa-la licitaţiunea provisorie şi la cea definilivă; - 

„_„ Considerând că garanţia depusă de adjudecatarul provisoriă nu pote îndritui la 
participarea şi la suprahcitare, de cât numal dacă se conformâză condiţiunilor art, 547, 
dacă depune o garanţie în condiţiunile art. 547 pr. civ., saii dacă caulă a complecia 
garanţia depusă prin depunerea unui adaos, pentru ca ast fel garanţia să fie a decea 
parte a preţului cu care se adjudecase; că a susține -alt-fel, ar fi a' crea o dispensă pentru adjudecatarul provisoriă; ceea-ce legea nu permite, şi a perichta chiar eventual 
urmărirea silită în scopurile finale, precum şi a îngreuia situaţiunea concurenţilor prin 
admiterea la licitaţiunea definitivă, de şi nu pâte depune garanția cerută de art. 517 
pr. Civ, pe care cel-V'alţi ai depus'o ; : i | . Că, aşa fiind, motivul are a fi respins ca neîntemeiat. 

Pentru aceste motive, respinge, 

Adnolațiune, — Art. 547 pr. civ. sună ast-lel: - 
«In timpul acestor opt dile, ori-ce altă persână capabilă va putea 

să supraliciteze, adică să dea un “preţ cu a decea parle; cel puţin mâi 
nare peste preţul cu care sa adjudecat lucrul. Nu se va primi supra- 

" licitarea, iară depunerea adaosului de a decea parte». | Inţelege re acest articol că nu numai supralicitatorul, dar toți 
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atirdisătorii 1) (encherisseuirs) trebue să. depue o garanţie de a decea 

parle iar nu de a două decea „partie, ca la întâia licitaţiune (art. 542, 

lit. b, pr. civ.)? 
Cas, II din 9: Martie 1888 (Bulet,,: pag. 254—256) a hotărât că - - 

după art, 547 cit., adaosul de a decea parte nu se cere numai de la 
supralicitator, ci «caută a se exclude de la supralicitare încă şi concu- 
ventul care nu depune garanţia de a decea parte». ! 

Teoria acâsta, cu t6tă' învederata ei netemeinicie recunoscută de 
însăși Inalta Curte, 'cum vom vedea îndată, sa primit de rândul acesta 
drept cuvânt de evangelie şi sa “întrebat numai dacă ea se aplică şi 
adjudecatarului provisoriă ? ă 

Jotărârea easaţiunei sect. II, No. 294 din 4 Noembre 1898, publicată 
mai sus, răspunde că da, şi se întemeiază întru acâsta pe cuventul Simplu 

că legea nu prevede nici.o dispensă pentru adjudecatarul provisorii, vădit 
„lucru fiind că adjudecarea-provisorie se desfiinţeză prin supraliciture, 

Cas. Il, din 19 Decembre 1869, a mers însă în acâstă privinţă cu 
drept cuvânt mai departe, și a judecat că adaosul de 100]o, prevâdut de. 
art, 547 cit., privesce numai pe supralicitalor, cei-talţi alirdisători (en- 
chârisseurs) având a depune numai 0. garanţie de « două-decea parle, 
(art 542 pr. civ,).. 

Art. 549 pr. civ. 'se rostesce, în adevăr, în acestă privinţă asl-îel : 
«In diua a opta după adiudecare, tribunalul va pune din noii imobilul 

în licitaţiune încependu-se de la. preţul dat de supralicitator. Lucrul se 
va adjudeca dăfinitiv asupra acelui care, la acestă a doua licitare, va da 
preţul cel mai mare. Se vor obserua 'disposițiunile ari. 539». 
__- Acest art. trimete, este adevărat, la art. 559, dar în «Codicile i 

“Române» editate de neuitatul LB, Boerescu, se lămuresce că «din gre- 
șală se citeză aici art. 539, căci art. 542 lrebue a fi cilal>. Acesta 
decide cestiunea n6stră. 

Reese fără îndoială din art. 547, combinat cu art. 549, așa înțeles 
- că adaosul de 100j, e numai în sarcina. supralicilatorului, -pe când 

supralicitarea odată primită, concurenţii ai a depune. numai O garanţie 
de a două-decea parte (art. 542).. | 

-Cum ar putea să îie alt-iel? Nu există. pici un cuvânt dou se 
cere la a doua licitaţiune o garanţie mai mare 'de cât la întâia licitaţiune. 

“Dacă o garanţie de a dou&:decea parte (art. 542) dovedesce că sunt 

solvabil, acâsta trebue să fie adevărat întrun caz şi întraltul. 
Principiul este_că nu irebue să îngreuem peste măsură concurenţa. 

Art. 547 cit. însă, departe de a deroga la acest principii, holărăsce 
numai că nu se va primi supralicilarea, fără depunerea adaosului dea , 
“decea parte.. 

Art. 594 din procedura geneveză, corespungător cu art. nostru - 
549, trimete pentru procedura de urmat la supralicitare, lu art. 585—591 
(art. 542—544 român). și înțelege deci” că la a doua licitaţiune este a. 
se păzi aceiași urmare ca la întâia Jicitaţiune. (Dreptul, 1899). 

AN NIN IT 

  

"1) Termenul <atirdisători» e consfințit de codul Calimach, anexa II, $ 8,
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"__ prescrisă, nu în interesul 
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Atipte şi publicaţiuni. — Tabloal de ordine.— Neîntocmirea lui în termenul prescris 
'? Se Poiieați na 506, alin. II, 512, 568 gi 570 procedara civilă. — (Cas, Il 27 

Octombre 1897). ! . : . . | , 

Formalitatea prevăgută de art; 506 $ 2 procedura civilă, fiind edic- 
tată în lavârea creditorilor ipotecari, urmeză că ei pot ataca d'adreptul 
în casaţiune ordonanța. de adiudecare când sarcinele lor ai îost omise 
de a se trece în afipte şi publicaţiuni şi când tabloul de ordinea credi- 
torilor nu s'a întocmit în termenul prescris de lege... 

„Curtea, deliberând: . --- 
Asupra rhijlâcelor | şi II de casare: 7 - : 

„___„“Î, <Violarea art, 506, $ 2 procedura civilă, prescris sub: pedepsă de nulitate 
după art. 512 aceiaşi procedură, prin faptul că, întru. cât atât-din. corpul ordonanţei 
de adjudecare cu No. 2404 din 1897, cât şi din afiptele şi publicaţiunile vinqărei imo- 
bilulul scos în urmărire silită, resultă că nu s'a făcut menţiune” despre ipoteca luată 
prin ordonanța de inscripțiune înscrisă în registrele tribunalului. Romanați la No. 21 
din 1890, art. 1753, al. 1 şi 1759 codul civil. Pentru asigurarea sume! de le! 4850 ce 
"mi-a fost constituită ca dotă „prin contractul de căsătorie autentificat de tribunalul 
Romanați la No. 45 din 1891, care, după cum vom proba, acestă ipotecă a fost luată 
în al doilea rang asupra imobilului urmărit şi adjudecat asupra d-lui N. A. Bibianu, 
ast-fel că după disposiţiile art, 735 al. [1 procedura, civilă, acestă încălcare de formă, 
provenită din părtea grefel lribunalului Romanați, 'mi-a' causat vătămare. 

_„_ Ik <Violarea art,.573, 574, 518, 579 şi următori procedura: civilă, de Gre-ce fiind 
vorbă de urmărirea unul“imobil nu s'a făcut tabloul de ordine după patru s&ptământ 
de la prima publicaţiune, spre a se putea şti rândul ipotecelor.şi contesta de cel în drept», 

Avind în vedere ordonanța de adjudecare supusă recursului ;. .- „Având în vedere disposiţiunile-art, 506, al. II procedura civilă, care prescrie că: <Afiptele şi publicațiunile trebue să coprindă, între altele şi diferitele sarcini sau alte | împrejurări ale imobilului, până atuncl cunoscute», art. 513 şi următorii, care prescrie - 
că un judecător-comisar însărcinaț de preşedinte va forma tabloul ordinel creditorilor, pe rendului după care ei ai a se plăti în conformitate cu titlurile lor de pre- erinţă ; - SR At îi . 
a Considerând în specie că, de şi se constată că recurenta avea în imobilul urmărit o inscripţiune ipolecară legală pentru dota, sa, intcripțiune luată pe baza ordonanțe! 

presidenţiale din anul 1890, şi înscrisă în registrul respectiv la No. 21 Qin acelaş an, totuși însă în afiptele şi publicaţiunile de vîndare nu se, vede să se fi trecut acestă 
. : A i . . . 

Considerând de asemenea că, din lucrările aflate în dosarul de urmărire nu se constată să se fi făcut tabloul de ordinea creditorilor în termenul și condiţiunile pres- crise de art. 573 şi următori din procedura civilă, o. , . - , Că de şi-n dosar există un tabloii fără să se constate data facere! lui, însă 
creanța privilegiată a recurentei nu se vede trecută, cu tâle că densa a presentat tribu- nalului creanța sa şi a cerut a fitrecută în tabloul de ordinea creditorului soțului 'săă ; Considerând că: formalitatea prevădută de “art. 506 No, 2. procedura civilă, e 

: U 1 celor ce se vor purta adjudecatari, căci adjudecatarul pri- mesce imobilul liber de orl-ce sarcină (art. 568 procedura civilă) şi nu are deci nici un interes să scie de mal există şi alte sarcini'de cât cele publicate, ci tocmai! şi mat cu semă în interesul ipotecarului omis ; - : Considerând că uă mijloc noi se pâte propune pentru întâia Gră în casaţiune când, e vorba de o formalitate de observat din oficii, care s'a omis de a se îndeplini, “sciut fiind că legea. 
-un interes de -ordine publică ; Li Considerând că reese din art. 506 "No, 2 și din art, 570 şi urm. procedura civilă, că trecerea sarcinelor în afipte şi întocmirea tabloului de ordine sunt: formalități de. îndeplinit din oficii, a căror nepăzire trebuie să atra care (art. 512 procedura civilă), : 

: ! onsiderând prin urmare că dovedit fiind după cele de mal sus,-că nu se scie. de s'a făcut tabloul de ordine în termenul prescris de lege şi că s'a omis a ge trece 

cere intervențiunea din oficiu a tribunalului, numa! când e în joc - 

să casarea ordonanţei de adjude- - 

a
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sarcina de mal sus în afipte, urmeză că recurentul se plânge cu drept cuvânt de aceste 
-. omisiuni de-adreptul -în casaţiune. 

Pentru aceste motive, cas€ză, 

Adnolaţiune. — Ipotecarul omis în publicaţiuni (art. 506, No. 2, 
procedura civilă), pâte sai nu să îacă recurs în casaţiune, cu tâte că 

n'a intervenit la instanţa de fond şi n'a făcut oposiţiune la tribunalul 
“ urmăritor ? Acâsta este întrebarea interesantă şi importantă, cu care se 

ocupă hotărârea de mai sus a Înaltei Curți. E 

Mi Nu se pâle, de sigur, privi ca parte împricinată de cât acela care 

“a reclamat, a îost chemat cu pârit, sait a intervenit la instanţa de îond, 

şi'e elementar lucru că numai părţile interesate aii dreptul să întrebuin- 
“țeze mijlocele de recurs, cari nu sunt deschise celui dintâi venit. 

- Neindoios este apoi iarăşi că un mijloc, care n'a îost supus tribu- 

nalului urmăritor, nu se pâte pune înainte pentru întâia 6ră în casaţiune, . 

Ce strică, în adevăr, judecătorul că n'a ţinut s6mă de un fapt, pe care 
nu putea să'l cunâscă? . .: - - | | 

” Tot aşa, de învederat este totuși, de altă parte, că cel ce n'a îost 

"citat sait n'aii fost deșteptat prin o publicaţiune, care ţine loc de _cita- 

țiune, volnic e să facă de-a-dreptul recurs în casaţiune, de şi n'a inter- 

„venit, n'a reclamat, nu s'a opus la instanţa de iond. 
. = 9 

“Dacă n'a intervenit, causa este tocmai că nu i sa vestit laptul urmă- 

rirei pe cale legală. Neobservarea unei formalităţi care, după lege, caută să 

fie îndeplinită din oficiă, se pote propune pentru întâia 6ră în casaţiune, 

Inalta curte s. 1I, prin hotărârea ei din 25 Aprilie 1875, stabilesce 

în adevăr principiul că un mijloc noii nu e admisibil de cât în cas de 

exces de putere şi necompetinţă, saii când o formalitate este de înde- 

plinit din oficiii, saii când recurentul na fusese de loc încunosciințal 

despre urmărire, nici nu asistase la operaţiunile urmărirei. a 

Cum ar putea să fie alt-lel? Nu su trecut, presupunem, în publi- 

caţiuni (art. 505.No. 2 procedura civilă) o ipotecă legală pentru zestre. . 

Ipotecarul omis totuşi să nu p6lă recurge în casaţiune ? Imobilul ar trece 

atunci asupra adjudecatarului liber de oră-ce sarcină (art. 568 procedura '. 

civilă), şi, tabloul de ordine neputându-se contesta de cât până în mo- 

meniul adjudecațiunii (art. 515 procedura civilă), soţia înzestrată ar 

rămâne .pe drumuri ! 
Punctul dar, de la care atârnă totul în acâstă 'cestiune, este acela 

de a se sci, dacă iormalitatea prevădută de art. 506 No. 2 procedura . 

civilă e prescrisă în interesulipotecarului omis, saii numai in folosul celor” . 

ce vor. să se porte adjudecatari, numâi formalitatea cuprinsă in art. 506 

No. 3, privind pe creditorii înscriși ?. ă 

Inalta Curte, prin hotărârea de mai sus, răspunde că «<formalitatea 

_prevădută de urt. 506-No. 2 e:așezatăy nu în interesul celor ce vor să 

se ports adijudecatari, căcă adjudecalarul -primesce îmobilul liber de 

ory-ce sarcină (ari. 568 procedura civilă) şi nu are deci nici un înleres” 

să scie de mai exislă şi alle sarcină de cât cele publicate, ci tocmai . : 

  

şi mai cu s6mă în interesul ipotecarului omis 1). (Dreptul, 1898). 

  

1) Veql şi articolul: «Ipotecarul omis în publicaţiuny, pâte el să fâcă recurs în. 

-  casațiune, cu jdte că n'a făcut oposiţiune la Tribunal?>. . -
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Escesul de putere în materie de urmărire imobiliară, 

După casarea unui act de adjudecare, se procede la o nouă adiu- 
decare, cu observarea formelor legiuile (art. 563 pr. civ.). - - 

Observarea îormelor legiuite ! Dar cari sunt iormele legiuite ? 
| După legea geneveză se anuleză adyudocarea şi urmărirea, dacă 

-nu s'a îăcut. notificările placardelor - prescrise de lege (art. 619, legea 
geneveză, $ 1, comb. cu art. 612 leg. cit.). 

In casurile însă când nu sa făcut amânările trebuitre saii când - 
cu ocasiunea adjudecăril s'a comis o.contravenţiune de natură a atrage 
nulitatea, se anuleză numai adjudecarea şi tribunalul procede la o adju- 
decure, a căreia di se anunţă conform art. 579 şi 580, cari “corespund 
cu art. nostru 535 pr. civ. (art. 622 leg. genev.). . - 

„ Aceste disposiţiuni ale legei. geneveze nu sunt nicicum meșteşugite; 
ele decurg din natura lucrurilor. Aplicabilitatea acestor regule și sub 
legisluţiunea n6stră nu pâte prin urmare să fie serios discutată. 

Urmeză deci a se anula şi după legea n6stră adjudecarea şi urmă- 
rirea, de câte ori nu s'a făcut notificările placardelor prescrise de lege 
(art.: 507, 508, 509 proc. civ., comb. cu art. 52 şiart. 662 $3, pr. civ.) 
E Se va casa din contră, numai. adjudecarea, de câte ori se va 
omite a se fuce amânările indispensabile (art. 562, $ 4). 

Legea genev. (art. 619, $3 cit.) prevede anularea adjudecării numai 
pentru neobservarea cu, ocasiunea adjudecării (secț. X) a formelor pres-. 
crise de lege sub pedâpsă de nulitate, ast-fel în cât nulitatea “comanda- 
mentului nu pote să motiveze în âpel anularea adiudecării. 

Legea n6stră, din contră, prescrie casarea adjudecării când s'a violat 
ur'o formă pronunţată sub pedâpsă de nulitate, ast-iel în cât şi! viola- 
rea art; 499, 500 și 511 proc. civ. pâte da loc la casare. .: 

- In aceste de pe urmă ipotese se anul6ză după legea n6stră' adjude- 
"carea, urmărirea și. comandamentul. 

„Quid însă în cas de necompelinţă sati exces de putere ?1). 
Nu ' este nici o dificultate în cas de casare pentru necompetință, .. 

In asemenea cas e nulă ădiudecarea, urmărirea și chiar comandamentul, 
căci numi tribunalul situaţiunei imobilului are cădere a pronunţa adju- 
decareu şi numai agentul judecătoresc competent pâte să notilice vala- bilmeute comandamentul şi' placardele. . 

Soluţiunea nu este tot aşa de ușdră în cas de casare pentru exces de putere. : - DIE a SN "Ce vrea: să dică' exces de putere? Tot şi nimica. 
„__ «Este exces de putere nu numai în împietarea asupra atribuţiu- «nilor ce legea nu “i-a dat, dar chiar în rejuzul de a ţace ceea ce legea «ordonă. Este de asemenea exces de putere, când judecătorul “și permite «a procede pe cale de reglemente generale, saii de a intima ordine agen- «ților pulerei administrative sati membrilor ministerului publice (Zarbe, 54). «Se consideră ca un exces de putere dând loc la casare, fie refusul «de a primi.o probă oferită de părţi în casurile când legea autorisă 

-— 

1) Expresiunea exces de putere e prea vagă şi Star pulea extermina fără nici o . pagubă cu ocasiunea revizuiri! legilor (Dalloz, v. Casation, No. 1477), - 

în . : - -
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i 

«acestă probă, fie admiterea unei cause de neprimire (fin de non-rece- - 
«voir) arbitrarie în contra unei acţiuni legitime, sai când se pune în 
«sarcina unui acusat: proba unui îapt. negativ a articulat de densul», (Dalloz, 
v. Cassation, No. 1472), ete. 

Excesul de. putere nu dă însă loc la casare de cât numai dacă e 
vorba de decesiuni definitive saii în ultimul resort (Dalloz, loc. citat, 
No. 146). 

“Reiusul de a face ceea co legea ordonă'e un.exces de putere! Cu 
chipul acesta suntem siliţi să admitem mulităţă virtuale şi în materie de 
urmărire imobiliară, ceea ce, de lege ferenda, nu-e de aprobat (v. art, 

"715, pr, În. şi Carre vol. VI, pag. 1101). 
Dar nici de lege interpretanda nu putem să: admitem acâstă solu- 

ţiune, care în faţa art. 735 proc. civ., .e cu desăvârșire neîntemeiată. 
Rolul tribunalului în materie de urmărire imobiliară se mărginasce 

a judeca incidentele urmăririi şi a pronunţa adjudecarea. 
Tribunalul judecă numai nulităţile pentru viţii de formă în ultimul 

vesovl. Prin urmare numai cu ocasiunea judecării acestor de pe urmă 
cereri de nulitate sar putea comite un exces de pulere dând loc la ca- 
sarea actului de adjudecare. Casarea se va baza insă, in asemenea cas, 

“nu pe existenţa unui exces de putere mai mult sati mai puţin echivoc, 
ci pe disposiţiunile. exprese ale 'legei prescrise sub pedspsă de nulitate, 
nulităţile de .formă fiind anume pronunţate de lege. 
„Rolul tribunalului în materie de urmărire “imobiliară fiind ast-tel 

circumseris, nwmi pot imagina nici 0 .ipotesă în care, tribunalul ar putea . 
să procedeze pe cale de reglemente generale, fără ca Curtea supremă! 
să'și pâlă întemeia casarea adjudecărei pe alte mijloce de cât -existenţa 
unui exces de putere. 

Refusul de a primi o probă oferită de părți în casurile când legea 
- autoriză acestă probă şi admiterea unei cause de neprimire arbitrară în 

contra unei acţiuni legitime sunt, de asemenea, cause de nulitate regulate 
de art, 735. pr. civ., $:2, fără ca să fim nevoiţi să invocăm o irasă g6lă 
de sens, susţinend că “a comis un ezces de pulere, o lrază care expri- 
mând prea mult nu exprimă nimic. 

Sa presupunem 'de exemplu că nu- s'a notificat datornicului - vrmărit, 
întrun chip regulat, comandamentul. saii afiptele, 

Datornicul urmărit se înscrie în falş în contra procesului- verbal, 
încheiat de portărel, prin care se declară, din contră, că s'a operat o 

„notificare regulată. -Datornicul urmărit cere în zadar de la tribunal -să'l 
autorise să dovedăscă Țalşul. Tribunalul pronunţă cu tâte astea „adiu- 
decarea, 

Să presupunem-—ca să luări un alt exemplu,—că cei în drept Sar 
apuca să câră anularea urmărirei pentru cuvântul că nu sa făcut publi- 
caţiunea atiptelor întrun jurnal de publicaţiuni oficiale (art. 508 proc. civ.).. 
Combătându-se acestă oposiţiune se dovedesce din contră, prin producţiunea 
î6ei oficiale, că s'a făcut publicaţiunea cerută da lege. Oponentul observă 

“ replicând că îdia oficială exhibată e produsul unui tiragiit clandestin 1) 

  

1) Iacă ce prescrie sub acest raport, art. 698 pr. fr. «Se va justifica despre înser- 
<ţiunea în jurnale prin un “exemplar al f6el...; acest exemplar va purta îscălitura | 

<tipografului legalizată de primare. 

*
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oferindu-se să dovedâscă acâstă alegaţiune. Tribunalul însă relusând de 
a primi proba oferită pronunţă adjudecarea. ARE a 

Un ait exemplu: una din părţile interesate insistă să se facă Supra-- 
licitare (art. 546 pr. civ.). Tribunalul însă, admițând o causă de nepri- 

„mire arbitrară, de ex., că la revendicare nu încape supralicitare, găsesce 
că nu e loc la aplicârea art. 546 pr. civ. . o 

In cele 3 exemple de mai sus se pote dice cu drept cuvânt că 
tribunalul a comis excese de putere. - 

Dar este mai clar, mai lămurit, mai precis a se dica că călearea 
„formelor (în cele întâi două ipotese formele prevădute de art. 102, comb. 
cu art 529 pr. civ.; iar în cea de pe urmă ipotesă forma prev&dută de 
art. 546, pr. civ.) a causat părţii care o invâcă o vătămare pe care nu 
o pâte repara de cât anulând actul ds adjudecare.: „ 

«Cu chipul acesta înlăturăm echivocul care înconjura expresiunea 
<exces de putere». . -- e , 1 ” 

Curtea n6stră supremă, de ex., calificând de exces de putere omi- . 
siunea din partea tribunalului de a pune din ojicii, în casul prevădut 
de art. 553 pr. civ., imobilul din noi în licitaţiune, a casat, întemeiat p8 - 

- ac6stă consideraţiune, o "mulţime de ordonanţe de adjudecare. . „ Soluţiunea însă nu e corectă, o 
Nu e nevoe în asemenea cas să se anuleze ordonanța de adjude- 

care, părţile interesate pot repara în asemenea cas vătămarea ce le-a 
causat călcarea iormelor, adresându-se la tribunal cu cererea de a pune - imobilul din noi în licitaţiune (art. 553 pr. civ.). i 

Exces de putere există prin urmare în sistemul legei nstre, în. 
materie de urmărire imobiliară numai dacă călcarea formelor a causat 
părţii care o invâcă o vătămare pe care nu O pâte repara de cât anulând 
actul (art. 562 pr. civ., $ 5, comb. cu art. 735 pr. civ, 32). . 

Corolarul acestei regule este: o nulitate se p6te invoca excepțio- 
nalmente pentru înlâia dră dinaintea Curţii supreme, dacă călcarea for- 
melor a causat -părții care o invâcă o vătămare pe care nu o pâte repara 
de cât anulând ordonanța de adjudecare. (Compar. Bellot, a doua edi- 
țiune, p. 566). (Dreptul, 1874)... E 7 

y 

„ Tabloul de ordinea creditorilor (art. 569' - 
urm. pr. civ.). Termenul pentru înfăţişarea creanţelor. 
Prelungirea termenului de patru s&ptămâni pentru depu-. | nerea preţului (art. 551, 553, 732 pr. civ.) până la, închiderea, i "ordinei (ari. 587). Hotărârea Inaltei Curți secţiunea, II din. - 5 Februarie 1897, dată în afacerea, Belu-Boerescu. Critică. „Necesitatea, întârcerei la sistemul genevez.. Jurisprudenţa. . | Desvoltarea noului principii, | 
„Care e termenul pentru înfăţişarea creanţelor şi pentru contestarea - tabloului de ordine? Hotărârea Inaltei Curți din 20 Noembre 1874 caută respunsul la întrebarea nostră în. art. 587 din procedura civilă, care - sună ast-iel: a a Ii 

?
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«Odată ce ordinea s'a închis, prin încheerea procesului-verbal: al 
tribunalului şi trimiterea extractului de tabloii la Casa de consemnațiuni, 

- nici un creditor nu se mai pâte primi a produce titluri de creanţe saii 
a contesta creanţe înscrise în tabloul ordinei,. 

«Se va putea însă primi contestaţiuni' asupra erorilor de calcul ce 
S'aii putut comite în 'tabloul ordinei». 

Va să dică, creditorii pot înfățișa titiurile lor. şi contesta creanţele 
înscrise: până la închiderea ordinei. Ce mai însâmnă însă atunci art. 569 
şi cei următori, cari hotărăsc, din contra, limpede şi lămurit că creanţele 

„se pot arăta numai până în “momentul adjudecării.2. Nu trebue să: 
" lărgim, să întindem, să generalisăm excepțiunea articolului 587. 

Vom dovedi îndată că art. 569 şi urm. nu sunt lipsiţi de sancţiune, 
Cum ar putea să fie: alt-tel? Experienţa dovedesce că, înțelegând lucrul 
alt-iel, rămânem fară cârmă, ne încureăm tot mai răi, dăm cu oiștea în 
gard, sărim. în vezduhul necunoseutului, ne pierdem întrun haos de - 
contradiceri. . 

Ori-cun, D. 2. G. Săndulescu- Nănovânu primesce. deslegarea de 
mai sus dată de Inalta: Curte drept un cuvânt de evangelie și dice: 
! “«După art. 506 $ 3, toţi câţi aii un drept de privilegii sai ipotecă 
trebue să se arate la tribunal înaă înaînte de adjudecațiune. Cu tâte 
acestea, din combinaţiunea art. 569 şi 587 resultă că bariera contesta- 
țiunilor asupra tabloului precum și a producţiunei de titluri, este procesul - 
verbal de plata creanţelor şi trimiterea tabloului la Casa. de consemnăţiuni; 
cu alte cuvinte, închiderea definitivă a ordinei» 1), 

Închiderea. definitivă: a ordinei! Cum aşa? Art, 487 e. luat din 
procedura geneveză ; cum dar să aibă acest articol un alt înţeles de cât 
art. 658 genevez?. In Geneva însă, numai. creditorii înscrişi, cărora nu li 
Sa notilicat Zista inscripțiunilor (art. 634 genevez) pot contesta creanţele 

_înscrise până la închiderea ordinei (art. 65S genevez). 
Creditorii înscriși, din-conira; cărora li sa încunosciinţat lista în 

soripțiunilor (art. 63 4 genevez), nu pot contesta tabloul de ordine de cât - 
în termenul prevădut de lege (art. 640 genevez; v. şi art, nostru cores- 

“pundător 575, care dice: «până în momentul adjudecaţiunii»), e care trebue 
să fie expirat înainte de adjudecare (art. 576 No. 5 genevez). 

""Tâlă deosebirea este, că, unde, în: Geneva, creditorul urmărilor e 
ținut să încunosciinţeze lista inseripţiunilor creditorilor înscrişi în personă 
saă la domiciliii (art. 634), la-noi, din contra, grefierul e îndatorat a 
face.din oficiii lista inscripţiunilor (art. 570), listă dupe care se irec . 

- apoi sarcinile în afiplele publicate (art. 500 No. 2). 
Termenul, înlăuntrul căruia trebue să se înfăţişeze creanțele și să 

-sa eonleste tabloul de ordine, curge, în adevtr, în Geneva, de la încunos- 
„ciințarea listei însripțiunilor în pers6nă saă la domiciliii (art, 634. genevez), 

iar la noi, de la cel întâi act de urmărire (art. 569), adică de la publicarea 
în cele d'intâi afipte a listei înscripțiunilor (a sarcinelor), iăcută din 
oficiii de grefier (art. 506 No. 2 comb. cu art 570).. 

„a Cele dintâi alipte, cari sunt punctul de „plecare al termenului de - 
4 ? 

. LG. Sămduleseu-Nănoeenu, “Explicaţiunea teoretică şi practică a Codului 
de Procedură civilă», a doua  edițiune, pag. 12172, 

4
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mai sus, trebue să publice, dicem, însăși lista înscripțiunilor (art. 506 
No, 2 comb. cu art. 570), căci temeiul de căpetenie al urmărirei şi al 
ordinei e tocmai acestă listă, căci existenţa inseripţiunilor se pote constata 
numai prin certificatele grefei (art. 1816 ce. civ.), căci reclamaţiunile ipote- 
carilor omiși trebue să se înscrie pe marginea acestei liste (art. 572 

r. civ.), - . a | MR 
P i două una prin urmare.-Cuprind  afiptele sarcinile arătate în 
lista oficială a inscripţiunilor (art. 506 No. 2 şi 570)? Creditorii, ast-fel 
deşteptaţi, nu pot reclama de cât până în momeniul adjudecăriă (art. 

575). Uită, din contră, grelierul să facă din oficii lista inscripţiunilor 1)? 
Termenul pentru înfăţişarea creanţelor şi contestarea tabloului de ordine 
e atunci până la închiderea ordinei (art. 587), , 

Hotărirea de mai sus însă nu deosibesce de s'a publicat sai nu 
lista inscripţiunilor în cele dintâi afipte, presupune prin urmare . că şi 
creditorii regulat încunoștiințaţi: prin o asemenea publicaţiune sunt indri- 
tuiţi să înfăţişeze creanţele lor până la închiderea ordinei, şi şterge: 
ast-iel, nici una nici alta; art. 569 și cei următori. 
„_-- Bă bine, făcând acâsta, ucazul de mai sus ia de odată rămas bun - de la sistemul genevez, face ca procedura de ordine să încâpă abia după “adjudecare, amână deci! îndestularea creditorilor la calendele grecesc, pune greutatea hotărâtâre-pe închiderea ordinei, cum îace și procedura -Îranceză, pe care Bellot o scarmănă ast-îel : - «Sous le code de procedure, Pordre n'est - ouvert qwapres. que le jugement, d'adjudication est pass6 en iorce de chose jugee: par lă Vincer- „ titude des crâanciers et la liberation du debileur sont indefiniment prolong6s. Ce mode de procâder a encore deux autres inconvânients: il empeche la, consignation au prix; îl ajourne, en cas d'insolvabilit6 de Padjudica- taire, la poursuite en îfolle enchtre jusquw'apres la cloture 'de Tordre, puisque- ce n'est qw'alors que . Padjudicataire peut âtre contraint 'au paiement> 2). | a | ă ” Ba, valvârtejul legei 'nâstre e și mai mare de cât acela al codului îrancez, dacă altoim pe arl. nostru 552 ideia că procedura de ordine începe abia după adjudecare.. Art.. 552 cit. (cf. 602 genevez) are de sigur. un bun înțeles numai în sistemul „genevez. 'Tabloul de ordine nu se pâte contesta de cât până în momentul adjudecării. Creanţa adjudecatarului nu s'a conteștat până la ucest moment ?. Dânsul are atunci o creanţă în - rang uti! şi necontestat şi. o pâte depune drept preţ. ă „ Ce mai însâmnă însă art, 559, dacă "1 smulgem din pervazul siste- mMului genevez, dacă 1 băgăm într'o altă atmosieră de idei, dacă 1]: „ Împerechem cu ideia că tabloul. de ordine -se. pâte contesta până la închiderea ordine? Adjudecatarul nu pâte avea atunci-o creanţă în rang-” „util şi necontestat de cât. abia după închiderea ordinei. Termenul: de patru săptămâni pentru depunerea preţului (art. 551 și 559) să se pre- - lungâscă prin urmare până la închiderea ordinei? - Sa = . 

  

, 1) Grefierul, care. nu 'ȘI face datoria sa, e răspundător de daune-interese (art, : | , 1818 ce, civ.) şi de amendă (art. 1822 c. civ,), pag 2 Bellot <Loi sur la Procedure civile du canton de Genăre», seconde &dition,:
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Fără îndoială, art. 552, care e în elementul săi în înlănţuirea -de 
“idei a procedurei geneveze, odată mutat pe tărimul unui asemenea sistem -: 
sterp, saii nu mai are nici un cuvânt.de a fi și trebue șters, sai dacă 
păstrăm, trebue tălmăcit în înţelesul că adjudecatarul pote depune creanţa . 
-sa drept'preţ abia după închiderea ordinei, de 6re-ca creanţa sa se pâte - 

“ contesta până la acest moment. . - 
Inalta Curte insă, înlocuind logica strinsă prin câsuistica întemplătore, 

 găsesce că, deşi creanţele înscrise în tabloul de ordine se pot contesta . 
până la inchiderea ordinei, creanţa adiudecatarului totuși se pâte primi 

drept preţ înainte de închilerea ordinei, primire care va constitui puterea 
“lucrului indaeat, ori-ce contestaţiune -ulţerioră urmând a se respinge ca 
“tardivă, cum se veds din considerentele următâre ale hotărârei Inaltei 
Curți s. II, No. 63 din 17 lunie 1887 (Bulet.; p.: 600)2 

«Având în vedere că, după cum resultă din ordonanța de adjude- 
caţie. atacată cu' recurs, 'recurentul C. Eitel, în urma: adjudecaţiunei defi- 

. nitive a imobilului urmărit asupra d-lui general Fioreseu, și a admiterei 
creanţei sale ipotecăre drept preţ ă vindărei acelui. imobil, a ridicat con- 
testaţiune -la ordinea creanţelor creditului fonciar. urban și a „d lui, general 
Em. Florescu ; - 

Ă «Că tribunalul, constatând în fapt că s'a pronunțat asupra admi- 
“terei. creanţei ipotecare a adjudecatarului drept preţ a acelui imobil, cu 
drept cuvânt 'a respins ca tardivă acea contestaţiune». , 

Inţelesul e acesta. Creanţele se.pot contesta în principii: și regulă 
- generală până la. închiderea ordinei (art. 587). Creanţa adjudecataruluă | 
însă e primitâre de contestare numai până în momentul primârei. 

-... acestei creanţe drept pret (art.. 992). Odată hotărâtă acestă primire 
-există lucru judecat. Cum să se mai conteste o creanță, pe care jude- 
câtorul a. primit-o, a validat-o, a sancţionat-o ?- Ar îi tardivă: şi contrară 
lucrului judecat o asemenea contestaţiune. 

_"Temeinie să fie 6re chipul acesta . de a vedea ? De l0ă! Nu „pâte 
“să îie, de sigur, nici vorbă de' puterea lucrului judecat, când se dă o hotă- 

râre pe cale graţi6să, adică, ca în cazul nostru, numai după cererea 

unilaterală a adjudecatarului, care depune creanţa sa drept preț, fără 

a se cita părţile -cari ar putea avea interes a contesta acea creanţă, 

datornicul și cei-Palţi creditori. ! 
Insăşi Inălta Curte tecunâsce prin urmare într'o hotărâre mai nouă 

că nu există. în asemenea cas autoritatea lucrului judecat, lasă însă 

- lucrul încă &ncurcat şi nu lămuresce că, așa fiind, o creanţă se-pole 
primi drept preț numai după închiderea ordine), când nu se. mai! 
pole ridica ni.2 o conlestațiune, rostindu-se ast.lel (Cas. s. 1, No.: 232 
din L lunie 1890, Bulet., p. 749 urm): 

«Considerând că de și art. 552 din. procedura civilă îndroptăţesco | 
"pe creditorul ce este în rang util şi necontestati a depune creanța sa 

drept preţ, încuviințarea însă făcută de tribunal a depunerei. acelei 

- creanţe: drept preţ, și liberarea în temeiul ei a ordonanţei de -adjudecare - 

care a rămas definitivă, nu-pole constilui lucrul judecat pentru cel- 

Pali credilor?, nici în privinţa rangului ce s'a“recunoscut acelei creanţe, 

_ nici în privinţa sumei .pentru.care a fost admisă, de cât în casul când 

tribunalul, coniormându- se art. 573 şi 574 din. procedura civilă, ar Îi
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luat: măsura a se iorma în cele patru săptămâni de la cea dintâi publi- 
caţiune tabloul ordinei creditorilor,.şi numai în privinţa acelor creditori 
cari, luând cunoscinţă de acest tabloii (art. 575) şi făcând în „virtutea, 
art. 576 contestaţie, contestaţiunea lor -a Îost judecată, părțile, fiind 
citate, după cum cere art. 529, şi acestă hotărâre a r&mas definitivă, 
sai când creditorul nu sar mai afla înlăuntrul termenului pentru a face 
contestaţiune la tabloul de ordine ; e e 
„ «Considerând că, de şi art. 569 cere ca ori-ce creditor să 'şi arate 
titlurile creanţei sale până în momentul adjudecărei, şi citatale articole . 
576 şi 529 prevăd judecarea!) contestaţiunii înainlea dilei de adju- 
decdre, legea, însă nu numai că nu edicieză perderea dreptului pentru 
credilorul ce nu sa conformat acestor disposiţiună, dar încă în art. 
587 recunâsce creditorilor dreptul de a produce titluri de creaţe saii a 
contesta tabloul de ordine şi după adjudecaţiune, căci nu le ridică acest 
drept de cât când. ordinea s'a închis prin încheerea procesului-verbal 
al tribunalului şi trimiterea extractului de tabloii la Casa de consemnaţiuni». 

" Stranie teorie ! Cu drept cuvânt, se presupune aici, sa primit 
creanţa adjudecatarului drept preţ înainte de închiderea ordine?, dar : 
„acesta nu .putea avea loc, se adaogă, de cât sub rezerva dreptului dator- 
nicului și al celor-alţi creditori (est anguis in herba!) de a contesta 
creanţa -primită drept preţ şi după ce ordonanța de adjudecare a devenit . 
definitivă şi nerevocabilă (art. 578), dacă ordinea nu e închisă ! Ai 

„_“Nu-este monstrudsă deslegarea acesta? Cum! Creanţa să se pâtă 
„primi drept preţ, înainte de închiderea ordinei, cu tote că. nu pote să 

fie în rang util 'şi necontestat de cât după închiderea ordinei (art. 587), 
adjudecatarul adică să. se potă mângâia că are o. ordonanţă de adjude- 
care nerevocabilă, și apoi, post vulneralum causam, să "i spulberăm 
ilusiunea, contestându-i. creanţa, dacă ordinea e încă. deschisă ! 

lată unde ne duce ideea îalșă că creanţele se pot înfăţişa şi con- 
"testa până la închiderea ordinei! Tabloul de ordine, după natura lucru- 

- 7ilor chiar, nu se pâte închide de cât după judecarea definitivă a tuturor 
-contestaţiunilor. Dacă dar sar putea porni -contestaţiuni până la închi- 
derea ordinei, ordinea nu sar mai închide în vecii vecilor, căci, în ajunul 

„hotărârei definitive asupra unui incident, s'ar ridica un alt incident, şi - 
„așa mai departe. în dulce înfinilum ? | Mi 

„____ Numai articolii 569 şi cei următori glăsuitori că creanţele se pot 
înfățișa și contesta numai până în momentul adjudecaţiunii, ar putea, 
preîntâmpina un asemenea calcul de contestațiuni străgănitâre!. Jurispru- 
denţa însă dice că aceşti articoli sunt lipsiţi de ori-ce sancţiune. Legea adică, pune înainte hotărârea de mai sus, «nu edicteză pierderea drep- „tului pentru creditorul . ce 'nu s'a conformat acestor disposițiuni». Nepăzirea art. 569 şi cei următori nu aduce cu sine căderea dreptului de a contesta. - ; . a 

„Dar 6re așa să îie? Insăși hotărârea de mai sus recunâsce că, după art. 569 și 'cei următori, creanţele se pot înlăţișa şi contesta până 

  

- 1) Fals ! Art. 576 prevede ridicarea, iar nu judecarea 'contestaţiunel înainte de aăjudecare, Contestaţiunea odată făcută înainte d j Ă i -după adjudecare (art. 550). . , ” aljuciecare, pote deea și 

x
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în momentul ădjudecațiunei. Termenul dar regulat de lege pentru întă- 
- ţişarea creanţelor este: de la cel întâi act de urmărire: până: în 
momentul adjudecărei (art. 569). Ei bine, art. 733 hotărăsce ritos: ; 

. «Expirarea unui-. termen acordat. de lege pentru exerciţiul unui 
"* drept, atrage cu sine căderea drepluluă (cl. art. 742 genevez). . -_ 
„Nu ne mirăm,. Ne-am croit o dată un' sistem fals? 'Tâte legile şi 
„principiele trebue să se mlădieze acestui chip al nostru de a vedea. Am 
apucat o dată o cale greşită? Nu se scie în ce gr6pă -vom cădea în . 
cele din urmă. Nu intrebuinţăm îndată, la început, îără zăbavă, buruiana.. 

„de leac? Nu vom mai putea tămădui rţul. Principiis obsta, sero medi- . 
cina paratur! - ! i | 

- Credeţi însă că Odyssea de mai:sus a jurisprudenţei nâstre e sfir- 
şită ? Nică vorbă! Părerea, de la care pornesce practica, dicând că crean- . 
țele se pot înfăţişa şi contesta până la închiderea ordine), ne silesce . - 
„încă şi cu o necesitate logică 'rigur6să să recun6scem că, creanța adju- | 
decatarului neputând să fie în rang util şi necontestat de cât dupe închi- --- 
-derea ordinei, judecătorul dator este să prelungescă termenul de palru 
săptămâni pentru depunerea prețului (art. 551 şi 553) până la închi- 
derea ordinei! DE : | 

- Hotărârea Inaltei Curți secţ. II, -No. 40 din 5 Februarie 1897, dată 
"în alacerea Belu-Boerescu, pune, în adevăr, capucul teoriei de mai sus - 
„a iurisprudenţei şi hotărăsce "că, dacă o ordonanță de adjudecare sa 
casat de la depunerea creanţe: drept. preț, și dacă adjudecatarul depune 
acum. preţul în mumerariă, acâstă ' depunere e încă în timp util, cu. 

„tote că ai trecut de mult cele patru săptămâni prevădute de“ lege 
pentru depunerea preţului (art. 551 şi 553). .. . a E 
„_„. Tată, penteu. mai bună lămurire, însăși considerantele .hotărârei de 
mai sus: a a Si a 

-, Considerând că, casându-se ordonanța de la depunerea preţului 2), 
este învederat că tribunalul, care admisese creanța drept preț, şi- care 

“era în drept a menţine prima sa hotărâre, căci decisiunea Inaltei. Curți - 
nu avea în acestă privință autoritatea lucrului judecat 2), nu putea - 
procede la nici un alt act, înainte de -a examina din noii şi a decide 

dacă acâstă creanţă putea îi depusă drept preţ, şi prin urmare nu putea,” 
înainte de atâsta, încuviința: nici de la sine, nici după cererea uneia din 

“părţile interesate, de a .pune lucrul din noi în vindare pentru. neplată 
„de preţ 3); că dar -partea, până în momentul judecărei acestui dilerend, 

„ 

„. „+ 1) In easul nostru, după cum vedem, s'a liberat adjudecatarului ordonanța de 
„adjudecare, “îndată după judecarea contestațiunei depunere! creanţer drept preţ, fără 
a se aştepta până se va hotări asupra incidentului! prin hotărâre definitivă. In Geneva, 
contestarea tabloului de ordine se judecă numai în apel, căci acolo nu există o Curte 
de casaţiune. A _ o 

2) Inţelesul e acesta: Nu se pole dice că depunerea creanţe! drept preţ s'a res- 
pins de Inalta Curte prin hotărâre de nerevocabilă autoritate (art.. 1868 codul civil), 
căc! hotărârea Curţei de casaţiune nu are putere de lucru judecat. , Se 

3) Două cuvinte pentru lămurirea lucrului. Dacă la expirarea . termenului de 
" patru săptămâni, nici.una din părţile interesate nu cer revinderea pentru neplata pre- 

ţului, în socotela adjudecatarului, şi dacă, nici tribunalul din oficii nu ordonă revin- 
„derea (art. 553), adjudecatarul e atunci, cu t6tă trecerea termenului de patru săptămânT, 
încă în timp util de a Gepune preţul. In casul de față însă s'a cerut de una din 

I
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era încă în timp ulil de a depune în locul acelei creanţe valdrea ei în 
numerar ;. n a ă EI - 

_: «Considerând. că, ast-lel fiind, este -inexact a se pretinde că tribu- 
nalul 'a prelungit termenul fixat de legiuitor (pentru depunerea preţului) 
si dar a violat art. 732-din procedura civilă, căci el-n'a îăcut de cât s 
dea decisiunei acestei curţi efectul ce-l avea de la leze!). 

_..“ Nimie de dis contra acestui chip de.a vedea din punctul de vedere 
“al principiilor. jurisprudenţei. Tabloul de ordine se pâte contesta până la 

„ închiderea ordinei. Creanţa adjudecatarului nu pote să lie prin urmare - 
“în rang util şi necontestat de cât după închiderea ordine). 'Trebue decisă 
să prelungească termenul de patru săptâmâni pentru depunerea - prețului 
(art. 551 şi 553) până la închiderea ordine?. - | E 

* “Termenii regulaţi de legiuitor. in adevăr, nu se pot scurta nici pre- 
lungi de judecători, de cât în casurile când legea le dă acestă ficultale. 
Aşa hotărăsce art. 732 din. procedura civilă. Ei bine, legea, aşa cum 0 - 
înţelege jurisprudenţa, impune fără îndoială judecătorului implicit, dar I6rte 
energic, datoria de a. prelungi termenul regulat de lege pentru depunerea 

“preţului până la închiderea ordinei. * " N S - 
'T6te -merg prin urmare strună în sistemul jurisprudenţei! Cum și 

» ce fel însă ? Arâtarăm mai sus că jurisprudența șterge art. 569 şi cei 
“următori !- lar acum ce veden? Ilotărârea de mai sus dice una, iar art. 
553 alta. Justiţia prelungesce termenul de patru săptămâni pentru depu- 
nerea prețului, iar.art. 553 opresce categoric o asemenea prelungire, 

“ Termenul statornicit de lege pentru depunerea preţului (art..-551) - 
nu, se pâte prelungi qi! sub nici un cuvânt. Art. 553, în adevăr, departe 
de a da judecătorului Iacultatea de a prelungi termenul de mai sus, hotă- 
răsce, din contră, limpede şi lămurit .că, dacă la expirarea termenului, 
adjudecatarul . nu . depune prețul, tribunalul, de: la sine chiar va -pune 

- „lucrul din noi în licitaţiune, în sototela adjudecatarului. 
In zadar. sar dice că adjudecatarul e împedicat de a depune prețul 

în numerar, de 6re-ce primirea creanţei sale drept bani nu e incă jude- 
„„Cată. Axiomul '«Contra non valentem -agere, non .currit prscriptio» e 

  

părțile interesate revinderea pentru neplata prețului. Adjudecatarul prin urmare nu mal 
era în timp util de a depune prețul în numerar. Inalta Curte însă: întâmpină că în . 
casul nostru tribunalul nu putea procede la; nici un alt act, înainte de a examina din 
noii şi a decide dacă acestă creanţă putea fi depusă drept preţ, şi prin urmare nu 
putea, înainte de acâsta, încuviinţa nici de la sine, nici după cererea uheia din părțile 
interesate, de a pune lucrul din noă în vindare pentru neplată de preţ. Un lucru se 
uită însă în tâtă argumentarea acesta, anume că adjudecatarul în casul de faţă prin : 
aceea chiar că a depus preţul în numerar, s'a desistat de la cererea ce făcuse dea 
depune creanța drept preţ (art, 1869 c. civ.). Tribunalul nu mat avea prin uemare să 
decidă din noi, dacă acea creanţă putea fi primită drept preţ. Ie 

1) Inalta: Curte trimite aici implicit la art. 72 LL. Curţ. cas. din 24 Ianuarie 
1860! şi la art, 757 pr. civ., cari hotărăsc că, casarea are loc. de la actul care a dat 

„naştere la nulitate, adică în casul de faţă de la depunerea creanței drept preț. Tote 
actele anteridre ai rămas prin urmare în picidre. Care dar trebuia să fie îu casul * 
nostru urmarea de păzit dinaintea tribunalului de trimitere? Tribunalul de trimitere „trebuia să hotărască primirea sai neprimirea creanţe! drept preţ, sati dacă se depunea acum prețul în numerar, să cerceteze dacă acestă depunere este făcută îu timp util, - Trecut-a sai nu termenul prevădut de lege (art. 551 şi 553 pr. civ.)? Ari. 72 L. Curt, cas. nu r&spunde nici de aprâpe nici de departe ia acestă întrebare. e
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„- strein legei n6stre. în: vig6re1). Mai mult incă, în deosebire de prescrip- 
țiunea, care. se suspendă în casurile anume prevădute de lege, termenele 
preclusive (dechances), din contră, nu se suspend de cât in casul pre- 

. vădut de art. 734 din procedura civilă 2). 
Nu căutăm de sigur ceartă jurisprudenţei. . Digestul ţărei are, din 

contră, cu drept cuvânt o putere mai .mare chiar de cât însăşi legea. 
„Judecătorul se călăuzesce de o sciință precisă, cumpănesce, nu se pri- 

„„ pesce, Îţi stă însă mintea în cap, atâtea. rostogoliri, goluri, nepotriviri 
cuprinde legea n6stră ! Ne-am. ajutat totuşi din nenorocire, ca să ne 
orientăm în acest labirint, mai mult de comentarele îranceze de cât de 
textele. procedurei geneveze. -. : 
„De aici tâtă contusiunea. Procedura n6stră civilă calcă îără îndoială 

-pe urmele procedurei geneveze. Neuitatul Basile Boerescu ne vorbesce 
în adevăr de sistemul genevez ca de-un ideal neintrecut. Redactorii legei 
n6stre aii sărit peste multe texte geneveze, sati pentru că nu le-ati înțeles 

gândul de a schimba sistemul genevez. | : E 
„___ Care dar este “acest sistem? lată-l în două cuvinte: Tabloul de 

ordine nu se-pâte contesta de cât în termenul prevădut de lege (art. 
"640 genevez), care trebue să fie expirat înainte de adjudecare. Tabloul 

de ordine nu s'a făcut şi termenul pentru a-l contesta n'a expirat înainte 
de adjudecare? Art. 576 No. 5 hotărăsce: «I/adjudication sera remiise, . 
si l6tat de collocațion n'est pas dress6 et le d6lai pour le contester. 
expir6». , - ” SE Me 

Tocmai disposiţiunea acâsta însă, se întâmpină, lipsesce din codul 
nostru. “Art. nostru 534 se mărginesce în adevăr a dice: «<Adjudecurea 

„bine sai ca să simplifice si: mai mult principiile, iar nici de' cum cu 

„se va amâna: 1) când acesta se va cere de creditorul ce urmăresce şi de 
"debitor, şi fără opuriere din partea creditorilor ce aii intervenit; 2) când 
executarea hotărârei “sii actului, în virtutea căruia se face urmărirea, sa 

„ suspendat». Atât și nimie mai mult. Adjudecarea prin urmare nu se: va 
amâna sub cuvânt că nu s'a făcut tabloul de- ordine; 

| Nu împărtășim. însă de loc. acâstă părere. “ Socotinţa nâstră este, 
din contră, că art. 534 cit. nu e limitativ. Trebue, în adevtr, nimeni nu 
o pâte tăgădui,:să adăogăm în art. 534 cit. casul «când hotărârea, în 
-virtulea căreia se face urmărirea, nu a dobândit încă pulerea de 
lucru judecal> (arg..art. 1831 c. civ.), cu tâte: că art. 534 cit, nu pre- 
vede acest cas de. amânare (v. însă art. 576 No. 7 genevez). a 

Tot aşa caută să adăogăm în art. 531 de mai sus şi casul «când 
"nu sa făcul lista înscripțiunilor (ari. 570) şi tabloul de ordine (art.. 

578), căci ipotecarii omiși pierd dreptul lor, dacă n'aii reclamat la timp 
_. în contra listei: inscripţiunilor și în contra . tabloului de ordine (art. 568; 

- şi tribunalul trebue să.cerceteză prin urmare, 'din oficii de s'a publicat 
„sai nu lista inscripţiunilor în: cele “dintâi afipte (art. 506 No. 2 cb. cu 
„arts 570), o o 

_ Care-e acum sancţiunea art. 534 așa înţeles ? “Tribunalul, presu- 

- 1) Baudry-Lacantinerie, Precis de droit civil, cinquitme Edition, 1896, t. IL, 
No. 1636. IO IE 

2) Compar. Audry et Rau, Droit civil francais, VII, $-111, pag. 927 text și 

- AL. Degr, sol. I. i ai aq
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punem, nu amână adjudecarea şi trece mai departe, cu t6te că nu sa 
iăcut lista inscripţiunilor şi tabloul de ordine. Cum se va putea îndrepta 
răul? Art. 562 No. 4 răspunde: «Actul de adjudecare se va putea casa... 
dacă nu sai făcut amânările în casurile când trebuia a se face coniorm 
art.. 530 şi 534» (contorm art. 619 genevez). P6te însă ipotecarul omis 

să invâce mijlocul acesta pentru întâia 6ră în casaţiune? - - 
Fară îndoială că da. In adevăr, ipotecarii omișşi cari n'aii fost încu- 

nosciințați prin publicarea listei inscripţiunilor în cele dintâi alipte, sunt 
volnici de a reclama până la închiderea ordinei (art. 587), adică şi după 
expirarea celor +0 dile pentru recurs:la casaţiune (art, 578); cum dar 
să nu pâtă recurge la Curtea în casaţiune; dacă sunt încă în termen, - 
sub pretext că n'aii figurat dinaintea instanței. de lond? .. E 

Inalta Curte a hotărât, În adevăr, cu drept cuvânt că causele de 
nulitate trase din omisiunea lucrărilor ce sunt a se îndeplini de oficiă se 
pot invoca pentru întâia 6ră în casaţiune !). Lista inscripţiunilor şi tabloul 
de ordine însă trebue să se facă din oficii (art. 570). Amânarea adju- | 
decărei trebue să se-pronunțe de asemenea din oficii, dacă nu sai | 
îăcut acele lucrări înainte de adjudecare. - a A 

„___ E vorba, de sigur, în asemenea cas, de un mare interes de ordine 
publică. Căci odată ce actul .adjudecaţiunii sa dat noului proprietar, . 
îmobilele sunt libere de. ori-ce privilegii saii ipolece consimțile de 
debitorul. urmărit saii de autorii săi (art. 568). Ipotecarul omis trebue 

“prin urmare să aibă dreptul. să facă recurs în casaţiune, cu tâte că na 
făcut oposiţiune la tribunal. e _ 

Inalta Curte nu deosibesce prin urmare de sa făcut sai nu opo- 
siţiune la tribunal. Violarea art. 569 şi cei următori se pâte pune înainte 
pentru întâia 6ră în casaţiune. Ordonanța de adjudecare s'a casat deci 
prin hotărârea Înaltei Curți secţiunea II: No. 314-din 23 Maiti 1894, 
“(Bul. p. 613), cu t6lă lipsa de oposiţiune la tribunal, pe motiv că-s'a 
primit. o creanţă drept preţ, fără să existe un tabloii de ordine.. - 

Hotărârea de care e vorba coprinde în adevăr: 
«Având in vedere art.: 572 combinat cu art. 573, 574, 579 şi ur- 

mătorii din procedura civilă; : ” - 
i «Considerând că după prescripţiunile acestor texte de lege, când . 
„un imobil se pune sub urmărire; judecătorul .comisar trebue. să facă două 

- tablouri, unul de -orâine, după 4 săptămâni de la prima publicaţiune, 
altul de distribuţiune, care are loc după depunerea preţului şi expirarea 
celor 40 dile pentru recurs. în casaţiune, sati: după respingerea recur- 
sului;, | | | . 

„ «Considerând asemenea că, după arl. 552 din procedura, civilă, 
o creanță na pole fi depusă drept bani, de câl dacă i s'a recunoscut 
în ordinea credilorilor că esle în rang util şi neconteslut, şi dacă 
acel tabloii a rămas definitiv ; - - - 

| Considerând că tribunalul a admis creanța adjudecalarului ca . 
preț, Jără ca.acel tabloii de ordinea creditorilor să fi fost făcut ; 

«Pentru aceste motive, casâză ete.» 2), 
1) Cas. II, No. 43 din 4. Maiă 1881 (Bulet, pag, 499). i . 2) V. şi cas, secţiunea Ii din 21 Martie 1889, No..50, (Bulet, pag. 367—368) şi . cas, secțiunea II din 9 lunie 1892, No. 110, (Bulet. pag. 038).: - N 4 

po. . : ini
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In lormularea mijlocului de casare, asupra : căruia 
- hotărârea de mai sus, se dicea încă că răi şi fără cale s'a primit creanţa 
» adiuaecatarului drept bani, de_Gre-ce mai există şi un alt creditor, care 
cere să fie înscris în tabloul de ordine, lucru care îace pe unii să 
crâdă că, după -principiile jurisprudenţei, tabloul de ordine e neapărat 
numai când există mai mulți creditori înscriși. - | “ 

Las a dice: că, pe lângă creanța adjudecatarului primită drept bani. 
„există tot-Va-una şi o creanţă privilegiată: chelluelile de urmărire şi 
„„Salariele agenților de urmărire (art. 1729 e, civ.),: las a dice că și 

- „creditorii chirogratari se inscriă în tabloul de ordine, căci ai interes 
să conteste “creanțele înscrise, rămăşița preţului urmând a se împărţi. 
întro dânșii 1), dar întrebăm: adevărat să fie 6re că nu pote să îie 
«orba de tabloii de ordine, când există un singur creditor înscris ? 

- Fără “îndoială că nu. Tabloul de ordine, în adevăr, nu e prescris 
de lege numai pentru fixarea ranguluY creditorilor, dar şi pentru a se 

“constata de_judecătorul-comisar de s'a făcut sai -nu o contestare până 
în momentul adjudecărei (art. 576)2), adjudecatarul volnic fiind de a 
depune creanţa sa drept bani, dacă e creditor în rang util şi necontestat 
(art. 352) 5). Să a | 

Nu face nimic prin urmare că. există o singură -inscripţiune. Cre- 
ditorii chirogralari și datornicul pot fără îndoială să conteste acestă 

„_“Singură creanţă inserisă. Trebue deci dar şi în acest cas să se rânduiască 
„un judecător-comisar, care. să constate că nu sai făcut contestațiuni, 

sai, la din contră, să caute -să 'impace pe părți, și, neisbutind, să le 
„trimstă înaintea tribunalului (art. 576). PE 

Ă Grefierul singur, adăogăm, e competent a constata de există inserip- 
iuni sai nu (art: 1816 c. civil.) şi numai după constatarea ce o îiace el 
se pot trece sarcinele în alipte. De aceea și hotărăsce art. 570: «Gre- 
fierul va îi dator, de la sine, și prin îngrijirea președintelui, a căuta în 
registrele ipotecelor și a lorma o listă specială despre tote inscripțiu- 
ile de privilegie saii îpolece ce pol exista asupra imobilului urmărit»:). 

Lista acesta, de bună .semă, e actul de căpetenie, temeiul, punctul 
esenţial al urmărirei și al ordinei ; . al - urmărirei, căci afiptele trebue să 

* cuprindă sarcinele imobilului (art. 506 No. 2 compar. art. 542 No.2 
- _genevez); al ordinei, căci ipotecarii deşteptaţi prin publicarea listei 

” inscripţiunilor în alipte. se pot tângui că ai îost omiși numai până în 
„momentul adjudecațiunei (art. 569: - - 

“Incheiem cu' observarea următâre : Jurisprudenţa n6stră e în multe | 

1) Bellot, op. cit, pag. 569—510, _ = 
2) Bellot, op cit., pag. 517. | Sa : 
3) Art. nostru 552 lipsesce din legea franceză, care nu” permite adjudecatarului 

să depună creanța sa drept bani şi îndrituesce pe creditori să ceră revinderea pentru 
: neplată de prej abia după închiderea ordinel. De ce dar să se facă atâta învăluiri de - 
“procedură, când nu există cel puţin patru creditori înscrişi? Art, 773 (e. ain 1858 hotă- 
zăsce prin urmare: <L'ordre ne peut âtre provoqut s'il y a moins de quatre cr6anciers 
inscrits>, Quid câna există nn singur creditor înscris ? Creditorul inscris pote să ceră 

" “atunci revinderea pentru neplata preţului de-adreptul par voie de commandement, 
Tără a avea nevoe de un anume mandat al. justiţiei (V. Siray Gilbert. <Les codes 
ananot6s», asupra art. 773 pr. civ.). .. : - „ 

4) Belloţ, op. cil., pag. 56Y.. In Geneva, ca şi la no!, adjudecarea trebue să se: . 
amâne, dacă lipsesce lista inscripţiunilor. V. art. 542 şi 577 genevez. 

! 

Sa statuat prin. 

+



212 e ALEXANDRU DEGRE 

puncte contrară sistemului genevez. Vădurăm mai sus cât cumpănese 
principiele practicei. Ori-cum: Roma locula, causa finita ! Hotărârile 
Înaltei Curți, ori-ce. am avea de dis în contra!), ati căpttat de decimi 
de ani sancţiunea timpului, Păşim pe un 'tărâm sfânt! Putem să apelăm 
cel mult de la Papa r&i informat la Papa mai bine intormat. | 

Reforma legei insă e neapărată ! «Les jugements se contredisent, 
dice Montesquieu, ou parce que -les juges qui se succedent pensent difis- 
remment, ou parre que les mâmes afiuires sont tantot bien, tantât mal 
dslendues, ou enfin par une infinit d'abus qui se glissent dans tout ce 
qui. passe par les mains des-hommes, C'est un mal necessaire que le 
l6gislateur corrige de temps en -temps.. Car, quand on est oblg6 de. 
recourir aux tribunaux, il faut que cela vient de.Ja. nature de la cvn- 
stitution, et non pas. des contradiclions el de Vincerlitude des lois» ?), 
(Dreplul, 1897). ae ae a 

  

i „Diverse causarum figure 3) 

„. Statul periect 6 un vis' neîmplinit. O .stăpânire făcând numai o 
întrebuințare legiuită de puterea ei, o obștescă adunare rinduind ' numai! 
legi înțelepte, o jurisprudenţa” nelăsând nimic de dorit, nu există nicăeri,- 

“E deja un- câştig mare, dacă ne apropiem de ideal. Pentru acâsta, . 
trebue nu. numai să 'avem o credinţă, dur să ne și convingem că există ' 

- forțele necesare: (morale, intelectuale, materiale) pentru realisarea idea- 
lului 4), şi, lipsind aceste forţe, să cercetăm cum şi. înce chip se pâle 
crea o administraţiune r&spungend mai bine idealului nostru. Demo- 
craţia nu convine de cât unui popor a cărui educaţiune administrativă 6 - 
jăcută, iar nu unui popor novice în experieţa afacerilor 5), 

Credinţa “că din nimic şi cu ajutorul numai al raţiunei pure se pâte 
crea o lume nouă şi mai bună, s&rbătoresce urgiile ei cele mai cumplite 
în Orient. Societatea irunceză, unde s'a născut acâslă credinţă a moștenit 
cel puţin de la vechiul regim o administrațiune “excelentă. Furia dar 

  

1) Multe hotărâri se lovesc chiar în cap. Aşa, holărăsce cas, 1], 21. Martie 1886,. No. 32, că ordonanța, se pâte libera îndată, fără a se aştepta până. când, prin o hotă- râre definitivă, se vz. hotărâ asupra contestațiunel depunere unel creanţe drept bant, „ jar cas. s. II, din 20 Mal 188, No, 52, şi cas..s. II din 5 Februarie 1897, No. 40, | admit contrariul 5 aşa apol dice cas. s. JI din 1 Noembre 1887, că lipsa tabloului de . ordine: nu se pâte invoca pentru întâia Gră în casaţiune, iar din cas, s, Il No, 314 din |. 23 Mal 1894 reese contrariul; aşa spune cas. s, ll No. 123 din 25 Septembrie IS9t. (Butet., pag..1041) că, casându-se ordonanța pentru 'că fără cuvânt s'a primit o creanță drept bani, casarea are loc de la depunerea preţului, iar cas. s IL No. 110 din 9 lunie 1892, hotărasce 'că casarea are loc în asemenea cas de la cele dintâ! afipte. ” 2) dlontesquieu, «De PEspit des Lois», livre VI, chapitre |. 5) Am ales, în lipsă. de'o alta mar bună, acâstă denumire, =pâle nepotrivită, - denumire care indică că e vorba de casuri praclice, cari nu S'aii readus încă la un Eee Aa pereti superior, juucrăel anal6ge aă. apărut şi în alte ţări. Cităm de exemplu: 
- „ ÎL. Hiviecre, ZPevu .j DIA -. Aa pica 

prudence le la Cour de cass oo na le des oariaiions et des prog es de, la juris ___4) Credinţa ar fi-de altminteri o utopie j z MU representativ, traducerea germană a luy TA, Vin o g d SE, Mil, Guvornu 5) Tocqueville, De la. democratie en Amcrique, edit. XVI, î. LI, pag. 66, - 

a
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radicală trecând, progresul raţional găsesce iarăşi punctul de r6zăm 
necesar ca să'și continueze sborul. Jurisprudenţa _oleră o icână contra: 
dicătre ? Puțin importă. Oposiţiunea în contră-i caută nu s'o acuse, ci. 
s'o ajute, și să inspire societăţei adâncul respect ce ea prolesâză pentru 
magistratură şi pentru jurisprudenţă :). Orientul, din contră, are un mare 
deficit în desvoltarea sa culturală, radicalismul îi calcă în picidre cea de 
p8 urmă rămăşiţă de desvoltare originală, el.e redus să: maimuţărescă 
maniera streină şi stă dinaintea dilemei: anarchie sai tiranie. Jurispru- 
denţa iubesce schimbare ?*0 - critică “superficială dar nemilostivă “îi dă 
cu piciorul, spumegă de mânie, născocesce contradiceri. și acolo unde 
nu sunt . . m n Se 

- 7 Legea se 'potrivesce -sub ast-îol de: împrejurări ca nuca în - perete, 
„.. aplicarea schiopăteză, critica împușcă în lună. Reul nu vine de acolo că 

se imileză cultura streină. Imitaţiunea e, din contră, un mijloc îârte util, 
- la care alergă societăţile înapoiate. Roma, de și învingătre asupra Greciei, . 
era totuși r6ba supusă, a culturei grecesci. Gracia capla ferum victorem 
coepil el arles întulil agresti Latio. 'Imitaţiunea înțelptă pătrunde în 

„esența modelului imitat. :. o „- a 
_O lege abstractă şi răspundând puţin trebuinţelor ţărei e ca pălăria 

. lui Gessler pusă pe viriul unei prăjini, căci toţi simt că ar îi o rușine 
“să se închine la dânsa. Națiunea conspiră: în contra legiutorului lunâtie 
şi devisa sburând din gură în gură, sună : “Legile sunt făcute ca să le 
călcăm !» Numai o lege, care convine ţărei, câştigă învoirea tutulor, 

- trezesce zelul jurisconsultului pentru interpretarea ei, și coprinde în sine 
germenul unei desvoltări consecuente. O jurisprudență omogenă şi uni- 

„ îormă presupune o luptă energică” pentru. drept din partea: tutulor, şi 
“nimeni nu păşesce pe câmpul de luptă cu jertfire de sine (și nu mişcat 
numai: de interes egoist) pentru dreptul ţărai, dacă nu. găsesce dinainte-i 

„O lege, care să-l tragă puternice după dânsa, ca 0 viva vo a con- 
- Sciinței populare. 7 - . De 3 

_*  O'schimbare chaotică, iacă aceea ce caracterisâză viaţa juridică în 
"- Orient. Acolo: unde fie-care vrea să fie stăpân, unde și cel mai mititel,: 

înarmat:cu logica păcătâsă a unui verme' de pământ, se crede în stare 
să pună ţara la cale, unde și cel mai prost se socâte un geniii şi ride 

“de mediocrităţile (cum le numesce el), cara se ocupă cu studii amănun-. 
ţite, unde domnesce' îrasa sâcă şi interesul pârtă iesul, unde cel dintâi 
venit se crede un. oracul și ridică amorul “săi proprii la rangul unui: 
principiii, unde şcolarul învață minte pe dascăl şi sus Jfinervam arles 
dosel, este de sigur nevos de alt-ceva de cât de cultura necomplectă a. 
titanilor condeiului, cari călăresc, ca nisce clovni de circ, pe pricipiile: 
cele mai eterogene, ca ''să să restabilâscă echilibrul, ca să înceteze infa- 
„mele acusări reciproce, ca să se preschimbs chaosul.în armonie, 
| “Care să fie remediul în contra acestor rele ? Teoria singură nu e 
în stare să schimbe obiceiurile, să le înlocuiască cu o jurisprudenţă raţio- . - 

„. nală şi uniformă. D. Laurent, un representant de căpetenie al liberalis- 
“mului în Belgia, recomandă o interpretare mecanică a legei, dar el recu- 
n6sce în acelaș timp şi însemnătatea elementului logic de . interpretare, ... 

  

p- 1) V. Rividre, op. cil., Avant-propos, în fine,
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- el admite că jurisprudenţa, ca şi doctrina, e impertectă, dar propășindă, 
„ajunge abia după lungi şovăiri la adevăr. Ac6stă concesiune a juriscon- 
sultului belgian e î6rte importantă. Legea nu pâte să prevadă t6te casurile, 
să ingrădescă fie-care idee juridică cu un zid chinezesc, să ţărmurâscă. 
pentru vecie principiile; iormula ei trebue să îie largă, ca să nu excludă 
o interpretare mai apropiată de ideal. Hotarul, unde se slirşesce inter=- 
pretarea mecanică şi unde trebue să încâpă cea logică, nu se pâte fixa 
a priori, şi teoria -singură' e neputinci6să să lacă să atârne cumpăna mai: 
mult în partea îixităţei mecanice de cât în partea mișcărei logice și 
dialectice, dacă societatea, ori-care ar îi causa, nu are obiceiuri stabile. 

Teoria pură, care nu atinge - pământul. şi irăesce numai -în eterul 
- pur al cugetărei,. se'resolvă: într'o armonie fantastică.“ "Teoria aplicată, 
din contră, e esențialmente contradicătâre, căci ea mijlocesce între interese 
vrăjmașe, între păreri antagoniste. Controversa” e de esența dreptului: 

- Bătălia hotărâtâre între părerile în luptă nu are loc de îndată. Fără un: 
compromis durabil între curenturile cari 'și tăgăduesc tărâmul nu este 
posibilă o ordine de drept durabilă. Unde societatea e lăsată absolut la 
propria -ei iniţiativă, acolo domnesce logica abstractă, delirul teoretic, 
metoda nivelatâre, controversa -turbată, şi. juristul -cel mai p&cătos se. 
crede un pontifex mazimus al dreptului şi nu cedâză o palmă din 
târâmul dreptului pur, așa cum îl: înţelege el, înriurit cum este de vițiele 
sale, de obiceiul săi de a pune bunul sâi simţ stricat mai presus de - 
bunul simţ colectiv al naţiunii. e | 

Teoria abstractă e zidită pe idei abstracte, pe cari fie-care le scote 
din consciința sa (spuria conscientia), şi nu are pentru dânsele altă 
dovadă de 'cât acestă mărturisire a consciinței. Aşa se tace că fie-care 
vorbesce şi scrie ce'i trece momentan prin cap sai ce găsesce din întâm- 
plare întrun autor sai într'altul, Pe acâstă. cale nu se va găsi nici odată 
principiul superior" de unire, după care oltâză toți. 

"Noi căutăm în dreptul îrancez receput forma abstractă a libertăţei” 
individuale, așa cum căutat, in Occident, promotorii recepţiunei dreptului 
roman în Corpus furis sema abstractă a libertăţei -individuale. - Dar 
ufirea culturei europene 'se datoresce, nu controverselor doctorilor, ci 

„puternicei centralisări începute în secolul XV, care a creat obiceiuri 
corespundătâre cu ideile de ordine romane. Insăşi psichologia individuală 

„explică și intăresce exactitatea acestei legi a istoriei. Dacă este o conse- 
cuenţă în acţiunile Gmenilor, acâsta vine de acolo că obiceiurile îi stă- pânesc şi nu principiele abstracte. - Sa | 

Resultă dar. din învățămintele istoriei și din legile naturei omenesci că dreptul francez pâte să prindă rădăcină în Orient-numai sub condi- țiune ca să se creeze și aici obiceiuri corespundătâre cu ideile de ordine lranceze. Ce vedem însă în realitate ? Credinţa ce se r&spândesce de emi- nenţii noștri jurisconsulți este acâsta: «Ideile de ordine, de provenienţă streină, introduse abia mai deunădi în societatea n6stră, nu se pot 'con- sidera ca idei tradiționale, înrădăcinate, Nimic dar nu ne impedică să ne conducem numai de raţiunea iilosofică, care promite râde mai bune de cât ori-ce iradițiune». - aa 
- Jurisconsultul neglize dar amănuntele „dreptului (de minimis non. curat praelor), se ocupă mai .cu s&mă cu retorica politică, care nu face 
—
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două parale, şi lasă desvoltarea dreptului tări celor patru venturi. Con-: 
-secuenţa este o retrogradare a dreptului. Nicăeri nu mai audi acele cuvân- 
tări sublime,  unde-advocatul se absârbe în omul de sciinţă, unde ideea 
de drept mișcă înainte de t6te pieptul oratorului, unde causa de judecat, | 
înfăţişată sub specie celerni, se arată într'o lumină strălucită şi lasă 
asupra tutulor o impresiune durabilă. Credinţa în dogmele dreptului e 
slăbită și vindătorii templului dai tonul. . 

Trebue dar să ne însușim obiceiuri corespundătâre cu ideile de. 
ordine îranceze, ca să scăpăm din chaos. Centralisarea nu este un mijloe 
r&spundând timpului nostru,. şi persuasiunea. duce la ţel, dacă se unesc - 
spiritele cele bune ale ţărei. Să ne. entusiasmăm dar pentru aceste idei 

- de ordine, să le îmbracăm cu colorile' cele mai plăcute, să nu suferim 
în cercul nostru scepticismul care nimicesce ori-ce forță, să facem ca 

„convingerea siântă, care însufleţesce, să trecă în consciința tutulor, să 
purtăm peste tot locul făclia sfântă şi să o ferim de sullarea vântului.” 
Isbutind să înfiltrăm aceste idei în moravurile ţărei, resultatul va “îi că 
societatea întrâgă va reclama inamovibilitatea, magistraturei, a cărei oră 
n'a sosit încă. Dar să nu neglijăm nică idealurile moderne resultând din 
obiceiurile comune tutulor naţiunilor. (civilisate şi sălbatice). Exemplul 
naţiunilor sălbatice arată că şi domnirea celor mici e posibilă şi com- 
patibilă cu ordinea şi libertatea. Nu trebue să cădem nici într'un extrem 
nici în cel-l'alt. O 'jurisprudenţă staţionară e un răi tot așa de mare ca 

-o jurisprudenţă 'caprici6să. Dreptul e o îaţă. a vieței şi viaţa face loc . 
morţei, dacă-i lipsesce odihna şi mișcarea. Unirea răspunde legei inerţiei 
(vis înerliae), controversa legei progresului. Calea dar de mijloc de urmat 

„este: progresul încet şi consecuent -pe. basa unei Jurisprudenţe. în 
general fize şi nestrămutate. 

| Dreptul îrancez ne fiind încă însoțit la noi în țară de. moravuri 
corespundătâre, s'ar putea crede că ori-ce teorie e prematură. Întâi să ” 

„-se schimbe obiceiurile, pe urmă va veni la rând teoria. Ac6sta este numai 
- în parte adevărat. Nu se p6te tăgădui că voinţa morală singură e hotă- 

râtore, teoria, neputend de cât să desvolte sămânţa ce se găsesce în natură 
şi în moravuri, dar sare la ochi.că există o legătură strinsă între dânsele, 

Ori unde se găsesce o:adunare numer6să de 6meni, ori cât ar fi 
„de stricate moravurile lor, se găsesce și câte un om superior, a. cărui 
“inimă bate puternic pentru ideal. Magistratura se recruteză în mare parte 
din rindurile cele mai bune ale societăţei. “In templul justiţiei se găsesce 
şi în timpurile cele mai întunecâse o zonă neutră, unde magistratul des- 
făşură o activitate utilă. Acolo voim să ne retugiem, ca să explicăm, să. 
interpretăm, să adâncim dreptul nostru. Numai aşa vom “ajunge să aflăm 
cărei anume trebuinţe răspunde fie-care principii şi dacă trebuinţa de 
care & vorba se. simte și la- noi în ţară. | 

“Controversele să nu ne sperie. Cine îndrăsnesce să tăgăduiască 
legea gravitaţiunei din causa anomaliilor ce arată. mișcarea planetelor? 
Cu răbdare și cu stăruință vom isbuti pâte, ori-cât de mediocre -ar îi. 
forțele “nâstre, să ridicăm un colţ al vălului, care acoperă misterele „drep-. 
tului nostru. . | 

Vom reîncepe astă-di conyorbirile n6stre judiciare şi le vom con- 
tinua, în intervale mai scurte săii. mai lungi, „pro. re mata...



216 - . . "- ALEXANDRU. DEGRE - 

_Adjudeoatarul primesce el imobilul liber de |. - 
ori-ce privilegii saii ipotecă şi când s'a omis a se trece o saroină. 

- " - - în publicaţiuni ? ai - . 

Purgareă imobilului urmărit de ori-ce sarcină are loc de drept, la noi, 
Odată ce actul de adjudecare s'a dat noului proprietar (art: 568 proc. 
civilă), în Geneva, odată ce preţul sa consemnat (art. 627), în Francia, 
odată ce adjudecarea s'a transcris (art. 717). - Pi a 

Adjudecarea. produce în Geneva un efect mai radical. Insuși dreptul 
de proprietate sai de. servitute nu se mai ține în semă, dacă nu sa 
îăcut oposiţiune înainte de adjudecare (art.. 525 .proc. genaveză,. alin. 
ultim, contorm art, 506 alin. ultim român). Publicitatea dată. urmărirei 
ocrotesce în acest sistem nu numai interesul debitorului şi “al creditorilor 
pentru a atrage concurenți. şi a urca prețul imobilului, dar şi înte- 
“7esul celor de al treilea, cări ar puiea avea asupra. imobilului urmărit 
un drept de proprietate -saii ori-ce alt drept real. Formele 'sunt lungi. și înmulţite, pentru ca să nu fie nici 0 îndoială că cei de al treilea au fost în destul însciinţaţi prin inserţiuni şi afipte. Procedura de urmărire şi : procedura de ordine se urmăresc simultan şi se termină amândouă. de 
odată. Un exemplar a! afiptelor trebue să fie noti 
asupra imobilului: care se 'vinde (art. -537 proc. geneveză suprimat de - legiuitorul român). Acestă notificare chiamă pe creditori in același timp 
la adjudecare şi la ordine. Cât pentru creditorii cari se înscrii posterior urmărirei imobiliare, conservatorul de ipoteci trebue să facă menţiune de urmărire în josul titlului lor (art. 544 proc. geneveză şters de legiui- torul nostru). Actul cel mai important al procedurei ordinei este tabloul - certificat de conservatorul de ipoteci al tutulor inseripţiunilor existente 
asupra imobilului urmărit, pe care creditorul urmăritor e ţinut să-l depună „la grefă în“cele trei săptămâni ari vor urma prima publieațiune a vin- dărei (art. 632 proc. geneveză. Compară art. 569 și 570 proc, română). Uitarea unui creditor înscris în tabloul depus la grefă pâte să atragă nulitatea adjudecărei 1). Omisiunea. notificărei dă loc la recurs în. contra ordonanţei de adjudecare (art. 619 No. 1, proc. geneveză). Nefăcându-sâ recurs în termenul prevădut de. lege, ordonanța de adjudecare rămâne delinitivă şi creditorul nu se mai pâte plânge de omisiune (art. 525 alin. ultim proc. geneveză). Imobilele adjudecate rămân dar libere de ori-ce privilegii şi ipotecă consimțite de debitor și de autorii săi, cu t6tă lipsa de încunosciințare individuală a vre-unui creditor înscris. | „+ „Legea n6stră reproduce sistemul procedurei geneveze, dar cu modi- licări esenţiale. Reamintim antinomiu între art. 506 şi 565 proc. civilă, Art. 506 .proc. civilă, corespundător cu art. 525 proc. 'geneveză, admite. . sistemul purgaţiunei imobilului urmărit de tâte drepturile de proprietate. : ŞI servituți (afară de cele naturale Şi patente), în -oposiţiune cu art. 565 proc. civilă, corespundător cu art: 717 procedura civilă iranceză, care-l respinge, Ari, 506 citat consfințesce_ în același timp principiul purgaţiunei Și al stingergi' drepturilor „de îpotecă și de privilegii existând asupra | 

1) Bellot, Proccdure civile du canton de Gendve, a doua ediţiune, 1837, pag. 569. 

ficat creditorilor înscrişi. -
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-imobilului urmărit, în acord cu art. 568, care hotărăsce: <Odată ce actul 
„de adjudecare sa dat noului. proprietar, imobilele surit libere de ori-ce 
"privilegii sai ipoteci consimţite de debitorul urmărit sai de autorii să». 

În ceea-ce privesce purgarea imobilului urmărit de drepturile. de pro- 
prietate şi. de servituţi, avem. dar .două texte cari se dărimă unul pe - 

„altul si interpretul trebue să decidă 'ca. şi. când: aceste texte n'ar avea 
fiinţă, Dreptul dar comun, după” care nimeni nu pote să trâcă altuia mai 
multe drepturi de cât ăre el insuși (art. 1770 codul civil), iși reia impe- - 
riul săi 1), Cât pentru principiul purgaţiunei imobilului urmărit” de pri- 
vilegii sait ipoteci stabilit de art. 568 proc. civilă (conform art 627. proc. 
geneveză) nu. există nici o contradicere legală şi interpretul nu întâmpină . 
nici o greutate ca să-l recunâscă. Acâstă explicare simplă și exactă a 

- textelor de mai sus are pântru dânsa și autoritatea jurisprudenţei. Legea . 
n6stră se reapropie în acest chip de legea. iranceză (art. 717), care pro- 
nunţă non- purgaţiunea proprietăţei şi admite. sistemul de purgaţiune a 
ipotecilor şi privilegiilor. Art. 717 proc, civilă” franceză dispune în adevăi: 
« Adjudecarea nu transmite adjudecatarului alte: drepturi asupra proprie. . 
dței de cât acele proprii urmăritului......... Hotărârea de adjudecare regulat : 
transcrisă purgeză tote ipotecele, şi creditorii nu mai aă acţiune de cât 
asupra preţului......>. : 

Dar analogia între formele legei franceze şi acelea ale 'legei nâstre 
nu merge mai departe. Procedura urmărirei. şi acea -a ordinei stabilită 

«de lSgea nâstră pârtă, din contră, în general intipărirea tipului genevez. 
Aceca ce deosibesce sistemul nostru de. sistemul genovez este numai 
întervenţiunea din oficii cerută în unele casuri de legea n6stră, inter- 
venţiune care răspunde mai bine obiceiurilor ţărei n6stre. Un exemplar 
al atiptelor nu se notilică sub legea nâstră creditorilor înscriși, dar se. 

_-cere, în schimb, să se trâcă în publieaţiuni din oficiă diferitele sarcini 
ale imobilului (art, 506 No. 2 proc. civilă, care nu are un echivalent in 
art. 525 proc. genoveză). Codul nostru nu chiamă pe creditorii înscriși 

„nică“la procedura. ordinei prin o: -notilicare individuală şi personală, dar 
se prescrie . (art. 570. proc. civilă, care nu are un:echivalent nici în legea 
îranceză nici în cea geneveză): <Grefierul e dator de la sine şi prin 
îngrijirea. preşedintelui, a căuta în registrul ipotecelor şi a forma o listă 

“specială despre t6te inscripţiunile de privilegie sai ipotece 'ce pot exista 
" asupra imobilului urmărit». Se face abstracţiune în acest sistem de citarea - 
„personală a creditorilâr înscriși din causă că interesele lor. sunt puse: 
:sub scutul organelor .legei și aii a îi obiectul unei cercetări oficiale. 
Drepturile celor de al treilea aă a se ţine în. semă și iără o stăruinţă 

„>=. din parte-le. Stăruinţa lor.nu e exclusă, dar ajunge publicarea afiptelor 
„: sea săi cheme la. adjudecare şi la ordine. Procedura urmărirei şi acea a. 

“ -ordinei se execută și sub codul nostru: simultan şi se termină odată. şi 
| în acelaș timp. Contestarea tabloului de ordine. nu este în adevăr admi- 

a 1) Principiul purgaţiunei dreptului de proprietate existând asupra imobilului 
“urmărit nu se pote recomanda Într'o ţară fără cadastru de cât pote cu restricţiunea 

„ca revendicarea să fie exclusă numal-dacă urmăritul a -posedat imobilul cel puţin dor: 
-ani înainte de expropiare, etc. (V. Belloi, op. cit., pag..546). Consecuenţele rele ale 
sistemului opus se arată în colecţiunile Moldove, partea N. Vedr codul - Pastia, pag. 
638—G41, 

N 
| —
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sibilă, după art. 575 şi 576 proe. civilă, de cât până la adjudecare. Sta- 
tul de colocaţiune. urmând a se iace din oficii, credem că adijudecarea 
trebue amânată, când statul de colocaţiune nu este încă făcut (compari 
art. 534 No. 5 proc. geneveză). Creditorul înseris nu se mai pâte plânge 

- după adjudecatare că sa omis a se trece o sarcină în publicaţiuni, sai: 
„că s'a omis a.se ţine semă de oliciii de densa în tabloul de ordine, dacă 

n'a lăcut oposiţiune înainte de adjudecare, căci art. 506 proc. civilă (con- 
form art. 525 proc. geneveză) cere să se facă o somaţiune câtre toţi 
acei cari ar pretinde vre-un drept de ipotecă -ca înaintea adșudecațiunit 

„să se arate la tribunal, spre a'și arăta pretenţiunile lor sub pedepsă. de 
a nu li se mai ține în semă. Adjudecatarul primesce dar imobilul liber 

„de ori-ce privilegiii -saii. ipotecă,.:-chiar-- când *s'a- omis-a se trece vre-v 
sarcină în publicaţiune. i | 

“Jurisprudenţa n6stră a căutat la început în principiele procedurei 
iranceze raţiunea pentru a decide cestiunea dacă imobilele adjudicate 
rămân libere de ori-ce privilegii sai ipotecă cu t6tă omisiunea trecerei 
vre-ungi sarcini în publicaţiuni. Teoria iranceză aplică în acest cas prin 
analogie disposiţiunea art. 2198 codul civil (art. 1$18 codul civil român). 
Trebue să distingem, dice Carre. Lipsa de notificare provine ea din culpa 
„conservatorului de ipoteci, care ar îi omis de a trece în certificat inserip- 
țiunea unui creditor ? Atunci sar putea dice, prin un argument tras din 
art. 2198 codul civil, că acest conservator e r&spundător şi că imobilul 
trece în mâinele adiudicatarului liber de ipoteca înscrisă. Lipsa provine . 
ea din culpa urmăritorului? Urmăritorul care a omis de a face notifi- 
cările prescrise de lege e în culpă şi adjudicarea nu pote să aducă nici | 
o atingere creditorului înscris, care : e parte esenţială în procedură şi: 
pote să nu recunscă actele de procedură" indeplinite lără ca el să fie - 
regulat chiemat 1). Regăsim urmele acestei teorii în o decisiune a Curţei 
nostre supreme din 28 Maiii 1882 No. 176 (Buletinul Curţei de casaţiune 
pe 1882, pag 569) care dice: «că prin art. 568 proc. civilă legiuitorul . 
a avut în vedere o vindare la care ai fost îndeplinite tote formalităţile 
cerute de procedură..., iar nu ca în specie unde dreptul de ipotecă al - 
intimatei Bănăţenu a fost omis de a fi trecut în. listele de publicaţiuni.şi 

„Care omitere, după art. 1818 codul civil, îace ca imobilul să rămână 
„ încărcat de acele sarcini». Acestă soluțiune nu ţine semă de deosebirile 

- esenţiale cari despart procedura nâstră de urmărire şi. de ordine de cea 
îranceză. Aceea ce ne isbesce în acest raţionament este apoi că art. 1818. 
al codului nostru civil fiind antipodul atât al art. 568 al procedurei 

„nostre civile cât și al art. 2198 codul : civil! irancez, care hotărăsce, în 
oposiţiune cu art. 1818 citat, că imobilul în privinţa căruia sa omis în 
certificat o sarcină. rămâne, sub reserva: responsabilităței conservatorului - de ipoteci, liber de acestă sarcină în mâinele noului posesor (conform 
art, 129 belgian și art. 2068 italian), s'a credut totuși că se pâte deduce - din art. 1818 citat un argument în. sprijinirea părerei că imobilul, în “Privinţa căruia s'a - omis o. sarcină în publicaţiuni, rămâne încărcat de - 
1) Chauvau-Carr6, Procedure -civile, V. Quest. No..2403, pag. 947—948. Nu - există o culpă imputabilă urmăritorulul când notificarea nu s'a făcut din causă că - creditorul, care se plânge de lipsa: de notificare, a omis de a-şi alege” un domicilii în actul constitutiv de ipotecă. . | - i
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acestă sarcină. Nu există nici o analogie între o -lege care -admite prin- 
cipiul purgaţiunei (art. 568 proc. civilă) şi o altă lege fart. 1818 codul 
civil) care îl respinge. Una exclude, -din contră, pe-cea-l'altă. Cum dar 
S'ar putea. găsi în una din aceste legi  contradicătre principiul pentru 
interpretarea celei-Valte ? Fie-care din aceste legi se miscă pe un tărâm 
deosebit, într'o ordine de idei deosebită. Art. 568 este regula de urmat 
în materie de vindare silită ; art. 1818 codul civil, din contră, reguleză 
casul de care e vorba în materie. de vindare voluntară. 

Art. 508 al procedurei nâstre civile nu are aceiaşi însemnătate 
tipică ca art. 717-proc. civilă franceză, căci el se găsesce îutr'o atmos- 

__feră juridică cu totul : deosebită, procedura n6stră de urmărire și de 
"ordine fiind în general: esențialmente -deosebilă..de' cea: îrânceză. In Fran: 
„cia, urmărirea şi ordinea sunt dou& proceduri complect deosebite și 

” separate, Creditorii înscrişi se chiamă la adiudicare printr'o denunţare a 
" urmărirei (art, 695), iar la ordine prin o notificare deosebită (art. .753). 

Ordinea se dăschide după ce ordonanța de adiudicare dobândesee autori-- 
tatea. de lucru judecat. Adijudicatarul e dator să transcrie: urmărirea, 
întrun termen îixat de lege. De la data transerierei incumbă- urmărito- 

_rului şi celor-Valte părți interesate să depună la grefă tabloul de inscrip- 
“ țiuni şi să câră deschiderea procesulni-verbal de ordine (art. 750). Adju- 
dieatarul nu se constrânge din oficiii a consemna prețul. Lipsa din partea 
adjudicatarului de a consemna preţul, dacă caetul de sarcini nu-l obligă 
expres la acâsta, nu dă loc la -revinderea imobilului. Chiar faţă cu o- 
clausă expresă obligatorie în caetul de sarcini, revinderea. nu se face de 
cât dacă tribunalul o ordonă. Consemnarea . preţului nu .e nulă, de și 

” executată după expirarea termenului fixat de tribunal. Lipsa de notificare 
împedică în acest sistem purgarea imobilului urmărit, nu din causa art. 
2198 codul civil (art. 1818 român), care, din contră, dă precăderea sis- 
temului purgaţiunei, ci din causă că somaţiunea creditorilor înscriși fiind 
anume prescrisă de lege, ei sunt părți esenţiale în procedură și t6te 
actele de procedură iăcute fără ca ei să lie chiemaţi sunt nule în pri- 
vinţă-le. 

i Să nu se opună că notificarea cerută de art. 695 proc „civilă îran- 
_ceză s'a înlocuit la noi cu publicarea sarcinelor prescrisă de art. 506 
„_proe. civilă, așa că omisiunea sarcinelor în aliptele publicate trebue să . 

- aducă cu sine în sistemul legei n6stre aceleași consecuenţe ca omisiunea 
- somaţiunei sait: a notilicărei cerute de art. 695 al procedurei civile îran-: 
ceze. Adevărul este din contră, că legea n6stră e antitipul legei îranceze. 
Principiul dreptului nostru, după care organele legei trebue să intervină 
din oficii (art. 506 proc. civilă), e. fără indoială opositul principiului 
francez, care-nu permite tribunalului să statueze de cât asupra propu- 

- nerei părţilor interesate regulat insciințate (art. 695 proc. iranceză). Mare 
este deosebirea între o lege *care obligă pe urmăritor şi pe -cele-lalte 
părți interesate să depună la tribunal tabloul certificat de conservatorul 
de ipoteci al: iscripțiunilor ipotecare (art. 750 proc. lranceză) și o lege 
care prescrie să se “formeze din oficiă o listă specială despre tâte în- 

"scrierile de privilegie saii ipotece (art. 570 proc. română). Legea n6stră, 
“care face abstracţiune de. incunosciinţarea individuală a creditorilor îns- 
crişi, nu-i consideră ca părți esențiale în procedura de urmărire și .
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-de ordine, în deosebire de legea franceză, care aplică principiul căudiatur 
et allera pars» și in materie de urmărire și de ordine. Cea . dintâi dar 
dă precăderea sistemului preventiv, care vrea să preintâmpine ori-ce | 
vătămare a intereselor în joc, punându-le sub. ocrotirea iuncţionarilor 
“Statului. Cea de a doua, din contră, preferă sistemul represiv, care lasă 
„pe părţi să se ocrotâscă. singure şi permite tribunalelor numai să înlă- 
ture (să reprime) actele vătămătâre după plângerea părţilor interesate. 
„Lipsa intervenţiunei. oficiale atrage fără îndoială, răspunderea iuncţiona- . 
-rilor culpabili, dar nici una din părţile interesate nu p6te să. reclame 

“din causa acestei lipse o posiţinne excepțională în vătămarea celor-P'alte, p 
Avem dar -să aplicăm principiele comune.. Art. 568 proc, civilă presu- 

- pune că adjudicatarul s'a pus.în stăpânirea imobilului expropriat: şi Sta- . 
„tu6ză. în consecuenţă că el.: primesce imobilul liber de: ori-ce sarcină. * 

Acesta răspunde principielor dreptului comun. In pari causa melior est 
-condilio possidentis. Dur, chiar de, am admite că publicarea sarcinelor 
prescrisă de art. 5U6 proc. civilă română e ecuivalentul incunosciinţărei 
individuale cerută de- legea iranceză și de cea : geneveză, resultă totuși 
din. însuși art. 506 citat, articol care răspunde art. 525 proc. geneveză, 

„în care culinin6ză antitesa între legea geneveză şi cra iranceză, că re- 
-clamaţiunea ipotecarului omis, care n'a făcut oposiţiune inainte de adju- dicare, nu se mai pote ţine în sâmă. Art. 506 citat e o literă mârtă din 
“causa antinomiei cu .art. 56b proc. civilă, numai în ceea ce privesce 
purgarea imobilului de dreptul de . proprietate sai servitute existând 
asupra lui, dar el are deplina 'sa valdre în cât se atinge d» purgarea 
imobilului. de ori-ce îpolecă saă privilegii, căci el e în -pertect acord 
în acestă privire cu economia intregă a legei şi cu art. 568 proc. civilă. 

Ipotecarul omis, care se. infăcişâză după electuarea plăţei, e fără Îndoială “jertiit 1),-ne mai pulend: recurga în contra nimănui, şi acesta e un r&ă mare, a cărui existenţă nu 'se p6le: tăgădui. Dară vătămarea 'ce încercă creditorul în întârgiere nu se pâte pune în cumpănă cu râul ce “ar putea resulta din o nesiguranță generală și prelungită. Creditorii, dice - Belloi, cari ai primit plata lor, cari aii, depus titlurile lor achitate şi ale 
"căror inscripţiuni sunt Șterse, nu se mai pot: recerceta. Dacă ei ar îi siliți să înapoeze cilra colocaţiunei lor în folosul creditorilor în întârdiere, „ereanţa lor ar renasce, dar despoiată de siguranţele ce ele ati. presentat » la început și pe cari falsa părere a unei plăţi valide i-a făcut să le paă- răsescă 2). 2 , - . 

x 

„___1) Creditorir plătiţi scapă nu numa! 'de -repelițiunea nedebitului, dar şi de „acțiunea de în rem verso. Repetiţiunea nedebitului se pâte îndrepta numa! în contra “debitorului care a primit restul preţului, căcI acestă plată a restului s'a făcut din erdre. „(P. Rudorif, Die zizangsvolistrechung în das unbemvegliche Vermăgen, 1883, pag. . 212), dar debilorul e în cele ma! multe casuri- nesolvabil, - 2) Bellot op. cii., pag. 583—584. După efecluarea plăței nu se ma! pâle ataca creanța plătită nic! ca simulată (Chauvau-Carră, op. cit, VI, pag. 136—149). Tabloul de ordine, din contră, nu este lucru judecat față cu debitorul, când . încheiarea jude- "cătorulul-comisar,. mărginindu-se a decide că datoria există şi 'are cutare rang, debi- torul îş întemeiază Cererea sa pe o nouă causă: vesoluțiunea sai revocațiunea dato=- , riel saă pe o chitanță care stabilesce resoluţiunea (V. Larombitre, Obligatious, V., art, 1351, No. 13 ŞI 102; Demolombe, Cours de Code Napoldon, XXX, No. 336 şi 3317 Punte galunea Casaţiuner române, secţiunea -],- în afacerea Neuscholz-Sion, din. 9
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Dar sar butea, îatreba : dacă: e asa, de ce s'a dat precăderea în: 
” | materie de vindare voluntară ipotecarului omis înaintea noului proprietar: 

(art. 1818 codul civil) ? Acesta. sa făcut, răspundem, din nebâgare de: 
semă şi: în - contra .raţiunei dreptului. Legea iranceză (art. 2198). cea 

. belgiană (art. 129 al legei belgiane asupra privilegielor şi ipotecelor), cea. 
italiană (art. 2068 italian) dzii, din_ contră, precăderea noului proprietar, 

„Proiectul primitiv belgian eru conceput în acelaşi înțeles ca art 1818 
al codului nostru civil. Dar acest sistem nu Îu aprobat nici de camera 
representanţilor, nici de senat. «Este esenţial, dicea d-l raportor Lelitvre: 
ca, terţiul achisitor, .cărui nu i.se pâte imputa nimic, să dobândâscă 
liberarea complectă a imobilului posedat de dânsul, în minut ce'ela 

- satislăcut, t6te_prescripțiunile legei.. Motivele . de .un' ordin superior, «cari 
ocrotesc cireulaţiunea proprietăţilor, dovedesc că aşa” trebue să fie. Fară 

"de acesta ipotecarul a cărui inscripţiune ar îi fost omisă ar putea, după 
- mai mulţi-ani,.să formeze. reclamaţiuni. neasceptate, să _r&storne. ordini 
definitiv închise, să provâce supralicitări şi să producă, în transacţiunile. 
cele mai solemne, turburări pericol6se... Interesul general nu permite de-" 
a se consfinţi un asemenea sistem. In alternativa în' care ne găsim dea 
"trebui să jerifim pe noul posesor saii creditor, raţiuni de ordine publică 
militeză în favorea celui dintâi. De altminteri, creditorul nu -pâte să nu. 
cundscă purga şi deschiderea ordinei. Sub. acest raport el are, pentru 
a apăra dreptăţile sale, mijsce cari. scapă terţiului posesor de a cun6sce 
ipotecele neinscrise» !). N 

“Hotărârea Curţei de casațiune, secţiunea L. din 16 Januarie 1887, 
"dată după divergență, a admis dar teoria cea adevărată, stutuând: 

«Considerând că cestiunea care face obiectul acestui litigii și care 
e dedusă: în judecata Curţei prin mijlo:ul ce se invâcă este aceea de'a 
se sci daca. un creditor ipotecar, care a.îost omis de a.se publica cu 
ocasiunea unei. vindări „(rasa nu e de: sigur. de-tot. corectă), are drept 

„să urmărâscă imobilul în mâna adjudecatarului; * 
«Considerând că după art. 568 “proe. civilă imobilul vindut prin 

licitațiune publică trece în mâna cumpărătorului purgat de ori-ce sarcint 
consimţite de debitorul urmărit sai de autori sti; că dar, conform 

acelui imobil nu-l. mai” pot exercita faţă cu cumpărătorul; 
«Pentru aceste motive, respinge, ete. - - 

II. 

Ipotecartil omis în publicaţ luni pote ol. să facă recurs în oasaţiune. 
» cu tote că nu a făcut oposiţiune: la tribunal ? 

| Jurisprudenţa pornesce de la-idea că recursul ipotecarului omis este 
a se considera nu numai ca neadmisibil, dar încă ca lipsit de interes 2),. 

1) Martou, Privilages et Iypothâges, art... 129, No. 1621: 
2) Să substiluim speciel, asupra căreia a intervit hotărârea reprodusă în text, ' 

"pentru mai bună lămutrire, o altă specie, Să presupunem . „că se omite o ipotecă înscrisă - 
în primul rang. Un alt ipotecar se pâriă adjudicatar şi depune creanţa sa, presupusă 

- înscrisă în rang util şi necontestat, drept preț. Sare la ochi, credem, că ipotecarul omis 
are un mare interes să obţină pe. calea casaţiunel anularea ordonaner de adjudecare, 

: care “1 2ădărnicesce dreptul. 

. . ÎN - LE 
m îi 2 po . Di 2 

" acestui articol, creditorii cari ar pretinde vre un drept de ipotecă asupra
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Citim, întradevăr, în. hotărârea Curţei de casaţiune secţiunea II, din 2 

Ianuarie 1887, dată după divergență, cele ce urmeză: a 

«Vădând art. 506, 512 şi 738 proc. civilă ; - 
«Considerând că nulităţile în materia iormelor de procedură sunt 

relative, în acest sens-că ele nu pot îi pronunţate de judecator de. cât 
în. favârea pârței pentru care legea -a admis nulitatea ; Ă 

- «Considerând că formalitatea alin: II a art. 507 proc. civilă, după 
care afiptele şi publicaţiunile trebue să coprindă sarcinele imobilului, e 

- o formalitate preserisă în înleresul celor ce vor să se porle adjudicatari, 
iar nu în vederea acelora în favârea cărora acele sarcini există ; -că în 
privința acestora îormaliiatea ce legea cere a se indeplini este cea con- 
ţinută în alin. I[[ şi care constă în o somaţiune de a so arăta la tribunal 
spre u'şi arăta pretenţiunile,:somaţiune-care după textul: legei: nu trebue 
să conţină numele persânei somate ; că, în specie,. acestă formalitate a 

“ somaţiunei fiind. îndeplinită de tribunal, recurenta, ca creditâre asupra 
imobilului urmârit, nu p6te. forma un mijloc de casare din împrejurarea 

- că sarcina ipotecei sale n'a fost conținută în atipte și: publicaţiuni; 
«Pentru aceste motive, respinge etc»... - - 5 . 

- 7. Teoria jurisprudenţei e: simplă. -Formalitatea art. .506 No. II- (tre- 
cerea sarcinelor. în afipte și publicaţiuni) e prescrisă exclusiv în interesul 
acelor ce vor. să se pârie adjudecaiari, în interesul concurenţilor, ca ei 

"să cun6scă t6te împrejurările alucerei. Numai formalitatea coprinsă în 
art. 506 No. III (somaţiunea de a face, înainte :de adjudecare, sub pedepsă 
de îiorclusiune, oposiţiune) privesce pe creditorii inscrişi. Ipotecarul dar 

„omis nu se pole plânge de neindeplinirea sai neexaeta îndeplinire a. 
art. 506 No. ]|, căci interesul săi economic, dacă există un asemenea, 
compteză puţin faţă cu interesul contrariii al lege. - - 
-- Precăderea se cuvine in generul logicei inerente hotărârilor juris- 

prudenței şi-critica nu este la locul ei de cât când consequenţa principiilor, 
experienţele iăcute, interesele societăţei .o reclamă. Am pururea o neîn- 
credsre prepuelnică în contra propriei mele păreri, când ea nu conglăsuesce 

„cu principiile jurisprudenţei. Căutai dar îel de îel de argumente ca să 
mă pot împăca cu soluţiunea de mai sus, dăr îmi rămaseră certe îndoeli, 
de cari vreai să dau s6mă. | 

Interesul economie ce" p5te avea -ipotecarul. omis de a face să se. 
anuleze ordonanța de adijudicare, care ameninţă însăși existenţa dreptului 
său, nu se tăgăduesce de nimeni. De unde resultă 6re-că legea (art. 506. 
„No. Il) e_ostilă acestui interes ?” Pe ce se p6te întemeia părerea că art. 
506 No. II are în vedere numai și numai interesul celor ce vor să se 
pârte adjudicatari, ca ei. să nu cumpere pisica în sac ? Interesul economie 
al creditoriior înscrişi trebue să fie din contra grija de căpetenie a unui . 
bun legiuitor, Nu: trebue să inculpăm pe leguilor fără dovadă, căa neso- 
cotit un interes așa-de important. Este din contra 0 regulă esenţială de 
interpretare, că legiuitorul trebue presupus înţelept. Art. 506 proc, civilă. 

„ocrotesce interesele tutulor fără nici o distingere, şi nulitatea ce: atrage - 
nepăzirea acestui articol (art. 512 proc. civilă) e-o nulitate” absolulă şi 
nu are numai un caracter relativ. Pe ce dar se londâză: distingerea ce: 
se Îace de jurisprudență ?. Considerentele hotărârei de mai sus se măr-= 
ginesc a formula, distingerea de care e vorba, fără a indica raţiunea, 

La
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Dar, dacă argumentarea hotărârei nu e complectă, ne incumbă să 
o întregim, căci nu se cade să întrebuințăm în contra jurisprudenţei 
arguţii şi argumente îndoelnice. Creditorii înscrişi, s'ar putea dice, sunt 
însciinţaţi prin afipte și publicaţiuni. Publicitatea dată urmărirei lămuresce 
„exact că se vinde cutare imobil, care e proprietatea cutărui debitor, şi 
ipotecarul omis cunâsce dar şi trebue să cunâscă că imobilul ce se. 
vinde este acela care ?i este lui ipotecat pentru asigurarea creanţei sale. 
Legea dar prescrie o încunosciinţare obștescă a sarcinelor, nu în interesul 
creditorilor înserişi, ci în interesul concurenţilor. Nimic mai lesne de cât 

„de a arăta netemeinicia acestui raţionament. 
„_ Obstirea prin foile .oficiale nu dă îndestulă publicitate vindărilor prin 

mezat, pentru că mulţi din acei interesaţi n'aii ocasiunea a vedea şi a 
citi publicaţiunile,: De aceea se mai: cere, în -Francia :şi Geneva, ca să se 
iacă creditorilor înscriși o notificare individuală şi personală, iar Ja: noi 

„ca grefierul să întocmâscă, din oficii, o listă specială despre t6te inscrip- 
țiunile de privilegii sai ipotece (art. 570. proc. civilă), şi apoi ca tote . 
sarcinile existente să se trecă în afipte și publicăţiuni (art. 506 No. Il 
“proc. civilă), Precum e viţiată o citaţiune (art. 74 proc. civilă), în care 
se omite o formalitate esenţială, și nu se acopere viţiul prin cunoscinţa 

-ce 0. are partea despre actul de procedură de care e vorba, iormalităţile 
în acestă materie fiind prescrise ad solemnilatem şi nu numai ad pro- 
balionem, tot aşa e nulă şi urmărirea, dacă .se uilă un creditor înscris 
în lista greiei (art. 570) saii în afipte (art. 506-No. 11). Trecerea sarcinelor 

" în afipte „are loc din oficii (arg. art. 506 No. II combinat cu art. 570 
proc. civilă) şi dar în interesul tutulor. Ori-cine (prin urmare şi creditorii 
înscrişi) pâte să învâce nulitatea pronunţată de art. 512 proc. civilă. 

Ordonanţa de adjudicare nu are încă puterea de lucru judecat şi 
prețul nu este încă distribuit între creditori. Nu există dar nici un motiv 
de a se jertii interesul economic al unei părţi în îolosul interesului general 
ameninţat, -- CE : o - 

Dar apoi, dacă art. 506 No. IL nu are în vedere interesul credi- 
„torilor înscriși, la ce alt interes ar putea el să se reiere? Hotărârea de 
„mai sus.presupune. că art. 506 No. IL.e edictat numai în interesul acelor : 

ce vor sâ se pârte adijudicatari. Acesta este o erdre evidentă. Jurispru- 
.. denţa admite din contra, şi cu Qrept cuvânt, că omisiunea unei sarcini 

în afipte nu pâte să aducă nici -o atingere adjudicatarului, care, termenul 
recursului fiind expirat saă recursul respins, S'a pus în posesiunea imo- 
bilului expropriat. Lista inseripțiunilor ipotecare, cara se întocmesce din 
oficiii la gretă (art. 570 proc. civilă), este dar un lucru absolut indiferent 

- pentru adjudieatar, căci el nu are să veritice exactitatea listei, şi, plătind 
“preţul, el primesce imobilul liber de ori-ce sarcină (art. 568 proc. civilă), 

chiar dacă sar îi omis în listă sau în afipte vre-unul din creditorii înscrişi. 
” Este dar matematicesce dovedit că art. 506 No..Il nu interesâză pe acei 
: ce vor să se pârte adjudicatari. El are dar în vedere interesul creditorilor 

înscriși, - aa 
- Art. 506 No. III-trebue explicat şi interpretat în legătură “eu art,. 

"564 şi 568 proc. civilă. Imobilul adijudicat e liber de ori-ce sarcină, după 
ezpirarea termenuluă- de recurs saii după respingerea recursului. Nu 

-
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resultă Gre de aici că ipotecarul omic pote.să facă direct recurs în 
casaţiune, cu tâte că nu facuse oposiţiune la tribunal? . N _ 

Sistemul jurisprudenţei n6stre privitor la cestiunea de a se sci sub 
ce anume condițiuni se pâte produce o cerere de anulare pentru. prima. 
Gră dinaintea Curţei de casaţiune, îl găsim stabilit în decisiunea Inaltei 
Curți secţiunea Ii, din 25 Aprilie 1875, care declară că mijl6cele noui 
nu sunt admisibile de cât în. cas de exces de pulere şi 'necompetenţă, 
sait când o formalitate este de îndeplinit din oticiii (art. 512 proc. civilă), 
„sai când recurentul nu lusese de loc încunosciințat despre -urmărire, . 
nici nu asistase la operaţiunile urmărirei. - ! A 

Legea n6stră prescrie să se tacă o încunosciințare despre urmărire 
"numai debitorului urmărit (art. 509 proc. civilă), Dacă se omite acâstă 
încunosciinţare şi dacă debitorul trmărit nu e faţă la adjudicare, recursul 
“săi se admite, cu tâte.că el nu îăcuse oposiţiune la instanța de fond. 
Procedura geneveză. merge mai departe, ea cere să se notifice aiiptele 
nu numai debitorului urmărit, dar şi -terțiului posesor. (art.- 537 proc. 
geneveză). şi creditorilor înscriși (art. 537 proc. geneveză). Legea n6stră 
îinlocuesce încunosciinţările de cari e. vorba aci cu obligaţiunea impusă. 
organelor legei de a iorma din oficiă o listă de sarcini (art. 570 proc. 
civilă) şi de a le trece în afipte şi publicaţiuni (art. 506 No. Il proc. 
civilă). Nepăzirea art, 506 No, II al procedurei nâstre civile trebue să 
producă aceleași consequenţe ce aduce cu sine neobservarea art. 530 al 
procedurei geneveze. Violarea art. :506 No. IL'proe. civilă are dar să 
atragă nulitatea ordonanţei de adijudicare în interesul creditorilor înscrişi, 
căci acâsta este sancţiunea ce se aplică în. cas de călcare a art. 520 
proc: geneveză. Tabloul de inscripţiuni e prescris, dice Bellot, în interesul 
tuturor. în“ interesul creditorilor şi al urmăritorilor. Uitărea -unui creditor 
înscris pâte să atragă nulitatea, adjudicărei 1), : . 

;  „ Ipotecarul omis, dacă-i se închide calea. recursului, nu mai scie la 
“care siânt să se închine. Să conteste tabloul de ordine ? Contestarea, cel 
puţin Îaţă cu adjuidicatarul, care sa pus în posesiunea imobilului expro- 
priat şi care, îiind creditor în rang util și necontestat, a depus creanța: 
sa drept bani, nu e admisibilă. Resultatul ar fi din tâte punctele de vedere 
deplorabil. Adjudicatarul, care cere să se respingă recursul ipotecarului 

„0mis, are în vedere un câştig de făcut (certat de lucro caplando), ipo- - 
tecarul omis, din contra, care imploră ajutorul justiţiei, se apără în contra 
unei perderi nedrepte ce "| ameninţă (certat de: damno vilando). 

TI 
, Actul de vindare redactat în forma autentică, faco el dovadă 
despre nuinerarea preţului constatată într'însul chiar înainte dea se îndeplini tote formalităţile de autentificare şi a se inmâra cum- 

N „ părătorului un exemplar:al actului ?, | | 

Hotărârea Curţei de casaţiune, se-ţiunea |, din 12-Decembre 1886, 
care se ocupă cu acestă cestiune, de şi strâpunsă de dous.oricu o 
suliță de carton, „Tesistă criticei.. Una din premisele acestei hotărâri nă 
se tăgăduesce de nimeni. Premisa de care e vorba este că numărarea 

" 1) Bellot, op. cit. paz. 569. 

a , . . e N
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“preţului nelăcendu-se' în presenţa oficierului public, practica a stabilit ca 
„exemplarele actelor autentice depuse spre legalisare să se înapoieze per- 
sonei ce. le-a depus, care nu încredințâză instrumentul probatorii cocon- 
tractantului de cât -după ce și acesta a îndeplinit condiţiunile din act 
cei incumbă. _ E - a i 

„Este dar mai pre sus de ori-ce îndoială că există un us judiciar 
constant, necesitat prin principiele diferite ale dreptului nostru. Usul în 
cestiune ne reamintesce legiuirea fârte interesantă din colecţiile Mol- 
dovei, partea ÎIl (circulara Ministerului Dreptăţei din 19 Ianuarie 1859, 
No. 371) care-are următrea coprindere; «Observându-se că unele din 
tribunale legalisând acte de deosebite transacţiuni, nu -lămurese în pro- 
visoria întărire că mumerarea prețului lucrului vindut urmeză a se 
considera numai dupe definiliva întărire, în cât din acâsta, lesne sar 
putea resulta păgubire în driturile unei a treia persână, care nu cun6sce 
înstreinarea averei datornicului s&ii până a nu se publica vindarea ; aşa. 
dar se pune în vedere și acelui tribunal că, după usul păzit de unele 
tribunale, în.viitor în tâte actele ce se vor legalisa provisoriii să. se 

„ rostescă în acâstă întăritură că numărarea preţului cumpărăturei. nu se 
"Va considera de cât până Ja definitiva intăritură>. Ş 

Existența obiceiului, dic unii, nu se contestă; dar ce putere are 
obiceiul în contra legti (art. 1174 cod. civ.) care 'dice că actul are. tot 
efectul între părţi despre drepturile şi obligaţiunile ce. constată ? Legea 
e rigurâsă, dar vindătorul p6te să se garanteze printrun contra-înscris, .. 
Ultima parte a argumentărei nu merită să ne ocupăm cu dânsa. Numai 
după 'remiterea înscrisului în mâna cocontractantului se pâle cere de la 

„acesta de pe urmă un contra-inseris şi cumpărătorul în casul nostru nu 
primesce un exemplar al actului de cât după îndeplinirea tutulor îorma- 

„lităţilor. Obiecţiunea din contră, că un obiceiii contrarii legei nu se pâte 
ține în s6mă, este forte seri6să în sine, dar nu are ce căuta în desba- 
terea nâstră. _ a | 

" Codul nostru civil menţine. usurile” pentru interpretarea “contrăc- 
„telor (art. 981 cod. civ.). Părţile invoindu-se să închee o vindare în forma - 

„autentică şi usul fiind că elausa numărărei preţului se consideră până la 
-_ îndeplinirea tutulor formalităţilor ca lipsită de deplina ei putere dovedi- 

“ tore, urmeză că trebue să interpretăm contiactul după întențiunea 
„- comună a părţilor, iar nu. după sensul literal al termenilor (art. 977 

codul. civil). . . - , 
Hotărârea. de mai sus resolvă, s'ar părea (dar acesta. este o upa-. 

rență amăgitâre), cestiunea în - principiă şi a priori, căci ea declară 
-“eategoric: «că, înainte de remiterea instrumentului probatoriti despre con- 

" venţiunea .încheiată, actul de şi tăcut sub formă autentică, nu pâte fi privit 
“de cât ca.un proiect de contenţiune, consensul definitiv al voinţei păr- 
ților nestabilindu-se de “cât în momentul preschimbărei instrumentelor 

„constatătoră convenţiunei; că ast-iel, de și art. 1295 cod. civ. prevede 
“că între părţi vindarea e perlectă îndată ce ele s'aii învoit asupra pre- 
ului şi asupra - lucrului,. totuşi în specie și fiind date cîrcumstanțele 
"causei, Curtea de apel prin decisiunea atacată a făcut o greşită aplica= 
țiune a disposiţiunilor citatului articol». Din ultima proposiţiune a hotă- 
rârei reese până la evidenţă că avem a face cu o soluţiune de speciă. 

"AL. Degr6, vol. 1 7 Ia A o | 15 
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şi nu cu o soluţiune' de principiii. Acâsta se învederâză şi din. împreju- 
rarea că era vorbă de o omisiune esențială, aşa că urma să .se atingă 
teoria clauzei numărărei preţului în actele autentice riumai pentru ca - 
să se stabilescă dacă omisiunea în cestiune e sai nu o omisiune - esen- 
țială. O presumţiune legală nu pâte să esiste fără lege (art. 1200 codul 
civil). Cum dar. s'ar putea susţine în lipsă de text, în ihesi, că actul de 
şi îăcut în formă autentică, nu pâte îi privit înainte de remitere de cât 
ca un proiect de convenţiune ? Mare este deosebirea între art. 1179 
codul civil, care hotărăsce că «actele sub semnătură privată, cari coprind 
convenţiuni sinalagmatice, su sunt valabile dacă nu s'aii făcut în atâtea 
"exemplare originale câte sunt părţi cu interes contrariii> și obiceiul de 
mai sus, după care clausa numărărei prețului nu e valabilă de cât după 
îndeplinirea tutulor formalităţilor și remiterea instrumentului probatoriă.: 
In primul cas există o lege care relusă actului neregulat deplina putere 
doveditâre, iar în cel de al douilea numai un element auxiliar de inter- 
pretare, la care se recurge în fie-care cas particular pentru a se înter- 
preta convenţiunea părţilor. Aceea ce ati de comun amândouă ipotesele 
este că întențiunea părților se pune pe tapet. și în una și în cea-Valtă. 

| Formalitatea du. double €cril este anume prevădută şi regulată de 
lege. Unii autori deduc din textele legei o presuimțiune legală, Neregu-. 

-laritatea actului atrage, după acestă părere, nu numai nulitatea actului 
probatoriii „dar şi nulitatea convenţiunei (Demolombe). Părerea domnitâre 

„„0pune acestei argumentări textul lormalal art. 1179 codul civil art. 1325 
jrances, care nu statuză asupra .convenţiunei însăşi, ci numai asupra 
aclului instrumentar ce ea coprinde. Formalitatea de care e vorba nefi- . 
ind. indeplinită,. actul e lipsit de deplina sa putere doveditâre, dar con- 
venţiunea rămâne eficace, dacă ea se dovedesce cu alte probe: interogatoriă, 

„început de dovadă, jurământ. Voința părţilor pote de sigur să mârgă de 
fapt şi mai departe şi să- facă să atârne de la îndeplinirea . tormalităţei 

- de mai sus nu numai validitatea actului, dar și validitatea convențiunei; 
dar pentru ca să fie așa, trebue ca părţile să declare. espres că acesta 
este voinţa lor. - o IE 

Dacă -cu privire la formalitatea du double dcrit legea 1) presupune 
voința părţilor, nu există cu privire la clausa autentică a numerărei - 
prețului de cât un obiceiă din care se pâte deriva o presumţiune de 
iapt (art. 1203 codul civil). După acest -obiceiii, intenţiunea -cea mai pro- 
babilă a părţilor este că până la îndeplinirea tutulor formalităţilor clausa - num&rărei preţului nu are puterea doveditâre. «Dar apreciarea: magis- tratului e suverană și el pâte să deducă din împrejurările” causei că păr- ţile aă înţeles că până la remiterea „actului. însăși convențiunea să nu se p6lă dovedi de cât cu probe în afară de act, saii.să nu se pâtă proba 
prin nici un mod de probă, saii că actul să aibă tot efectul intre părți „despre drepturile Și obligaţiunile ce constată, chiar înainte de a îi înmâ- | nat, cumptrătorului,. saii în fine că actul neînmânat să nu „_dovedescă 
intrun chip complet esistenţa convenţiunei, dar să facă deplina credinţă 

Po N 

1) Art. 117 ivi 5 sislati 5 ț ; s im ouVăpi Cuvin de altă, Or Iiă fe contestat, pas.
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despre plata ce ea constată 1). Hotărârea de mai sus sa pronunţat în 
speciă şi fiind date circumstanțele causei: Considerantul. care pare a 

- -coprinde o soluţiune de principii trebue dar aşa citit: «că, în speciă, 
“înainte de remiterea instrumentului probatoriii despre convenţiunea înche- 
iată, actul de şi făcut sub formă autentică nu pâte îi privit de cât ca 
un proiect de convenţiune, consensul definitiv al voinței părţilor nesta- 
bilindu-se de cât în momentul preschimbărei instrumentelor constatătâre 
„convenţiunei». Mijlocul. de casare, asupra căruia urma să se statueze era 
în adevăr așa lormulat: «Curtea, mărginindu-se a stabili numai că. vin- 
darea este periectă din momentul ce părţile aii convenit asupra lucrului 

"si asupra preţului, a omis de ase pronunţa asupra pretenţiunilor n6stre. - 
că preţul nu s'a plătit pentru motivele că actul de vindare nefiind ridicat 
din tribunal pentru a fi predat cumpărătorului după sistemul ce se urmeză . 
la noi, este o probă de neplata “preţului şi ast-iel. Curtea, obligându-ne . 

“să restituim imobilul, fără a ni se plăti. preţul, a făcut o greşită aplica- 
- ţiune art. 1295 cod. civ. șia violat art. 1322 cod. civ.>. Curtea supremă 
chiemată să statueze asupra acestui - mijloc de casare, nu avea dar să 

_se ocupe cu usul judecătoresc de care s'a vorbit 'mai sus, de cât ca să 
.. cerceteze dacă în specie omisiunea . invocată de partea recurentă este 

“saii nu esențială. - 
Obiceiul, de care e vorba nasce, precum. vedem o controversă care 

pâte să arunce "valuri din ce în ce mai înalte. Acestă stare de lucruri 
nu se pote schimba de cât sai printr'o lege saii printr'o practică modi- 
ficată a tribunalelor de notariat. Până atunci justiţia nu pâte de cât să 
scruteze în fie-care cas particular care a fost intenţiunea părţilor con-. 
tractantă; Tribunalele de notariat ar putea să complecteze usul de mai sus 

„Şi să lămurescă în legalisure că părţile interpelate să. explice clausa .nu- 
- „mărărei preţului, ai declarat că acâstă clausă nu va avea putere dove- 
.ditâre de < cât dupe remiterea actului, în mâna cumperătorului. 

IV. 

Dacă o parte chemată la interogatorii, fără a, justifica “ 
| pedica legitimă, nu se înfăţiseză, esto.ea primită a face să fiă inte- 

"vogată în apel? 

Teoria probei (pusă altă dată pe șurupuri de doctrina romano- 
i canonică) e astăqi simplă şi lucidă, Cestiunea de fapt 6 supusă aprecierei . 
hbere a magistratului, logica naturală e singură” hotărâtâre, probe formale 

-și legale nu există, şi regulele- deduse din experienţă aii numai o auto-: 
- ritate de. rațiune, Principiul aprecierei. libere a probelor e restrins numai 
în ceea ce privesce dovada prin: înscrisuri (art. 1191. și urm, codul civil) 
şi jurământul (art. 1211 codul civil). 

Refusul jurământului are-de consecuență neapărată perderea cauzei | 
(art. 1211 codul civil); refusul, din contră,. de a răspunde la interogatorii 
are numai urmările ce-i atribug „părerea magistratului (art. 234 proc. 

1) Compară în ceea ce privesce ultima, ipolesă, Aubry et Rau, Vis, pag, 234, | 
-3 750, textul şi nota 42 in fine, : i a.
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civilă). Când o parte, a căreia înfăţişare personală a fost: ordonată de 
tribunalul de prima înstanţă pentru ai se lua un interogatoriă, nu se | 

întaţişeză şi nu justitică o împiedicare legiuită, atunci avem. dinainte-ne 
un fapt câştigat cauzei (mărturisirea unei părţi se pâte deduce și din 
fapte concludente), lapt pe care Curtea de apel îl pote aprecia în același 
chip ca juridicțiunea inieridră, adică ca concludent şi dovedind mărtu- 
risirea părţei, în care caz ea nu va ordona interogarea apelantului de 
cât daca apelantul va justifica o împedicare legiuită, precum ea 7] pâte - 
de asemenea-considera -ca neconcludent, în contradicere cu sentinţa tribu- 
nalului de prima instanţă, în care caz apelantul va îi primit a face să 
fie interogat în apel. -- Ie - _ 

Lipsa de înfăţişare nu impune judecătorului. obligaţiunea de. a ţine: 
faptele ca mărturisite, ci-i lasă facultatea de a considera faptul ca măr- 
turisit (art..234. proc. civilă). Daca dar se respinge -interogatoriul oferit 
în apel, nu argumentându-se în speciă și ăvându-se. în vedere circumstan- 
țele cauzei (în hypotesi),. ci în principii şi în ihesi, din cauză că partea 
n'a fost următâre ua se înfățișa la tribunal, acâsta este o erdre care 
cade sub censura Curţei supreme. --_  - E 

Hotărârea Curţei de casaţiune, secţiunea [, din 2 Mai: 1880, 'dată 
în aiacerea Filitis-Naum, atinge lucrul cu degetul în ceea ce privesce 
punerea înainte a rătăcirei instanţei de lond, dar ea recade în extremul 
opus și proclamă admisibilitatea interogatorului în apel în principii şi 
ca regulă generală, în loc să lase ca punctul acesta să fiă regulat după 
deosebirea ipotezelor şi după cerinţele cazului particular. Hotărârea de 
care vorbim se exprimă ast-iel: i . | 

«Considerând că apelul fiind devolutiv, recurentul P. Filitis a susţinut, 
că voesce a răspunde la interogatoriul pus, şi Curtea refuzându-i acest 

_ drept și considerând nepresentarea sa la tribunal.ca o mărturisire, pe motiv că n'a justificat cauza absenței, a violat Şi râii interpretat art. 
234 proe. civilă, de 6re-ce: 1 nu există vre-o mărturisire, căci. recu- - 
rentul nu se presentase la prima” instanţă, ori-cure ar fi cauza; 20 că după citatul articol este facultativ pentru judecătorii unde s'a chemat 
partea și n'a venit, d'a considera ca o mărturisire dacă partea nu sa 
presentat ; şi 30 că apelul fiind devolutiv, partea apelantă, ori-care a 
fost cauza ce a oprit-o de a se înfățișa la prima instanţă, putea az - de dreptul săii de apărare și a răspunde la înterogatoriul pus: de înti- 

la tribunal. - i 
«Pentru aceste motive, casâză, etc.» i - A | Principiul 'devolutivităţii apelului (cauza întrâgă e devolulă jude- cătorului superior) e exact, dar el nu deslegă cestiunea n6stră. Părţile sunt fără îndoială în drept să întrebuinţeze în apel tâte armele lor de apcrare și să propună chiar mijl6ce noui de apărare (art. 327 proc. civilă), dar aperarea lor nu pâte să facă abstracţiune de elementele de probă stabilite în prima instanţă. Dacă există o presumpțiune în contra lor, se ține scmă de densa în -apel ca.la tribunalul de prima “instanţă. Nein- fâţișarea la interogatoriu fuce să se nască un prepus în contra părţei care sa făcut culpabilă de acest iapt și constitue un fapt concludent, din care se pote deduce mărturisirea ei intocmai cum se deduce accep- 

mata Nunea C. N: um, Îără a'i se cere justificarea “cauzei neprezenlărei



“pag, 55... 

DIVERSA CAUSARUM FIGURE . 229 

tarea tăculă a unei moșteniri din laptele concludente săvârșite de -erede 
(art: 689 codul civil), sai proba liberaţiunii din reiniterea voluntară a. 
titlului original (art. 1138 codul civil), saii -presumpţiunea Juciană din 
faptul că femeea îalitului a lăcut o achisiţiune în cursul căsătoriei (art. 

-302 codul comercial) etc.- Partea, care nu sa înfăţişat la tribunalul de - 
prima instanţă, pâte îără îndoială să ofere să fie interogată în apel, dar 

“acolo î- se pâte respinge cererea pe baza presumpţiunii resultând. din 
neîniățișarea la tribunal. | | a 

Apelantul va oieri în zadar în apel'infăţişarea sa personală, care 
a reîusat'o la tribunalul de prima instanţă, dacă împrejurările cari ai 
înconjurat râlusul săi vor. fi de natură a încredința pe judecătorii ape- 
lului că el a renunţat la apărarea sa, adică a mărturisit laptul pe care 

"se întemeiază pretenţiunea -adversarului. săii. Curtea din Geneva a decis, 
prin hotărârea sa din 27 August 1882, coniorm cu principiile expuse 
-mâi sus: - 

«Considerând că motivul dat de Grezet pentru a scuza retuzul săi 
"de a fi următor celor trei înfățișări personale ordonate în prima instanță 
este desminţit prin natura şi textul conctusiunilor - luate de părţi...; că 
nu există nici un moliv pentru a ordona în apel înfăţişarea - personală; 
că tribunalul de prima instanță- a făcut o drâptă aplicare a art. 167 
proc. civilă (231 român) considerând ca mărturisite iaptele asupra cărora 
Cheyssire, reclamantul, ceruse înfăţişarea "personală a lui Grezet, şi. că 
sentința sa-e fondată în fapt şi în drept; 

«Curtea confirmă» etc.1) Ri Ă 
Cestiunea n6stră este dar o curată cestiune de fapl și nu o ces- 

tiune de principii. Dacă se ordonă în prima: instanţă o singură . înfăţi- 
şare personală şi partea nu vine la interogatorii, ar îi hasardat de a 

„se considera faptul ca mărturisit, căci presumpţiunea art. 234 proc, . 
civilă e în asemenea caz răsturnată prin presumpţiunea că prima cita- 
țiune se rătăcesce adesea (arg: art. 151. proc. civilă) şi nu ajunge la 
cunoscința părţei. Apelantul trebue să arate motivul care justilică neîn- 
fățişurea sa la tribunal; dar judecătorul superior pâle, și în lipsă de ori-ce 
justificare, - să infirme sentința apelată ca râi dată în fapt, dacă 
resultă din împrejurările cauzei că există o altă presumpţiune- care ţine 
cumpăna presumpţiunei isvoritâre din art. 234 proc. civilă. Dacă însă: 
instanța superidră-găsesce că deducţiunea judecătorului inferior trasă - 
din nevenirea părţei la _interogatoriii-e întemeiată în fapt, consecuența 

“este că apelantul, ca să Îi primit-a face să fie interogat în apel; trebue 
să justilice mai întâi neinfăţișarea sa la tribunal. Este sub acest raport 
o analogie periectă între lipsa de înfăţişare la interogatorii și lipsa de 
înfăţişare la termenul îixat pentru . prestarea jurământului, Partea tre- 

_bue să justifice causele absenței sale înt'un caz și în cel-l'alt. «Partea, 
observă Demolombe, care; după ce-a acceptat delaţiunea jurământului . 

- deferit ei, nu. s'a înfăţişat la audienţă pentru a-l presta, pâte să scape, 
pe calea oposiţiunei saii a apelului, de consecuenţele hotărârei, care ar 

  

1): Bellot, op. cit.y pag. 147, hotărârea cu No. 52, Vedi şi “Dreptul din 1881, 
* -
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fi considerat contumacia sa ca. un-relus de jurământ, justificând de un „moliv legiuil de împiedicare». Do | 

A 

Proposiţiunea, art, 1472 codul civil : „Patronul se crede pe cuventii, are ea înţelesul că patronul se crede sub jurământ ? 

Libertatea abstractă e, adevărul căutând, libertatea clasei domnitâre, acolo unde sclavia răspunde ideilor timpului și obiceiului popular (ca în vechia Roma). Lucrul pare a îi paradoxal, dar remâne totuși adevărat că dreptul roman, cară avea de presupunere sclavia, oleră schema ab- stractă cea mai perfectă a libertăţii individuale și a echitaţii naturale. - Un exemplu interesant ne oteră în acestă privinţă raportul între stăpân și servitori, care cădea, la Romani, sub punctul de vedere al dreptului comun, al locaţiunii de servicii (locatid-conduclio Operarunmn). Nu- se admitea o derogare la dreptul comun nici în ceea ce privesce delaţiunea jurământului, Servitorul putea să delere stăpânului jurămentul, Quoties propter rem juratur, nec parenli, nec palrono' remillitur jus- Jurandum... (L. XIV, Dig, De Jurejurando, XII, 2). . Revoluţiunea a sguduit ordinea de drept seculară şi “i-a substituit obiceiul nesupunerei, Consecuenţa este, că în curând servitorii și lucrătorii vor lace legea stăpânilor 2), Schimbarea nu e de deplorat, dacă servitorii şi lucrătorii s'aă ridicat din inferioritatea lor prin muncă şi devotament, Dar acâşta sa întâmplat numai într'o mesură minimă. Unii servitori și lucrători pun economiile din salariul lor cu dobândă la Casa de sconomii „etc. dar moravurile clasei servitorilor în. general sunt stricate, aceea ce e un mare pericol pentru Stat. 
Reacţiunea în contra ideilor r&sturnătâre 'de ordine nu putea dar Să nu vină, Ordonanţa prusâscă asupra Gmenilor de serviciii din 8 Noembre 1810, atribue autorităţii poliţienesci, cu esclusiunea recursului la tribunal, » competenţa asupra stabilirei salariului între servitori şi patron și asupra „ regulărei contestărilor. relative la salariă 3). Codul civil austriac din 1 lunie "1811, dispune în $ 1172, că drepturile şi îndatoririle între: stăpân şi servitori. sunt coprinse în legi speciale. Codul Calimach (Ş 1560), dice de: asemenea : «Driturile şi îndatoririle între stăpâni și între tocmitele slugi se cuvin la codul legilor. polițienesc». -O reminiscență a acestei concep- țiuni juridice este oprirea servitorilor de a urinări în contra stăpânilor injurii mici (art. 301 codul penal) şi ideia tradiţională în deobsce admisă, că obrăsnicia, beţia, nemernicia servitorului 'e o causă ds resiliare a contractuluii), ..- ÎN E „_ Jurisprudența iranceză. totuşi stă sub înrturirea tradiţiunii şi nu ţine s6mă de : ideile: de ordine moderne: cari s'ati născut în oposiţiune cu 

„_1) Demolombe, Cours de Code Napoldon, XXX, No. 643. V. şi Larombitre, Obligations, V. art, 1364, No. 1 se pretinde că jurisprudenţa . a variat şi în acestă. ceai iunea uitân u-se că fiind vorba de o cestiune: de fapt, aplicarea variază de la un 
2) Laurent, XX, No. 588, i Sie ” 3) V, Gesindeorduung, SS 33 şi 82, şi comentariul lur Kuhn-Fremiz, pag. 68 și 69. 4) Zroplong, De bichange et louage, III, No. 867, N a “
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resturnarea râvoluţionară. Art. 1781 codul Napoleon vrea ca stăpânul să 
fie credut sur son ajJirmalion acupra cotităţei salariului, asupra plăţii 
salariului anului expirat și asupra acompturilor date pentru anul curent. 
Acâstă disposiţiune, dice 'Troplong, sa împrumutat veche? jurisprudențe, 
și alirmaţiunea de care e vorba nu consistă într'o simplă declarare, ci 
într'o afirmaţiune furată. Art. 1781 codul Napoleon, interpretat conform 
cu vechia jurisprudenţă, are înţelesul următor. In general, un servitor nu . 
are un titlu înscris. Proba cu martori e exclusă, căci ea ar înlesni coali-. 
ţiunea servitorilor în contra stăpânilor şi ar da loc la mărturii suspecte. 
Nu se admite dar de cât jurământul din oficiii, care se pâte deferi numai 
stăpânului. Acestă derogare la dreptul comun e pe deplin justilicată. 

“ aÎntre servitor şi stăpân şcare este acela, întrebă: Troplong, care prin 
educaţiunea sa, 'obiceiurila sale, posiţiunea sa socială, e mai vrednic de 
credință 2? Stăpânul. Care este, în adevăr, stăpânul; care va îndrăsni să 
speculeze asupra posiţiunii escepţionale ce i face legea pentru a tăgădui . 

- unui biet servitor sait nenorocit lucrător r6da: muncei celei mai grele, 
răsplata sudorilor răspândite în folosul săi? Lui dar judecătorul trebue . 
să  delere jurământul. In nici un cas el nu?l va putea deleri servitorului 
saii lucrătorului. 'Acâsta este în cele mai multe casuri de mare folos 
pentru servitor : sai lucrător: stăpânul va îi mai în plecare să “i Îacă 
avansuri de bani. In fabrică mai cu semă, unde proletariatul are atâtea 
și aşa de neapărate trebuinţe, facilitateu probei va îi pentru stăpân un 

“motiv de â îi la rândul săi mai dispus a da acompturi anticipate 1)>. In 
contra disposiţiunii art. 1781 codul Napoleon, s'aii ridicat în Francia, 
critici exagerate 2), cari ai avut de consequenţă abrogarea ei prin legea . 
de la 2 Aprilie 1868. 

Abrogarea art. 1781 codul .Napeleon se „ceru și în Belgia, dar fără 
succes, Egalitatea politică a stăpânului și a servitorului e o ficțiune 
constituţională, căci masele ignorante şi nemorale se supun stăpânire, 

“ori-care ar Îi ea, şi se exploateză de dânsa. Dar acâstă ficţiune e necesară, 
sufragiul universal servind a ridica nivelul intelectual şi moral al maselor. 
“Exemplul Americei o dovedesce 3). Masele totuși nu ai încă capacitatea 
de a controla stăpânirea, şi sutragiul 'universal singur nu ajunge ca să le 
ridice de la dorinţa la hotărârea de a îi libere. Constituţiunea e o literă 
m6rtă, dacă nu o complectăm, dacă nu organizăm administraţiunea în - 
coniormitate cu ideile de ordine engleze saii americane. Nici o îormă de - 
stăpânire nu se susține îără o administraţiune consecuentă, ţinând semă 
de precedente, pururea conformă cu legea. Dar, s'ar putea întreba, prin 
ce- se deosebesce atunci. democraţia de. cele-lalte forme de stăpânire ? 
Deosebirea. este că cea dintâi se silesce să creeze ordinea-prin persuasiune 
și prin bune exemple (exempla tralunt) în deosebire de monarchia ab- 
solută, care ajunge la unire prin obiceiuri 3) militare. - Absolutismul are 
mulţi panegiriști interesaţi, dar spiritele neatârnate '| condamnă necondi- . 

  

1) Troplong, op. cit, No. 832 şi 883, aa | . 
2) Aubry et Rau, IV, $ 312, -pag. 515, text şi nota 11. Art, 1781 francez s'a 

"înlăturat totuşi de legiuitorul ilalian, Şi pe. urmă de cel francez, _ 
3) SE. Mill, op. cit, pas. 103. 

- 4) Trendelenburg (Aaturrecht, pag, 503— 504, 8 201, nota în a fine) recomandă 
unirea statului prin Obiceiuri militare. .. - 

- N 
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ționat, căci el nimicesce ori-ce iniţiativă individuală și face imposibil ori-ce progres 1). AR INI E „_ “Dar dacă recun6scem că posibilitatea de a se civilisa masele nu e "0 îeână deștrtă.a “visului, dacă admitem că egalitatea politică a tuturor cetăţenilor este singurul mijloc care face posibilă (realisarea idealului reclamă mult timp) ridicarea ' nivelului intelectual al mulţimei, dacă pri- cepem că avem irebuință de o ficțiune constituţională ca să înlăturăm cu ajutorul ei o pedică 'mare a progresului, să nu 'uităm, de altă parte, că licţiunea nu trebue să se întindă .mai departe de cât până unde merge trebuinţa care a născut'o: In raporturile de drept privat caută să . fie hotăritor “interesul economie Şi nu sentimentalismul politic. Este în | interesul bine-înțeles al servitorilor și al lucrătorilor să nu fie duși în ispilă ca să se sc6le în contra 'Stăpânilor (o lege abstractă şi nepotrivită „cu împrejurările ţărei i-ar împinge în acestă direcţiune), căci la nevoe Stăpânul 'singur "i. ajută. .: ? 
Tradiţiunile nu înriurese jurisprudenţa belgiană în acelaşi grad ca pe cea iranceză. Tradiţiunea nu se p6le invoca în contra textului legei, art. 1781 codul civil îrancez (şi belgian) se mulțumesce. cu afirmarea stăpânului, Alta este o alirmare, alta un jurământ. Cânq legea prescrie un jurământ, ea o dice (art. 1715 frances, conform art. 1416 român). Legiuitorul a lăsat să subsiste în: art. 1781 citat cuvântul afirmare Şi nu i-a substituit cuvântul jurământ înadins și nu din uitare. A cere dar o afirmare “sub jurământ ar fi a se adăoga la lege, Jurămentul “se pote deleri fără indoială în_ori-ce îel de contestaţiune, dar când stăpânul afirmă nu mai este contestaţiiine, căci el e credut asupra afirmărei sale. Spiri- tul legei este în armonie cu textul. Ea vrea ca cuzântul stăpânului să " hotărască desbaterea ; autoritatea sa. o cere... delaţiunea jurământului, atunci când stăpânul afirmă, ar fi o injurie, căci acesta este a presu- pune că stăpânul n'a spus adevărul 2 a Redacţiunea art, 1472 al codului nostru e mai precisă și esclude ori-ce controversă. Termenul «afirmare», care e sinonim în limba obici- nuită cu o declaraţiune civilă, dar căruia jurisprudenţa” franceză “i-a atri- buit un sens deosebit, nu se Tegăsesce în art. 1472 citat, Legea n6siră dice: <Patronul se crede pe cuvânt.» Nu este dar nici o ailicultate, -. Cuvântul e hotărâtor, el înlocuesce jurămiîntul. Parole donnee, îoi jure. Patronul se: crede pe cuvint, el e dar scutit de jurămint. Tradiţiunea franceză nu ne. privesce pe noi. .Noi avem să ținem s6mă numai de textul legei şi de logica juridică. SR i - - Jurisprudenţa n6stră e, credem noi, fixată în acest sens. O notiţă făcută în: Dreptul No. 30, din 19 Martie 1887, reamintesce totuşi: flue- tuațiunile jurisprudenţei cu privire la cesliunea acesta, La 19 Februarie -1886, se dice, Inalta Curte a proclamat admisibilitatea jurământului delerit de servitor stăpânului. Dar hotărârea din 19 Februarie 1886, la care se trămite aici; . dice din contră : «că în specie, fiind în litigii plata unor "salarii arierate datorite pe mai mulţi ani, patronul nu se află în casul ari. 1472, ci în acela al art. 1208 codul civil și prin urmare supus jură- 1) Vedi articolul lui Fear? Vogt în Neue Fyeie Presse, No. 8130 din 16 Aprilie 1887 

” CV N - 5 text şi î) Laurent, „XIV, No, 505, Compară Ar et Rau, VIII, $ 725, pag. 18I,
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_mântului în cas de delerire». Dar afară - “de acesta, vedem că în acea 
notiţă se mai îndreptă- în contra jurisprudenţei şi o a doua algaradă. 
«Dar în fine, continuă notiţa, la 12 Octombre 1884, secţiunea Ia Inaltei 
Curți de casaţiane şi justiţie, sub preşedinţa tota d-lui Th. Rosetti, 
judecă cestiunea în sine şi decide în mod absolut și fâră nici o reservă. 
«că în contra Gisposiţiunii coprinsă în art. 1472 codul civil, după care 
“patronul se crede pe cuvent pentru cătimea salariului, se pote deleri 
jurâment». Hotărârea din 12 Octombre 1884 este dar, după părerea recen- 
sentului, în contradicere strigătâre cu hotărârea din 30 Ianuarie 1887, 
dală tot sub preşedinţa d-lui Th. Rosetti şi care pronunţă “neadmisibili- 
tatea jurământului deierit patronului. Dar 6re așa să fie ? Art. 1472 cod, 

“civil era afară din joc în specie în care a intervenit hotărârea din 1%: 
Octombre -188.1.- Servitorul “prestase la “instanţa de fond jurământul ce'i 
lusese deferit. Recursul patronului era întemeiat pe motivul că jurămen- * 
tul prestat de servitor nu e concludent 'și prin urmare nu putea. servi 
ca probă pentru: condemnarea sa. Recurentul invocase dar violarea art, 
1472 codul civil, în sens că jurământul e neconcludent şi nu în sens că. 
jurământul este în principii chiar neadmisibil. Reproducem aici textual 
hotărârea de care e vorba, ca să vadă ori-cine că recensentul-a vădut 
de două ori des mouches voluntes : “ 

«Asupra motivului de casare: 
«Jurământul pe care tribunalul s'a întemeiat raportându- se numai la 

"“câtimea salariului, iar nu şi. la punctul de a se sci dacă suma pretinsă 
“este încă datorită de mine, aceea ce eii am negat, acest jurământ nu e 
concludent şi prin urmare, nu putea servi ca probă” pentru condemnarea 
mea. Deci - tribunalul a violat art. 1472: codul civil și chiar art. 1094 

„„ acelaş cod, relativ la prescripțiunea dreptului reclamantului». 
“Având în vedere că înaintea instanţei de fond (judele de ocol) inti- 

matul reclama de la recurent o sumă oare-care de bani, rest din sala- 
riul ce i Sar cuveni pentru serviciele ce i-a adus în calitate de epistat 
la o moşie a sa; 

cAvând în vedere că recurentul, de şi a recunoscut că intimatul. l-a 
servit în calitate. de epistat și are drept la plată, susținea însă că drep- 
tul s&ă "ka-ar fi plătit, întemeindu-și acesta pe motivul că nu este exact 
cuantumul salariului ce pretinde că .ar îi avut şi din care causă numai . 
deduce că ar mai îi dator ciira ce reclamă; - 

Considerând dar că contestaţiunea recurentului nefiind alta de, cât 
în ce privesce cuantumul salariului, jar nu: plata, jurământul” săvârşit de 

- intimal 1) pentru dovedirea cuantumului fiind concluaut în causă. 'Tribu- 
= nalul cu drept cuvânt şi fără a viola vre un text de lege a condemnat 

pe recurent la plata restului ce mai datora din salariul calculat după 
cuantumul sumei cs: prin jurământ s'a constatat că intimatul a avut ca 
salariu ; - 

Respinge, ete. o - 

1) Jurământul se deferise dar în specie servitorulai (intimatalul, aceea-ce opresce 
art. 1472 codul civil. Jurământul nu se pâle deferi, chiar după jurisprudenţa franceză, 
de cât patronulu), nici odată servitorului (V. Troplong, op. cit, No. 882). Dacă dar 
S'ar fi cerut casarea hotărâre!” instanței: de fond pe motiv că s'a violat principiul ad- 
misibilităţer jurăzmintulur,- casarea ar fi fost inevitabilă,.
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VI. 

Ipoteca, convenţională, ca să aibă efect, se cere ca ea să fie acoeptată - . , în formă autentică de creditor? 

Ipoteca are o mare înriurire asupra desvoltărei economice a unei naţiuni. Dacă formele ei sunt simple, ea e ca o monedă curentă în mâna fie-cărui proprietar, înlesnindu-i creditul. Actul de ipotecă ar trebui să circule ca o poliţă saii un cupon de rentă, creditul proprietarului trebuind să stea pe aceiaşi linie cu creditul -comerciantului, Proprietarul să “şi „procure fără piedică bani, să se retrezescă spiritul săii de întreprindere, să se îmboldescă. agricultorii să Îacă lucrări de irigăţiune,. de canalisare, etc., să se urce ast-iel preţul pămîntului şi al muncei. Banul este motorul de căpetenie al progresului. Fără “densul, schimbul Sar îndeplini numai prin produsurile -țărei, a muncei, a serviciilor. personale, şi ar fi dar greoi. Lăcomia de bani, care e un mare răi, se coniundă, în timpuri turbure, cu întrebuințarea înțelâptă a banului, care e o mare bine-lacere, Unde partidele, ce se succede la putere nu se gândesc de cât la răpire, „acolo te vei încerca în zadar să pironesci capitalul, recurgând lu etalonul de aur sati la etalonul de argint, căci sistemele t6te se preschimbă într'o atmosieră nesănătâsă în atâtea utopii. Capitalul se duce. în acele țări unde moravurile cele bune oferă cetăţenului cea mai mare, siguranţă. | - Ipoteca dar nu trebue să fie simplă ca o hârtie de credit în țările cari ai moravuri îndoelnice. Spiritul de risipă nu trebue ajutat, lăcomia cămătarului, care caută să acapareze proprietăţi, trebue inîrânată, lenea proprietarului, care are de consecuenţă că sârla agriculturei e lăsată pe mâna arendașilor, trebue înfierată, poita de a cumula comereiul cu o înaltă iuncţiune publică trebue sever pedepsită. Respingem dar ideile simple şi abstracte în acestă materie, dacă. ele se găsesc în contradicere cu îaptele Şi. cu moravurile într'o epocă dată. . a . Dar e ridicul. de a se condamna tendința de a se simplifica ipoteca numai din punctul de vedere al principiilor abstracte. Obiceiul născu în * dreptul vechii îrancez o ipolecă, care se făcea prin singura voinţă a debi- torului. Doctorii săriaii. în sus Şi Strigaii că acâsta ar îi o păcătuire cum- plită în contra principiului că un contract nu e imaginabil fără un concurs de mai multe voințe. Președintele Favre osândia acestă practică şi o numea, umilând lucrul, monstrudsă. In Moldova, așa numitele ipoteci volante se constituiaii de asemenea. prin singura voință a debitorului, Aceste. „ipoteci volante scoteai din sărite pe ideologii “noștri. i [ | - Dar vedem astădi atâtea simptome cari dovedesc că practica avea dreptate în contra teoriei. Ipotecele ce şi le crează debitorul singur, ori-ce ar dice teoria, răspund - mai bine nevoilor moderne şi câștigă tărâm. Dreptul prusesc modern le sancţionsză expres, Ori-ce proprietar pote săşi creeze singur un inscris ipotecar, declarând că proprietatea sa imobiliară rămâne alectată pentru o sumă ce el-se obligă a plăti, și făcend să se opereze inscripţiunea pe numele săi, Inscrisul._ ipotecar (Grundschuld- brief) produce eiectul sii în minut ce 'se înmân€ză creditorului. Teoria exactă în loc să ridă de acesta inovaţiune, o primesce Şi caută formula . ce O justilică. Pentru ca. să se nască „un drepl şi n obligaţiune corela- livă, se presupune de sigur un concurs de mai: multe voințe ; dar aici e
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vorba, observă cu , drept cuvânt Rudoli Jhering, nu de uâ drept actual, 
ci de un drept în germen, nu de un drept în actu, ci.de un drept în 
polentia. Nu proprietarul singur, obligă lucrul, ci autoritatea care ordonă 
inscripţiinea 1).. - 

Ipoteca ordinară. trebue să se reapropie de torta simplă a inscri- | 
sului ipotecar. Dup& dreptul german, ipoteca se nasce prin intabularea - 
oficială (Buchung) şi pentru constiluirea ei se cere numai consimţimintul 

- dat în forma autentică de proprietarul imobilului ipotecat (Grundbuchei- 
genthiimer). Ipoteca se -dobândea sub codul Calimach prin luarea docu-. 
mentelor din partea creditorului $ 589 codul Calimach. Colecţiunile mai 
prescriaii intabularea sinetelor cu. amanet ' (ordonanța domnâscă din 5 
Martie 1856 Nr. 29). Regulainentul Organic, anexa litera T art. 1. B. co- 
prindea în acestă privire disposiţiunea următâre : «Nici un act de impru- 
mutare pe avere 'nemișcăldre -nu--va avea putere. dacă creditorul ama- 
-netar şi datornicul nu se. vor. întăţişa ia instanţele cuvenite... pentru ca 
să arate suma ce se dă imprumut.şi amanetul ce se primesce;. după 
care asemenea ară&tare, instanţa competentă va cerceta mai întâi dacă 
creditorul şi datornicul ai vîrsta legiuită, şi, încredințându-se că nici o . 
oprire pravilnicescă nu se împotrivesce la acestă împrumutare, va cer- 
ceta cu geamănuntul sub respundere platnică de este amanclul drept 
al dalornicului, şi apoi îi va face drepta prețeluire....». . 

Nu ajungea, "după acest sistem, simplul consimţiminl. al părțilot, legea 
se silia să ocrotâscă drepturile creditorului şi ale terţiului proprietar. prin 
cercetări oficiale ; ea nu avea încredere în puterea părţilor de a se-ajuta 
singure, ea le: sculia de o verificare adesea penibilă, înlocuind iniţiativa 
individuală prin o iinvestigaţiune oficială ordonată de dânsa. Formele fiind 
judiciare, constituirea ipotecei avea însemnătatea unei judecăţi 2). Jude- 
cătorul intervenia, nu numai pentru ca .să dea” autenticitate actului. de 

„ipotecă, ci pentru. ca să asculte tâte părţile interesate şi să încuriinţeze 
sai să respingă cererea în deplină cunoscinţă de. causă. Constituirea de 
ipotecă era un îel de hotărâre; De aceea se cerea presența creditorului 
şi a debitorului, Legea se interesa nu numai de înlesnirea imprumutului 
ipotecar, dar şi de apărarea dreptului adevăratului. proprietar. 

„ Regăsim “urmele acestui sistem în art. 726 proc. civilă și „În art. 
1181 codul civil. 

: Art. 726 proc. civilă: «Spre a se ordona inscripțiunea actului de 
privilegiii sai ipotecă, se va îace cercetare în registrul de inscripţiuni și 
transacţiuni, de un judecător-comisar, asistat “de grelier, spre a se. vedea 
dacă există diferite alte sarcină sai drepturi asupra acelui imobil. Se 
va presehta- tot-de- odată și titlurile, dacă ezislă, despre proprietatea: 

1) VedI Jhering, Gesammelte Aufsătza aus den Jahrbiicheru fiir die Dogmatik 
des heutigen râmischen und deutschen trivatrechtes, î. ÎI, pag. 212. V. însă Laurent 
XXX, Nr. 424, care r&mâne intransigent şi numesce. o monstruositate aceea ce în rea- 
litate este un progres, 

2) In Germania există un sistem ipotecar analog. Judecătorul (Grundbuchbeamte) 
„ are datoria să examineze identitatea părţilor, capacitatea lor de a dispune, legitimarea 

.. asupra lucrului, motivele, formularea şi specialisarea cererel, dar el nu pote să refuze 
inscripțiunea sai ştergerea inscripțiune! din causa defectelor actului juridic servind de - 
temei transmitere! proprielăţei sai ipotecel. Compară şi $ 941 al. legei "austriace din 
25 Iulie 1871 (Gr unduuchsgeset=),
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obiectului supus la privilegiii sai ipotecă. Menţiune, despre aceste cerce- 
- tări şi aceste titluri sai despre constatarea liniscilei Dosesiună se va 
iace în. actul de inscripțiune a ipotecei sai privilegiului». . Constituirea 
ipotecei trebue dar, sar părea, să “fie precedată de o causa cognilio. In 
vederea unei asemenea cercetări de oficii de făcut faţă cu. t6te “părţile 
interesate se prescrie și în art: 1781 codul civil: «Spre a opera inscrip- 
țiunea, credilorul şi debilorul.... vor presenta preşedintelui tribunalului 
actul autentic al convenţiunei prin care se .constitue ipoteca», 

| Aceste norme legislative, totuşi nu sunt, adevărul căutând, de cât 
ruinele unui. sistem care a cădut. Obiceiurile țărei nu mai eraii la modă 

“în timpul statutului de la 2 Mai. Nici legislatorul, “nici jurisprudența nu 
se aprindeaii pentru dânsele. Dar chiar o jurisprudenţă favorabilă iradi- 

_iunei n'a găsit în art. 726 proc. civilă un punct de râzem pentru a putea „rezidi vechiul sistem. Art. 726 citat preserie în adevăr o cause coguilio 
numai pentru iranscripţiunea' actelor de strămutare a proprietăţilor. Numai pentru transcripţiunea convențiunilor matrimoniale se ordonă judecă- torului să facă cercetare despre posesiunea înzestrălorului și îpotecele sait alte drepturi reale ce pot Îi puse asupra lor (art. 712 proc. civilă), Dar aceea ce zădărnicesce cu desăvârșire ori-ce încercare de a se reinvia, sub codul actual, vechiul sistem este lipsa de ori-ce sancţiune legislativă. Nicăeri nu se dice în lego :că, după ce s'a operat transcripţiunea . saii " inscripțiunea, imobilul“ rămâne purgat de ori-ce drept de proprietate, ser- vitute, ipotecă sai privilegii. Și cum S'ar îi putut pronunța o asernenea sancţiune rigurâsă fără a se ocroti drepturile celor de al treilea prin cea mai întinsă publicitațe ? Ca la vindările silite, aşa ar trebui să concura și la vindările voluntare publicitate, cercetări oficiale, notificări indivi- duale. Legea austriacă (Grundbuchsgeselz vom 25 Julie 1871) consfin- țesce în acâstă privire sistemul următor : Pers6nele regulat însciinţate ai dreptul a ataca transcripțiuneu: saiă inscripțiunea întrun termen anume hotărât, iar, după expirarea acestui lermen, nu se mai pâte cere șter- gerea transcripțiunei sait a inscripţiunei în contra unui achisitor sai ipotecar de bună credință ($ 63). Dreptul persânelor, - cari -n'ai fost regulat însciințate, . din contră, se stinge abia irei- ani după momentul când sa cerut transcripţiunea sai. inscripțiunea ($ 04). -- _ O. dovadă sărind. la ochi că autorii codului nostru civil din 1865 nu | cunosceaii proiectul. (astă-qi lege) codului civil italian, de cât de nume este * „că ei. şi-aă însușit în: materie de constituire de ipotecă textele detect6se ale legei iranceze. Textele de cari e vorba sunt cele coprinse în articolele 1749 şi 1772 codul. civil. Art. 1749 alin. 11 (conform art. 2117 'alin. II irancez) : «Ipoteca convenţională este -aceea care ia 'nascere din conten- țiunea părților cu Jormele prescrise de lege. «Art. 1772 codul civil (conform art. 2127 Îrncez): «Ipoteca convenţională nu va putea fi con- Stituită de cât prin act aulentic». Aceste dispcs'ţiuni se deosibese exen- țialmente de legea italiană corespundă&târe. Codul civil italian (art. 1978, contorm Ş 1268 austriac) hotărăsce: «Ipoteca convenţională nu pâte să iie consimţită de cât sai prin act public sai prin act sub semnălură privată». | , | _Textete sunt formale. «Ipoteca convenţională -niu. se pâte constitui de cât prin aci autentic. Nu este nimic de dis în contra acestui sistem.
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Identitatea iscăliturei debitorului, publicitatea, specialitatea, ipotecei, lucruri 
cari sunt-de un interes vital pentru creditul publice şi pentru creditul 
privat, trebuesc puse sub ocrotirea oficială a judecătorului. S6rta ipote- 
celor nu trebue să atârne de la tăgăduirea unei iscălituri. Dară, dacă e 

necesară constituirea în formă autentică a consimţimîntului debilorulu;, 

nu ar îi 6re o formă s6că, care nu ar răspunde nici unui scop practic, 

dacă star cere şi o acceptare prin act autentic a credilorului 2 Nici un 

contract nu se pâte forma fără un concurs de consimțimânt, dară nimic 

nu se opune ca să se combine o oiertă autentică „cu o acceptare neau- 

tentică, ădică cu o acceptare resultând dintr'un act sub semnătură pri- 

vată sai chiar din faptele -concludente. N 
Creditul public e complect garantat dacă se constată întrun chip 

autentic” consimţimintul debitorului. Vechiul obiceiii și legea actuală pru- 
sâscă admit ipoteci cari se nase prin singura voinţă a debitorului. Acestă 

soluţiune nu-e necompatibilă cu raţiunea dreptului. Ea e în contradicere 

cu lormele dreptului roman, dară aceste forme numai răspund trebuinţelor 

moderne. De ce să .nu. pâtă produce o voinţă unilaterală efectele juridice 

“ în acelaşi chip ca voința testatorului care înstitue un legat? Viaţa prac- 

tică nu se opresce dinaintea unor forme invechite; Dovadă despre acâsta, 

sunt contractele de asigurare (asigurarea pe viaţă de exemplu a unui 

copil) şi de credit, din cari se nasce prin o. voinţă unilaterală o acţiune 

pentru un al, treilea. Ia ' a a 

_ “'Fradiţiunea şi “rațiunea dreptului. nu ai fără îndoială putere în. 

contra legei. După termenii legei n6stre (art: 1749 alin. IL codul civil 

ipoteca nu e o obligaţiune ce se nasce prin voinţa unilaterală a debi- 

torului, ci .o obligaţiune care ia nascere: din contențiunea părţilor cu 

Jorm.le prescrise de lege. Ipoteca dară convenţională nu există de cât” 

in virtutea unui contract. Dară întrebarea este dacă forma aulentică | 

prescrisă de art. 1772 codul civil se cere numai pentru constatarea voinței 

„debitorului sui şi pentru stabilirea consimţimintului credilorului 2 Art. 

1772 codul civil nu deslâgă cestiunea, căci el hotărăsce numai că forma 

autentică e o formă constilulivă, o' formă esenţială a ipotecei, fără a . 

lămuri dacă forma autentică se prescrie numai pentru ofertă saii şi 

pentru' acceptare. = . a a Pe 

- “Consimţimiîntul debitorului trebue să fie exprimat în forma auten- 

- tică, căci validitatea -unui- act așa de important. ca ipoteca, care are o 

„. înriurire aşa de mare asupra creditului public, nu trebue să atârne de 

la tăgăduirea iscăliturei debitorului. Dară ce interes de : o ordine supe- 

ri6ră Star putea invoca în fav6rea restrângerei libertăţei creditorului de 

a accepta ipolâca ce.i se':oteră de debitor după: principiele dreptului - 

comun? De ce să se constate” cu forma complicată a: autenticităței 

consimţimiîntul creditorului, care în nici un cas și sub-nici o împreju- . 

"rare au pâte da-loc la o contraversă ? Ce interes ar putea să aibă cre- 

--. ditorul ipotecăr, în lav6rea căruiu sa constiluit o ipotecă, să tăgaduiască 

.. eonsimţimîntul săii şi să zădărnicescă: ipoteca, care i ocrotesce dreptul ? 

Acere o acceptare a ipotecei cu forma solemnă, ar fi.dară a se - 

îmulţi inutil nulităţile, a se crea formalităţi superilue și ridicule. Voința. 

„ legiuitorului de ase abate de la regulele. logicei sănăt6se nu se pâte. 

presupune.. O formalitate netrebnică nu se pote admite de cât dacă ea
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se găsesce sancționată prin o: anume lege ' (stupida lex, scd lea). Art. 1772 codul civil proclamă principiul solemnilăței actului de ipotecă, dară solemnitatea există, dacă se constată consimţimintul debitorului în formă autentică, și s'ar da o interpretare largă unei legi cacepționale, dacă sar adăoga că şi consimţimintul creditorului trebue să se maniteste în forma autentică. Excepţiunile sunt de strictă interpretare. Dacă legiuitorul ar îi înţeles că şi acceptarea creditorului trebue să fie autentică, el ar îi tre- buit să o declare expres, cum a: făcut-o în privinţa donațiunei (art, S14 codul civil). - o. 
Teoria expusă aici e în pertect acord cu teoria jurisprudenţei îran- ceze. D. Paul Pont o resumă ast-lel: «Sa dis- și s'a judecat că ipoteca stabilită în profitul unui al treilea printr'un act în. care: acesta na _figu- rat, trebue să fie acceptată prin act autentic ; şi s'a pretins, pentru a se justilica acestă soluţiune, de o parte, că, în ori-ce contract, chiar uni- lateral), două voințe. sunt necesare pentru a constitui obligaţiunea, con: tractul fiind suspins şi rămânând neperiect întru cât aceste două voințe . nu coesistă; de-altă parte, că este necesar dă asemenea, în” casul unde un contract este supus la 0 formă solemnă, ca acceptarea să aibă acelasi „Caracter, aceea ce ar resulta din art. 932 codul Napoleon (art. 814 român). Totuşi Curtea de casaţiune, după: ce se părea că admite acest sistem, a siirşit prin a-l îndepărta ; ea a socotit că recunscerea pură și simplă a unei datorii cu alectaţiunea - ipotecară, pole să constitue o obligaţiune unilaterală și să lie regulat făcută de datornicul Singur ; că nici o disposițiune a legei nu obligă pe creditorul, în favârea căruia S'a lăcut acea recunscere și care vrea să profile de dânsa, de a accepta "ipoteca prin act autentic; că art. 2127 (art. 1772 român).6 mut în a-. ; cestă privință, şi că art, 992 (814 român), după care donațiunea între : vii trebue, sub pedâpsă de nulitate, să fie expres acceptată de donatar înainte de mârtea donatorului, coprinde o. disposiţiune specială ce nimie nu indrituesce a o întinde de la casul donaţiunei ce el prevede la acela al constituirei de ipotecă. Acesta esta ultima jurisprudenţă “a Curţei de casaţiune asupra cestiunei, şi acâsta este soluţiunea care ne pare .cea mai sigură 1)», aa | | Sa 

Jurisprudenţa belgiană, din contră, îace să atârne cumpăna în partea “părerei contrare, Concepţiunea diferită a autorilor legei belgiane din 16 Decembrie 135 1. asupra revisuirei regimului ipotecar pare a fi îndreptat juris- - prudenţa pe acestă cale, Raportul comisiunei belgiane dice în adevăr: «Cari „Sunt electele actelor autentice, în cari debitorul, care se împrumută, se întățișâză “singur, pentru a declara că el a primit'cutate sumă cu titlu. de: împrumut de la cutare, și că el. constitue. cutare bun ipotecă ? In . ceea ce privesce împrumutul, actul are t6tă.forţa unei mărturisiri extra- “judiciare. De şi făcută în lipsa “creditorului, . ea. va. putea, după împreju- . rări, să fie considerată ca o probă completă, fără: ca acestă probă. să -. fie supusă la acceptarea creditorului. Dară în ceea. ce privesce ipoteca; mărturisirea 'chiar autentică a ipotecei e inoperantă, pentru că ipoteca * trebue să fie constituită prin act autentic, şi ca act; constitutiv de ipo- 

i sa Paul Pont, Frivileges et Huypothigues, II, Nr. 659; App: Laurent, XXX, 
Â
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tecă, actul e nul şi n'ar putea să ajungă la exisiență de cât în urma 
unei acceplără constatate întrun clii iip autentic a crediloruluă». Curtea 
de casaţiune belgiană s'a condus-de -acestă doctrină ca de o interpretare . 
oficială a legei, aceea-ce provâcă critica. Motivele ce se coprind întrun raport 
ni se pot identifica cu legea. Autorii belgieni îac dar cu drept cuvânt abstrac- 
“țiurie de raportul de mai sus. D. Laurent crede că pâte să ajungă lu 
aceeaşi soluțiune ca Curtea supremă - belgiană -pe temeiul principiilor si 
a regulelor. ordinare de interpretare. In teză generală, de câte ori se cere 

bareu este tocmai dacă art. 814 citat saneţioneză o regulă generală sai 
o excepţiune, care nu -se pâte intinde de la un cas la altul. Solemnitatea 
este de sigur o excepţiune, care restrânge libertatea părţilor de a con- 

" tracta cu “torme mai simple.. Jurisconsultul belgian nu contestă acâsta, 
dar el susține că combinaţiunea art. 44 (art. 2117 irancez și 1749 român). 
şi a art. 76 (art. 2127 trancez şi 1772 român) dovedesce că vorba a 
consimți, de care legea se servesce în art. 76 (art. 1772 român înlo- - 
cuesce vorba a consimţi prin expresiunea <a constilui») e sinonimă cu” 

“a contracla. Acestă argumentare nu ne atinge câtuşi de puţin. Dero- 
garea ia dreptul comun trebue să resuite din texte de lege. iormale şi 
-nu din deducţiuni, subtilităţi, jocuri de cuvinte. Majoritatea autorilor bel- 
giani (Arntz, Martou, etc.) şi Curțile de apel belgiene admit dar că cre- 

- ditorul îşi arată în de ajuns acceptarea sa prin inscripţiunea ipolecei 1). 
__ Jurisprudenţa română coprinde cu privire la cestiunea nâstră solu- 

ţiuni contradicălâre (cestiunea fiind dificilă, lucrul nu e de :mnirare). Deci- 
“ siunea casaţiunti române, secţiunea I,.din.20 Septembre 1883 (alacerea 
- Vlahide-l6nide,. v. Buletinul Curţei de casaţiune pe 1883, pag. 821—822) 

de lege un act solemn, ca în casul art.''1772 codul civil, consecuenţa - 
neapârată este că atât consimţimîntul unei părţi cât şi acela al cocon- 
tractantului aii a se constata întrun chip autentic şi solemn. Acesta: 
-resultă, se pretinde, din art, 814 codul civil (art. 932 francez). Dar între-. 

pârtă că: «ipoteca convenţională după .art. 1772 codul civil. trebuesce: 
formatăţprin act autentic;... de unde resultă că tote părțile contractante, -*- - 
când ati să facă asemenea acte, să se presinte în personă saii prin 
mandatari cu procuri autentice; că, în -speciă, nefiind presenle ambele 
părți spre a-şi da reciproc consimţimântul, Curtea primind ipoteca ca 

valabilă, a violat art. 1772 codul civil». Aceea ce ne. isbesce în acestă . 
hotărâre este că ea cere concursul sîmullan al voinţei celor două părţi, . 
Isvorul acestei rătăciri se găsesce în art. 1781. codul. civil, care dice: 
«Spre a-opera inscripţiunea, creditorul şi debitorul, în pers6nă sai prin 
maihdatari cu procure autentice, vor presentă preşedintelui tribunalului 
actul autentic al convenţiunei prin care se constitue ipoteca . ..>. Arăta- 
răm mai sus că acâstă disposiţiune se înfăţișeză ca o dărămătură a. 
sistemului ipotecar regulamentar, care a cădut. Cessanle causa, cessat 
efeclus. Mai mult încă. Inscripţiunea e o 'operaţiune care se reieră nnmai 
la raportul dintre creditor şi cei de al treilea. Debitorul nu pâte să opună 

- lipsa de inscripţiune. Dreptul acesta aparţine numai celor de al ireilea. 
Presenţa debiiorului la înscriere este dar de prisos, şi actul de ipotecă  . 

7 

1) Laurent, op. et loc. cit, Nr. 440. Contra : Arntz, Cowrs de droit. civil 
[rangais, II, Nr. 1789. și 1807. Şi "Alartoi, Privilleges et hapothăgues, Nr, 952 ter.
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odată legaimente constituit, el nu se pote opune la intabulare. Acesta 
“vesultă cu evidenţă din art. 1780. codul civil,.care autorisă luarea .inserip- . 
țiunei şi după morlea debitorului saii dupe alimentul sti. Legea iranceză . 

. (art. 2146), cea belgiană (art. 83), cea italiană (art. 1981) nu cer dar: 
“pentru luarea inscripţiunei de cât presenţa credilorulu. Curtea n6stră 
supremă se grăbi dar să rectifice errea de mai “sus şi adaose în hotă- 
rârea din '19 Septembre 1886 (v. Dreptul pe 1886, Nr. 69, pag. 552), 
în care se stabilea încă odată că consimțimîntul celor două părţi, al debi- 

“torului şi al crediforului, trebue să fie exprimat în forma. autentică, că: «pe cât timp legea nu cere ca, creditorul să-și exprime -consimţimintul 
său chiar în: momentul facere: convențiune?,'cu drept cuvânt S'a validat actul de ipotecă din litigiă». Reamintim totuși, pentru a compleeta tabloul 
jurisprudenţei, o. hotărâre anterisră a Curţei .de casaţiune, secţiunea 1, din 12 Aprilie 1885 (afacerea Eder-Bălăcenu, v. Buletinul Curţei de casa- 
țiune- pe 1885, pag. 237), care dă precăderea ieorici, că aecepiarea " autentică a creditorului nu e necesară. Rațiunea de a decide e aci for- mulată în chipul următor: | a 

„7 - «Avână în vedere eă recurentul nu invâcă nulitatea actului de ipo- "tecă ca act :solemn, din causă că consimţimîntul creditorului nu ar fi „fost exprimat în formele prevădute de codul civil, ci pretinde că nu ar Îi existând 'contraciul de iel, întru cât “consimţimintul creditorului ar îi lipsind 'cu totul; m Ne - . ' «Considerând că dacă concursul voinţei tutulor părţilor contractante „este de esenţa ori-cărui-contract, nici un text de lege nui prescrie mani- iestarea simultanee şi expresă 'a acestor voințe ; că cons mţimîntul voin= “țelor pâte îi şi tacit fară ca prin acâsta să se atingă esenţa contrac-.. tului; că Curlea, prin decisiunea atacată, constată în fapt că recurenta: dând consimţimântul ei prin. act autentic, creditorul în urmă a mani- iestat prin acte cari nu lasă nici un: dubiă consimţimântul săi; că nuli- „ tatea inseripțiunei nu pâte fi invocată de recurentă ca debitore faţă cu „creditorul, inscripțiunea- neavâna de scop de cât de a salvgarda drepturile | terţiilor și recurenta rămânând ca debitâre obligată, abstracţiune făcând de ori-ce inscripţ une». Ma Sa 
Consecuenţa dialectică și practică a principiilor duce cu necesitate - la acâstă de pe urmă soluţiune. Constatarea cu forme solemne a con- simţimentului creditoruluă nu ar-r&spunde nici unei necesităţi practice, Din contră, ea ar face să atârne de actul de ipotecă o greutare de plumb, contrariă interesului creditului, care -doresce o ipotecă cât se pâte de simplă. e i E Judecătorul nu trebue să închidă nici-odată ochiul dinaintea con- sideraţiunilor” practice, căci, ocupându-se exclusiv: cu logica abstractă, el ar contracta un obiceiii somnambul, exemplul s&ă ar fi "contagios, şi el - ar trage şi pe legiuito» în aceeași direcţiune; Pe acestă cale n'ar îi de mirare dacă am vedea sancţionându-se în cele .din urmă ideile saut- " Simoniene, cari sunt ostile ipotecei. Ipoteca şi amanstul (precum şi pri- | vilegiile) fiind imorale și antiproductive,: trebuese desfiinţate. Problemul de resolvat este o vastă mobilisare a. pămintului. Vindarea cu clausa de rEscumpărare e singurul mijloc ce se pote lăsa proprietarului. care are nevoe de bani şi care: ţine să nu piardă proprietatea sa. Vîngarea pro-
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_prietăţii imobiliare să. se facă cu aceeaşi înlesnire ca vindarea- cupânelor 
de rentă, ete, Acestă concepţiune e evident contrarie naturei lucrurilor, * 
Omul se 'identilică; din contră, cu proprietatea. sa. El o apără cu aceiași 
energie cu cars el îşi ocrotesce libertatea și ondrea.. Pe dânsul îl sperie 
până chiar si cuvântul vindare. El ar contracta dar, la nevoe, împru- 
muturi î6rte împovărătore, ducă i sar retusa ajutorul ipotecei. Singurul 
mijloc dar practic de a se reda circulaţiunii valori însemnate, cari astă-di” 
rămân lipite pămîntului, esto: de a se simplifica îpoleca 1). 

VIE. 

„Jonidictţio ob turpem causam,. Se pote sâii nu repeti acea ce: . -. 
s'a, plătit în virtutea unei cause contrarie legilor, ordinoi publice. 

- ie : sau bunelor moravuri ? ” 

| Neîndeplinindu-se: presupunerea (causa 2), sub. care sa “contractat, 
se recurge la.așo numita condiclio sine causa. Condiţiunile.ta cari e 
supus exerciţiul acestei acţiuni sunt diferite după diversitatea presupu- - 

. nerej, care pâte să- fie o presupunere onestă (condiclio sine causa) saii 

'ruşin6să (condictio ob turpeni causa) saii o datorie presupusă (Con-. 

"diclio îndebili). Cele de pe urmă două tipuri sunt varietăţi, feţe deose- 
bite ale primului tip. - - 
„O obligaţiune, a cărei presupunere (causa) nu s'a îndeplinit, se pote 

ea anula numai dovedindu-se esistenţa unei erori ? Trebie să deosebim. 

- Dovedirea erdrei. nu este în sarcina reclamantului, dacă dânsul pote să. 

„pornâscă de la presupunerea (causa), care. nu-s'a. realisat și fără erdre. 

Curmpărătorul, de exemplu, care dă un inel drept arvună, scie că presu- 

punerea, în vederea căreia. a plătit arvuna, nu se va realisa, căci el are 

voința nestrămutată să execule convenţiunea. Dar, cu t6tă lipsa de erore, 

_e evident că dânsul are dreptul să ceră inapoi. arvuna. Dovedirea “erdrei 
z 

incumbă, din contră, reclamantului, când e în cestiune o datorie presu- 

“pusă (condictio îndebili). Rațiunea este că darea unui lucru ca 0 datorie 

-cu bună sciinţă că nu există o datorie, implică o donaţiune. ! _ 

-1 " Condiţiunea dar esenţială a repetirei nedebitului e stabilirea. erdrei, 

“Pextele romane concep lucrul aşa. Art. 998 codul civil, urmând iradiţiunei 

clasice, hotărăsce 'că: «Acela care, din erdre, credendu-se debitor, a plătit - 

-o datorie, are dreptul de repetiţiune în contra creditorului». Acestă dis- 

".1) Olanda a realisat în acestă privire o reformă prea radicală. Privilegiile sunt: 

primite prin ipotecă şi n'aii dreptul de suite. Privilegiile vindătorului şi a compăr- 

“ţitorulut sunt desființate. Inscripţiunea conservă ipoteca fără înoire (art. 1265). Com- 

pară art. 2001_codul civil italian, după care efectul inscripțiunil înceleză, dacă ea nu 

e reînoită în timp de trei-qeci anl, socotiți de la data sa, AO 

9) Causa ţine în homenclatura română, calea de mijloc între condițiune şi 

tovinen. Causa face să atârne de la un eveniment viitor numai consistenţa (Irăinicia) . 

voințer,. care de altminteri produce efecte pentru irecut, în deosebire de condiţiune, 

care face să -alârne însăşi, existența voinței de la un eveniment” viilor şi necert, aşa 

că dânsa nu ma! pote să producă efecte nici în viitor nic! pentru -trecut.. Care este 

deosebirea între causă şi termen ? Dacă nu se îndeplinesce causa, obligaţiunea rămâne 

- esistentă pentru trecul, dar ea se pote revoca (condicere) în viitor. Sosind termenul 

“stipulat, din contră nu e trebuință de revocare, căci voința înceleză atunci de drept: - 

în viitor sati se consideră de drept ca neesistentă pentru lrecut şi ca esistentă în viitor, 
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posiţiune” e contormă cu -ideea dreptului” așa cum ea sa propagat din 
secol în secol. Art. 993 citat, de și prevede. textual numai. casul unei 
datorii datorile de o altă personă, se aplică jără îndoială şi în ipotesa 
unde datoria era stinsă saii nu avea nică o fiinţă. Art. 992 și 1092 
codul civil, ce se invâcă de unii pentru a nega cerința 'erdrei în. ultima 
ipotesă, sunt, adevărul căutând,:o reproducere, deși necomplectă, a tra- 
'diţiunei romane. Distingerea de care e vorba nu se pâte dar admite, . 
căci tradiţitinea nu o cun6sce. Densa e streină şi codului Calimach, care 

“dispune ($ 1888) fără nici o'restricţiune : ., . <asemenea, dacă cine-va a 
dat un lucru ca o datorie, ce scia că nu e dator, nu o pâte cere inapoi», . 

„+ Dar întrebarea este dacă aceea ce s'a dat ca o datorie pentru un 
„*Scop nelicit şi dar cu bună sciință :că nu există o datorie, se pâte sai 

nu repeti ? Se pretinde că dacă în acest cas repetirea nu se pâte sprijini 
pe art.-992 şi urm. codul civil, cari implică ca condiţiune esenţială a 
exerciţiului repetirei nedebitului că plata a fost. îăcută din erâre, dânsa 

- Sar-putea întemeia pe art. 9-18, 966 și 968 codul -civil, unde se hotă- 
răsce că 'obligaţiunea fără causă sati întemeiată pe'0o causă: nelicită e 
nulă. Ac6stă deosebire e născocită pentru trebuința causei şi “cade la „cea mai mică cercetare.- Plata 'nedatoritului e lăcută-fără causă și dar) „nulă întoemai ca plata ob lurpem causam. Nu oxistă sub" acest raport „nică o, deosebire. între art, 992 și urm. codul civil, cari se ocupă cu cea. „dintâi, şi art.. 948, 966 și -968, cari rezuiâză pe cea de a doua. Deose- - birea este numai că în unele câsuri (iară deosebire de articolele sub. cari "se subsumă aceste casuri) se :cere dovedirea erorei, unde din contră în alte casuri se face abstracţiune- de cerința erdrei. Criteriul în acestă pri- vire este, cum arătărăm mai: sus, că reclamantul nu e ținut să dovedescă | errea, dacă dânsul a putut să pornâscă de la presupunerea (causa), care nu s'a realisat, fără erâre, aceea ce.nu e posibil când e vorba de o ": datorie presupusă (lie că o subsumăm sub art. 993 urm. Sai sub art. 948, 966 şi 968), din causă-că darea unui lucru ca o datorie cu bună: -Sciință că nu există o datorie implică o donaţiune.. --- 
. Exerciţiul acţiunei ob lurpen causam. e totuși supus la alte con-  diţiuni “de cât acelea: ale repetirei nedebitului, nu pentru că dreptul roman o hotărăsce așa, ci pentru că acâsta resultă din însăși natura lucrurilor și din principiele generale de drept. Să nu uităm în adevăr că în materie: de obligaţiuni întemeiate 'pe o cauşă nelicită nu se pot. aplica principiele . „. quasi-cohlractului, căci quasi-contractele presupun pururea un fapt onest .. "din care răsare. după lege un raport analog acelui resultână din contracte. „Obligaţiunea îondată pe 0 causă nelicită are un caracter culpos şi trebue “dar să recurgem la principiele cari cârmuese  quasi-delictele. - Plătitorul este el în culpa? Calea: acţiunei în repetire nu-i e deschisă. Plătitorul este el, din contră, liber de; ori-ce culpă ? EI pote să câră înapoi.-nede- bitul plătit, cu tâtă sciința sa că nu exista o datorie. 5 „+ = Tradiţiunea- consfinţesce aceste deosâbiri. Causa plăţei pâte să fie nelicită numai din partea plătitorului. Plătitorul e în culpă și repetirea mu are loc. Ulpian -citeză exemplul” următor. Quod mmeretrici (unei femei * publice avend autorisarea edilului) datur, repeli non polest. Sed nova - vatione, non ea, quod ulriusque turpiludo versalur, sed solius dantis; îllam enim turpiler Jacere quod sit merelria ;: aon turpiler “accipere,
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cum sit meretri. Numai plătitorul se' facă culpabil de turpitudine, căci 
” femeia publică a primit lucrul cu autorisarea edilului şi dar îără turpi- 
tudine. Causa plăței pote să îie apoi nelicită din partea unuia şi a celui- 

"Palt et utrague parle. Culpa. fiind reciprocă, răspunderea unuia ţine cum- . 
păna .răspunderei celui-l'alt, daunele reciproc causate se -compens6ză şi 

- xepetirea e esclusă. Culpa e reciprocă când. cine-va mituesce pe un jude- 
cător, sai plătesce o sumă de bani ca să dobândescă o luncţiune publică, 
sati înduplecă prin daruri,- ete. pe altul: să, comită o faptă ruşindsă, etc. 
Causa plăţei pote să fie în fine nelicită numai din „partea primitorului. 
Reputirea are loc în acest cas, căci primitorul este în culpă și nu p6te 
dar opune plătitorului că dânsul a făcut plată cu bună sciință şi nu din 
erore. Există turpitudine numai. din partea. primitorului, când 'cine-va pri- 

"“mesce un lucru ca să nu comită o faptă oprită (să nu ture, să nuinju- 
 rieze), sai să fucă aceea-ca e dator să facă (simi restitue de exemplu 

lucrul îurat), etc. - 
, Codul nostru civil.  declarat!a el r&sboiii acestei teorii? “Resultă din 
art. 966-—968 codul civil (art. 1131-—1133 îrancez, 1119—1192 italian) 

-că legiuitorul. a înlocuit principiile romane . complet prin o teorie. nouă 
şi originală ? Unii pretind că da. Dar. noi credem, “din contră, că arti- - 
colele. citate resumă doctrina romană, “de sigur cu o formulare dilerită, 
dar care nu are însemnătatea “ce i-se atribue. : 

" Obligaţiunea fără causă sau londată pe o causă nelicită era numai. 
“revocabilă la Romani, unde din contră, după art. 966—968 codul civil, 
ea nu are nici un efecţ. Dar acesta însemnâză numai atât că ori-cine 
pâte să propună nulitatea obligaţiunei, prin urmare şi partea cea cul- 
pabilă. Acela care s'a obligat să iacă o plată pentru un scop nelicit nu - 

"e obligat nici dacă i se pâte imputa și lui o turpitudine, pe când, din 
_- contră, la Romani. densul nu - putea anula obligaţiunea, avââd numai 
„dreptul a relusa plata 1); Cine-va iscălesce de exemplu o.poliţă în favârea 
„unei persâne pentru a o îndepărta de la licitaţiune. Densul pâte să urmă- - 
rescă. anularea poliţei saii să câră să fie garantat în contra condemnă- . 

- rilor co ur „putea să dobândescă în contră-i un terţii portor. Dar pâte 
el să câră înapoi aceea ce a plătit. deja pentru achitarea poliței ?. Câtuşi - 

- de puţin. In zadar invoca-va el art. 966 -codul civil, care. dice că obli- 
“gaţiunea fondată pe. 0 causă 'nelicită e nulă. Plata nedebitului e o plată 

”. fără causă întocmai ca plata asupra unei cause nelicite, dar art. 993 
exclude repetirea- (anularea), dacă nu se dovedesce erdrea, 

“Unii -autori (Demolombe, Laurent) merg mai departe : și susţin; în 
„contra: părerei domnitore, că tradiţiunea romană e condemnată. la morte _ 

prin art. 948, 966: şi-968 codul civil (1108, 1131 și.1130 irancez). Obli- 
.gaţiunea. întemeiată pe o. causă nelicită e nulă după aceste articole şi 
dar neproducătore de electe juridice în viitor şi pentru trecut. Obliga: 

_gaţiunea ob lurpem causan ar îi, contrariii: acestei disposiţiuni, produ- .: 
"“cătore de efecte juridice pentru trecut, dacă lucrul plătit nu' sar putea - 
cere înapoi absolut și Îără. nici o deosebire.. Brocardele antice (Nemo “ 
„audilur propria turpiludinem allegans, și In pari causa turpiludinis, 
nelior.- est causa possidenlis). amuţesc dinaintea. acestor texte. 

1). 8. MVindscheid, Zur Lehre des Code Napoleon von der Ongătigteit. der. - 
Recitsgedliălia, 1847, pag. 303, nota 39... a - o
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- Acestă doctrină îmi .pare îorte îndoelnică. Plata op turpem Causan, 
e nulă, ca şi plata nedebitului, şi nu numai revocabilă ca la_ Romani, 
dar repetirea nu are loc: nici într'un: cas nici într'altul, dacă nu se dove- 
desce erdrea (art. 993 codul civil).: Plata pentru un scop nelicit e o plată 
făcută cu sciinţă. Dar dottrina de mai sus e contrarie nu numai art. 993 
codul civil, ci şi regulei en fait de meubles, possesion vaut tilre. Se scapă, 
în adevăr, din vedere în argumentarea de mai sus că - deosebirea între 

nulitate și. revocabilitate are deplina sa valbre numai când-e vorba de 
un contract prin care se. înstrăinâză un imobil, înstrăinare lipsită de 

- causă. saii întemeiată pe o. causă nelicită. Aici nu avem să: restrângem 
principiul nulităţei din 'causa, vre-unui alt 'principiă al dreptului comun. 
Conţractul dar; îiind nul, 'consecuența este. că. proprietatea n'a trecut 
asupra dobânditorului. şi imobilul se p6te revendica chiar în contra ter- 
țiului dobânditor. Când e vorba, din contra, de înstrtinare -de „mobile, 
avem să aplicăm alte principii. Nu se pâte tăgădui stăpânitorului unui 
lucru mișcător dreptul de: proprietate din--causa regulei ex fail de 
meubles possession uqul titre. Primitorul deţine lucrul plătit cu titlu de 

„. Proprietar. (în virtutea plăței). și titlul s6ă nu 7] obligă la restituire, nu e 
"un titlu precariă.  Primitorul posedă 'lucrul cu. titlu de donaţiune: (qui 

sciens îndebilim solvit donasse videtur), şi daca ar resulta chiar din 
intenţiunea “părţilor contrariul, repetirea ar fi totusi imposibilă din causa 
jipsei de erdre. Nu esta apoi loe nică la revendicare, - căci numai 'cel ce 

„a perdut sati. cel cărui s'a furat un. lucru miș$cător pâte să%'l revendice 
in. curs de trei ani de la cel la care-l] găsesce :). S'ar puiea obiecta cal 
mult că, scopul fiind nelicit,  primitorul posedă lucrul cu rea. credință. 

- Maxima en fait de mmeubles, Possession vaut tilre nu se pote în adevăr 
invoca de posesorul de rea credință, căci reaua sa credință pâte să dea - 
loc la o acţiune în restituire în contră-i din causa culpei sale contractuale 
saii extracontractuale. Dar "nici unul din autorii disidenţi nu ridică acâstă 
obiecţiune, şi cu drept cuvânt. Causa pote să fie nelicită numai din partea 

_Plătitorului. Sunt dar casuri unde, cu totă turpitudinea scopului, primi- 
„torul pâte să îie de bună credință. Obiecţiunea dar de care e vorba ne-ar 

'sili să deosebim dacă causa e nelicită numai din partea plătitorului, sai ea uirague parle, sati numai din partea primitorului. Acesta este însă 
tocmai teoria romană pe care disidenţii vor să o escamoteze cu ori-ce preţ. „5 „Nu „există dar nici un text-abrogând tradiţiunea. Esclusiunea r&petirei lucrului dat pentru un scop nelicit nu:e o pedepsă - impusă. plătitoeului 
“(o pedâpsă sai sancţiune penală, care nu pâte să existe îără o anume * lege), ci o consecuenţă dedusă din principiile generale în materie de plată a nedebitului, de înstrăinare- a unui lueru mișcător, şi de culpă. Distin-- gerile romane sunt subtile şi lipsesce adesea în practieă criteriul pentru a se recunosce când exisiă: turpitudine din: partea unuia saii din partea celui-lalt .saă “din partea amândorora ; dar dificultăţile însoţind aplicurea unei teorii nu sunt un cuvânt ca să -o 'excludem.. . i: , „Unul din adversarii tradiţiunei (Laurent) cere de lege ferenda. “conliscarea în profitul așezămintelor. de bine-lacere a beneficielor resul- tând dintr'o societate nelicită. Dânsul respinge” ast-iel -premisele, dară şi 

1) Compară Laurent, XX Nr. 333. 
N
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însuşesce conclusiunea .trădiţiunei romans. Textele romane prevăd con- 

Siscarea în folosul fiscului ca o sancţiune a „principiului nemo. auditur 

turpiludinem suam allegans. «Daca e conform cu natura lucrurilor, 

observă, Gliick, că acela care a călcat legea impreună cu. un altul nu 

. 

are o acţiune de regres pentru' desdaunarea sa, resultă 6re de aici că 
primitorul -pâte să oprâscă pentru densul prada ? Câtuşi de puţin, legile 

" meîngăduind nimănui „să tragă Iolos din propriul săit dol. Aceea dară ce 

se-dă pentru un scop nelicit se secuestreză în folosul fiscului, dacă un 

al treilea nu revendică lucrul pentru o" culpă imputabilă primitorului». 

(L. 32 $ ultim, Dig. De donat. înt. vir. et uaor., XXIV, 1 2).-Nu putem 

să aplicăm confiscarea romană din causa principiului că nică o sancţiune 

penală nu se pâte: admite fără o. anume lege. Dară “dacă, în lipsă de 

lege, nu putem -să- impunem părților pedepsa contiscărei, nu suntem 6re 

inuţi să le aplicăm sancţiunea resultând din brincipiele generale în ma= 

terie de culpă ? (art. 998 codul civil). a 
"Teoria causei nelicite resultând din textele romane (nemo. au- 

ditur lurpiludinem suam allegans) se potrivesce, se ac6rdă cu teoria 

culpei. Dânsa e întemeiată pe o idee morală, care e baza esenţială 

a Statului. lalăturarea ei ar fi cuiul pentru sicriul dreptului. Am rătăci .. 

fără stat, dacă am resturna îelinarele antice, dacă am arunca tradiţiunea. 

jos de pe piedestalul :ei secular. Distingerile romane perd pâte mult din 

prețul lor, dacă facem (și nu putem ult-iel) abstracţiune de sancţiunea 

penală (confiscarea) pronunţată de textele romane. Nu este moral să . 

lăsăm beneficiile resultând din o societate nelicită în mâna posesorului 

(în pari causa 'lurpiludinis, melior est condilto possidenlis). - Teoria. . 

culpei ne duce la acestă soluţiune, dar simţul nostru morai rămâne neîn- 

_destulat. Insăşi teoria în sine ne nemulțumesce. Desbaterile portă ele 

asupra faplelor. celor: mai ruşinose ? Magistratul e ţinut să le aprecieze. 

Desbaterile ati ele de obiect vorbe ruşinose? Magistratul gonesce. din . 

templu pe impricinaţi. Ce însemnsză acâstă morală echivocă, acestă inlierare 

a vorbelor nedecente, fără a se condemnaă în același timp Iaptele nede- 

- cente, acâstă glumă care "i permite să ai iadul în inimă, destul numai 

ca să aj raiul pe buze? Dar să nu ne înșelăm. Morala tradiţională lasă 

de sigur mult de dorit, dar ea preţuesce de-o mie de ori mai mult de cât. 

morala cinică, care. n6 îndemoă să arătăm tristul-adevăr, în (6lă goliciunea 

lui, să afişăm faptele n6stre ruşinose, să dăm pâleie peste cap, căci ea 

ne inculcă cel puţin politeța, și ori-ce semn exterior al politeţei are o 

causă morală adâncă şi crescerea adevărată ar îi a se transmite aceste 

semne și caușa. Omul politicos e mai puţin vătămător de cât omul brutal. 

Tradiţiunea romană se impune tutulor prin propria €i evidență, ca legea 

gravitaţiunei sai atracţiunei, dacă pătrundem în esența ei, aceea ce ne- 

îngrijesc jurisconsulţii, cari se conduc numai de raţiunea lor (logicism) şi 

nu vor să scie de logica iaptelor. . e Ă i 

Dreptul cere de la 6meni nu însăşi virtutea, ci guasi adumnbra-. - 

tionem virtutis. Dreptul. din timpul Republicei--romane era întemeiat pe 

virtuțile existând" atunci în vechia RGmă. Dară virtutea vine şi se duce 

de pe scena lumei. Virtutea domnind, moravurile reguleză - raporturile 
, 

  

1) Gliick, Pandecten, XIII, Ş 835, pag. 60. - 

»
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i eni, şi legea are numai un rol secundar. Dreptul "dară specilic, 
ue en e separă de morală, se nasce. abia în timpuri de derăpă- 
nare a' moravurilor.. Dreptul roman din, timpul împăraţilor, dreptul justi- 
nianeii: (dreptul roman receput, tradiţiunea romană) se nasce pe dărămă- . 
turile moravurilor. republicane. Dogmele sale. presupun că virtutea nu 
mai esistă, dară ne 'reamintese pururea, că dânsa e un ideal Siânt de. 
urmărit. Dreptul acesta e un progres mare, căci. el are un caracter 

"universal, şi nu mai atârnă de timp, de loc, de antecedente istorice, de “gradul de cultură morală a unui popor. . Cultul -iormelor e totul. Formele 
* dreptutui sbâră din gură în gură, toţi caută să se coniormeze cu dânsele, 
nimeni nu îndrăsnesce să -le atingă. Dacă nu se respectă principiele mo- rale în iond, se respectă cel puţiu sfințirea: formelor. Însăși ipocrisia 8 un progres, căci ea. poleesce lupta pentru existență. Zrh4jpocrisie est un Sai hommage rendu ă la vertu. Vorba înlocuesce faptele, politeța e transi- țiunea la moravurile pure ale viitorului. Bunele maniere, obiceiul de a „ie. arăta alt-iel de cum ești, de a purta botniţă la gură, de a căuta să apari bun şi sfânt în- ochii 6menilor, ori cât "ți-ar fi de altminteri de „necorecte iaptele, e acum baza esenţială a dreptului. Obiceiul e în ordi- "nea dreptului aceea. ce sunt Îuneţiunile vitale: în organisarea corpului fisie. Omul respiră instinctiv, Circulaţiunea sângelui se indeplinesce "întrun chip automatic. Stomacul secreteză întritin chip mecanic atât fluid cât trebue. Ce Sar întâmpla dacă aceste funcțiuni vitale ar fi sub con- ducerea raţiunei ? Omul se Obosesce, raţiunea sa slăbesce; el ar uita - dar adesea să respire, ar calcula greșit cuantumul fluidului de secretat, ete, Failes donc.- marcher le monde avec ca. Tradiţiunea romană. e aerul. respirător. al. dreptului, îuncţiunea sa vitală, spiritul ce însulleţesce 1). | Regula dar pemo audilur turpiludinem sua alleguns 'nu e o născocire a: juriștilor clasici, ea are o însemnătate ontologică, ea pârtă „ întipărirea adevărului intern. 'Trebue totuși să deosebim contractele de societate de cele-Valfe. La cotitractele comutative iondate pa o causă nelicită, reclamantul nu-și -pâte formula acţiunea în repetire _alt-iel de „cât invocână faptul nelicit, adică alegând propria sa turpitudine, ” | Contractele încheiate pentru. realisarea unui scop comun, conlrac- tele de societate, din: contră, coprind în principii chiar elemente de o ordine esenţial dilerită, așa că “reclamantul se pâte sprijini pe unul care. e licit, fără să atingă pe cel-alt, care e nelicit. E „ Prestaţiunea ce o face fie-care asociat (punerea în comun, apport; mise) nu e o plată, adică un elect al contractului de societate, ci un fel - de vindare (arg: ari. 1503 codul civil), sai de: împrumut sai de loca- țiune de servicii, cu ajutorul cărora se constitue Societatea: Prestaţiunea „ Ble-cărui asociat e ecuivalentul prestaţiunei ce se așteptă de la coblu- - Ia - - . : a TI 

Ă . E . îi 1) Insuşi dreptul anglo-american stă sub _înriurirea ideilor romane, Legişti! la Sea condus, de principiele romane, contopindu-le cu obiceiurile liberale ale -Sa: . epturile omului» în Dreptul No. 24 din 1886). . Tradiţiunea romană e dar baza esenţială a dreptului, dacă avem grijă să o conbinăm cu selfgo- , 
vernmentul anglo-american. Tradiţiunea e, din. contra, un blestvm peniru omenire («es erben. sich gesetz und Rechte wie eine ewige Krankheit fort>), dacă nu se caută . | 

“a se face în acelaşi timp educaţianea Poporului - pentru libertate; Laurent sare peste 
acestă distingere şi vastele sale comentaril amestecă gar tâte zera cum. falsis.
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“ crarea asociaţilor: luaţi colectiv. Contractul dar de societate întemeiat pe 
„o causă nelicită se alcătuesce din două disposiţiuni esenţial diferite: una. 
-având-de obiect o vinare, un împrumut, o locaţiune de . servicii, cea- 

_Paltă concernând societatea. Secunda disposiţiune e nulă, căci o societate 

--care are de obiect un câştig nelicit nu are nici o fiinţă legală. Flagi--- 

“ tiosae rei societas coita nullam vim habet. Un asociat nu pâte dar cere 

de la cel-lalt împărţirea câștigului nelicit. (L. 1, $ 14 Dig., De tutelae 

-et 7at. distrah., XXVII, 3). Prima disposiţiune, din contră, aceea adică 
„privitre la prestaţiunea ce are să o îacă fiezcare asociat pentru scopul 

comun, nu coprinde nici un viţiii. Nu există un legăment nedivisibil între 
“ disposiţiunile de cari e vorba, aşa ca să fim siliţi să dicem că nulitatea 
uneia are o_înriurire asupra validităţei celei-Valte. Una rămâne, din contră 
“ validă, cu t6tă, nulitatea celei-lalte. Utile pe inutile. non vilialur. Acestă 
„distingere o sprijinim pe legea 5. Dig. -De.condictione sine causa, III, 7, .. 

unde se presupune că s'a dat o zestre .pentru constituirea unei căsătorii 

incestudse, care n'a avut loc şi se. decide că zestrea se pâte cere înapoi : 

„căci, ea a fost dată non enim slupri, sed malrimonii gratia). Pepe- 

tirea dar a lucrului pus în comun are loc, căci . punerea în comun sa: 
făcut non enim turpiludinis, sed socielalis gratia. 

D.-Paul Pont admite că repetirea lucrului dat pentru un scop 

"melicit nu s posibilă, cu t6tă disposiţiunea art. 966 codul civil (art. 1131 

francez), care declară nulă obligaţiunea fondată pe o cauză nelicită (Des 

petits contrais, 1; No. 663), dur el crede că deosebirea între nulitate și: 

revocabilitate e importantă, când e vorba de.un contract. de societate. 

' Alipindu-ne dar, dice acest autor, de “art. 1131 (966. român), singurul - 

text ce sar putea lua de regulă, noi admitem în teză că ori-ce acţiune 

„saii repetiţiune iondată pe existența societăţei nelicite trebue îndepărtată, 

"““si, din contră, că trebue să primim ori-ce acţiune sai: repetiţiune - care 

are de iondament nulitatea, adică “meesislența societăței. Acţiunea în 

împăițelă a beneticielor resultând din societatea nelicilă, se “întemeiază 

_pe asistenţa societăţei, aceea ce face că dânsa e neadmisibilă. Cererea 

înapoi a lucrului:pus în comun (apport, mise) are de” temei nulitatea 

societăţei, şi dânsa trebue dar admisă 2). | 
“Laurent opune la acesta că atât acţiunea în împărțelă cât și repe- 

tirea lucrului. pus în comun se întemeiază pe meesistența societăţei neli- 

cite. Societatea nulă e înlăturată și într'un caz și în celalt; și: atunci 

ce rămâne ? Nu mai rămâne de cât o situaţiune de iapt,.o plată carea 

lost făcută lără 'cauză și o comunitate: de îapt care a existat intre aso- 
ciaţi. Acţiunea în împărţelă a beneficielor atribuite asociaţilor prin con-. 
tractul de societate anulat (o parte mai mare de cât cea virilă) e fără 

îndoială esclusă, căci un contract nul-nu pâte să producă nici un elect.: 

“ Dar dacă rămâne un lucru comun deţinut de unul din comuniști, de ce 

- “să nu- se admită acţiunea în împărţelă resultând din comunitatea de 

- + 

  

“1 Aubry et Pau, IV, $ 318, pag. 551, lext şi nota 9, 
, 2) Paul Pont, Socictes civiles et commerciales. No. 51 şi urm. Vedi şi decisiu--- 

nea casațiunei române, secţiunea Îi, din 2 Decembre 1886, dată în afacerea Herşcu 

-.- Tosefson şi Moritz Ziegleg, care sancţioneză acestă leorie,
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fapt 21). Acestă acţiune nu are același fondament ca acţiunea în împăr- 

țelă resultând din societatea nelicită. Donsa se iondeză pe necsistenţa 

societăţei nelicite şi trebue dar admisă. Societatea se invâcă în acest 

caz numai ca un fapt, o întâmplare, care a născut o comunitate. Există 

o întâmplare, care produce.o comunitate când mai multe persone găsesc 

. 

un lucru, când lucrurile mai multor proprietari se unesc,se arnalgameză 

saii se amestecă, când trunchiul unui copac se ridică pe hotarul mai 

multor proprietăţi, când se şterg urmele hotarelor mai multor proprie- 

tăţă, ete. 
“Teza. formulată de d. Paul Pont coprinde o contradicere şi dintr'un 

alt punct de vedere. Dacă se înlătură” ca neadmisibilă impărţela bene- 
îiciilor resultând din o societate nelicită pe basa, nu a distingerilor romane, 
ci a prescripţiunei art. 969 codul civil, consecuența cere să se admită 
acțiunea tindând la anularea împărţirei deja executate. Reclamantul, 
"departe. de a: invoca aci existenţa societăței. nelicite,. departe adică de a 
cere să se mărâscă .partea sa de benelicii sai să se reducă contribu- 
țiunea sa la perderi conform eu stipulaţiunile contractului de societate, 

'se întemeiază, din contră, pe neexistența societăței şi pe consecuenţa 
resultând de aci că împărţirea beneficiilor e exclusă, D. Paul Pont admite, 
în .oposiţiune cu teza sa, că aceea ce sa împărţiL rămâne nerevocabil 
împărţit. Acestă doctrină are îără îndoială pentru densa sprijinul auto- 
'rităţei legei romane, dar ea nu răspunde art, 966 codul civil (1131 îrancez) 
așa cum. îl înțelege d. Paul Pont. Heclamantul, care cere să se unuleze 
împărțela deja executată, se londeză, cum arătarăm mai sus, pe neexi- 
Slenţa societăţei nelicite, şi acţiunea sa trebue. dar privită ca admisibilă 
“din punctul de vedere al tesei ce combatem. Ne încurcăm dar din ce in 
ce mai mult în impasul acestei tese. | 

; - Din două una, în adevăr. Sai admitem tradiţiunea romană, şi atunci 
singura interpretare nemerită la art. 966 codul. civil este aceea care 
constă în a dice că ori-cine pâte să propună nulitatea obligaţiunei lon- 
dată pe o causă nelicită, prin urmare şi partea cea culpabilă, aceea ce 
însemn6ză că acela care s'a obligat să facă o.plată (pe care na elec-. 
tuat-o încă) pentru un scop nelicit, nu e obligat nici daci i se pote 
impulta şi lui o turpitudine, unde din contră la Romani densul nu putea 
“anula obligaţiunea, având numai dreptul a retusu plata. Sai respingem 
teoria romană, și atunci art. 966 citat ne duce la soluţiunea că trebue 
să admitem ori-ce acţiune sai repetiţiune, care se întemeiază pe situa- 
țiunea de îapt “care rămâne după ănularea societăţei. Dovedirăm mai sus 
că prima interpretare merită precăderea. Ne. ţinem dar strict de textele 
romane. Hepetirea sumei vărsate pentru constituirea socielăţei e admi-. 

ru
 

  

1) Laurent, XXXI, No. 166. Autorul pare a crede că comunitatea se împărţesce 
după principiul epalitățer. Adevărul este, din contră, că un raport obligatoriă se pote 
nasce Între comunişti numat prin faptul că un drept real (proprietate, usufruct, super- 
ficies, etc.) e comun ma! multar persone; nu însă și în nic un cas prin comunitatea 
unul drept obligatorii. (Vedi $ 1101 codul Calimach, conform $,825 austriac şi L. 7 

„Br, Dig, Communi dividundo, X, 3). Decisiunea Curţer de apel din Iaş), care s'a casat 
Prin decisiunea indicată în nota precedentă, urmeză teoria lui Laurent, Reproducem 
acâstă teorie, dar accentuăm în acelaşi timp că chiar din punctul ei de vedere nu comunitatea privită ca un fel de universalitate de drepturi se împarte după principiul - 
egalitățer, ci lucrul comun (un drept rex) stăpânit de unul din comunişti.
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sibilă din causă că contractul de' societate se alcătuesce din. clause esen- 
ţial diierite, din cari una pâte să fie nulă şi cea-Valtă valabilă. Sprijinim 
acestă soluţiune pe principiile generale de drept și „pe legea 5. Dig, III,. 
7. Metoda acâsta - oferă avantagiul- că cu ajutorul ei se resolvă lesne tote” 
problemele și se evită ori-ce contradicere. Acţiunea în impărțelă se îon- 
dâză diceţi nu pe existență societăţei nelicite, ci pe comunitătea de îapt, 
care a existat între asociaţi? Acesta nu se pâte, căci acţiunea în - împăr- 
țelă resultând dintr'o comunitate de fapt e admisibilă numai dacă comu- 
nitatea repausă pe un titlu just şi acesta din causa regulei că. nimeni 
nu pâle să invâce propria sa turpiludine.. Inter praedones aulem hoc 
„judiciuna locum non habel (L. 7 $ 4 Dig, Comani dividundo, X 3) 
Diceţi apoi că dacă se exclude posibilitatea împărţirei câștigului nelicit, 
consecuenţa- cere să se admită anularea împărţirei deja îndeplinite ? Acesta 
nu este adevărat, căci exclusiunea' amândoror acţiunilor resultă ca nece- 
sitate din principiile - materiei. Câștigul neljcit nu se pole urmări, de 
Gre-ce nimeni nu p6te să tragă folos din . propriul săi dol. Impărţela 
deja consumată a. câștigului nelicit nu se pote revoca, căci nimeni nu 
se pâte plânge deo perdere ce a suterit-o prin propria sa culpă. Masxi- 

anele dar romane Nemo auditur lurpiludinom sua allegans şi În pari 
Causa turpitudinis melior. est condiiio possideuitis, sunt în conformitate 

- periectă cu principiile în vigre în materie de culpă 1), 
Teoria romană are un farmec deosebit şi rezistă. victorios: criticei 

nu numai.atât din causa superiorităţei juriştilor clasici, dar şi din 'causă 
"că vechimea obiceiului a fixat înţelesul termenelor întrebuințate. Iniţia- - 

tiva. individuală, logica subiectivă, bunul simţ, sunt-de sigur condițiuni. 
esenţiale ele progresului lumei; dar Ori- ce miscare progresivă nu se pote 

îndeplini alt-fel de cât pe basa „ordinei, 'Tradiţiunea reinchisă în limite 
salutare e 'tot aşa de necesară "pentru desvoltarea dreptului ca etimo- 
1ogia pentru desvoltarea limbei. 

VI. 
Femeia măritată pâte ea ceda ipoteca legală care garantâză 

_ zestrea, cea, alienzbilă a 

Ipoteca legală a femeei măritate 'e o bine-iacere, care adesea se 
preface în un blestem. Întrodusă ca să servescă de ocrotire în contra, 

"“neorânduelei posibile a daraverilor bărbatului, dânsa pâte să atingă cre-. 
ditul acestuia, să dărâme proprietatea familiei. 

Este un articol în codul nostru civil, care are în vedere răul și -se 
silesce al preîntâmpina, anume art. 1760. AR 

1) Cari sunt efectele nulitățer societățe! nelicite în raporturile asociaţilor cu _ 
terțiele persâne ? Trebue să distingem, Acţiunea asociatului sad a terțiului este ea 

- întemeiată pe un alt act şi nu pe societatea nelicită ? Acţiunea tinqend la anularea 
„“socielăţei pornită de un terțiu care a cumpărat un lucru de la societate şi se apără 

în. contra acţiune! pentru plata preţului, are de fondament vîndarea şi nu societatea. 
Nulitatea societăţel nu l apără dar pe cel de al treilea de plata preţului. Acţiunea 

- asociatului saii a terțiului este ea, din contră, întemeiată pe însăşi societatea nelicită ? 
'Densa trebue” atunci îndepărtată. Art. 99 al noului cod de comerciă nu se pâte 
aplica în acată ipoteză, căci dânsul prevede cazul unei societăţi nulă nu din cauza 
scopului €1 nelicit, ci din cauza lipsei de act seris sau de publicaţiuni.
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«Femeia nu va putea renunţa, dispune acest: articol, nici întrun: 
„cas în favdrea bărbatului seii la -inscripţiunile luate în virtutea artico- 
elor precedente». Dânsa pâte dar să renunţe:la beneficiele resultând din 
aceste inscripțiuni în fatorea unui al. treilea, chiar dacă ar resulta de 
aci un profit indirect pentru bărbat. Nu regăsim, este adevărat, în art. 
1760 citat. termenul «directement> coprins în art. 71 corespundător al 
legei .belgiane, dar acesta se sub-înţelege. O lege restrictivă, fiind: îndo- 
ială, trebue așa interpretată ca să ne .reapropriem de dreptul comun. 

Dar intrebarea este dacă femeia pâte să renunţe numai la îuscrip- 
țiunea sa în profitul unui al: treilea, adică dacă ea p6te numai să cedeze 
“rangul săi, ori dacă ea pote să cedeze și ipoteca sa separat de creanţă? 
În contra: ultimei interpretări se argumenteză că 'cesiunea ipotecei separat 

-“de creanţă e în principii chiar imposibilă, la care se adaogă ci femeia 
se bucură de ipoteca legală numai din causa necapacilăței sale, de unda 
-urmeză- că dreptul ei ipotecar e'un fus personalissimum, neprimitor de | 
cesiune. Ultima parte a .raţionamentului se - contundă” cu cea. dintâi. . 
Femeile sunt. necapabile de a contracta. numai în casurile :anume deter- 
minate de lege (art. 950 codul civil). Resultă din art. 1760 citat că Gensa 
„pote să renunţe la ipoteca legală în folosul unui al treilea. T6tă dificul- 
taiea „se 'resumă dar în cestiunea de a se sci dacă ipoteca sati mai bine 

“dis acțiunea ipotecară se pote ceda separat de creanţă.: i - “Legea n6stră (art. 1249 codul civil) hotărăsce, în. deosebire. de cea dranceză (compară art. 1404 şi 1405 codul civil italian 1), că zestrea mobi- liară e alienabilă. Alienabilitatea, zestrei mișcătâre aduce: cu sine con- “secuența cesibilităței ipotecei, a accesorului ei. Femeia mirilată are dar dreptul să renunţe la ipoteca legală, care-i garanteză repetiţiunile dotale - (mobiliare sai imobiliare), să cedeze rangul săi, să consimţă la stergerea - inscripţiunei înainte de plata creanţei. Dar se pretinde că; cu t6tă alis- nabilitatea zestrei 'mişcăt6re, ipoteca” legală, care o garanieză, rămâne nea: - „lienabilă ca constituind un drept imobiliar, a cărui instreinare cade sub oprirea art, 1248 codul civil (1554 francez). 
Cestiunea așa formulată nu admite fără îndoială o altă -soluţiune. Ipoteca separaiă de -creanță e un drept real Şi imobiliar. Ac6sta resultă din art. 17.46. codul. civil. Ipoteca legală garantând Zestrea mișcătore nu „se pote ceda separat de creanţă, dânsa constituind un drept imobiliar și fiind ast-iel un element al zestrei nemişcătâre, cara e. nealienabilă. Ipo- ieca e un accesorii al creanţei şi nu are dar o existenţă proprie. Ipo- „teca obligationis filia. Pentru ca să se admită în unele casuri” excep- ţionale. existența ipotecei, cu t6tă stingerea creanţei, se recurgea în vechea Romă la ficţiunea că creanța există încă (remanet proptei Dignus natu- ralis obligalio). Tot așa hotărăsc arțicolele 1106 urm. codul civil, că, în cas de plată prin Subrogare, ipoteca vechei. creanţe trece la cea nouă 

. . HE . Îi „ . ă RE Ă „_1) Textele: sunt îndoelnice (vedi de exemplu articolele 1554 şi 1557 francez) - . dar jurisprudența sprijinesce principiul nealienabilitățeI zestrer mişcătâre mat cu s&mă droit coutiumier. In F iscu 

averea el proprie (ses propres). Urmeză. dar că densa pâte să renunțe la i garantând acestă avere. Cine pâte ma! mult, pâte mal puțin, - 
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(noua creanţă se -presupune că nu este de cât - continuarea celei vechi). 
„Aceste disposiţiuni excepţionale nu se pot întinde prin interpretare la.- 
alte casuri neprevădute anume-de lege. . -- 7 a 
„Dar dacă este adevărat că ipoteca. separată de creanţe se întăţi- 

„Şeză ca un drept. real şi imobiliar, întrebarea este dâcă ipoteca ca acce- - 
soriii al creanţei este primitâre de o altă clasilicaţiune juridică de cât, 
creanţa de care ea se alipesce. Principalul fiind un lucru mișcător, urmeză 
«că accesoriul trebue să aibă acelaşi caracter. Ipoteca, separată de creanţă 

„e-un drept real imobiliar, căci ea desmembrâză . proprietatea (debitorul 
nu mai are asupra lucrului dreptul real imobiliar absolut care caracterisa: 

„Proprietatea : el nu pâte să facă tăeri de lemne extraordinare, să dărime 
zidiri, el nu pote.să vindă lucrul de cât supunendu-se procedurei purgei).. 

„.. Ipoteca. din contră; 'ca un ăccesoriăi, urmeză naturei creanţei, căci ea 
tinde la plata creanţei, adică la un lucru mobiliar, Drepturi imobiliare 

„„ Sunt numai acele cari țind la un imobil (art. 471 codul civil) 1). Teoria 
„ contrarie e absolut neîntemeiată. După codul nostru se nasce de sigur o: 
obligaţiune şi dintr'un contract real, căci proprietatea se strămută şi fără 
trâdițiune prin simplul consimţiment.al părţilor. Creanța resultând din 
un contract real “imobiliar (de exemplu; creanţa de atâtea. hectare, de 
păment) tinde la un imobil și e dâr 0 creanță imobiliară. Quid - când 

„se constitue un amanet pentru garantarea creanţei imobiliare as care e 
* vorba ? Se va dice re că amanetul - (accesoriul) devine imobil pentru 
“că creanța e imobiliară ? Evident că nu, căci amanotul e accesoriul, nu 
al creanţei imobiliare, cum se presupune de unii greșit, ci al creanţe 

" resultând din culpa contracluală, care tinde la plata desdaunărei, adicăi 
la un lucru mobiliar. » Ea - e 

„ Femeia dar măritată pâte să cedeze . ipoteca legală dimpreună cu 
creanța dotală, adică cu repetiţiunile sale dotale, căci ea are dreptul să 
înstrăineze -zestrea mobiliară 2) și cesiunea creanţei coprinde implicit acce- 

| „__ soriele creanţei, precum :cauţiunea, privilegiul și ipoteca (art. 1396 codul 
civil). Dar împregiurăriie sunt-pâte (aşa și acesta va avea loc în cele 
mai răulte casuri) că o cesiune parţială a drepturilor femeei va ajunge 
ca să ţină .pept nevoilor: momentane ale bărbatului. Ipoteca este de 

“natura ei nedivisibilă (art. 1746 codul civil); dar legea proclamă . acestă 
indivisibilitate numai in. interesul creditorului. Părţile pot dar să tocmâscă 
o cesiune parţială cu o divisare corespundălâre a ipotecei. Aceea co e 
“caracieristic. în acestă situaţiune este că cesiunea se Îace, nu în inte- 
„resul cedentului (al îemeei 'măritate) -ci în interesul exclusiv al bărbatului 
adică debitorului (debilor cessus). Debitorul primesce preţul cesiunei şi 
profită de dânsul, nu cedentul. Nu există dar o „cesiune propriii disă 

1) In acest sens părerea domnitoare. V.' Zacharice, edit. Anchiitz, I, $ 171, pag. 
410, text şi nota 2. V, şi autori! citați de d. Paul Pont, Des privilâges et hypothegues,. 
1, pag. 315, Nr. 328, nota 2. Demolombe, (IX, No. 472)-învaţă că ipoleca.nu e o des- - 
membrare a proprietăţe, de unde. urmeză că. dânsa e în l6te casurile un bun mobiliar, 
In-sens contrarii : Paul Pont, op, et loc cil.; Laurent, XXX, No. 174; Martou, Des 
privilăges et hypotheques, |, No. 691. SR DI a A 

2) Zestrea mobiliară nu Qevine imobiliară prin accea că se constitue.o ipotăcă 
pentru asigurarea el. Accsta se recunâsce formal de codul Calimach ($ 395, conform 
29€ auslriac), care hotărăsce: ePretenţiunile datoriilor (creanțele) nu se prefac în. 

- nemişcătâre avere prin siguripsirea făcută cu lucruri nemişcătâre». +!
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în raportul dintre 'cedent şi cesionar. Acţiunea ipotecară se cedeză aci 
„separat de: creanţa ipotecară. Ipoteca legală separată „de „creanţa dotală 

"e, cum arătarăm mai sus, un. element al. zestrei imobiliare şi dar nece- 
“sibilă. Acţiunea ipotecară -însă nu e identică, cum vom vedea, îndată, cu 

-” dreptul ipotecar. Intrebarea dar este dacă cesiunea acţiunii resultând din 
*: "ipoteca legală separat de creanța dotală (subrogare de ipotecă, cum dic 

juriştii francezi) e sai nu admisibilă.. . Si a o 
„ Jurisprudenţa -se pronunţă - pentru. afirmativă; ea învaţă. adică că 

cesiunea acţiunii rezultând din ipoteca: legală a femeci măritate separat 
de creanța dotală, (subrogare de 'ipotecă legală a femeei)-e validă. Dar 

„ce caracter juridic se atribue acestei subrogări de ipotecă separat de 
creanţă ? Unii susţin că dânsa constitue o ainanetare,: alţii pretind că 
“Subrogarea de. care e vorba implică. 0 cesiune a creanței, alţii cred că 
densa se. inlăţişeză ca o delegațiune, alţii în fine sunt de părere că 
dânsa nu este de cât un îel de cauționanmment real sai un fel de amanet, 
-care nu îmbracă pe cel de al ireilea nici cu creanţa cedentului, nici cu 
ipoteca sa, ci '] indrituesce numai ă exercita, în măsura propriei sale 
creanţe, drepturile ipotecare ale cedentului:). Acestă Îvaseologie întuneebst 
ameţesce spiritele. Formule echîvoce, expresiuni nepotrivite, ca cele de 
mai sus, turbură ideile cele mai simple. O motivare greșită e vermele 
«destructor al soluţiunii celei mai nemerite. Prăpastia, care desparte pe 
jurişti de popor devine din 'ce în ce mai omeninţătâre, dacă se pronunţă * 
în loc. de hotărâri des coups d'arrâts, dacă raţiunea de a decide nu e 
prin “sine însăși evidentă, nu cade sub bunul simţ, 
„... Trebue să deosebim cesinnea dreptului de cesiunea acțiunii. Dreptul 
ipotecar separat de:creanţă. e. un. drept real imobiliar, Acţiunea ipotecară 
“saparată de creanţă, din contră, e un drept obligatorii dar mobiliar, 
„Acţiunea. ipotecară tinde la supunerea voinţei (condamnarea. debitorului), 
în deosebire de dreptul ipotecar, care tinde la supunerea lucrului (urmă- 
rire silită). Drepturile obligatorii ţintese direct și mijlocit. la supunerea 
voinței. Acţiunea dar ipotecară e un drept obligatorii. De aceea se dice 
că judecata constitue un 'guasi-contraci judiciar. Acţiunea obligatorie e nedivisibil unită cu dreptul obligatorii, amândouă având de obiect supu- 
nerea voinţei. Acţiunea dar obligatorie nu. se p6le ceda separat. de dreptul 
obligatorii. Acţiunea reală, din contra, nu se conlundă *cu dreptul real, 

„cea dintii avind de scop supunerea voinţei, în deosebire de, cea de a 
doua, care tinde direct şi nemijlocit la supunerea lucrului. Acţiunea dar „ipotecară se poate ceda separat de. dreptul ipotecar corelativ. Dobândi-. torul acţiunii ipotecare nu dobândesce. dreptul ipotecar, care rămâne, 
din contra, în patrimoniul cedentului. a | „Dreptul ipotecar al femeei mărităte (ipoteca legală) nu se pote ceda unui al treilea separat de creanța dotală, așa ca să devină accesoriul 
propriei creanţe a acestui de pe. urmă, ipoteca fiind un accesoriă al creanţei și neputându-se separa de dânsa ; dar acțiunea resultând din - ipoteca legală se pote ceda separat de ipoteca legală și de creanţa dotală. Cesiunea acţiunei nu implică: în. raportul dintre . cedent şi cesionar nici cesiunea. creanţei, nici aceea a' dreptului ipotecar. .Creanţa și dreptul 

| „1) Vedi Aubry et Rau, LU, $ 288, pag. 4 55, text și nota 2, şi autorii citați aicl.
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ipotecar, rămân in patrimoniul cedentului, dar “isbite “de inacţiunea în 
„folosul cesionarului. -Datornicul ipotecar! căruia sa semnificat cesiunea 
„acţiunei ipotecare, nu mai pâte să plătescă datoria în mâinele cedentului 
sati a unui cesionar posterior înainte de a se achita creanţa cesionarului 

"- acţiunii. Cesiunea acţiunii ipotecare implică cesiunea creanţei numai întru .. 
„cât dânsa e necesară ca să'se potă ajunge la condemnarea debitorului, adică 
numai în raportul dintre cesionar datornic. Acţiunea ipotecară nu se pâle 
esercita în contra datornicului separat de creanță. Cesionarul dar, pornind 
acţiunea, cere îndestularea creanţei cedentului ; creanţa cedentului este aceea 
pe care dânsul o exercilă şi care se îndestuleză prin exercitarea acţiunei: 
suma ce se adjudică cesionalul o primesce şi o întrebuințeză în virtutea - 
raportului dintre dânsul şi cedent pentru îndestularea propriei sale creanţe 1).. 
Acţiunea se numesce astă. di nu numai cererea deja introdusă în jude- 
cată, dară și dreptul eventual de” a porni o cerere în-judecată. Nil . 
aliud est.aclio guam jus quod sibi debealur judicio . persequendi (|. 
51 Dig, 44. 7). Cesionarul dar al acţiunei ipotecare câștigă dreptul 
eventual de a esercita creanţa cedentului, şi cedentul, rămâne în inter- 

„val pasiv legat în acest înțeles că dânsul nu pote să zădărnicescă dreptul 
cesionarului.. Cesionarul pote să urmărâscă însăși separaţiunea de patri- 
“monie, căci lemeia a consimţit implicit la acâsta (V. art, 1257 codul: 
civil). 'Proposiţiunile- ce premerg sunt consecuențe necesare decurgând din 
premia câ acțiunea reală se pote: ceda separat de dreptul rea]. i 

Femeiă pote să: dispună de ipoteca sa legală in diierite chipuri: 
-ea pole să cedeze creanţa sa, cesiune care coprinde implicit accesoriele 
ereanţoi; ea pote apoi să cedeze numai rangul anteriorităţei ipotecei sale 
unui creditor ipotecar având un rang posterior ș ea pote în line să cedeze 
acţiunea sa ipotecară în profitul - unui creditor chirografar al băr baiului 
care ca cesionar va îi colocat în tabloul de ordine pentru propria sa, 
creanţă la rangul inscripţiuriei - ipotecei femeei.. Aceste diferite întocmiri 
sunt botezate de practica franceză. cu numele de «subrogări». Dar 
întrebarea este dacă renunțarea la ipoteca legală implica” şi ea'0o 
cesiune: validă sau o abdicare a dreptului ipotecar ? Jurisprudența. fran- --* 
ceză validâză renunţarerea ce femeea consimte expres sau tacit în folo- 
sut unui. al treilea; Există o renunțare tăcută: de exemplu când femeea 
ia parte la vindarea imobilului isbit de ipoteca sa legală, fapt care nu - 
se pote explica alt-iel.de cât” presupunându-se că lemeea a înțeles să 
renunțe la ipoteca, sa în favârea dobenditorului, sai când ea - intervine 
în actul constitutiv al unei noii ipoteci asupra intobilului supus ipotecei 
sale 2).. Codul nostru civil (art. 1281) hotăresce din contră că îemeea nu , 
pote renunţa la ipoteca sa legală, sub pedepsă de nulitate. ' Renunţarea. 

DV. Puckta, Rechtslexil:on, HI, Cession. app. Unger Oesterr. Priwatrecht, - 
SE pag. 599, text şi notele'10 şi 12; Windscheid, Pandecten, ||, $, 337, text şi notele 6. .. . 

şi 7, Creditorul ipotecar, pornind” acțiunea ipotecară, cere ca tribunalul să-I: recunâscă 
dreptul săi ipolecar, s să ordone vindarea.silită şi să condamne pe pârit (debitorul) să” 
-predea imobilul: adjudicatarului viitor. (V. Vindscheid, op- cit, ], $ 235, nota -1).. 

2) Vedi Alartou, Privileges et hypothiques,- În, No, 943. In sens contrarii 
Laurout, XXI, No. :326, care dice că ipoteca nu se pâte ceda: separat de .creanţă, 

„. aceea ce este adevărat; dar nici nu discută măcar cestiunea dacă acțiunea ipotecară 
se pste ceda separal de- creanță. ,
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la ipotecă implică, nu o cesiune valabilă  (cesiunea rangului, cesiunea 
acţiunei ipotecare), ci cesiunea, ipotecei separat de creanţă, prin urmare 
cesiunea zăstrei imobiliare, aceea ce este oprit. - E E 

Acestă cestiune vitală -pentru. creditul bărbatului, paralisat prin 
- ipoteca, legală a soţiei sale, trebuia neapărat să capete o soluţiune în legea 

creditului fonciar,: Art. S și 20 ale legei creditului ionciar frances din 28 
Februarie 1852: dai o sancţiune formală teoriei subrogărei în ipoteca legală 
a îemeei măritate. 'Art.:20 citat dispune în adevăr: <Lorsque la femme 
“miari6e: est presente au contrat de pret, elle peut, si elle west pas inaride 
sous le regime doial, consentir une subrogation ă son hypothâque legale 
jusqu'ă concurrence du montant du pret...» Inalienabilitatea zestrei mmișcă- 
„tre e un principiii constant al jurisprudenţei iranceze. . Inalienabilitatea 
„zestrei mobiliare aduce cu sine consecuența incesibilităţei ipotecoj, adică 
„a accesoriului creanţei dotale. De aceea se. dice în art. 20 citat, că 
subrogarea e admisibilă numai dacă femeea nu e măritată sub regimul 
dotal, căci numui femeia măritată sub regimul comunităței pote să vindă 
«ses propres>. cu autorisarea bărbatului. Sistemul nostru matrimonial e cu 
totul diferit de cel îrances. Regimul nostru matrimonial legal e cel dotal şi 

-. nu acela al comunităţei. Legea n6stră declară formal (art. 12497 că zestrea; 
mișcăt6re e alienabilă. Consecuenţa este că şi ipoteca. legală, adică acee- 
soriul zestrei mișcătâre, e alienabilă. Ipoteca separată de creanţă e un . 
drept imobiliar; dar ipoteca ca accesorii al creanței e (acâsta ss recu- 
nosce de majoritatea autorilor) un drept mobiliar. Acţiunea 'resulând din 
ipoteca legală a femesi măritate e chiar alienabilă separat de creanţă, 
căci dreptul eventual de a. porni acțiunea ipotecară in contra debitorului 

„€.un drept obligatorii și dar mobiliar şi nu un drept real. Legea creditului 
ionciar român. din'5 Aprilie 1878, în loc să țină semă da aceste deosebiri 
esenţiale, reproduce. și încă trunchiând-o; & torţ et u lravers, disposiţiunea 
îranceză de mai sus, statuând în art, 33; «Dacă există o ipotecă legală 
înscrisă asupra unui imobil, împrumutarea nu se va puteă eiectua de cât 
după anularea ipotecei cu consimțimentul jemeei măritate, dacă nu este 

> măritată sub regimul dotal». Regimul matrimonial legal în ţară la noi e regimul dotal. Nu se stipulaleză mai nici o dată un alt regim matri- 
monial. Dar ce este mai grav este că art. 33 citat autorisă anularea _(aceeâ ce nu e equivalent cu subrogarea) ipotecei legale, adică stingerea 
dreptului ipotecar al femeei măritate. Art.:33 citat coprinde o disposiţiune — - contradicătore în sine și dar născută. moartă. Femeia nu pâte, ori-care. 
ar Îi regimul sub card ea S'a -măritat, să anuleze ipoteca sa. Aceea ce se susţine este numai că iemeia comună, -care -pâte si înstrăineze ses propres, pote să cedeze ipoteca sa, legală separat de creanţă, căci cine pote mai mult, pâte mai puţin. Nu resultă dar câtusi de puţin din art. 35 citat, că disposiţiunea coprinsă într'ânsul a 'derogat la principiul consfințit “prin 1760 codul civil, după care femeia măritată pâte -să cedeze zestrea - „„ Sa-mişcătore dimpreună. cu ipoteca 
“ȘI acţiunea resultând din ipoteca sa 

ce o garanieză, rangul ipotecei sale :- 
nea legală. Derogarea Ja dreptul comun trebue să fie formal pronunţată de lege. Ar-fi straniii ca o lege tindând a desvolta creditul.(legea creditului fonciar) să se depărteze. de dreptul “comun în detrimsntul: creditului bărbatului împedicât prin ipoteca legală a soţiei sale.
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| Jurisprudența nâstră n'a resolvat încă tâte problemele discutate mai. 
sus; dar resultă din decisiunea Curţei nâstre supreme' din 2 Octombre 
"1884, dată în afacerea Mustacoii-Râmnicânu, că dânsa constințesce vali- 

NE ditatea cesiunei ipotecei legâle ca accesori al creanței dotale. Iacă 

TI 
I
O
 
T
I
T
 
T
O
P
I
T
 
T
I
 

într'adevăr cum se exprimă Înalta Curte: N | | 
«Considerând că -instanţa de îond a plecat de la idea că. ipoteca 

legală iînchezăşuind zestrea mobiliară a iemeei măritate e un bus îimo- 
biliar ; că dar temeia: nu pote renunța lu ipoteca sa legală de cât în 
Casurile şi cu îormele prevădute de lege (art. 1253: codul civii) ; că apoi 
creditorul e respundător când banii împrumutaţi se ubat de la menirea 

| lor -şi nu se întrebuințeză pentru plata de alimente (art. 1253 în fine. —. codul civil); „| Ce 
„2: «Considerând-că principiul, aşa cum îl formulăză instanţa. de fond, 
„constă în a gice 'că femeia nu pâte renunţa nici la zestrea sa mobiliară 
„Nică la ipoteca ce o garanteză, aceea ce nu este esact, căci legea opresce 
“pe îemeiă să renunțe la ipotecă separat de creanţa la care ea e alipită, 
adică la ipoteca legală considerată nu ca un aGcesoriu, ci ca obiect prin- 
cipal al unui contract care intervină între îemeiă și un creditor al băr- 

„ Datului ; de unde urmâză că îemeea e indrituită, zestrea mobiliară fiind 
“înstrăinabilă (art. 1249 codul civil), să cedeze repetițiunile sale şi să 
trâcă în mâinele cesionarului şi în ipoteca sa, care e un accesorii al 

„+ «ereantei sale; Ia a E , 
| „.. «Considerând că creditorul care plătesce contorm cu încheerea tri- 

bunalului care” autoriză pe iemeiă: să. renunţe la ipotecă.pentru a pro: 
cura alimente iamiliei, nu e ținut a priveghea întrebuinţarea banilor, căci 
acestă priveghiare e prin forța -lucrurilor : imposibilă, și dar . autorizarea 
tribunalului fiind dată fără nici o* condiţiune, creditorul intră in dreptul 
comun şi el eliberat plătind persânei având calitate a primi banii (art. . 
1060 codul civil+); - 
„...„ Pentru aceste motive, casâză, ete,» (Dreptul, 1887). - 

  

fe 
i 

Și 

p
r
 
a
r
m
e
 

pa
m 

i 
a
i
 

E 
Me
 
MR
I 
a
,
 

  

“- Pranscripţiune ipotecară, 

„.. » Banul, ca val6re:de- schimb universală, are o circulaţiune verti- 
gin6să. In fluxul “și refluxul acestei circulaţiuni  întrevedem causele atâtor 

-“miserii, isvorul atâtor vicisitudini!. -. -. - . a 
„..„ ” Capitalistul caută prin urmare înainte de 'tâte siguranța pentru 
“economiile sale. -: . - a Se 
a Proprietatea imobiliară, de altă parte; ar îi slagnată, și staţionară, 

a 1) Terţiul e pururea răspundttor de întrehuințarea prescrisă de art, 1253 codul “ 
civil ; dar se admile de jurisprudența franceză că el pote consemna. bani: “Acâstă 

„”  iacoltate' de a consemna e formal corisfinţită -de legea nâstră (art. 1814 codul civil). 
Incumbă obligațiunea de a priveghia terţiului şi în cas de alimente de dat familie! ? 
Credem că. nu. «De deux choses lune, dice în acestă privire Troplong (Contrat de ; 
mariage, IV, Nr. 3453), ou il fonârait quiils (les tiers)s'atiachassent aux pas de l'Epouse 
pour. Epier ses mouvemenis, ce. qui est materiellement impossible ; ou bien qu'ils gar- . 
“dassent les fonds.par devers eux pour payer cux mâmes les depenses d'aliments. Mais 
alors, pourquoi le jugement les a-t-il autoris€s ă vider leurs mains dans celles de l'pouse ? 
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"dacă nu i-ar da: impulsiune şi ar fecunda-o capitalul, care graviteză 

spre dânsa, din causa siguranţei ce presintă. 

Munca. în fine este singura resursă a acelora, c cărora s6ria le-a relusat 

alte mijloce.  : 
Și clasele labori6se se revoltă, când braţele lor nu găsesc ocupa- 

-țiune, când n'aii „de lucru! Din aceste turburări se nasc, cu plante otră- 

„vitâre, doctrinele socialiste, negând proprielatea şi  reclamând cu stă- 

ruință gratuttatea creditului. 
- Proudhon ne arată, cu un entusiasm de fakir indian, că capitalistul 

“dă pe dobândă numai prisosul, adică banul de care-n'are trebuinţă, şi 

„pretinde prin urmare a se obliga clasele avute de a împrumuta aurul 

“lor gratuitamente celor nevoiaşi. . 
Ce utopii! Cum! Voi să împrovisaţi - un cataclism, răsturnând | 

ordinea existentă a lucrurilor! Consolaţi-vă, - creaţiunea, cum ne asigură 

geolegii, nu -e încă stirşită, ea va genera o lume superidră, populată de 

fiinţe mai perfecte de cât omul, ființe, cari, cine scie, pote vor Îi chiar 
capabile a gusta şi practica virtuțile socialiste 

Noi 6menii însă, neputându-ne înălța la Scot perfecţiune, preferăm 
„a conserva instituţianile existente, și pe cât stă în puterile n6stre, le ame- 

liorăm gradat, căci natura non facit sallus. 
Intrebaţi care e raţiunea dreptului de . proprietate ? 

“In lumea fisică sunt două legi cari explică totul: legea” de gravita- 
iune şi aceea de atracţiune. | 

De asemenea sunt şi îri ordinea “morală două legi cari ne “iniţiază 
în secretul tutulor fenomenelor :. instinctul, de: conservaţiune şi sociabili- 

“tatea 6menilor,  * - 
| Omul, încă. în epoca “post-glacială, când. mamulhul îi disputa exi- 

stenţa, -sa asociat fatalmente cu semenii săi. Sălbaticii asociaţi, în Migra- 
țiunele lor nomade, aii întâlnit. alte cete de troglodyți, cari le disputa prada. 

Atunci nu putea să fie .vorba de alt drept de cât numai de dreptul 
celui nai lare. Lucrurile s'ati petrecut ast-fel un timp îndelungat. De odată, 
precum. se exprimă atât de frumos „poetul, se coboră: "Ceres în mijlocul. 
s&lbatecilor, ia arma ucidătâre din mâna venătorului, ară cu densa pă- 

mintul și acoperă în curând solul eu cultura bogată ! 
- Ast-iel a succedat vieţei nomade ocupațiunea și munca. Legile. pe 

urmă 'n'aii.făcut de cât a consacra acestă stare de lucruri. 
Așa -s'a născut şi desvoliat aceea ce se numesce astădi pr: oprietate. 

“Tacă evenimentul! Dar, pentru D- dei, nu întrebaţi care e rațiunea 
acestor fapte și evenimente | 

Cum t Nu Sunteţi cum-va dispuși. a mai întreba care e rațiunea 
existență oului ? Cine e în stare să dea un răspuns satisfăcător! - 

-_„A nega proprietatea este a se pune omenirea. secolului nostru În 
tondiţiunile în care a trăit trogloditul ! -. 

„ Proprietatea exclusivă esta o necesitate socială şi “neapărată peritru 
menţinerea ordinei publice. Principiul proprietăţii exclusive mu este antina- 
tural, căci precum ne-am încredinţat, proprielalea sa născut şi desvoltat, 

" Succesivamente în decursul secolilor, prin urmare s'a format într” un chip 
organic şi natural. Ea nu este o combinaţiune arbitrală, ea nu sa stabilit. 

_ Şi prin urmare nici, pote să se desființeze, prin decretele puterei sociale !
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In ce raport stai însă aceste reflexiuni. cu subiectul scrierii nâstre, 
transripţiunea îpolecară ? 

lată causa acestui preambul. Descoperirile sciințelor exacte ati schim- 
bat tâte lucrurile din viri în fund. Aceste descoperiri absorb astă-di tot: 
interesul,. Cine pote intreprinde o lucrare atât de secă ca interpretarea 
unei legi civile, care portă întipărirea unei doctrine abstract-ideologice, 
iără a'și da s6mă: mai întâi, dacă căderea definitivă a acelei doctrine n'a 
tras în ruina sa și legea ce este a se interpreta. > 

Acum, după ce ne-am convins că proprietatea exclusivă e şi astă- di 
paladiul omenirei, să ne ocupăm în special cu trascripţiunea ipotecară, 

“Publicitatea actelor de mutaţiune a. proprietăţii imobiliare, precum 
şi a desmembrărilor acestei de pe urmă, şi a sarcinelor ce-i pot schimba - 
val6rea, este decalogul creditului public ! ” 

Acestă publicitate este mai apoi atmosfera, în care singur pâte să 
respire creditul fonciar, acestă instituţiuine, care în curând va serba 
intrarea ei în România. Dorim cu toţii ca evenimentul acesta să inaugureze 
o eră nouă şi fericită! - 

Măsura e magnifică.: [ntr'un glas se plâng toţi proprietarii de scum- 
petea capitalului, de îlagelul intolerabil al usurei. Neyoile şi experienţa 
cred că vor. fi pus odată pentru tot- dWa-una capăt risipei, şi vor Îi creat 
obiceiul salutar al economiei, căci fără concursul acestei virtuți, dobânda 

„. mică va încuragia din contră împrumuturile destrînate, 
Am arătat care este în present, importanţa legei asupra transcrip- 

țiunii ipotecare, să-mi. fie acum permis a cerceta care a fost starea . 
„anteridră a dreptului în acestă materie. 

Mancipaţiunea pentru res mancipi și tradiţiunea: pentru lucrurile 
_nec mancipi a dispensat pe Romani- de a organisa, în interesul celor de 

al treilea, un sistem de publicitate a actelor transmisibile de proprietate. 
Cu tâte acestea tradițiunile ficlive constilulum și possessorium, şi insti- 
tuțiuni cari lipsesc pe cei de al treilea de ori-ce semn ostensibii pentru 

“a afla a cui este proprietatea lucrului, sunt pete negre cari Îac să scază 
și să se micşoreze în punctul acesta val6rea sistemului dreptului roman, 

Numai în privinţa donaţiunilor a prescris dreptul. roman formali- 
tatea însinuațiuniă in vedere de a garanta interesele celor de al treilea. 

Şi sub dominaţiunea dreptului feudal vedem manilestându-se grija 
pentru interesele creditului. Formalitatea exsesinementuluă prin mijlocirea 
unui oficer public, aplicabilă la feuduri. s'a: întins mai apoi și la allodăi. : 
Dintrun placard al lui Carol V din 10 Fevr. 1538 se pote. vedea că . 
interesul de a: împedica. Jraudele și slellionatele a dictat aceste măsuri. 

Nu intră în cadrul scrierei de faţă de a cerceta dacă dritul pro- 
timisirei, atestat de-cele mai. vechi monumente ale legislaţiunii române, 
este o rămăşiţă a „dreptului roman 1) “saă una din vestigiile dreptului 
feudal 2). 

. Dapă legea Caragea, cel cu cădere de protimisis era autorisat, dacă, 

  

1) Dreptul .roman ne seronalează mal multe casuri de jus protimiseos legale : 
Dominus emphyteuticarius ([. 3, cod. 4, 66); creditorii şi cognaţii în casul de con- 
curs (L, 16, D. 42, 5); fiscul, în “privinţa metalelor esploatate de supuşi, aveai dreptul 
prolimisirel. . - 

2) Jus retractus sentilitius, reltactus viciniae, Marklosung, etc, 

A Dezt, sol ÎL. | . 197
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în cas de înstrăinare, n'a îost regulat însciinţat. a'şi exercita dreptul stii 
în termenul legiuit, “a: desființa contractul,:întorcând achisitorului pre- 
țul plătit, SON i 

Aşa dar achisitorul, pentru a'şi conserva - dreptul săi, trebuia să 
vegheze ca 'să se aducă actul translativ de. proprietate regulat la cuno-. 
scinţa celor cu cădere de protimisis, și să aștepte. expirarea termenelor 

legiute, - - NI ECE Ai i 
i Tot-în: sensul acesta a dispus, în Moldova, legea. din 1839 care a 
modificat soborn.. hrisov diri.1735. e da | 
O legiuire “din 15 Martie 1849-a abrogat: însă disposiţiunile legei 

„„. Caragea privitâre la aritul. protimiseos, exceptându-sey dacă nu .greșese 
"dreptul lui domânus emphyteuticarius (art..3 leg: cit.) 1). | ăi 

„„: Reglementele organice de asemenea. .coprind o:serie de. disposiţiuni . 
destinate a "garanta. creditul public. “Așa „de exemplu întâlnim .în regl. 

"org. art. -333 'următbrea regulă înțelâptă:, «Marele logoi& ......va.. 
porunci. judecătoriei locului unde se “află. zălogul, să cerceteze sub 7es- 
Dunderea. sa dacă acel lucru este într'adever. al dalorniculuă | . .» O 
disposiţiune analgă găsim în anexa'lit.. Za Regl. Org. a Moldovei: < .. in- 
stanța competentă .. , va, cerceta cu amănuntul sub răspundere plalnică 
de este amanstul drept 'al datornicului». . - - a 

Intr'adevăr, proprietatea lucrurilor se putea transteri la noi, ca şi în 
vechia. Roma, înaintea promulgării cod. noii civ., numai lradilionibus e! - 
"usucapionibus. E e 

“Hipoleca, din contră, conterea şi la Romani creditorului ipotecar un. 
jus în re-tără. tradiţiune saii punere în posesiune a creditorului. (Puchia, 
$:198). Proprie pignus dicimus quod ad creditorem transit, hqpolhecan, 
cum. transit nec possessio ad creditorem (L. 9, $ 2, D. 13, 7). 
„Era suficientă acestă iormă de ipotecă ocultă în momentul când 
raporturile sociale, în Roma propăşindă, aii început a pune în joc înle- 

: Yesul celor de al treilea? . n i 
„. Suposiţiunea bunei credințe a debitorului. nu . putea întrun cas 

„particular să fie o simplă ilusiune? Nu se putea întâmpla -ca un debitor 
„de rea credinţă : se " consimţă o ipotecă” asupra unui lucru grevat de-o 
„ipotecă anteridră ? Nu se găsea “în: procedură nici o formă protectre 
pentru “a garanta pe credilorul posterior, arătându-i starea adevărată a. 
lucrurilor, şi notificându-i existenţa unei ipotece anteridre,. care primâză 

"pe cele posteridre ? aa au 
___ “ Trebue. să se distingă prin multe virtuţi poporul, care presupune 

în legile. sale buna credință ca singura garanţie a: intereselor celor de 
al treilea ! - Cu Aaa E 

Dar să-nu ne înşelăm, reaua credinţă, de când e lumea, tot-d'a-una 
a corupt și alterat, mai mult sai mai. puţin, raporturile. sociale! o 

| De asemenea, de când e lumea, 6menii n'aă sciut să deosibescă bine 
dolul de forța majoră şi sa calilicat adesea de dol6se fapte cari nu 
erai de cât simptome ale miseriei:publice|  -. . .. E 

  

„ 1) Codul noă civil a abrogat, în cât privesce materia din 'discuţiune şi legea | cit. din 1939 care a modificat sobor... hrisov din 1783. Astă-QI nu mal pâle fi vorba de un jus protimiseos. legal. Veri-cine e însă liber şi sub legislaţiunea în vigore a stipula un drept de prolimisis. . a



  

  

  

„particular ar putea- să se considere ca injustă. 
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Trebue. însă să ne supunem la asemenea fatalităţi sociale, cărora 
nu numai individul, dar nici sfatul nu le pâte .resista, cu t6te 'teoriile 
sociale imaginabile. „- Ca o 

Severitatea . este. justificată, măcar că eventualmente. într'un cas . 
e 

__ Aşa dar să nu ne cutremurăm, amoliţi: prin influenţa unei morale 
spiritualiste, 1) când ne amintim că la Romani se isbeâ cu pedepsa crimei 
slelliouatuluă acela care, consimţind o ipotecă,'n'a înseiințat pe creditor 
despre. existența unei ipotece anteridre, „precum prescrie leg. 36$1 Dig. 
RIL 70 

„+ Sedet si quis rem alienam mihi pignori dederit sciens prudensque 
vel si quis ali .obligatam mihi - obligavit,.nec mie de hoc certioraveril 
eodem crimine (sc;-stellionatus) plectetur.. ! - DR 

Omenii de rând se pedepsâaii pentru crima stellionatului. cu Opus 
melali și acei din' clasele superidre -cu relegaţiune timporară saii cu ab 
ordine: motio. Condemnatul eră îfam. (W. . Rein, Crimânalrecht der . 
Roemer, p. 337). Iu DI A 

» = Acestă sancţiune penală era la: Romani garanţia creditului public 2). 
[ste de sigur î6rte interesantă. comparaţiunea acestei garanţii, con- 

, 

“sacrată de dreptul Roman,. cu disposiţiunea ce am. reprodus-o-mai sus 
a regulamentului “nostru organic: înslanța competentă va cercela sub. 

- respundere platnică de este amanetul drepl al datornicului. 

- acereri>, 

După ce-am aflat în ce chip aii- asigurat legile vechi pe creditori în 
contra pericolului de a fi privaţi prin. irauda debitorului de o ipotecă - 
anleridră, să cercetăm acum în ce chip aă asigurat legile vechi pe credi-" 
tori în contra îraudei acelora cari ar voi să ipoteceze: un lucru streîn | 
sau' un imobil grevat de servituţi, sati alte jura în re, îără să însciin- 
ţeze. pe. creditor despre existența acestor sarcini, .!.. : a 

„In dreptul roman am -vădut că şi în asemenea cas debitorul stellio- : 
_ nalus nomâne plectelur. 

- serie de .disposiţiuni (art. 5, 7, 8). 
- Sobornicescul hrisov. modificat la 1839 coprinde în astă privință o." 

„=> Regula principală ce-o relevăm din aceste disposiţiuni este ca, «când: 
«după trecerea unui asemenea termen de 6 luni sar ivi cerere de .pro- 

«timis saii ori-ce allă prelenție....."să nu li se ţie în sâmă nisce așa 

Și acestă regulă se aplică numai la vândări, iar nici cum la schim- 
 Duri sati alte alcătuiri (art. 5 în fine leg. cit.). 

- Diferenţa între. acâstă lege şi regimul de transcripţiune. ipotecară, 
! Teare ne guvernă astă-di, este .că cumpărătorul sub legea. vechie își con-- 

servă dreptu! prin publicațiunea actului de cumpărare, astă-di: îxcendu-se 
„conservarea dreptului. prin transcripțiunea actului de cumpărare, și că 

„-. mai departe sub legea -vechie -achisitorii la cele alle alcăluri navei nici 

1) Legile moderne prin favorisarea peste măsură a debitorilor, plantâză putem 
-dice, împrobitatea economică. (Keller, Rona. Civil-proces, $ S3, nota 37), - 
„» 2) Legile romane cu esecuţiunea personală sai addictio şi cu proscriptio bo- 

-oritin se' distingeati, prin prea mare severitate în contra debitorilor,
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un. mijloc de conservare a dreptului<lor, pe când trancripţiunea legii noui 
„e de natură a garanta pe ori-ce achisitor de drepturi imobiliare. . . 

Principiul însă. dominant în legislaţiunea vechie, că numai prin tra- 
dițiune şi usucapiune se. pâie dobândi proprietatea luczurilor, a contra- 
balansat aceste inconveniente. | a 

Intr'adevăr, când cumpărai un imobil de la acela care îl stăpânea, 
aveai 99 de șanse bune că ai cumpărat lucrul de la adevăratul proprietar. 
Tot: aşa era şi în privinţa ipotecelor. E i ă . 
„= Resturnarea principiului, că proprietatea lucrurilor se pâte dobândi 

numai prin tradiţiuni şi usucapiuni, este una din trăsurile cele mai mar- 
cante ale codului noă civil. Proprietatea se transmite prin efectul cos 
simțimântului, dice art. 971 codul civil. “ 

„„ Sub ast-fel de -imprejurări numai un regim .de transcripțiune îpo- 
-- tecară p6te să garanteze interesele_ celor de al treilea. „- 

„Art, 721—728 -proc, civ. reguleză acâstă materie. - Si 
Intâlnim însă şi aci o disposiţiune. care este aşa dicena ră&mășiţa 

fosilă a. Regulamentului Organic, art. 726 proc. civ.: | 
Spre a ordona, dice acest art., inscripţiunea actului de privilegiă 

sai ipotecă, se va face cercetare în registrul de inscripţiuni sa tran- 
scripţiuni, de un judecător comisar asistat. de grelier, spre a se vedea 
„dacă există diferite alle sarcini sati drepluri asupra acelui imobil... 
Menţiune despre aceste cercetări, saii despre .constatarea liniştilei pose- siună, se va face în actul de. inscripţiune a ipotecei saii privilegiului. 

- Ce are a îace: cercetarea liniştilez posesiuni sub o legislaţiune care declară, că prin eiectul- consimţimentului se transmite proprietatea lu- crurilor! E EI ie - 
„„. Ce-e-mai mult, sa promulgat la noi ca legi actuale şi susceptibile de o-aplicațiune simultanee o mulţime de legi franceze, din care, o parte sunt abrogate?! De - A e Deus îidius! Ce spectacol atristant. Eată art, 506, 565, 722 şi urm. proc. civilă, art. 1369 şi 1740 codul civil puşi la un loc, într'o phalaua strinsă, cu destinaţiune a combate de comun acord iraudele, garantând interesele celor de ai treilea!  - ? a Examinând însă lucrurile mai de aprâpe, acești combatanți pentru : ordine şi buna credință ai din contră aspectul recruţilor improvizaţi de faimosul Falstaf 7 , | - Dr A 

„ Intr'adevăr,. art. 506 şi 565 proc. civilă sunt, cel dintâi, din legea geneveză, iar cel d'al doilea, din legea itanceză.- La noi aceste. legi aă aerul de.a fi însochrone, pe când din contră art, genevez, modificând. sistemul legei Îranceze, s'a pus în locul art. 565 cit.] MR | “Dar apol.ce să dicem de acolada art. 565 proc, civilă cu art,.722 Şi urm. proc. civilă ? Art.. 722 proc. civilă e liat din legea franceză din 23 Martie: 1855, care a abrogat art. din proc. îranceză corespundător cu art, nostru 365 cit. (Aubry ot Rau, $. 272, textul şi nota 19). ri. O al legii iranceze din 23 Marti 5 , i în. 1369 şi 1740 codul civilt 9 1588 sia, bilureat în art, | Ce să dicem în fine de nenorocitele elipse legislative în care exce-- leză legiuitorul: nostru ? Art. 4 legea iranceză din. 1855, în care se pre-
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vede o menţiune mărginală pentru hotărârile ce pronunță resoluțiuneo, 
actelor transcrise, s'a lăsat cu totul de o parte. E 

lată ce confusiune este acolo, unde 'ar trebui să fie 'ordinea cea 
“mai periectă şi: consecinţa de idei cea mai neturburată! 

De aici resultă necesitatea de a se face trei lucruri indispensabile: .10 - 
-A se cerceta cari ai iost principiele de cari a îost condus legiuitorul 
nostru în acestă materie ;-2 Sistemul legii o dată descoperit, se inter- : 
pretăm conlorm acestui sistem art. 722 și urm. proc. civilă, și în fine; 30 . 
Să cercetăm prin ce se pot înlocui, în” sistemul legii 'nâstre, disposiţiu- 
nile legei iranceze din 23 Martie 1855, căci s'a lăsat la o parte, 

| | i. 

__Ar putea să. cregă -cine-va- că e 'de prisos să ns mai batem capul 
de a afla care este, în materie de transcripţiune ipotecară, sistemul par- 
ticular al legii n6stre, legea iranceză fiind în astă privinţă unica alina 
-maler a legislaţiunii române, - - NE o 
„Acestă părere este greşită. E o 

- Originalitatea, tristă sai laudabilă, a legiuitorului nostru, e necon- 
testabilă. Dacă, de o parte art. 506 proc. civ. ne împinge să afirmăm, 
că procedura n6stră civilă a consacrat, adoptând numai textul legei gene- 
veze, sistemul sobornicescului chrisov, ne ispitesce de altă parte art. 565 
proc. civ. să jurăm, că maxima: Nemo plus juris în alium transfer, 
quam îpse habet, se aplica într'un chip absolut la tâte mutaţiunile de 
proprietăţi imobiliare!), art. 722 şi urm. cod. proc. civ, îndreptă mai 
apoi atenţiunea n6stră asupra legii iranceze din Martie: 1855, şi. în line 

- art. 726 şi urm. cod: proc. civ. are aparenţa de a pune pe tapet siste- 
anul german, după care : publicitatea drepturilor reale este reclamată 
ca un drepl substanțial. | Aa | 

Constatăm, cu părere de răi, o punere la un loe brutală, fără 
nică o combinaţiune înţelâptă, a acestor diferite sisteme. 

„Este de mare interes să scim, dacă pentru interpretarea art, 722. 
și următorii proc. civ., putem saii nu să recurgem la expunerea de motive 
a proectului de lege și la discuţiunile publice cari aii precedat votarea 
legii îranceze- din 23 Martie 1855. Me E 

Art. 506, 565 şi 726 proc. cod. civ. ne presintă din contră un exemplu 
eclatant a unei legislaţiuni de bascule. Vom putea 6re aila sensul ade- 
vărat al articolelor din cestiune, dacă vom. separa art. 722 şi următorii 
pr. civ. de art. 506, 565 și 726 cit.? Acești-de pe urmă articoli nu dove- 

„dese din contră că legiuitorul 'a ignorat cu desăvârșire saii a voit înadins 
să se separeze de principiile cari transpiraă din discuţiunile -publice înainte 
mergătdre legii îranceze din 23 Martie 18557? . e 

„In tot casul, în presența clementelor sirăine-ce se găsesc în legea 
n6stră, discuţiunile din Parlamentul francez îmi par a îi, pentru inter- 

- pretarea legii române, un element f6rte suspect de interpretare. 
- Am dis că art. 726 pr. civ. ne pune înainte un simular al siste- 

3 

1) Art. 1583 cod, Nap. a legitimat acestă stare de lucruri care “a dispărut în 
momentul când s'a promulgat în Franţa legea de transcripţiune ipotecară. (VedI: din 
conlra art. 1295 cod. civ. român), - . | 

Sani , . , 
7 

po.
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mului german de publicitate a. drepturilor reale. Eată, în puţine cuvinte, 
o schiță a acestui sistem. DS A , N 

“ In Germania, -exceptându-se câte-va legislaţiuni particulare cu sisteme 
„ diferite, numai acela se pole .socoli proprielar care. este întabulat ; - nică între părţi nu se transmite proprietatea prin singurul Consimţiment. 

De. altă parte persâna întabulată, chiar -dacă n'ar îi proprietară legitimă 
” “ransmite cu tâte astea dreptul de proprietate celui de al treilea achisitor 

de bună credinţă. Acţiunile imobiliare, dacă n'ai lost prenotate în Tegis- 
trele publice înaîntea alienaţiunii, sunt Iără efect în contra achisitorilor 
de bună credinţă. Numai în privinţa - acelora cari ar dobânâi drepturi 
asupra imobilului în urma prenolării se aplică regula: Resolulo jure 
dantis resolvitur jus accipientis. . - - A 

lacă un regim de publicitate “complectă! Cine .cumpără de ln o 
pers6nă intabulată are un titlu inatacabil, dacă registrele publice până 
în momentul achisiţiunii erai g6le de ori-ce prenolare de acţiuni imobi- 
liare. In asemenea cas însă veritabilul proprietar e victima formelor rigurâse, 

Dar, în vedere de.a garanta şi pe adversarii proprielari în contra 
unor intabulaţiuni clandestine, s'a instituit în Germania tribunalele izole- 
care, însărcinate a verifica tillurile şi a decide dacă intabulațiunea pote 
avea loc. . 7 o E 

| -D. Troplong contestă aplicabilitatea acestui sistem în Franţa. cÂvan- 
«tagiul acestui drept, dice d-lui, (Transcriplion hajpolhecaire, No. 29), este 

„ «certitudinea. Inconvenieritul săi 'este materialismul. I'ără îndoială, con- 
«tractând cu acela pe .care. registrele îl designeză. ca proprietar, avem «satislacţiunea de a avea în mână proba juris. et de Juri că am dobândit 

N 

- «un drept la umbra a ori-ce contestaţiune. Dar acâstă ” certitudine, la «care putem ajunge şi cu alte sisteme mai puţin absolute și mai simple, 
«acestă certitudine, dic, o dobândim adesea pe sema. justiţiei și tot-dia- “una pe sema îacilităţii şi a promptitudinei atacerilor,. Pentru a face să " «se bucure transacţiunile de acâstă certitudine, trebue să facem Să apese «asupra proprietăţii și asupra creditului un-iormalism, de care ne-ar îi «imposibil să ne ascundem în Franța». i „____- D.' Demolombe, din contră, e de părere, că regimul de complectă publicitate, va deveni maj curend sati mai târdiă, dreplul comun al 
Furopei. : * ÎN a ei Ă «Acestă inscripţiune preventivă a cererei, când donaţiunea are de <obiect - imobilele, este î6rie remarcabilă ; este cel întâi exemplu, în <dreptul nostru, al prenoinţiunilor, cari sunt i6rte usitats în. regimelo «ipotecare ale Germaniei. şi al căror scop este de a face publice tâte «cererile, cari tind la constituţiunea unui drept rea]. - „__“Regime de complectă publicitate, cari compenseză bine tâte com- “plicaţiunile ce trag. după ele, prin siguranța ce resultă din ele şi despre „«care d. Bayle Mouillard, a Scris, că vor trece mai curând sai mai “târzii în dreptul comun al Europei». (Demolombe XX, No. 698). In Germania, cine vrea să fie: intabulat ea proprietar” trebue să producă, titlurile sale de proprielate, în Franţa, din contră se transcrie în registrele publice ca proprietar şi cel întâi ) i ipţi | : co ca Ş udă venit, căci transeripţiunea transmite dobânditorului numai drepturile ce înstrăinătorul are asupra - Proprietății imobilelor (art, 2182 cca, Nap). 

N
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, Ce incertitudine desolantă ! Cumperi de exemplu un imobil de la o 

„_pers6nă care poseda un titlu de achisiţiune transcris. Titlul de achisi- 

_ ţiune al. înstrăinătorului, de asemenea transcris în registrele publice, nică 

prin îorma nici prin. conţinutul 'sâii nu te 'lasă săi bănuesci validitatea. 

Ce îolos !'Este o simulațiune la miiloc. Intervine-o decisiune judiciară 

care constătă neezistența titlului de achisiţiune al instrăinătorului. Fată 

_ căai păţit-o, măcar că ești un achisitor cu bună credinţă, căci ai cumpărat . 
& non doinino şi resoluto jure dantis resolvilur jus accipientis. . 

- Ce decepţiune ! In cine să am încredere, dacă chiar și registrele 

publice să îac asilul involuntar al iraudelor ! 
„-"” Sârta celor de al treilea e într'adevăr deplorabilă, când înstrăină- 
torul e de rea credinţă. Dintr'o transacțiune anteridră, consimţită de 

“dânsul, pâte.resulta-că el.nu.e proprietarul imobilului, măcar că e inta-. 

“bulat ca proprietar. Transacţiunile însă, fiind numai declarative de drep- . 

turi, nu sunt subordonate, în sistemul legii îranceze, formalităţii .trans- 
- cripțiunii. Aşa dar putem dice că în Franţa. suposiţiunea bunei cre- 

înțe jocă.un rol prea mare. . . a a 
Şi nimie nu. contrabalanseză în. Franţa aceste inconveniente, La -- 

Romani era, cel puţin, rechizitul fradițiuniă şi severitatea legilor în 

..- contra debitorilor o contrapondere salutară. = 

| „Lucru curios ! Art. 726 proc. civ. română, ca şi când ar vrea să 

pășâscă pe urmele legislaţiunii germane, prescrie să se facă cercetare 

“în regislrul de îuscripțiună şi transcripțiuni de judecătorul comisar 

asistat de grefier, spre a vedea dacă există diferiie alte sarcini sati 

drepturi asupra acelui imobil, şi, de altă.parte, art. 1803 cod. civ. 

"român, ca şi când ar voi să “împace focul cu ghiaţa, ne dice, repetând 

principiile sistemului îrancez, că transcripțiunea..... transmile dobendi- 

forului drepturile ce înstreinălorul avea ' asupra proprielății îmobi- 

luluă, dar cu privilegiile. şi ipolecele cu care imobilul era - însărcinal. 

Acestă operaţiune e de. natură a ne. desorienta. Ideele iundamen- 

tale ale legii n6stre sunt încă înconjurate de o obscuritate desă. "Mi: 

pare că vom putea desvăli firul conductor al legiuitorului nostru numai 

dacă vom examina în detalii dispoziţiunile legislative concernând. acestă 
materie. e SE E 

__“ Remarcăm de. exemplu, că art. 1818 cod. civ. român este antipodul 

art, 2198 cod. .Nap. Diterinţa este radicală. Art. 1818 cod. civ. român e 

în corelaţiune 'cu “art. 1804 alin. 3. Cumpărătorul unui imobil care voesce 

să 'și purgeze proprietatea trebue să facă credilorilor ipotecari notili- 

" eaţiunea prevădută la art. 1804 cod civ. cit. Pentru acest siirșit conser- 

vatorii ipotecilor (la noi grefierii, art: 1816 cod. civ.) sunt ţinuţi a elibera 

copii de pe inscripţiunile existente sai certificat că nu există nici-o 

„ înscripțiune. Dacă însă conservatorul oile: una din creanţele. înscrise, 

“ “ achisitorul este în imposibilitate de a îndeplini, în privinţa creanţelor 

"omise, formalităţile de purgare. Ac6stă omisiune” va putea causa, fără 

îndoială, o” vătămare ce va trebui s'o suporte sai creditorii suii achisitorul. . . 

„Legea franceză a hotărât în astă privință ca omisiunea să fie în Jolosul 

achisitoruluă, dispensat de a îndeplini nuci iormalităţi. | 

„Legea n6stră, din contra, dispune că imobilul rămâne cu tâte acestea . - 

încărcat cu lole sarcinile înscrise. Aşa dar, în sistemul: legei n6stre, 

|
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„interesul predominant, suprema lex, este interesul credilorului, nu acela 
al achisitorului 1). e - 

Sunt însă de părere, că şi în. sistemul legii “române, art. 834 cod, 
civ., privitor la revocarea donaţiunilor pentru ingratitudine, este unicul 
cus de prenolare. Art. 1503 cod. civ. este regula, art. 834 cit. excepțiunea, 

Din cele ce preced putem conchide că legiuitorul nostru „nu sa 
mărginit a adoptă în privinţa limitării principiului : Nemo plus furis în 

„_alium transferi quam îpse habel, regulele coprinse în legea franceză 
„din 1855, ci a căutat să dea celor de al treilea mai multe garanţii de 
cât se găsesc în legea iranceză. Acestă tendinţă a legei române o dovedesce 
nu numai art. 1818.cod. civ. şi art.-726 pr. civ., dar mai mult încă, e 
de natură a înlătura ori-ce dubii în astă privință faptul, că nu s'a receput 
la noi instituţiunea îpotecelor judiciăre și că sa subordonat şi ipotecile 
Statului, a minorilor și a femeilor măritate, iormalităţii înscripțiunei. 

Intr'un cuvânt, legislaţiunea română a adoptat legea iranceză din 
1855, modificând-o în unele disposiţiuni accesorii, şi -s'a încercat să 
întrecă modelul prin mai multe inovațiuni menite a “garanta mai bine 
“interesele celor de al treilea.  - - | - 

-. Acesta fiind sistemul legii n6stre, trebue să declarăm înainte de tâte 
că art. 565 pr. civ., este născut mort. - 

- Intradevăr, art. 722 și următorii proc,. civ., în care se resumă 
sistemul legii nâstre în materie de transcripţiune ipotecară, ne silește să 
modificăm textul art. 605 cit. în chipul următor: adjudicaţiunea transmite 
adjudicatarului mai multe drepturi de cât avea urmăritul asupra lucrului 
vândut, dacă acei cari ar pretinde vre-un drept de proprietate, usulruct, 
servitute, chirie pe un timp mai lung de trei ani, privilegii, ipotecă sai 
ori-ce alt drept asupra bunurilor urmarite, nu sar fi îngrijit a transcrie 
saii a înscrie dreplurile lor înainlea transcripțiunii adjudicaţiunei ?). 

„e: Se înţelege de sine că şi art, 506 pr. Civ. alin. 3, e absorbit în art. 722 şi următorii cod, proc. civ, | . 
Din art. 723 pr. civ. resultă a contrario că de la data transcrip- 

țiuneă actele constitutive de drepturi reale sunt oposabile celor de al: 
treilea, prin urmare și adjudecatarilor, _ E In Franţa sar supune actele de adjudicaţiune formalităţii transcrip- 
țiunei, chiar dacă n'a existat o lege expresă, căci. adjudecaţiunile fac 
oficiul unui act de pîndare. (Vegi Zroplong, Transcrip. hzpl. No. 100; vedi şi art. 722 Ş 1 pr. civ. rom.). i __ Dacă însă actele de adijudicuţiune, numai când se lranscriă, şi de la data acestei transcripţiuni, sunt oposubile celor de al treilea, e evident * -“că transcripţiunile şi inscripţiunile asterigre sunt 'oposabile adjudecatarului, -Și art, 568 pr. civ. capălă, în sistemul legii n6stre, sub influenţa: art. 722 și următorii proc. civ.. o altă . îisionomie și presintă un înțeles contrarii sensului disposițiunii identice din legea geneveză (art. 627 pr. gen.). Adjudecaţiunile silite, după legea română, nu purgâză de drept iputecele. 

  

1) O cauțiune suficientă 'ar trebui să corespundă responsabiliți! grefierilor. Con- servatori! de ipoteci în Franța mal sunt pasibil! şi de amendă pentru greşelele comise în exerciţiul funcțiuni! lor, i o o . „2) Art, 722 alin. 1 cod. pr, civ. se aplică fără îndoială şi la actele de adju- decaţiune. - Si o în :
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Este deci imposibil a se concilia sublili animo, art. 506 Ş 3 pr. 
„civ. cu art. 723 pr. civ. Antinomia 'mi pare a îi încurabilă și în ase- 

menea cas trebue să adoptăm - decisiunea la care ne-ar conduce conse- 
“cânța' prâncipiilor, dacă ar lipsi legile contradictorii (Arndis, Pandeclen, 
$ 13, în fine), şi ac6stă decisiune în ipotesa n6stră nu pote îi alta de 
cât că actele transcrise și înscrise sunt oposabile adjudecatarilor, îără ca 
titularii acestor drepturi să fie (ţinuţi a se arăta la tribunal înaintea adju- 
decaţiunii, sub pedepsa, în casul contrariii,. de a nu li se ţine semă drep- 
turile lor 1). Interesul dominant, după ideile fundamentale ale legii n6stre 
este, precum am vădut, interesul celor de al treilea, nu interesul achi- 
sitorului. . 

Legea n6stră are un sistem deosebit. 

„Sistemul. german nu se găsesce întipărit în. nici o disposiţiune a 
legii n6stre de transcripţiune ipotecară. Art. 726 pr. civ. rom.nu e nici 
cum înconjurat de curentul de idei al sistemului german. Acestă dispo- 
sițiune are valâre ca material istoric; ea este rămăşiţa Regulamentului 
Organic. Acest art. în fine, aducând un lux de probă, confirmă încă odată 

adevărul, că legiuitorul nostru a voit să perlecţioneze sistemul îrancez, 
garantând mai bine interesele celor de al ireilea. - . 

Acestea dise, îmi pare că ideile fundamentale ale legii n6stre nu 

mai sunt secrete. Putem păşi la interpretarea art. 722 și următorii pr, civ. 

* . 

In procedura civilă, sub rubrica <Despre transcripțiunea actelor 

de strămularea proprietăţii, şi despre înscripțiunea privileglilor și 

ipolecelor, este un articol care se pune, ca un obstacol neînvins, în calea 

interpretului, art.:726 proc. civ. N N i 

Care este sensul “acestei disposiţiuni ? Este de datoria tribunalelor 

să examineze titlurile de proprietate înainte de a ordona transcripțiunea 

actelor menţionate la art. 722 proc. civ.? Se va putea re/usa inscrip- 

ţiunea unei ipoteci dacă, examinându-se titlurile de proprietate, s'ar găsi. 

că debitorul nu este proprietarul imobilului ce voesce a ipoteca ? Ce eiect 

juridic va avea încheerea presidenţială care, având în vedere că titlurile 

“de proprietate sunt în regulă, ordonă să s6 efectueze o inscripţiune 

.-ipotecară ? In asemenea cas va îi 6re silit proprietarul revendicant să atace 

prealabilmente acestă ordonanţă și să obţie retractarea saii relormarea ei ? 

Art, 726 cit. mu cere înlervențiunea tribunalelor la electuarea - 

intabulaţiunilor. | | 

_Cercetarea liniștitei posesiuni şi verificarea titlurilor de proprietate 

se face de către un judecător-comisar asistat de grefier, care sub acest 

raport, mai alta de făcut de cât de a menționa, în actul de intabu- 

1) Acâstă interpretare limit&ză sfera de aplicaţiune a $ 3 art. 500 pr. civ. fără 

a suprima acestă disposiţiune. Afiptele şi publicaţiunile vor coprinde numa! de cât şi 

somațiunea prevădulă acolo, Gar'numai în privinţa drepturilor asupra imobilului consta-. 

tate prin titluri dispensate de formalitatea transcripțiunii, de exemplu în privinţa 

acelor. constatate prin fransacțiuni, este adevărat a se qice că titularii acestor drepturi 

trebue să se arate înaintea adjudecaţiunii la tribunal, spre a'şi arăta pretenţiunile lor, 

sub pedepsa de a nu li se mai ține în semă, - 

+
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laţiune, constatările, liniștitei posesiuni şi titlurile de proprietate ce sar 
“î presentat. . AR i E e > 

Sunt de-părere că, şi in cât se atinge de transcripțiunea “actelor 
menţionate la art. 722 proc. civ., art. 726 proc. civ. este compliinenlul 
art.. 1319 cod. civ. Cercetările și producţiunea titlurilor de. proprietate 
trebue să precedeze atât înscripțiunii privilegiilor şi ipotecelor cât şi 
transcripțiunit actelor translative de proprietate. - . 

„Grefierul însă n'are putere de a “opera de plano o înscripțiune 
„“-dpolecară, măcar că art. 1819 cod. civ. pare ai conferi asemenea atri- 

buţiuni. Intr'adavăr, art. 1782 cod. civ. prescrie din contra: « Preşediulele 
«găsind actul învestit cu t6te.tormele -cerute de lege pentru inscripțiune, 
«va ordona inseripţiunea sas... | 

Curi6să legislaţiune!. Art.:1819 cod. civ. dice că grefierii sub pedepsă 
de r&spundere de daune-interese către părți, nu pct refusa nică întârzia 
iintabulaţiunile, şi privind lucrurile . mai de aprâpe, -citind specialmente 
art. 1782 cod. civ., vedem că grefierul nu este de cât-un bouc emissaire, * 
plătind păcatele altora! - E E ae . 

Cât pentru transcripțiunea aclelor translative de proprielale, ele 
se iac coniorm art. 1819 coq. civ. de către grelier, fără întervențiunea 
președintelui tribunalului.. (Compar, dubry et Rau, Ş: 268). 

Intabulaţunile trebue să se facă după art. 1819 cod. civ. fără întâr- 
diere, iar art. 726 proc. civ. ordonă să “se constate prealabilmente Uniştila 
Dosesiune, investigaţiune care” va retarda necesarmeate inscripţiunile. 

Relevăm, îără nici un comentar, această bagatelă de contradicţiune. 
Gretierul, operând transcripţiunea unui act de mutaţiune de pro- 

prietate (art. 1819 coa. civ.), ori-care ar îi ţinătorul titlurilor de proprietate ce sar îi presintat și chiar de sar fi constatat că înstrăinăltorul w'are liniştită posesiune, nu pâte relusa .transcripţiunea actelor translative de proprietate imobiliară (arg. art. 1819 cod. civ.). A | N'aș hesita a adopta chiar o interpretare mat radicală în sens, că „art. 726 proc. civ. nu.se aplică când e vorba de transcripţiunea actelor de mutaţiune de proprietate, dacă m'aş simţi că, existând în raport cu inserip- țiunile privilegiilor Şi ipotecelor o rațiune pentru îndeplinirea formalităţilor prevedute la art. 726 pr. Civ.,. drâpta judecată ne silesce să conchidem, pe calea unui argument a Jortiori, că şi transcripţiunile actelor translative de proprietate imobiliară trebue să fie precedate de aseinenea investigaţiuni. 
- Menţiunea Ziniştilei posesiună Și a titlurilor de' proprielale ce suit „ Presintat, are de scop“a garanta pe cât se pâte, pe creditorii ipotecari “ȘI pe achisitorii de drepturi reale, dându-li-se mijlâce de a verifica starea „lucrurilor întru chip oficial. Cercetarea liniștitei posesiuni să nu ni se pară că este cu totul contrarie maximei consacrată de codul nostru civil „Că proprietatea bunurilor se dobândesce prin singurul efect: al consim țimentuluă i). a aa 

1) D. Eraclide susține, din contră, că în codul nostru, cu deosebire de cel fran- . ces, se cere şi tradițiunea pentru dobândirea proprietăţii. (t. 1], fil. 12). Acestă: părere se baseză pe art. 644 cod. civ. Dar, dacă prin secat prin cat prin conven- țiunr, fără să fi urmat tradițiine se dobendesce proprietatea bunurilor, nu ne putem _ imagina nici un exemplu, în care, abstracţiune fâcend de. succesiune, legate sai Contențiune, s'ar putea dobândi proprietatea bunurilor prin tradițiune (art. 971 cod. civ,), d. N R 2 . Li 

N
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In adevăr, în materie imobiliară, dreptul de retențiune este oposabil 
nu numai achisitorului. dar și creditorilor ipotecari posteriori (4ubr. get 
Rau, $ 256 bis, text. şi nota 22). Așa dar, dacă simplu posesiune mă 
învestesce cu dreptul: de retenițiune . oposabil celor de al treilea, e evident 
că este “în interesul acestor de pe. urmă ca să se constate liniştita po- 
sesiune. Apoi deosebit de acesta, în cele mai multe casuri, proprietatea 

şi: posesiunea. juridică se găsesc în aceiaşi mână, şi dar constatarea 
liniştitei posesiuni e pentru cei de al treilea un: element fârte preţios de 

- verificare. . 
Cu tâtă constatarea liniştitei posesiuni însă actul transcris . se va 

anihila, dacă sar dovedi în urmă că emană d non domino. _ 
,  Inscripțiunea ipolecelor. şi prâvilegiilor, din contra, se  pâte face 
numai după ordinul: preşedintelui. tribunalului. 

“ Preşedintele pâte să nu încuviințeze inscripţiunea . ipotecară, dacă 
găsesce' că actul nu este învestit cu tote formele cerule de lege pentru 
-ânscripțiune: În sensul invers, președintele trib. nu pâte relusa, o inscrip- 
ţiune ipotecară sub pretext că Sa constatat că. imobilul din cestiune 

-nu-'e proprietatea debitorului săi, că acesta de pe urmă mare liniștită 
posesiune. 

Cei de al treilea cărora, cu tâte acestea, neregularitatea inscripţiunii 
“le-ar îi causat un prejudiţiii ireparabil, trebue să atace, imi pare înainte 
de tâte ordonanța președinţială. În presența art. 1782 cod. civ. nu se. 
pâte opune de plano pe calea principală saii excipiendo nulitatea i inserip- 
„ţiunii neregulare. (Compar. art. 735 proc. civ. alin. Il). a 

Menţiunea titlurilor de proprietate sai a mijl6celor încredinţătâre 
despre liniştita. posesiune e comună transcripţiunii actelor transmisibile 
de proprietate şi iscripțiunii ipotecilor sai privilegiilor. 

: Judecătorul-com:sar, asistat de grefier, va invita pe părţile promitente 
să producă titlurile de proprietate ce vor îi având, sai cei puţin să 
dovedâscă că aii liniştita posesiune. Legiuitorul. a vrut că trezescă, - 
privinţa pericolului evicțiuniă, luarea ' aminte a celor pe cale de a ace 
o achisiţiune sai de a consimţi un împrumut sub condiţinnea unei 
siguranțe ipotecare. Legea, qic, are în vedere pericolul evicțiunii, de 
unde resultă că nu posesiunea anuâlă (compar. art.: 1864. cod. civ,), 

-ci posesiunea. juridică cum animo sibi habendi, va îi obiectul inves- 
tigațiunilor.  ... . : 

Părţile stipulante- sunt însă libere a declara că primesc să se facă . 
„de plano. intabulaţiunea fără verificare de titluri sai posesiune. Grefierul 
“nu pote în asemenea cas refusa sai întârdia. intabulaţiunea (art. 1819 

- cod. civ.); el. vă îace însă menţiune - în registru că nu Sa presintat titluri. - 
de proprietate și că părțile ai stăruit să nu se verifice liniștita posesiune. 
-Cu chipul acesta cei de al treilea cari ar voi să contracteze. cu. titulărul 
actului. intabulat, vor sci ce val6re. are intabulațiunea, | | 

Dacă 'insă părţile stipulante vor arăla îngrijire în privinţa perico- 
- lului evicțiunii,: judecătorul- -comisar e ditor să câră să se producă titluri de 
proprietate, saă, în lipsa acestora, ori-ce alte: acte şi mijlâce încredin- 

„țătore, de: exemplu contracte . de locaţiune, chitanţe de dare îonciară, 

- contracte de vindare de producte, contracte de munci agricole, hotărâră 

emanate de la instanţe administrative sai judecătoresci, etc. .Judecătorul-
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comisar nu va constata 1) liniştita posesiune; el se va mărgini a menţiona 
mijlâcele şi actele încredinţătâre ce sai presintat. Aceste acte și mijloce 
incredinţătâre nu sunt, o repet, de cât elemente de -verilicare 2). . 

După ce am. fixat sensul art. 726 proc. civ., am putea acum urmând 
divisiunei metodice a d-lor Aubry et Rau, să examinăm în ensenble și 
în amănunte, nuanțele cari separă amândouă legislaţiunile, dar cu chipul 
acesta scrierea de îaţă ar lua proporţiuni prea mari, incompatibile cu 
cadrul unui jurnal judiciar. Rugăm dar pe onorabilii lectori să îa în mână 
cursul de drept civil îrancez după methoda lui Zahariae, şi să constate 
împreună cu noi următbrele diferențe : 

AI Despre actele şi hotărârile supuse transoripţiuniă, 

1. Cestiunile acţiunilor resolutoriă ale: contractelor translative de 
proprietate imobiliară, fundate pe lipsa de indeplinire a obligaţiunilor 
impuse achisitorului, az sunț, în sistemul legei fcanceze, supuse tran- 
scripțiunii (Aubry et Rau $. 209, nota 67). . 

Pentru legea n6stră resultă contrariul din art. 1368 cod. civ., după 
care acţiunea vindătorului pentru resoluţiunea vindării este reală. 

| Acţiunile reale insă (în re) echivaleză cu reivendicațiunile. (Keller, 
Rom. câvil proces, $ 87). Apoi acţiunile cari tind a revendica un îmobil 
sunt imobiliare prin obiectul la care se aplică (art. 471 cod. civ.). 

Acestă acţiune, regulat prenotată (art. 1369 cod. civ.) tinde în sis- 
temul legii n6stre, întocmai ca acţiunea în revendicare, imediat la resti- 
imţiunăa. imobilului, ea 'se desbate contradictoramente cu cel de al treilea 
detentor al imobilului, pe când din contră, în dreptul îrancez, asemeneu 
acţiuni resolutorii trebue să se: exercite-în conira celei-l-alle părți 
conițahente. - - 

Cât pentru acţiunile resolutorii, când resoluţiunea se operă de 
drepi 3) şi în ce privesce acțunile în nulitate şi rescisiine, ele sunt în 
amândouă legislaţiunele reale, ele constituese jura în re, ele tind imediat 
la restituţiunea lucrului. Aceste acţiuni operâză ex tunc.: :- 

„Aşa dar cesiunile acestor acţiuni ca și cesiunile acţiunilor în reven- 
dicare, sunt supuse transcripţiunii. a | 

- Nu înţeleg de ce legiuitorul nostru s'a oprit la acţiunea rezolutorie 
a vîndălorului şi n'a subordonat prenotării conservarea tutulor acţiu- 
nelor imobiliare, cari constituesc jura în re. Acţiunile în nulitate, de 
exemplu pentru erre, dol sai violență, unde nici un (2dipus n'ar putea. 
ghici existenţa causelor de nulitate, 'mi pare că, a [ortiori, . ar trebui 

"să fie: supuse .prenotării, a a E o 
II.: După legea nâstră (art..722 proc. civ.) se transcriă dle aclele | 

  

up 1) Dacă s'ar admite contrariul, am trebui să conchidem, ceea-ee este neadmi- 
sibil, că după electuarea intabulațiunil 2 se may pote porni nici o acțiune pose- „sorie, afară numai dacă cel de al treilea ar avea o posesiune anuală, socotindu-se de la data intabulațiunii, A . e , “ „ 2) Cine nu simte cât de uşor se pot dejuca aceste precauţiuni. De lege ferenda înclin pentru sistemul german, (V. legea austriacă SŞ 26, 27, şi 126,: următori. Gesetz 
vom 25 Iuli 1871 îiber die Einfiihruug eines allgemeineu Grundbuchgesetzes). 

3) De exemplu resoluțiunea unel donaţiuni pentru supravenienţă de copiil (art. ' 836 cod, civ.). . - - -
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de înstreinare a proprietăţii imobile sai a drepturilor reale ce se pot 
"ipoteca; în dreptul îrancez, din contra (art. 1) se transeriii numai actele 
între vii... | - 

JI. Contractele de căsălorie. 
Dacă dota se constitue de către un al treilea şi coprinde imobile, 

"actul de constituire a zestrei e un act. translativ de proprietate şi prin 
urmare supus transcripţiunii. . Dacă însă femeia însăşi :şi constitue o - 
zestre, coprindend imobile, nu intervine nici o mutaţiune de proprietate 
și transcripţiunea n'are loc. . 

Contractele de căsătorie, în care sar stipula o comunitate -de 
bunuri, sunt supuse la. transcripţiune numai dacă sar îi stipulat să intre 
în comunitate tot saii purte din .imobilele presinte saii viitâre. 

In presenţa. art.. 1909 cod. civ. şi art, 722 proc. civ., care prescrie 
transcripţiunea . numai a actelor translative de proprietate imobiliară, Sar 
părea mai presus de ori-ce îndoială, că sub regimul dotal, dacă dota 
„consistă numai în 7nâşcătore, contractul de căsătorie nu e supus iran- 
scripţiunii. Ne înșelăm. Art. 708 şi 711 proc. civ. prescriii formalmente 
contrariul. "Mi pare insă că avem a jace cu un coup detele a legiuito- 
rului nostru, căci legea fără îndoială n'a vrut să derâge la principiul: 
Ei fait de meubles possesion vaul titre. 

Art. 708 proc. civilă prescrie transcripţiunea din cuvânt în cutent 
a convenţiunilor matrimoniale. «Nimic însă n'ar îi mai contrarii dorinţei | 
<legitime ce ai părţile de a nu divulga secretele de familie, de cât de 
«a exige transcripţiunea în extenso a actelor de căsătorie». (Zroplong 

No, 125), 
"IV. Hotărârele de adjudecațiune am vEdut că sunt supuse, la trans- 

cripţiune. De asemenea și .hotărârele, constatând existenţa unei conveni 
„țiună verbale. translativă de proprietate imobiliară, 

BI Despre actele si notărârele nesupuse la transeripţiune de şi 
- relative la drept de propietate imobiliară. 

TD Hotărârele, exceptându- se. casurile sus: menţionate, “nu: sunt 
supuse la transcripţiune. Causa acestei dispense este că hotărârele sunt 
declaralive de drepturi şi că legea prescrie numai transcripţiunea actelor 
translative de drepturi “imobiliare. 

Legsa  iranceză (art. 4) prescrie o menţiune marginală a hotărâ- 
relor, pronunţând anularea, rescisiuneu saii resoluţiunea actelor. transcrise... 
Dar lipsa de menţiune nu aduce cu densa ineficacitatea hotărârei faţă 
în faţă cu cei de al treilea 1) Singura sancţiune este o pedâpsă de 100 

„ franci amendă pentru avuatul contra-venient. 
Nu este trebuinţă să mai observ că acâstă disposiţiune penală 

nu este şi nu pste îi o regulă sub-inţelesă a sistemului nostru de tran- 
scripţiune ipotecură.. 

Legiuitorul” nostru, care' fără îndoială a vrut să corâgă sistemul 
irancez, din contră, prin “modificările ce le-a a împrovisat și omisiunile, de 

1) Se înțelege de sine că în privința hotărârilor posteridre transeripţiunit sau, 
inscripțiuni!, titulari! actelor intabulate nu sunt: a se considera « ca ayauis-cause a titu-. 
larilor anteriori.
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“care s'a făcut culpabil, a“ creat un mizlum compositum incalificabil, 
Zic Abdera! NE DR Ia 

* 1. Drepturile reale, resultând din acte şi hotărâri mesupuse la 
lranscripțiune, trebue însă să se valorilice, când e :vorba de o urmărire - 
silită, înaintea adjudecațiunii, sub pedâpsa de a nu se mai ține în 
scmă. (Arg. art. 506 proc. civ.). -.:. 2 Si 

- C) Consecințele lipsei transcripţiunii în casurile unde ea, A 
i „m, veste cerută, . a ! 

1. Se pot” prevală -de lipsa de iranscripţiune : N a) un al doilea 
„“ achisitor şi acei în. îavârea cărora s'a constituit: servituţi - personale și 

* 

ani (art. 724 proc. civ.). - a a 
>_”. „Legea nostră a asimilat contractele de locaţiune, pe un timp mai. 

reale ; b) creditorii ipotecari; şi c) locatarul pe un, timp mâi lung de tri .. 

lung de trei ani 1), cu drepturile reale (TZroplorg, No.:207). . 
E nulă de drept, după art. 514 proc. civ,, orice înstreinare a imo- 

bilului, urmărit, facută de debitor de la cea. dinlâi afişare a urmărirel. . 
In cas.de urmărire silită, cea dinlâ: ofișare opresce prin eă însăși: 

„_ recursul inseripţiunilor: asupra precedentului proprietar. A iz 
I|.. Representanţii unui achizitor, care m'a. transcris actul: săi de”. 

achisiţiune, nu se-“pot prevala, unii în. contra altora, de lipsa de irans- 
"“cripţiune a''titlului autorului. lor comun. Așa dar un. creditor ipotecar | 

posterior nu pote opune unui creditor ipotecar anterior, pentru ca să 
.vie cu dânsul la d;stribuţiune prin contribuţiune, lipsa de transeripțiune 
a titlului autorului lor comun. | E E 

III. Când însă părţile contendente aii aulori deosebiți, nu este de 
- ajuns ca acela care se prevalâză de lipsa de transcripţiune să îi intabulat 

titlul s&ă . propriă ; şi titlul autorului -săi imediat -'saii,. după împre- . 
jurări, și titlurile autorilor depărtaţi, urmeză a îi transcrise. Dar părţile con- - 
tendente, avend acelaş autor, este suficient ca acela care escipe de lipsa 

"de transcripţiune să fi: iranscris titlul săi proprii. . o O 
-- După art. 3 leg. îrinceză cei. de al treilea pot opune lipsa de trans-: 

„. cripţiune numai dacă şi-aăi conservat drepturile lor conforinându-se legii. 
Sare la ochi, că și. în sistemul legii nostre se aplică acele qise aicea 

sub 1 și [], măcar că art. 723 proc. civ." prin tăcerea sa, pare a autorisa 
pe. cei de al treilea să se: prevaleze de lipsa de transcripţiune, chiar dacă 
nu Sar fi conservul drepturile lor, conformându-se legiă. 

D) Despre raporturile sub cari transcripţiunea nu este cerută. Ă 

_ Achizitorul unui imobil nu pote - exercita acţiunea în: revendicare 
sau acţiunea negatorie în contra unui achizitor cu o transcripțiune 
anleridră, care ţine drepturile sale! de la. adezeratul proprietar. Dacă 
din “contra, achizitorul cu transcripțiune anteridră, ţine drepturile sale 

  

NR 1) Legea franceză asimileză contractele de locaţiune, pe un timp. ma! lung de: 
18 ani, cu drepturile reale, căci asemenea contracte conslituese mat mult acte de dis: Posițiuu. Legea română, din contră,. dice în art. 427 proc. civilă, în, contradicere cu art. 724 proc. civ, că contractele de locaţiune pe termen de 5.ană sunt: acte de ad- ministrațiune. DR . Ie
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a non domino, achizitorii posteriori ale căror titluri emană de la veri- 
- -tabilul proprietar, pot exercita în. contra lui acţiunea în revendicare Sail: 

_ acţiunea" negatorie. .. îi DR 
"De altă parte însă nu se pâte invoca usucapiunea de 10 sait 20 

ani de către un achizitor, al. cărui titlu emană de la adeveratul  pro-. 
prielar, dacă nu sa îngrijit a'şi transcrie titlul. săi de proprietate. 

-* Acela, din contra, care cu bună credinţă a dobândit un imobil a non 
“domino, pote să invâce usucapiunea,. chiar fără să fi transcris titlul 

“SE, căci numai, actele care prin ele ânşile pot să transfere proprietatea, 
sunt -supuse -la transcripţiune. 

"Transcripţiunea opresce imediatmente cursul inscripţiunilor, asupra 
precedentului' proprietar, cu deosebire: că, după legea nostră, coeredele 
sai copărtașul la o împărţelă ' conservă privilegiul săi asupra bunurilor 
coprinse în fie-care lot saii asupra-lucrului pus în licitaţiune, prin inscrip- 

: “iune în termen de 60 dile, socotite. de la data actului de împărţelă, saii 
de la' data adiudecaţiunii prin licitaţiune. : 

„Pe cât a stat în puterile mele, am făcut disecaţiunea legii nâstre 
“ de transcripţiune ipotecară. Acâstă lege așa cum este, după părerea mea, 
nu este în stare să consolideze creditul. 

-. ”Ac6stă lege, ca să mă servese de o imagine a lui ZZeine, semănă 
cu îrundele care sar lipi cu ceră pe crengile unui copac. 

Făclia civilisaţiunii: lucesce şi răspândesce o -lumină vie și salutară;. - 

în mâna aceloru însă cari vor sinceramente să creeze prin un lour de 

passe pusse amăgirea.. optică a civilisaţiunii, acâstă făclie distruge totul 

și face cenzţă din sate şi oraşe. (Dreplul 1813). -. 

Nalitate. — Acte de procedură. — Dacă cererea, de anulare a unei proceduri 

_ trebua deosebită. de exerciţiul diferitelor căl de reformare a unei sen- 

„ tinţe. — Art. 1735, 736 şi 111 procedura civilă. — (Cas. s. u. 17 Junie, 1895), 

Dreptul părței de a cere'să se declare un act de procedură nul, e 

N 

independent de exerciţiul diferitelor. căi de relormare ordinară sai extra- | 

ordinară, cari t6te aii de obiect direct o sentinţă: judecătorâscă a. cărei 

"reformare sati anulaţiune se cere, pe când din contră, cererea de anulare . 
7 - . . . . 

de care vorbeşte art. 785 pr. civ. are direct de obiect, nu .0 sentinţă 

judecătorescă, ci un act -de procedură a cărui nulitate se pâte declara, 

în condiţiunile prescrise de acest articol. | 

„2 = Curtea, getiberând: * NE o i 
„_- Asupra mijlocului de casare invocat :: 

si - «Curtea a violat atât art. 735.proc, civ., coprindând în mod expres nulitatea , 

actelor de procedură. făcute cu călcarea formelor, cât și art. 400 procedura civilă: care 

recunâsce dreptul de apărare tutulor părţilor, avend, interes independent de executarea 

materială a hotărâre! şi a făcut peste tâte acestea şi o greşită aplicare a art. 158 pro- 

„cedura civilă», ÎN : . | 
! Vâqând art. 735, 736 şi LLl procedura civilă; E 

“ Considerând că aceste texte de lege dau cel dintâr putere judecătorului d'a de- 

„clara nul ori-ce act de procedură făcut cu călcarea legel, iar cel de al doilea recu- - 

nâsce părţilor interesate dreptul d'a cere ca judecătorul să pronunţe acea nulitate; 

„Că acest drept al'părţilor d'a cere să se declare un act de procedură nul, e in: 

- -Qependent de exerciţiul diferitelor căl'de reformare ordinare Sai extra-ordinare, precum - 

opoziţiunea, apelul, revizuirea, recursul în casaţiune, : care tâte:aă “de obiect direct o -.. 

“sentință judecătorescă a cărel: reformare 'saii anulare se cere, pe când din contra, 

- 7 
e 

w



— cu No. 46; 

"unui act alegat ca nul, a r&ă interpretat şi violat art. 735 combinat cu art, il1 proc, 
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cererea de anulare de care vorbesce art, 135 din procedura civilă; are direct de obiect, 

nu o sentinţă judecătorâscă, ci un act de procedură a cărel nulitate se pole declara 

în condiţiunile prescrise de art. 735; „ - - 

- Că între aceste condițiuni fiind şi împrejurarea, când actul causâză : părțel o 

văl&mare pe care nu o pâte repara de cât anulându-se actul, resultă că atunci când 

vătămarea decurge din pronunţarea unei sentințe date. în urmă şi în temeiul unu: act 

de procedură declarat nul, declaraţiunea nulităţii acelui act atrage ca consecuență şi 

anularea sentinței ; : i | - 

_ Considerând că dreptul d'a cere anularea unui aci de procedură nu se pâte 

exercita prealabil de cât înaintea însăşi instanțe! de la care emană actul nul, după 

cum aceasta resultă din art. 11. din procedură, după care causele de nulitate a cila- 

țiunilor şi. actelor de procedură se propun înaintea instanțelor chiar, chemate a se 

pronunţa asupra afacere! principale ; 
Că aceste cereri d'a se declara nule citaţiunile sai actele de procedură consti- 

tuesc virtualmente nisce adevărate contestaţiuni care tind a denega orl-ce valdre juridică 

sentințelor pronunţate în urma unor citaţiuni saii acte nule şi pentru admisibilitatea 

cărora nu € nevoc de o prealabilă cerere de executare a sentinţei, căci în asemenea 

-cas nu e vorba de o opunere la execulare, ci de declararea că sentința a lost dată 
în temeiul uner-citaţiuni nule şi prin urmare nulă şi dinsa; . 

_- Gonsiderând în speciă,:că C. Gr. Caracaş, vădendu-şi repinsă de prima instanță 
0 cerere în revendicare îndreptată” contra lu! B. Mihalopul, autorul intimatului, adi 
în casaţiune preotul Nic. Ioachimescu, a, făcut apel'la Curtea din Galaţi, care prin 
„decisiunea No. 133 din 1890. a respins acel apel în lipsa apelantului ca nesusţinut, 
că contra aceste! deciziuni Caracaș făcând opoziţiune, Curtea din Galaţi "I-a respins 
opozițiunea iarăşi ca nesusţinulă prin decisiunea No. 46 din 1891; că contra acestei: 
ultimi decisiuni, Caracaş a făcut, sub formă de contestaţiune, cerere d'a se înlătura în 

- privinţa sa efectele: ultimei. decisiuni No. 46 din 1891, alegând nulitatea citaţiunei prin 
care a fost'chemat înaintea Curţei din Galaţi în diua pronunțărel acestei deciziuni 

„Că asupra acestel cereri statuând Curtea'din Iaşi ca Curte de trimitere, prin - 
decisiunea atacată prin.presentul recurs, respinge cererea lul Caracaş, pe moliv că 
cererea acestuia nu pâte fi privită ca o cerere de contestaţiune, de 6re-ce decisiunea - 
ale cărel efecte Caracaş tinde-a le înlătura, nu a fost pusă pe cale de executare; 

Considerând că statuând ast-fel, Curtea din laşi prin decisiunea atacată prin 
acest al doilea recurs, nesocotind natura, cerere! formulată de Caracaş, care nu eo 
cerere de contestaţiune la. executare, ci o cerere de a se declara nul un act de pro- 
cedură şi a înlătura ast-fel efectele une! decisiuni pronunţate în urmă şi pe temeiul 

s civilă, 
Pentru aceste motive, caseză. 

„Hotărârea de mai sus,.dată de Inalta Curte în secţiuni-unite la-17 - 
Iunie a. c., pârtă. asupra ipotesei următâre: O hotărâre de respingere a 
unei oposiţiuni la o hotărâre dată în lipsă devine definitivă și nerevo- 
cabilă prin nelacere de recurs în termenul legal. Oponentul se împoitri- 
vesce totuși şi cere 'să se declare nulă citaţiuneă premergătâre hotărârei 
de respingere a -oposiţiunii și să se înlăture prin urmare și electele acelei 

” hotărâri dată în urmă și pe temeiul citaţiunii nule. . 
__Inv6că oponentul, în sprijinul cererei sale, că după Bellol, există o 

văt&mare nereparabilă in înțelesul art. 745 procedura geneveză (Cf. art. 
735 român), când o hotărâre s'a încunosciințat părței în alt loc de. 
cât lu domiciliul ei și din acâstă cauză partea a lăsat să trecă ter- 
menele de recurs. Bellot învaţă în adevăr că, în asemenea cas, încuno-- 
sciinţarea -(la signitication) se anulâză, de re-ce a causat o vătămare 
care nu se pote repara de cât anulându-se actul. (comp. Chauvau- Carr, 
proc. civ., II, pag. 228, $ 739 bis, in fine). -. 

Mare însă e deusebirea între anularea încunosciințărei unei hotărâri, .
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„care are drept etect de a redeschide numai căile de recurs în contra 
" hotărârei de care e vorba, iar nu de a înlătura însăși hotărârea, şi anu- 

larea unei cilațiună, în urma și pe temeiul căreia sa dat o hotărâre, 
care are drept resulilat de a înlălura însăşi efeclele hotărârei de care: 
e vorba. Calea nulităţii în casul de pe urmă ar fi o cale de recurs în 
contra hotărârei chiar, . , - | 

O cale de recurs însă nu .pâte să existe fără un anume text de 
lege. Legea n6stră cun6sce numai următârele căi de recurs: oposiţiunea, 
apelul, revisuirea, recursul în casaţiune. Reese din însuși textul art. 735 
procedura. civilă că calea nulităţii consfinţită prin acest articol e deschisă 
numai în contra actelor de procedură (0 citaţiune, o încunosciințare de 
hotărâre, o cercetare în aţa locului), iar nici cum în contra hotărârilor, 
cari sunt acte de șurisdicțiune. . 
_„ Bîn-adever, vădit lueru că, dacă o hotărâre. remasă definilivă 
presupune talabilă o procedură nulă, nu se mai pole [ace.să se pro- . 
nunțe nulitatea procedurei de care-e vorba (vedi Chauvau- Carră, Pro- 
“cedure civile, t. II, pag. 220,'nota 2). Cuvâatul e simplu. Judecătorul, 
înainte de a da.o hotărâre în lipsă, dator e să cerceteze din oticiii vali- 

- ditatea citaţiunei (art. 152 procedura civilă); deci, dând o hotărâre în 
lipsă, hotărasce implicit că citaţiunea nu e nulă. - 

Trebue totuşi să deosebim nulitatea de neregularilate de nulitatea” 
de neezistenţă. Dacă citaţiunea s'a încunosciinţat oponentului deja mort, 
saii dacă oponentul a îost citat într'un loc unde nu-și are nici domiciliul 
nici reşedinţa, saii dacă citaţiunea e aşa de monstru6să că nu se pste 
vedea dintr'ânsa de ce e vorba, sare în ochi că în aceste casuri avem 
a face cu o nulitate de neexistență. Este ca și când oponentul n'ar îi 
îost citat de loc. O hotărâre însă e nulă şi neexistentă faţă cu pers6na 
care a îost judecată, fără să fie citată. | , 

__ Oponentul (sait moştenitorii săi) pâte să urmărâscă atunci instanţa 
de oposiţiune ca şi când nu ar fi intervenit o hotărâre de respingere a 

- oposiţiunii, hotărâre neexistentă îaţă.cu dânsul, de 6re-ce n'a îost citat. 

Nu e nevoe pentru acest slirşit ca oponentul să aștepte mai întâi execu- 

tarea hotărârei și să facă opunere la executare. O hotărâre în declarare 

de neexistenţă se pâte în adevăr pronunţa pe cale incidentală, urmărindu-se 
instanţa înainte, ca şi când nu ar îi intervenit hotărârea nulă și neexistentă, 

În acest înţeles şi cu acestă mărginire aprobăm în totul teoria 

consfinţită prin hotărârea de.mai sus, care slirşesce dicend: «Considerând 
că, statuând ast-lel, Curtea din Iaşi, prin decisiunea atacată prin acest 

- al douilea recurs, nesocotind natura cererei îormulată de Caracaş, -care 
nu e o cerere de contestațiune la eseculare, ci o cerere de a se declara 
nul un act de procedură, și a înlătura ast-fel efectele unei decisiună pro- 

“ nunţată în urmă și pe temeiul unui act alegat ca nul, a r&ii interpretat 
și violat art. 735 combinat.cu art. 111 procedura civilă». 

Vedem în același timp, prin acest considerant, că - Inalta Curte 
vorbasce de un act alegat ca nul, nu cercetză adică dacă, în specie, 
„există o nulitate de neregularitate sai o nulitate de neexistenţă, de 6re-ce 
cestiunea 'acâsta nu să desbătut dinaintea instanţei de fond. In acâstă 
privință dar aduc sub judice lis est. Curtea de trimitere. va avea să 
judece cestiunea litigi6să. o 

AL. Degră, vol. H. ” ' ' 18 

-+



74 ALEXANDRU DEGRE 

-. Oponentul, în casul nostru, o:spunem în. treacăt, se plânge că a - 

fost citat la reşedinţă și nu la domiciliii, cum prescrie art. 74 procedura 
civilă. Citaţiunea la reședință a unei persâne, al cărei domiciliii e cunoscut, 

- nasce ea o nulitate de neexistenţă, saii o simplă nulitate de neregularitate? 

Citaţiunea la reşedinţă fiind anume prevădută de art. 75, No. 6 procedura 
civilă, şi fiind une-ori mai închezășuitore chiar de cât citaţiunea la domi- 
cilii (veqi Demolombe, Cours de Code Napoleon, 1, No. 348), să dicem 
totuşi că e un zero-juridic, dacă-nu intră anume în termenii art. 75, 
No. 6, procedura civilă ? Ă | 
"Dacă da, urmeză neapărat că însăşi hotărârea dată. în urmă şi pe 
temeiul unei asemenea citaţiuni piere şi se spulberă ca neavând nici o 

"fiinţă legală. Nu trebue totuşi:să coniundăm specia acesta cu casul când 
se cere rectiiicarea unei eroră materiale cuprinsă într'o hotărâre defini-: 
tivă, în contra căreia nu mai există nici o cale de recurs. Erdrea ma- 
terială se 'repară pe cale de înterprelare a hotărâre (vedi Chauvau- 
Carre, Supplement, p. 174—175, quest. 605). 

__Ne-ar duce de bună s6mă la urmările cele mai resturnătâre de 
dreptate şi bună orânduială teoria 'propovăduitâre că ar fi. reeşind din 
admiterea rectificărei hotărârilor pentru erori materiale că căile de recurs 
în contra hotărârilor nu sunt limitativ enumărate de lege,. că. electele 

" lucrului judecat, nerevocabile direct și pe iaţă, se pot înlătura indirect 
şi pieziş, că nulitatea actelor de procedură, acoperibilă prin tăcerea păr- 
ilor (art. 111 proc. civ.), se pâte invoca și în contra lucrului judecat. 

Iată „că, după multe învăluiri de procedură, am dobândit în siirșit 
o hotărâre având. putere de lucru judecat ! Totuși, după teoria de mai - 
sus, protivnicul mei "mi-ar .putea-o escamota, dovedind că citaţiunea pre- 
mergătâre hotărârei era neregulată, că de exemplu a fost lăsată unei 
rude, cu care era în contrarietate de interese, saii „unui vecin, fără să 
existe vecinătate, locuinţă presupusului vecin fiind prea depărtată, sai, 
“contrar legei, servitorilor vecinului, etc. Mă 

“Teoria acesta Dumnedeule ! ar face din autoritatea lucrului judecat 
“o adevărată glumă, ar deschide uşa bunului plac, nesiguranţei dreptului, 
chaosului. Nimeni deci nu o consiințesce. Autorii învaţă dimpotrivă că 

" nulitatea actelor de procedură nu se mai pâte pune înainte după ce a 
intervenit 0 hotărâre având putere de lucru judecat (vedi Chavau-Carre, 
opul citat, -t. ÎI, pag. 220, nota 2). Nu deosibesc însă autorii cu destulă 

-grijă nulităţile de neregularitate de nulităţile de neexistenţă. - a 
Deosibirea acâsta totuși, de şi subtilă, e fără îndoială neapărată şi 

neînlăturabilă, căci ne înlesnesce singură orientarea în. materia n6stră și 
se îniățișeză prin urmare ca o necesitate dialectică.. Sciinţa dreptului e 
prin esenţa ei o sciinţă subtilă şi deci mult înrudită (bine-inţeles numai 
în ceea-ce privesce metoda adoptată) cu matematica superi6ră. Ce pote 
să fie mai subtil de cât sycolela integrală şi diferențială şi totuși câte 
descoperiri minunate se datorese. acestei subtilități ! (Dreptul, 1893). 
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- Despre conflictul legilor vechi de procedură civilă, 
"de organizare judecătorescă, şi a, - celor .nuoi (art. 742 

m proc, civilă). 

" Drepturile acordate prin o lege abrogată. se sting. la: promulgarea 
unei legi nuoi, interesul privat trebuind să cedeze interesului public. Par- 
ticularul se închină de bună voe dinaintea Statului, adică dinaintea inte- 
resului public, caci şi Statul respectă drepturile suverane, sfinte, nepe- 
ritâre ale individului. Suveranitatea Statului are o margine, precum are. 

“un hotar şi autonomia individuală.  ..-.. A „ 
O lege dar nouă nu trebue să atingă: drepturile private anterior 

„= dobândite, adică drepturile cari saii'realizat sub legea cea abrogată, s'aii 
„=. înrădăcinat în vechiul tărâm legal, saă concretisat in vechia atmosteră 

„legală. O experienţă seculară dovedesce că . drepturile -câştigate 'rămân 
în cele mai mulle cazuri neatinse de îluctuaţiunile timpului, drepturile! 

„„concrete, dar zădărnicite prin o lege posteriră, numărând printre excepţiuni.. . 
„+ Nu există dar: două regule, una că legile privitâre- la. existența 

__. drepturilor ati putere retroactivă, şi alta că legile privitâre .la dobândirea , 
„drepturilor nu.ai efeet “retroactiv. Ori-ce criterii, cu ajutorul căruia s'ar 
„putea deosebi care lege aparţine primei, care secundei categorii, lipsind 1), 
___trebue neapărat să părăsim o clasiticare despoiată de ori-ce bază precisă. 

"” Singurul criterii positiv de care ne putem .conduce în acâstă 'materie 
„veste că legile având putere .retroactivă trec.pururea, în tâte locurile şi 
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în t6te timpurile, drept -anomalii, neevitabile adesea, dar rare, excepţio- 
nale, răi vădute.. ia “, | 

Neretroactivitatea legilor dar, îacă principiul, unicul principii în 
" acâstă materie,. principii de la care nu există de cât o singură eacep-: 
-țiune, anume relroactivilatea expres sai implicii decrelată de lege.. : 

» > Aşa. se concepe lucrul şi de dreptul clasic. L. 7 Codice, De leg. 1. 14 
” coprinde: «Leges et constitutiones juturis certum est dare iormam negotiis 

non ad îacta praeterita revocari, nisi nominalim etiam de praelerilo * 
tempore adhuc pendentibus negoliis caulum est». Principiul neretroac- . 
tivităţei nu legă, precum vedem, pe legiuitor 2), care pâte să tacă neîm-- 

„” piedieat- o lege retroactivă. 

1) Insuşi Savigny, care a inventat teoria dublei fepule, adică a regulei de retroac- 
tivitate a legilor 'atingătâre de existența drepturilor şi a regulei de nerectroactivitate a. 
legilor âtingătore de dobândirea drepturilor, recunâsce că, «limita care separă cele 

” + „două feluri de JegI e adesea vagă, pulendu-se nasce îndoeli asupra cestiunel de a se | 
sci cărei. categorii aparţine cutare -saă cutare lege, îndoeli ce nu se pot înlătura de 

„= cât prin un studiii -atentiv al sensului şi-al nfențiunel legels. (System des RO- - 
"sanischeu -Rechtes, VII, $ 384). , N | , 

ii 2) Principiul neretroactivităţii este el un principiă constituțioizal, care. 16gă pe 
legiuitor, în. acest înţeles că. dânsul nu pote să impieleze asupra proprietăţii (art. 19 

“Cornstituţiunea română, conform art. Il Constituţiunea belgiană)? U lege nous, dice - 
Laurent (1, No. 147)), pote să regulamenteze cu putere retroactică asul proprietății, 

„fără ca să se potă dice că ea violeză art. 11 al Constituţiunel, dar-o lege nouă nu 
pâte atinge drepturi de proprietate anterior dobânâite. D. G. Carti, jurisconsult svi- 
ţeran, susţine într'o scriere coronată de asociaţiunea de juriști svițerani (1886), în contra 
lui Laurent, că garanția constituțională a proprietății ocrotesce drepturile dobândite: 

- de proprietate numai în contra împietărilor administrațiunii, iar nu şi în contra 
" „impietărilor legiuitorului, - .
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A Neretroactivitatea,. o repetăm, este regula, retroactivitatea excep- 

“ iunea. Nici legile politice 1); nu cârmuesc trecutul, dacă nu reese con- 

trariul din textul saii din interpretarea legii. Legile asupra căsătoriei, 

minorităţei, puterei părintesci, tutelei, interdicţiunei, este adevărat, cârmuese 

trecutul, dânsele așezând familia pe o bază; mai morală şi “intenţiunea 

legiuitorului. fiind de a le aplica şi trecutului; dar legile politice, cari se 

nasc adesea, mai ules în statele din Europa orientală, din -pasiuni j6se 

“nu se cade să întindă efectele lor asupra trecutului. a 
„5 Taitorii lui: Zacharia, Demolombe şi alţi autori admit totuși dou& 

_regule, una, că legile privitâre la interesul public, la binele public (pre- 

cum legile-politice, legile de organizare judecătorâscă, de procedură civilă, - 

etc.) ai putere retroactivă, cea-laltă că legile privitore la dobândirea 
dreplurilor nu ai eiecţ retroactiv. Nu se pâte qice, observă Demolombe, 

“că particularii ati avut anume în vedere jurisdicțiunea şi competența 

tribunalelor şi formalitățile de procedură şi de execuțiune așa cum ele 

“erai regulate prin legile în vig6re în momentul când drepturile lor aă - 

- luat nascere 2). Dar dacă s'a început o procedură probatorie sub legea 

: cea vechiă, întrebăm nu. se atinge:6re un drept dobândit, dacă se cere. 
“să se încâpă instrucţiunea da capo după iormele deosebite prescrise de 
o lege nou&? Dacă apoi o aiacere s'a introdus regulat și conform cu 
“legea cea vechiă dinaintea unui tribunal, nu se -lovesce dre într'un drept 

„dobândit, dacă se atribue legii nuoi, care ia tribunalului competenţa de 
a judeca acea afacere, efect retroactiv ? Autorii de mai sus recunosc că 

„în ceasurile acestea legea nu dispune de cât pentru viitor, nu are 
putere retroactivă, - 

| Dar casurile de îelul acesta sunt tocmai cele 7naă mumerose și cele 
_- maă însemnate dintre t6te, cu cari are a se ocupa o. lege de organisare 

" “ judecătorescă sai o lege de procedură civilă. Principiul dar este și pe 
acest domenii al dreptului că legile nu lucrâză asupra trecutului, principii 

„la care-o lege nouă nu dergă de cât în cusuri forte rare. A. Renaud5): * 
- „uplică darcu drept cuvânt principiul neretroactivităţei și legei de pro- 
” _cedură civilă. “Legile de procedură ale dileritelor state se coniormeză 

1) Laurent, care . susține contrariul (Drost civil francais, |. No. 157 urm), e 
recusabil, căci pe dânsul îl orbesce şi în acestă materie ura neîmpăcată în contra cle- 
ruluI ultramontan. El dice, vorbind de fortuna ce a provocat'o o. lege retroactivă în 
tabăra clericală : cles journaux catholiques ont 6t€ jusqu'ă traiter les chambres. et le 
roi de voleurs» (op. et loc, cit, No. 159). Legile curat politice, acele adică cari regu- 

„1€ză condiţiunile ce trebuese îndeplinite ca să ne pulem bucura de drepturi politice, ca 
să putem îmbrăca o funcţiune publică, aii fără îndoială efect retroactiv, dânsele -refe- 
“rindu-se mat mult la datorii de cât la drepturi cetăţenesci; legile politice din contră, 
„car! lovesc în acelaşi timp în drepturi private, nu trebue să cârmuâscă trecutul. Dacă 
dar o lege scutesce de-contribuţiunea fonciară în curs de mal muljt ani casele cele | 
noul, şi dacă cine-va, incredându-se în acestă lege, zidesce o casă nouă, o lege nouă 
nu trebue să atingă dreptul săi dobândit. Să nu se dică că in exemplul nostru se 
„găsesce în conflict o.lege nouă cu un simplu ateres privat realisat sub legea veche, 

" Dreptul privat este el dre alt-ceva de cât un interes privat ocrotit delege? V. şi Carlin. 
-0p. cit. Erosterung von art. 8, Alsatz 3, des schmveizerischen . Obligationenrechtes 
Ş 19, pe, 20 urm. - . - , aa 

2) Demolombe, Cours de Code Napoleon, IL, No. 59. i şi 
Cours de droit civil francais, 1, $ 30, e, GL urm; „Ned i dubry at Bau, 

3) A, Renaud, Civilprocessreclii, Ş 8, .text şi nota 1.
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„acestei teorii, Art. 1041 al codului de procedură civilă franceză hotărăsce : 

«Le present Code sera ex6cute ă dater du premier. janvier 1807 : en 
consequence, tous proces qui seront intentes depuis celte €poque seront: 
instruits conformâment ă ses dispositions». Tot aşa se dice şi în. art. 8 

“al legei geneveze asupra aducerei la îndeplinire a procedurei civile, din 
_22 Decembre 1820, că o procedură probatorie începută sub legea cea 
vechiă, trebue să' se continue şi să se execute după codul abrogat. Apli-.! - 
când același principii, vom dice că reînceperea unei instanțe începute 
sub legea abrogată trebue să se facă după lormele prescrise de legea 

Ori-cum ar îi, art. 742'al codului nostru de procedură civilă derâgă 
- expres -şi îormal la principiul neretroactivităţei, căci el statuză : «T6te 
„procesele şi actele jueecătoresci, câte 'se vor afla pendenle la Curți şi + 
tribunale în momentul aplicărei acestei legi, se vor regula şi judeca după 
formele prescrise de acestă procedură». * E 

Deci legea cea nouă se aplică după acest articol şi procedurei pro- 
batoriă începută sub legea abrogată: Reinceperea mai apoi a unei instanțe 
începută sub legea abrogată se regulâză după art. 256 al proc. civile în 
vigâre şi nu după codul abrogat. Unii, induşi în erore de teoria care 
dice că o lege de organisare judecătorească, o lege de procedură, ete, ai 
în principiă etect retroactiv, şi ne ţinând s&mă de excepţiunile la acest | 
principii ce se admit de toţi autorii, întind retroactivitatea decretată de - . 
art, 742 citat şi la alte casuri, aceea ce este o eresie ce trebue din.tâte 
puterile combătută. - | “ | 
Art, 742 proe.. civilă se aplică ei termenelor de recurs, adică îer- 

menelor de oposiţiune, de apel, de revisuire, de recurs în casaţie? 
Evident că nu. Decăderea recursurilor aparţine, dânsa .având mare ase- 
mănare- cu prescripţiunea, dreptului civil şi nu procedurei civile. Or, 
după dreptul civil, ivindu-se un conflict între o lege vechiă . şi o lege. 
nouă, urmeză a se aplica legea în vigore în momentul când: s'a născut 

“dreptul. Dreptul de recurs se nasce în momentul pronunțărel hotărdrei, 
nu în momentul notificărei hotărârei sai în momentul îacerei recursului. 
Notificareă hotărârei în adevăr are de scop de a pregăti execuțiunea, 

(arg. art. 387 proc. civilă): deci ea e streină recursului. Drept aceeu se 

“pâte recurge în contra unei hotărâri, de şi dânsa nu este: încă noti--. 
ficată. Notificarea hotărârei face să curgă termenul de recurs,. nu în 
contra părţei care a cerut?o, ci: în contra părței adverse2). | 

Termenele dar de recurs se regulză după legea în vigore în. 
momentul când se pronunţă hotărârea ce se atacă cu recurs, fără privire 
la momentul notificărei hotărirel saii a facerei recursului. Art. 5 al legei 
geneveze de mai sus hotărăsce în ' consecuenţă : «Les dispositions du 
"Code de procedure abrogă, quant aux qualites, ă lexpedition, ă l'oppo-. 

  

1) Veqi Aubry et Rau, op.cit, I, Ş 30, nota 18, Nu se cuprind bine înțeles în 
<lasa proceselor anterior intentate, în înțelesul art. 1041 al codului de procedură civilă 
franceză, apelurile interjectate după promulgarea legel nou! (apelul e o. novă instanţă : “ 

ce se începe), urmăririte cari s'ai denunţat datornicului urmărit după promulgarea. 
legei noul, şi procedura de ordine deschisă sub legea nouă, Veqi Chaauvaut- Carre, 
Procedure civile, VI, Quest. 3432, pag. 1156. . Ş DI ae 

2) Veqi Chauvau-Carrd, op. cit, ll, Quest. 1553, pag. 593. |
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sition, ă Pappel, ou ă. toute autre voie de recours,. seront „observees. ă 
Pegard de. tous les jugements rendus anterieurement au l-er jan- 
vier 1821>* i i N | 

. -Retroactivitatea pronunțată. de art. 742 proc. civ. se aplică ea regu-. - 
lelor .de_competență stabilite de procedura civilă îni vigâre ? Răspundem 

"că: nu; cestiunile de competenţă și de jurisdicţiune intră, în adevăr, din 
„punctul de vedere al metodologiei - dreptului, în cadrul legei de organi- 
sare, judecătorescă şi nu în acela al procedurei civile. Reamintim, deo-. 
sebit- de acâsta, că legea de pr. civ. şi acea de organisare judecătorescă, 
ca legile în general, nu pot dispune de cât pentru viitor, nu ati putere 
retroactivă. Inşişi autorii, cari atribuese organisărei judecătoresci în prin- 

„cipiti chiar 'efect retroactiv, recunosc că judecătorul, dinaintea căruia se 
„_ găsesce pendentă o afacere. contorm cu legea abrogată, rămâne competent 

a o judeca atunci chiar când o lege nouă, care de altminteri nu ar 
suprima instituţiunea judiciară căreia, dânsul aparţine, i-ar îi luat com- . 
petenţa de a o-judecal).. . . E a e 

„Avt.. 742 proc. civ, este absolut străin cestiunei de competență. A 
dice: că, procesele pendente la punerea: în aplicare-a legii noui se reguleză 
şi se judecă după formele prescrise de noua lege, nu este câtuși. de puţin 

„tot una cu a dice că regulele cele- noui de competenţă se aplică şi proce- 
-selor pendente anterior. legei noui. Forma de a proceda şi competența 
„sunt două lucruri esenţial deosebite. Reese apoi din art. 739 şi. 749-proc.. : 

civ., cari reguleză anume două casuri deosebite: de competență, că com- 
petenţa în general era departe de gândul legiuitorului nostru. | 

| “Art, 742 se ocupă numai cu snstrucțiunea proceselor pendente în 
-- momentul aplicărei procedurei civile în vigâre. Dânsul are în vedere 
„regulele: lilisordinatorie, cărora le atribue efect retroactiv, în oposiţiune 
„cu regulele Litisdecisorie (dovada iondului dreptului), cari sunt cârmuite 
- de principiul : tempus regit actuni, de principiul adică că probele sunt 
contimporane actului. În privința “competenţei şi a jursidicţiunii ne lip-' - 
sesce absolut o lege transitorie generală. Incumbă dar doctrinei să uinple 

„golul. Și cestiunea nu oferă nici o dificultate, fiind admis de toţi autorii 
că un, judecător competent a judeca o afacere după legea abrogată, rămâne 
competent a o: judeca și sub legea cea nouă, de şi acâsta de pe urmă 

„îi restringe atribuţiunile. Ubi acceplum est semel judicium, îbi et finem 
accipere debel. -. | - a i 
„Acţiunea posesorie era, după vechea nâstră legiuire, de competența 

„ tribunalului, unde, din: contră, legea cea houă o atribue judecălorului 
de plasă. Tribunalul dinaintea căruia s'a -purtat o. acţiune posssorie sub. 

„legea abrogată,. rămâne competent a: o judeca şi. sub legea: cea nouă, de 
„şi acesta de pe urmă îi răpesce acâstă competenţă, o lege nouă nepu- 
t6nd dispune de. cât-pentru viitor 2). Datoriile resultând din bilete la ordin : 
erai mai înainte de competența “tribunalului civil ; legea . comercială 

„actuală însă le trimite în judecata tribunalului comercial. Tribunalul civil. 
dinaintea căruia s'a introdus sub vechea lege o asemenea afacere cam- 

x 

  

1) Aubry et Rau, op. cit., $ 30, text și nota 15. .- | 
„__2) Vezi în sens opus Săndulescu-Nănovenu, Procedura civilă, a doua 'ediţiune: _ pagina 1439 : . a a Sic ie : xdaiaiinicii Lina
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bială, rămâne competent a o judeca şi sub » legea nouă, de şi dansa î îă tăgă- 
duesce acâstă competenţă. 

Dar, dacă este adevărat că o lege, care reguleză competenţa şi juris- 
dicţiunea tribunalelor, nu se -aplică proceselor deja pendente, sare“ la 
ochi că o lege, care suprimă o jurisdicțiune, lovesce prin îorţa lueru- 
rilor şi procesele pendente.. Însuşi faptul desființărei jurisdicţiunei tradă 
intențiunea neindoelnică ce o are legiuitorul de a da legii eiect retroactiv, 
In Dobrogea, procesele se judecaii până: la 18 Martie 1880 cu asistenţă 
de judecători aleşi. Legea din 18 Martie 1880 menţine prin o disposi- 
ţiune. transitorie (art. 60) acestă stare de lucruri. Uu decret însă admi- 
nistrativ din 1881 suprimă jurisdicţiunea judecătorilor: aleşi. O lege apoi 
din 1886 pronunţă formal. desiințarea judecătorilor aleşi. Legea acesta 
se, aplică fără îndoială şi proceselor pendente anterior, dânsa nereștrângend 
numai atribuţiunile judecătorilor aleși, ci suprimându-i. Dânsa dar con- 
stinţesco implicit starea. de lucruri . creată prin decretul administrativ 

in 1881. 
Incolo -'şi reia imperiul să săi: principiul” neretroactivităţii, Judecătorul 

dar, dinaintea căruia s'a pornit. un proces pe care el mai înainte nu-l 
"putea judeca de cât cu drept de apel, nu-l pote judeca de cât tot cu 

drept de apel şi: sub legea cea nouă, de şi acesta după urmă i. dă 
puterea să judece în ultimul resort, Contestările în materie de timbru 
se judeca după legea din 1877 cu drept de apel, unde, din contră, după 
legea din 1S81 (şi cea actuală) tribunalele le judecă în ultimul resort. 
“Tribunalui, dinaintea căruia era pendent un proces de timbru sub legea 
din 1877, îl p6te. judeca, numai cu drept de apel și sub_legea cea nouă, 
de şi acâstă de pe urmă “i-a întins atribuţiunile. Un tribunal apoi, sesisat 
a judeca o afacere de o valre mai mare de 1500 lei vechi sub legea 
abrogată, nu o pâte judeca de cât.cu drept de apel şi sub legea cea 
nouă, de. şi acesta de pe urmă i-a. lărgit cercul de competență, „permi- 

-. țânduii să judece în ultimul resort până la val6rea de 1500 leă sutoă, 
(Dreptul, 1569) i 

Retlexiuni asupra <Cursului de procedură civilă» al d- 1ui 
G. G. Tocilescu. 

Procedura civilă nu e opera hasardului, ea are, din contră, prin- 
cipiile. şi filosofia ei. Cari sunt aceste principii? Nu metafisica, care e o 
stalie, are să răspundă la acâsta, ci filosofia positivistă, care se. înte- 
meiază pe fapte şi pe observaţiuni. Faptele experienţei, iacă în viitor 
siugura basă posibilă a ori-ce sciinţă. 

| Care. este, judecut la lumina acestor idei ale timpului nostru, preţul 
procedurei n6stre civile în fiinţă ? «Codul nostru de procedură civilă 'se 
distinge, qice d. G. G. Tocilescu, prin prescripţiuni de “forme. simple. şi 
-expeditive, prin o procedură sumară, printrun stil în general ușor şi 
limpede, depărtând ast-iel t6te formalităţile complicate, coniuse, grei de 

- înţeles şi trăgănitâre, de cari este infectată procedura civilă îranceză Și 
a multor state civilizate din Europa», (Curs de procedură civilă, Pre- 

faţă, p. XX).
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Asa este. Codul nostru e simplu şi natural, el lasă pe părţile pri- 

gonitore să se ocrotescă ele singure, el înlătură pe cât se pote amestecul 

nesănătos al judecătorului. Și acesta e de aprobat. Nu mai există în 

adevăr în dileie n6stre o sciință ocultă a dreptului, cestiunile de drept 

sunt reduse la o alacere de-mecanică, judecătorul nu mai e o providență 

ci un simplu expert technic, la care recurg părţile, de la iniţiativa cărora 
atârnă” sârta judecăţilor.. Jura vigilantibus scripla sunt et non dor- 

mientibus. E . ME 
Totuși simplicitatea sciinţei dreptului are şi ea vu margine. Anarchia 

ar îi un răă mult mai mare de cât precumpănirea excesivă a autorităţii. 
judecătorului. Cum ar putea în adevăr judecătorul să-și îndeplinescă 
exact misiunea sa, dacă legea nu ar impune un îrii salutar r&sboiului 
în care sunt: încăerate părţile? Cum ar putea mecanicul să conducă 
maşina, căreia i-ar lipsi un piston neapărat? | | 

Lipsa de exemplu în Codul nostru de procedură civilă a unor regule 
ca acele prescrise de art. 87—89 ale procedurei civile geneveze 1) face că 
la noi procesul (lis) se preface. adesea în o învălmășelă (furgium). Cuge- 
tarea precisă este ea posibilă în jocul acesta de-a baba 6rba? Inapoi 
dar la modelul genevez, care obligă cu drept cuvânt pe avocaţi să citescă 
conclusiunile lor motivate înainte de pledare și de câte ori se iai con- 
cluziuni nuoj în cursul pledărei. IE 

Aceea dar ce deplângem împreună cu d. G. G, Tocilescu, care “și 
îace de asemenea rezervele sale in privința lacunelor și defectelor legii 
nâstre, este că legiuitorul nostru în. dorul sâii, de altminteri I6rte lau- 
dabil, de a face o lucrare cât se pâte mai simplă, a copiat legiuirea 
cantonului Genevei, retezână'o, trunchiând'o, ciungind'o. Nu prin ştergeri, 
dărimări, preteriţiuni, se întrece într'un chip raţional modelul imitat. 

Dacă, precum: vedem, lipsa unei singure regule elementare de pro-. 
cedură (lipsa regulărei modului de pledare) rănesce în aşa grad ordinea 
dreptului, ce ar îi daca am realiza urarea anarchiștilor, dacă am desființa 
tote legile şi deci şi legea de procedură civilă, dacă am împinge la 
extrem ideea de altminteri exactă că omul'trebue să se ajute singur, 
dacă am exclude amestecul Statului şi acolo unde individul nu se pâte. 
ocroti el singur ? - - ps 

<Unii publicişti, ne spune d. G. G. Tocilescu, s'ait agăţat de multi- 
plicitatea formelor spre a 'condemna procedura și a o vesteji cu porecla 
de şicană, de plagă care mănâncă averile şi râde ondrea familiilor, Ei 
consideră ori-ce formalitate ca abusivă în esenţa ei chiar şi propun 
suprimarea. legilor de procedură» (op. cil., Preiaţă, pag. XIV). Temeinică. 
să îie 6re părerea acâsta?.D. G. G. 'Tocilescu o tăgăduesce, invocând 

* deducţiunile'.lui Montesquieu. - | 

1) Art. 87: «Avant de plaider, les avocats et les procureurs (avuaţi!) lirons lcurs 
conclusions motivces, les sieneront et les .remettront au greffier, qui les paraphera. Il 
en sera de mâme si, dans le cours de la plaidoirie, il est pris d'autres conclusions». 
Art. 83: «Si les parlies plaident elles-memes, elles auront Voplion de remeltre leurs con- 
clusions, comme il est dit ă l'article prâcedent, ou de les dicter au greffier>, Art, 89: 
«Si Linstruction prțalable a eu lieu, il ne pourra âire employ€, lozs de la plaidoirie, . 
d autres piâces que celles dont les pariies se seront donn€ copie ou oflert communi- 
Cation»>. i
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__ Procedura; în adevăr, care pare un blăstem, dacă o privim în raport. 

cu abusul ce un împricinat de rea credinţă pâte să facă de- densa, e o 

mare bine-facere, dacă o examinăm în raport cu un împricinat de bună 

credință, pentru care apelul, oposiţiunea, formalităţile de urmărire, etc, . 

sunt atâtea chezășii în contra errei, în contra pândirei șirete, in contra 

pripei vătămătâre. . . - 
| Dar este o.altă critică care se îndrâptă în contra procedurei, cri- 
tică care se sprijinesce pe îapte precise şi trebue luată în serios. Pro- 
cedura necoruptă, se dice, e simplă, ea trimite pe pârit, deschide ușa 

" abusurilor și învăluirilor de procedură. E a 
Că sistemul excepţiunilor aduce cu sine rele de nesulerit, se recu- 

n6sce de legea nâstră comercială, în ființă, care. exclude excepţiunile 
nelichide în procesele. cambiale. Deci, se conchide, ar îi bine să măr- 
ginim sistemul excepţiunilor şi în alte casuri anal6ge, simplicitatea drep-. 
tului fiind tendinţa timpului nostru. ' 

Art; 349 al codului nosiru de comerciti hotărăsce în adevăr: 
_ «<Debitorul unei cambii nu va putea opune de cât excepţiunile pri- 

vitâre la forma titlului sai lipsa condiţiunilor necesare pentru exerciţiul 
acţiunii şi excepţiunile personale: aceluia care a exercitat acestă ucţiune. 

«Aceste escepţiuni personale însă pu vor putea întârdia condam- 
narea la plată, de cât dacă ele sunt lichide şi de o grabnică soluţiane, 
şi, în tote casurile, întemeiate pe o probă scrisă». 

După principiile legii n6stre comune, pâritul are, nu numai dreptul 
-de a se apăra, dar şi de a propune excepţiuni, adică de a se face la 
rândul s&ă actor, de a cumula rolul săii de pârit cu acela de reclamant. 
Resultă în adevăr din art. 327 proc. civilă combinat cu art. 1047, 1210 
şi 1653 codul civil, că legiuitorul nostru a consiinţit sistemul excep- 
ţiunilor 1. - 

Sistemul acesta e îârte vechii, căci "1 vedem pus înainte deja în 

L. 156 Ş 1, Digeste, de diversis regulis juris antiqui, 50, 17, care hotă- 

răsce: < Cui damus actiones,. eidem et exceplionem competere multo 

magis quis dizeril>. Merită el însă precăderea înaintea sistemului drep- 

tului roman primitiv, care excludea excepţiunile, precum ne asigură Gaius, 

(LV, 108), qicend: non omnino îla ut nunc usus erat îllis temporibus 
- exceplionum ? “ 
= Un mare jurisconsult modern, d-l R. Jhering, susţine cu drept cuvânt 

că dreptul roman mai noi a lăcut o mare greșală înlocuind vechiul sistem 

al+negaţiunei prin sistemul excepţiunii, greşală pe care legea modernă a 

  

1) Aşa numitele cccceptiones ale dreptului roman ai dispărut; excepţiunile de 

fond ale dreptului modern sunt identice cu 2uijlocele de apărare în fond, Aşa sustin 

umil (Boitard, Lecons de procedure civile, edit. IX, ], pag. 519; A. C. Șendrea, 

Curs de procedură civilă, p. 5817; G. G. Tocilescu, op. cit. pag, 128 urm.). Că 

excepțiunile, de fond derivă din merita causae, se lEgă cu fondul, tind la o absoluţiune 

ab actione, acesta nu se pote tăgădui. Dar pers6nele, cari cred că excepțiunile de fond 
sunt absolut identice cu mijlâcele de apărare în fond, scapă din vedere principiul : 

zeus în excipiendo fit actor. Trebue prin urmare să deosehim excepţiunile de mij- 

I6cele de apărare. Pâritul, care se apără, nu are nimic de dovedit; pâritul, din cuntra, 

care propune o excepţiune, devine la rândul să actor şi sarcina de a dovedi pe 
dânsul îl privesce, o
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“reparat'o între altele prin aceea că a exclus excepţiunile nelichide in 
materie de cambii şi de înstrumenta guarentingiata 1). . 

E clar totuşi că dreptul roman primitiv, care era bun pentru timpul 
“când comerciul era încă în faşă, nu se mai potrivesce cu cadrul culturei 
moderne, Astă-qi în adevăr, sar da o lovire de mârte comerciului, dacă 
Sar opri cumulul acţiunilor, dacă sar esclude contra-cererile pâritului 
propuse în îormă de excepțiuni, dacă sar proclama principiul ; «câte 
cestiuni, atâtea procese deosebite». . | 

Sistemul excepţiunii aşa dar trebue mărginit și -nu înlăturat. Ince- 
“putul în acâstă privință e deja făcut. Escepţiunile petitorii. sunt eseluse 
în procesele cari au de obiect posesiunea. Nu trebue de sigur să ne 
oprim în drum. În materie de mezat, de exemplu, ar îi bine să se admită | 
principiul că excepţiunile (incidentele) de fond nelichide nu pot 'opri.ur- 
mărirea. silită. - E , , 

„- Nu stăruim' asupra acestor. cestiuni, pe cari d-l G. G. Tocilescu nu 
le atinge și cari es din cadrul scrierei n6stre. Inchidem dar parantesa şi 
ne reintârcem la Cursul de procedură civilă.. Vom discuta în puţine 
cuvinte pe rând -următbrele materii de drept, cu Cari se.ocupă, între 
altele, comentarul d-lui G. G. Tocilescu, anume: 10 acţiunile mixte; 2 

" acţiunile posesorii; 30 acţiunile în contra străinului care usurpă imobile 
rurale în România și 40 inamovibilitatea, magistraturei. 

Ţ. 

In procesele de impărțelă şi altele, textele romane atribuese fie-cărei 
părţi rolul de reclamant şi de -pârit. Acţiunile în procesele de împărțălă, 
se dice: miztam causam oblinere videntur. lacă în adevăr ce liotă- 
răsce $ 20 Institute, de actionibus, IV, 6: Quaedem acliones miwlam 
causam obtinere videnlur, tam îm rem. quam în personam, qualis - 

„est [amiliae erciscundae actio, item communi dividundo, item finiun. 
regundorum. | i | Sa - 

| Deosebirea acţiunilor în acţiuni simple şi mixte este ea o deosebire 
logică sati arg.ea: o causă istorică, care nu mai există? «La prima 
vedere, răspunde d-l G. G. Tocilescu (op. et loc cil., Partea II, pag 40, 

„No. 52), se pare că nu pâte să fie vorba de acţiuni mixte. In adevăr, 
tote drepturile sunt saă drepturi reale, sai drepturi presonale ; viola- 
țiunea lor deci nu pâte da nascere de cât la o acţiune personală. Precum 
unul şi același drept nu pâte îi în același timp real şi personal, de ase- 
menea una și: aceeași acțiune nu pâte 'îi în acelaşi timp reală și per- : 
sonală»; Me - 
| Dar, ori-ce ar dice logica, tradiţiunea și textele legii sunt singure 

 hotărâtâre. Cum să tăgăduim dar existenţa acţiunilor! mixte? <Trebue, 
continuă ti.. G. G. “Tocilescu (op. cât., Partea II, pag. 41—42), să men- 

  

WR. Jhering, Geist des roâmischen echtes, III, pag. 53. Legta germană. în | adevăr (art, 525 proc. civil), cea elveţiană asupra obligațiunilor (art. 812), cea italiană (art. 322), cea română (art. 349) hotărăsc că excepţiunile nelichide nu pot să oprâscă . „ condamnarea la plată a datornicului cambial. Legea germană aplică aceluș principii. şi aşa numitelor sastrazjzenta quarentigiata, adică actelor autentice învestite cu formula execulorie (piaeceptum.- de soivendo executivum).



  

CURSUL, DE PROCEDURĂ CIVILĂ AL D-LUI G. G. TOCILESCU : 983: 

ținem deosebirea acţiunilor în acţiuni simple și mixte. Intr'adevăr, acesta. 
reese din $ 20 Inst., LV, 6, unde se dice că unele acţiuni miwtam causam. 

obtinere videnlur, şi din art. 54 al procedurei n6stre civile, care hotă- 
__răsce că tribunalele vor judeca tte aiacerile civile, personale, reale şi . 
mizle». A a ” SR PE 

"Argumentarea acâsta nu e seri6să, pentru: că pornesce de la nisce: 
' “premise greşite. Tradiţiunea în adevăr ce se inv6că e. îndoelnică. Vorba. 

-anialăm. causam oblinere videntur e o ghicitre în. ochii interpreților. 
Sati pus inainte. mai multe. explicaţiuni. După părerea domnitâre, -sub: 

- acţiune mixtă dreptul roman. înţelege formula .mixtă, adică formula con- 
cepută tam în rem guam în personam. Sistemul formular nu mai există ;. 
cum dar se admite existența: de acţiuni mixte ?. Demangeat, la care ne: 

". trimete- d.:G.;. G= Tocilescu, dă, este adevărat, o altă explicaţiune, dar.ea.: 
ne duce la acelaşi resultat, , 

" Demangeat raţioneză ast-iel. Cele trei acţiuni în împărţelă (familiae.- 
„_ ercîscundae, communi dividundo, finium regundorum) sunt, dice el,. 

iără îndoială 'acţiuni personale, dar ele presintă «şi . caracterul acţiunei 
„= 4n vrem în acest înţeles că la acţiunea în împărţelă și la acţiunea finium. 

regundorum judecătorul” atribue unei părţi o proprietate. ce ea nu o 
“avea mai înainte 1), o DI i 

„+... Explicaţiunea acesta, departe de a sprijini părerea d-lui G. G. Toci-.: 
-lescu, din contră, o r&stârnă. Impărţela, în adevăr, “care era atributivă 
d6 drepturi la Romani, este declarativă de drepturi după art. 786 al. 

__ Codului nostru civil în fiinţă. Rațiunea așadar, care a născut acţiunea 
“ “mixtă, nu mai există astă-di. Cine nu vrea causa, nu vrea nici efectul. : 
“Rațiunea unei. regule încetând, înceteză însăşi regula. Cessaule. ralione 
„legis, cessat lex ipsa.. Legea n6stră nu permite judecătorului să creeze 

“drepturi cari nu existati mai înainte ; deci nu pote să mai îie vorba de 

- acţiuni mixte. -. PI Da DI 

“- “Rămâne totuși art..54 al procedurei n6stre civile, care deosibesce, 
se dice, acţiunile în acţiuni simple şi.mixte. Nimic însă mai neadevărat 

de cât acesta. 'Art. 54 citat vorbesce de afaceră. personale, reale şi mixte. 

:Să -dicem că art. 5+ citat sub ataceri mixte înțelega acțiuni mixte ?. 

Acesta hu 'se pote, existența de afaceri mixte nefiind tăgăduită de nimeni 

'în deosebire de existența de acțiun? mixte, Care e contestată. Indoială 

fiind, - trebue să prelerim. interpretarea cea mai . raţională. Ei bine, în 

“bună logică nu pâte să îie vorba de acţiuni mixte, de 6re-ce nu există 

drepturi mixte și de 6re-ce acţiunea nu este alt-cevade cât dreptul 

„urmărit în justiție. i DN : 

__- “A diee_afaceri mixte nu este tot una cu a. dice acţiuni mixte. Ne 
explicăm. Cumulul unei : acţiuni personale cu o acţiune reală e permis.. 

- Acţiunile cumulate totuşi rămân deosebite una de alta, cu tot cumulul 

făcut, dar ele alcătuesc o alacere mixtă,-0 afacere adică care are de 
“- obiect în acelaşi timp un drept personal şi un drept real. Art. 54 al 

procedurei nâstre civile nu determină un iorum deosebit pentru afacerile 

- mixte, tocmai în scop de a evita coniusiunea la care a dat loc art. 59 

  

1) Charles: Demangeat, Cours 6lementaire de droit romain, căițiunea a doua,. 
TI, pag. 573. ” i
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regulă de competenţă deosebită. | aa Sa 
Demolombe explică anomalia resultând din art. 59 proc. civilă fran- 

«ceză ast-iel: «Adevărul este, dice el, că dileritele ipoteze ce am percurs 
ne prensintă, nu un singur drept' nică o singură acţiune, al căror 
caracter ar îi dublu şi complex, dar. în realitate.dou& drepluri şi două 
-acțiună aparţinând în acelaşi timp aceleași persone asupra aceluiaşi lucru; 
şi acâsta- explică alegerea. ce art. 59 al codului de procedură îi acordă, 

al procedurei :civile “iîranceze,- care stabilesce pentru afacerile mixte o 

asupra cestiunei- de competenţă, între tribunalul situaţiunei . obiectului liti- - 
gios, dacă ea exercită dreptul s&ă real, și tribunalul domiciliului pâritului, 
dacă ea exercită dreptul 'săii personal». - 

„ Aşa fiind însă, cum Demolombe admite el existenţa acţiunilor mixte ? 
In: minut ce sunt, două 'acţiuni. deosebite, -una'reală -cea-l-altă personală, 
“observă Laurent, nu se mai pâts dice că există una și aceeaşi acţiune, - 

„care să fie reală-personală, -adică mixtă 1). Contradicerea în care cade 
Demolombe e pipăită, dar art. 59 proc. civilă iranceză fiind în principii 

“Şi de la început. chiar nelogie, tălmăcirea, fie ea cât de ingeni6să, trebue 
să se resimtă de acâsta. lacă cuvântul pentru care legea. n6stră, în deo- 
sebire de cea îrariceză, nu stabilesce o regulă de competenţă. deosebită 
cu privire la acţiunea mixtă. a 

Art. 54 al procedurei nâstre civile-nu reproduce regula stabilită de 
“art. 59 al procedurei civile franceze, nu hotărăsce adică că, în materie” 
mixtă, pâritul se va cita dinaintea judecătorului domiciliului. Alegerea 
acordată de art, 59 al procedurei civile franceze nu e subințelesă sub 

„codul nostru, textele legii n6stre implicând din contră escluderea. ei și 
0 presupunere contrarie gratuită, adică lipsită de o basă inductivă, nepu- 
end -avea puterea unui drept subsidiar. | a 

- Codul nostru în adevăr admite alegerea între mai multe foruri numai 
în trei casuri. Art. 58 proc. civ. hotărăsce mai întâi că, în materie per- . 
sonală și mobiliară, dacă sunt mai mulţi pâriţi, acţiunea se adreseză la 
tribunalul domiciliului unuia din ei, după alegerea reclamantului. Art. 64 
litera c proc. civ. dispune apoi că, în cas de alegere de domiciliu, acţi- - 
unea se intentă la. tribunalul domiciliului ales, saz la tribunalul domici- * 
iului pâritului. Art. 889 codul comercial udaogă în fine că, în materie 
comercială, acţiunile personale şi mobiliare se pot intenta, după alegerea 

“Teclamantului, la tribunalul domiciliului sai la tribunalul locului . unde 
obligaţiunea a luat nascere sai unde va irebui executată sati la tribu 
nalul locului unde s'a stipulat a se face plata. 

Legea n6stră consiințesce electivitatea lorului în aceste trei ipotese ; | 
deci ea o eselude în cele-Valte, Că este. aşa, reese până la evidenţă şi 
din următrele texte de lege, cari determină pentru deosebitele afaceri 
mixte, nu un iorum electiv, ci după deosebirea casurilor, o dată forul 
“Tei silae, altă dată forul domiciliului. Art. 1368 codul civil hotărăsce că | 
acţiunea pentru predarea unui imobil datorit în virtutea unei obligaţiuni 
de a da resolubilă e o acţiune 'reală, aceea ce vrea să dică'că ea apar- 
ţine forului 7ei sitae. Acţiunea de regulare de hotar e. de asemenea de 

  

1) Laurent, Principes de droit câvil. . Lo, SI 
„de Code Napoldon, 1X, No. 408. “ Șrampaia, Vip No, 50; Demolombe, Course 
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- resortul tribunalului situaţiunii imobilului (art. 5 Regulamentul de hotăr- 

nicii combinat cu art. 745 proc. civilă). Acţiunea în împărţelă se intentă, 

când e vorba de o moștenire, la. tribunalul locului unde s'a deschis - 

moştenirea. E N 

Art. 1530 codul civil spune în adevăr că la împărțirea averei so- . 

 cietăţii între asociaţi se aplică regulele relative la împărțirea eredității, 

la îorma acestei împărțiri şi la obligațiunile .ce resultă între eredă. Da 

aici urmeză că tribunalul competent pentru -acţiunea în impărţelă între 

“moştenitori e. acela care are jurisdicţiune pentru obligaţiunile ce resultă 

între moştenitori. Or, tribunalul competent pentru cererile ce moșteni- 

torii, ati: unul în contra altuia, e tribunalul locului unde s'a deschis moș-! 

"enirea (art. 63 No. 2 proc. civilă); deci tot la: acest tribunal urmeză a.- 

se adresa şi acţiunea. în impărțelă între moștenitori.: E e 

-=::::* Care este „tribunalul competent pentru acţiunea în împărțâlă între- 

asociaţi? Art. '62 proc. civilă răspunde la întrebarea acesta ast-tel: <In 

materie de societate comercială, pe cât timp societatea există şi până 

"1 săvârşirea părlagiului, acţiunea se: intentă înaintea judecătorului lo- 
cului în care socielatea e stabilită». Acţiunea în împărţâlă trebue dar 

purtată înaintea tribunalului în resortul căruia e stabilit scaunul socie-- 

““tățiă. Quid însă în casul când societatea nu are un scaun fix ? Acţiunea 

în împârțelă se adreseză atunci tribunalului domiciliului unuia din asociaţi 

(arg. : art. 62 combinat cu art. 75 No. 4 proc. civilă). Rațiunea find 

aceiași, art.. 62 proc. civilă se aplică: neapărat şi societăţii civile. 

E clar prin urmare că legea n6stră, departe de a acorda recla- 

mantului, ca, cea franceză, alternativa competenţei. în materie mixtă, din 

contră. o respinge categoric şi formal. Dar. chiar de am admite, aceea 

ce nu este, că' lucrul 'e. îndoelnic, ce 'ar urma de aici ? Indoială fiind, 

'die unii, avem să recurgem la, dreptul roman, care e pentru noi, nu un 

fantom, ci o tradiţiune istorică, care ne privesce de aprâpe. Nu avem 

nimic de dis în contră, dar adevărul este că legea romană a lăsat ces- 

tiunea n6stră în întuneric. Sia 

Să nu se dică că dreptul roman permite în general reclamantului 

„alegerea între îorul Tei sitae şi torul domiciliului. Isvorele romane olieră, . 

din contră, o ic6nă contradicătâre asupra acestui punct. De aici urmă- 

t6rea controversă: Unii cred că forul res sitae era un for electiv, aceea 

ce ar resulta din L. 3 cod. IV, 19, în deosebire de alţii, între cari este 

si Donellus, cari susțin contrariul, invocând L. 35 Dig. V, 1. Oasemenea 

țesătură de contradiceri să trecă ea drept o ratio scripla, un principiă 

“onţologie, un .axiom ? 

Că nu putem să recurgem în ac6stă materie la” dreptul roman, 

“ resultă şi din consideraţiunea următre: Dacă în adevăr ne-am conduce 

aici de principiile romane, am trebui neapărut să admitem că recla- 

mantul. are alegerea între forul rei sitae și forul domiciliului nu numai 

“în materie mixtă, dar şi în materie de acţiuni reale. L. 3 cod. III, 19: 

“ admite alegerea și într'un caz și într'altul, 7 

Or, tâtă lumea recunbsce că la acţiunile: reale alegerea reclaman- 

“tului e exclusă. Deci, legea nefăcând nici o deosebire, trebue să o exclu- 

dem şi în materie mixtă. Adăogăm că după art. 740 proc. civilă, tote 

legile anteriâre (prin urmare şi cele romane) relative la procedură, sunt 

,
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E şi rămân desfiinţate, Aşa fiind, însuşi d-l G. Ge Tocilescu să vede „silit 
să mărturisescă. că 'deosebirea acţiunilor în acţiuni simple. și mixte pre- - 
sentă puţin. interes din punctul de vedere chiar al competenţei tribuna- 
«lului (op; cît, partea II; pag. 47). - - - | 

IL Ia 

- Posesorii cu titlu precariii aii exerciţiul acţiunilor posesorii ? Cestiunea 
-e controversată..D. G. G..ocilescu cântăresce argumentele pro şi contra 

şi. ajunge la conclusiunea că posesorii cu titlu precariă nu ati acțiunea : 
„- posesorie. Teoria. contrarie, dice el, susţinută de regretatul A. C. Şendrea, 
"e 'victorios combătută de-d-l A. Degre, 'consilier la Curtea de casaţiune 
“(op. cit. partea II, pag. 82, nota 1). Desbaterile. asupra acestui punct 
“Sunt, credem noi, definitiv închise. Controversa a pierdut interesul ei 

„-astă-qi. Nu mai avem nimie noi deadăogat. . - .: 
"Dar sunt în materie de.acţiuni posesorie, pe lângă multe altele, 

două cestiuni, cari merită să le:închinăm un minut luarea_n6stră aminte. 
* Acţiunea posesorie nu se dă de cât persânei care are o posesiune non- 
precarie. Cine trebue să dovedescă non-precaritatea, pâritul sai recla- 
mantul ?' D-l. G. G. Tocilescu “evită cestiunea. Boitard însă învaţă că: 
“reclamantul trebue să stabilesca: că posesiunea în care el a [lost tur-. 
burat era o:posesiune anală, o posesiune pacinică, "0 posesiune. non- 
precară :(Legons de Procedure civile, asupra art. 23 proc. civ. franceză, 
'ediţiunea 9, pag. 627). Evident, teoria acesta e contrarie art. 2230 codul 
“Napoleon (conform urt, .1854 codul civil. român), 'care hotărăsce, din 
contră, că. posesorul este presupus : că posedă pentru sine, sub nume 

-de preprietar, dacă nu este probat ca a inceput a poseda. pentru altul. 
E Codul Justinian lasă cestiunea nâstră neresolvată. De aci "0 mare 
„eoniusiune de idei. D-l £. Jherîng, văgdând că isvârele romane nu ne due 

la principiul suprem în: acâstă materie, la : claritatea centrală, luminând 
totul, laudă cu drept cuvânt disposiţiunea coprinsă în art. 2230 al codului 
Napoleon, care declară că 'detenţiunea e posesiune, sub .reserva dovedii - 
contrarie. Art. 2230 citat, dice-el,. înlătură cu o trăsătură :de condei o „controversă,. cu care jurisprudenţa de un secol se muncesce fară să ajungă - 

“la un resultat, el prețuesce mai mult 'de cât tot. ce. s'a scris de un secol 
-" asupra deosebirei între detenţiune şi posesiune, el se pote numi o faptă 

mântuitâre pe tărimul posesiunii D, Da a | 
„ Posesorii cu titlu precariă nu ati: acţiunea posesoriă pentru simpla turburare, a posesiuni (complainte). Acesta se admite fără dificultate de „imensa majoritate a autorilor, Posesorul cu titlu precariă. este el Însă. lipsit si de acţiunea posesorie pentru gonirea cu violență din posesiune _ (reintegrande) ? D-l G. G. Tozilescu ii refuză acţiunea posesorie şi întrun „cas şi într'altul (op. cit, Partea II, pag. 114--1 18). Socot: că cesta. e. soluţiunea cea âdevârată. - :. ” a 

  

| 1) B. Jhering, Dar Besitzwville, 1889,. pag. 167 —168, Acelaşi autor adaogă că legea franceză a făcut bine că nu a admis acţiunea posesorie de cât pentru ocrotirea „_€mobilelor (pag. 171). .. - - - E - - - 
N
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Legea n6stră (art. 5 No. 2 proc. civilă), în adevăr, vorbesce de 
acţiuni - posesorie, jără să deosibescă acţiunea. pentru turburarea pose- . 

„“siunii (complaînte), de acţiunea. pentru gonirea cu violenţă din pose- 
siune (reintegrande) ; deci acţiunile posesorii sunt supuse fără deosebire 
la aceleași condiţiani de exerciţii. Și cum am putea să stabilim regule 

i. deosebite pentru o acţiune posesorie sai alta ? Legea nu ne oieră în: 
î acestă privinţă nici un element de soluţiune. Să alergăm la vechiul drept 

| îrancez? Acâsta nu se pâte, tradiţiunea n6stră fiind esenţial deosebită 
-de cea îranceză. 

Există totuși o. rațiune de a ne. îndoi. Rig6rea principiilor ne lasă - 
reci, dacă “avem dinainte-ne o victimă care ţipă cerând ajutor! Deţină-. 
torul alungat să nu mai pâtă el prin nici un mijloc recăpăta stăpânirea 

| „lucrului ? Să se adreseze la proprietarul lucrului? Dar proprietarul lucrului 
i -e pâte absent .saii. înţeles cu spoliatorul. Să pornâscă o acţiune în daune- 
| „—- “interese în contra usurpatorului ? Dar usurpatorul e pote, nesolvabil! Nu 
| putem cu nici un preț admite că legiuitorul i-a închis ori-ce cale, . 

- Dreptul roman nu lasă pe deţinătorul alungat cu violenţă fără nici 

  

sorie, dar ea îi vine în ajutor” în contra, unei deposidari violente cu o 
altă acţiune tot aşa de eficace, cu aşa numita actio înjuriărum. Că actio 
înfuriarum se dă şi posesorilor cu "titlu precarii, acesta reese lămurit, 
din L. 5 $ 4 de înjur. 47, 10, care hotărăsce:. si dominus fundum 
-locavit ingue eum în pelus factus sil, colonus agel non dominus. 

Acţiunea pentru injurie oferă posesorului cu titlul precariii o ocro- 
tire îndestulătâre. Judecătorul, în adevăr, găsind acţiunea pentru înjurie 
întemeiată, condamnă pe autorul injuriei nu numai la daune-interese, dar 
şi la restiluirea lucrului. Reese neîndoelnic din L. 25 de act. emt. 19,1 
și din alte texte romane, că aşa numita aclio înjuriarum tindea, nu 
“numai la daune-interese, dar și la restituire 1). 

Analogia acâsta istorică ne învaţă, credem .noi, cum posesorul cu 
“titlu  precarii sar putea apăra și astă-di încă în contra unei deposedări 
violente. Dânsul are fără îndoială dreptul de legilimă apărare în contra 
agresorului, care-l -ameninţă. Persâna în. adevăâr care, apărându-se în 
“contra unei năvăliri* nedrepte, causză năvălitorului o daună, nu e r&s- 
pundătâre de daune-interese (arg. art. 998 codul civil, combinat cu art. 
.58 codul penal). Vim ui repellere licet. 

. “Premisa odată admisă, conclusiunea vine de la sine. Iatr'adevăr, 
, persâna, 'care are dreptul de legitimă apărare, are fără îndoială de ase- 

-menea dreptul să câră să se aplice sequestrul judiciar până Ja judecarea 
cestiunei dacă era . sai nu în stare de legitimă apărare. Tribunalul prin 
urmare. primind cererea de daune-interese în contra usurpatoriului, va 
“putea să ordone de urgență aplicarea sequestrului judiciar. Sequestrul . 
judiciar se pote- în adevăr admite, nu numai în cas de revendicare şi de 
„acţiune posesorie, dar Şi în alte casuri anal6ge 2), E a, 

a 1) R. Jhering, Gesamimelte Aufsătze aus den Jahrbiihor n fiir die Doginatik 
-des heutigeu sămischen und deutcheu Privatrechies, Il, pag. 337 şi urm. * 
2) Aubry et Rau, Droit civil francais, IV, pag. 632, $ 409, text şi nota'4, 

şi II, pag. 160—161, $ 187, No. 5, nota 61. Cităm aici în trâcăt, pe lângă casul arătat 
" în text, următbrele exemple de legitimă apărare. Este legitimă apărare, nu numa! când   

-o ocrotire, cum cred unii. Legea romană îi relusă de sigur acţiunea pose- .
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IE. 

Străinii chemaţi la o succesiune, care coprinde imobile rurale situ- 
ate în România, aii ei dreptul de a dobândi aceste imobile prin succe- 
siune ? D-l G. G. Tocilescu răspunde : <După noi, străinii de ori-ce rit 
sunt incapabili în mod absolut de a succede la imobilele rurale în România 
şi nu aă dreptul ca pariea în natură ce li sar fi cuvenit lor în lipsa 
prohibițiunei legale, să li se dea în bani“ (op. cît., partea II-a, cap. III, 
secțiunea IL], pag. 304). ii | 

Că străinul nu pote să dobendâscă prin succesiune un îmobil rural 
"în: România, îie. Pe.ce însă se întemeiază părerea că. străinul nu p6te 

să reclame partea sa aferentă în bani? Legea (art. 742 codul civil) hotă- 
răsce dar în general și fără nici o mărginire că inegalitatea părţilor date 
în natură se compensă prin bani! Art. 7 din Constituţiune îndrituesce el 
pe Români să se inavuţâscă în dauna străinilor > “Textul art. 7 citat nu 
consiinţesee o asemenea monstruositate, . _ : 

N D-l G. G. Tocilescu restringe fără nici o motivare juridică dispo- 
„ „ziţiunea coprinsă în art. 742 codul: civil. Dâusul în adevăr deosibesce. 

Imobilul rural dependent de suecesiunea-la care e chemat şi un străin 
cade el, în virtutea împărţirei voluntare sai judiciare, în lotul comoşte- 

".nitorilor români ? Str&inul pâte cere ca inegalitatea loturilor să se com- 
pense prin bani. Imobilul rural, din contră, cade el în lotul str&inului? 
Străinul nu are drept la nici o despăgubire (op. et loc. câl., No. 212 bis). 

Norocul sorţului hotărăsce ! Dar art. 742 codul civil prescrie din 
contră, î6rte categorie că inegalităţile cauzate prin “ norocul sorțului aii 
a se compensa prin bani. Art. 7 din Constituţiune opresce pe striini, 
nu de a succede în universum jus (străinul moştenesce averea mișcă- 
t6re dependentă de succesiune), nu de a reclama ca neegalitatea lotu- 
rilor să se compense în bani, ci de a dobândi imobile rurale, în România. 
Excepţiunile caută să nu fie întinse dincolo de termenii legei. - 

Imobilul rura), care cede în lotul străinului, devine, o admitem, 
„caduo. Cuducitatea implică ea tăgăduirea dreptului la o despăgubire? 
Evident că nu. Resultă în adevăr din art. 906 codul civil, că dacă lucrul 
lăsat altuia .ca legat devine caduc, legatarul pâte reclama valdrea lucrului. 
Rațiunea fiind aceiași, trebue să aplicăm acelaşi principiii şi moştenirei 
ab întestalo. Intr'adevăr, moştenirea testamentară e voinţa. expresă, iar 
cea ab întestalo voinţa presupusă a detunetului. Eudem vis est taciti 
alque expressi. A Si N 
_____Că este așa, resultă până la evidenţă și. din art. 19. din Constitu- 

țiune. Caducitatea în adevăr isvoritâre din incapacitatea politică a străinilor 
e o expropriare şi expropriarea nu pote avea loc fără o drâptă şi prea- 
labilă despăgubire. Ce ar mai însemna la urma urmei drepturile omului, 
dacă Printr'o restălmăcire a legii am putea să le facem zadarnice şi 
iluzorii |! | | . 

  

ne apărăm în contra unui agresor, dar şi când ne apărăm în contra une! case care amenință ruină, aşedend pe'chiar tărimul vecinului un perele ca să ne apărăm în contra dărămăturilor eventuale, sati aruncând dărămăturile, cari aii cădut în contra nostră, în cuitea vecinului, n SR
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" Caducitatea de care e vorba implică ea că străinul, care nu pâte 
poseda -imobile rurale faţă cu vechiul proprietar și faţă cu Statul, nu le 

"pote poseda nici îaţă cu .csi de al treilea ? D-l G. G. Tocilescu crede că 
străinul e intrun chip absolut'oprit de a poseda imobile rurale în Ro- 

„mânia, «D-l A. Degre, dice el, merge până a susține că art. 7 din Cons- 
tituţiune nu opresce pe străini de a dobândi posesiunea imobilelor rurale 
în România... Dar proprietatea imobilelor rurale fiind un drept politic 

“şi posesiunea fiind o. proprietate presumlivă, e evident, din contra, că 
străinul, care nu are drepturi politice, nu se pote bucura de posesiunea. 
ad înlerdicta». (op. cil., partea II, pag. 302, nota 2). - 

Teoria ce am susţinut'o în articolul meii Drepturile omului în 
Dreptul No. 32 din 27 Martie 1886; la care se iace alusiune, nue 
așa de absolută, cum o zugrăvesce d-l G. G. Tocilescu. Am recunoscut, 
din contra acolo, invocând analogia dreptului englez, că străinul nu pâte 
poseda imobile rurale în Româniu îață cu vechiul proprietar. Admitem 
acum, ca să simpliticăm lucrurile, că străinul nu se bucură de ocrotirea 

„posesorie nici iaţă cu Statul. Vechiul proprietar și statul ati un jus 
majus. . 

Aşa îiind,-e clar că numai vechiul proprietar, saă, în lipsa lui şi a 
„ moștenitorilor săi, Statul, sunt indritiiţi a opune străinului oprirea decretată . - 
“de art. 7 din Constituţiune. Ac6sta: resultă atât din principiile comune, 
neputându-se admite nici o acţiune fără un interes apreţiabil în bani, cât 
și din împrejurarea că abt, 7 din Constituţiune nu introduce o acțiune” 
populară, nu atribue adică ori-cărui cetăţean lacultatea de a opune străi- 
nului art. 7 din Constituţiune pe calea unei acţiuni sai unei escepţiuni. 

- Vechiul proprietar, presupunem, a încetat din viaţă îără să lase moş- 
“tenitori români. mobilul devine în asemenea cas, o admitem, un imobil 
domenial. Cine pâte să opună str&inului că imobilul rural e scos din 
comerciă ? Evident, numai Statul. Este în adevăr de principii că judecătorul 
de plasă, care are să judece o acţiune posesorie între particulari, e ţinut 
să statueze asupra acţiunii posesorie, fără a se preocupa de caracterul 

 domenial al tărimului litigios1). . | 

IV. 

"D.G. G. Tocilescu reproduce în partea Î a comentariului săi la 
„pag. 18], memorabilele cuvinte ale ilustrului Royer-Collard, care dice: 

€... Puterea stă la îndoială ; este în natura ei de a-se desista cu încetul 
de la voinţa sa. Luminată însă în fine prin experiență. asupra adevăra- . 
telor sale interese, subjugată prin forţa neîncetat crescândă a 'lucrurilor, 

„dice judecătorului : vei fi înamovibil». , 
Inamovibilitatea magistraturei e, o recunâscem, .o reformă care se 

impune. Aplicarea constantă, consecuentă, uhilormă a legei, e mijlocul 
cel mai nemerit pentru ridicarea nivelului moral al societăţii. Dar este 
acesta 6re adevărat şi când judecătorul inamovibil e înriurit de voinţa 
despotică a unui tiran saii.a unei majorităţi a tot puternice? - 

_1) Bioche, Dictionnaire des juges de paiz, |, V. Action pussessoire, No, 152, . 

AL. Degză, vol. 11, | | i Să - 19
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In Franţa, magistratura inamovibilă era o unsltă docilă, în mâinele 
monarchiei absolute. Franţa republicană, dorind şi: ea un instrument orb, 
care însă avea să servâscă acum unei majorităţi sălbatice (nervis alienis 
mobile lignuim), se grăbi să - suspende * inamovibilitatea, să gonâscă pe 

"favoriţii monarchiei, să împăneze tribunalele cu alte fructe. seci. Inam6- 
„vibilitatea a dat râde mai bune în Englitera, dar moravurile engleze sunt 
“esenţial deosebite de moravurile n6stre. Analogia istoriei franceze are o 
însemnătate muit mai mare pentru noi, e 

„Experienţa așa dar dovedesce că moravurile fiind rele întrun mo- 
ment dat (și nici cel mai necorigibil optimist nu .pâte susţine că els sunt 
bune la noi în ţară), nu ne-ar rămâne din nenorocire, dacă nu ne-am 

“redeştepta la timp, altă alternativă de cât sati anarchia: sati despoliniul. 
Așa fiind, e clar că curentul favorabil pentru inamovibilitatea magistra- 
sturei, care există astă-di, coprinde în sine o tendință auloritară. 

Tendinţa acesta însă nu zîmbesce imensei majorităţi a naţiunii. Ce 
e dar de făcut ca să împăcăm ordinea mult dorită cu libertatea ? Trebue 

- „neapărat, dacă vrem serios libertatea,. să gonim din. familiile, întrunirile, 
intimitatea n6stră, pe toţi" 6menii bănuiți, corupți; pătaţi; trebue, dacă 
posedăm latifundie, să facem jertfe din punga n6stră proprie, şi nu din. 

„ bugetul Statului, pe care "1 hrănesc dările plătite de cei săraci, trebue 
să tăem în carne vie, e . 

„- Ce sunt în adevăr legile fără obiceiuri bune? Programele de partid, 
curenturile. cele rele domnind, nu sunt, vădute de aprâpe, de cât nisce 

„ „stratageme amăgitâre. Fistula dulce canit volucrem dum decipil cuceps ! 
„Capii de partid se ferese să se rzeme pe un stat major de puritaui, 
căci ei ţin mai mult de câţ,la ori-ce lu popularitatea lor. Omenii drepţi 

„- “se isolâză, polilicianii ai partea leului. . - - 
Iată causa tutulor relelor şi causa acâsta trebue cu ori-ce preţ : 

„nlăturață, Partidele politice n'ar pescui în apă turbure, dacă poporul ar 
ua parte la aplicarea legilor. Idealul dar de atins este, nu crearea unei 

„magistraturi inamovibile în usum Delphini, ci introducerea Juriului în 
"materie civilă și penală sub conducerea. unei elite de magistrați ina- 
movibili +). e a . a 

__ CGetăţenul pus în contact prin mijlocirea juriului cu juriști, cari ati 
“un nume strălucit și venerat de toţi (de cât legisne de magistrați mediocri 
mai bine o mână de magistrați aleși), se pătrunde în curând de necesi- 
tatea, ordinei legale, învaţă să se ajute singur, se: luptă energie pentru dreptul săi, scapă de politicianii cari 71 duc de nas, (Dreptul, 1890). 

1 - - SO 

1) V. asupra acestei cestiuni articolele mele publicate în Dreptul şi anume Ina- movibilitatea magistraturei (1881, No. 35, 39 şi 43).apo! FElectivitatea periodică a magistraturei (1882, No. 33) şi în fine In sovibilii : urei şi poliți 
partid (1881), ( , 3 p i : itatea magistraturei și politica de |
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Scrisârea lui A. C. Şenărea. Câte-va cuvinte 
” asupra, controverselor nâstre în materie de procedură, 

civilă. Paralelă în. acestă. privinţă între. «Cursul de pro- 
cedură civilă, partea, III, de George G. Tocilescu, şi arti-: 

colele : mele publicate în «Dreptul». 

i _<Toute science commence! par 'accumuler des 
Observations et elle le generalise aussitât d'une 
manicre empirique; mais il faut qu'elie parvienno 
ă englober ces gendralisations empiriques dans 

- une gendralisation rationnelle pour devenir une 
„science constitute», (]/. Spencer, «<Morale evo- 

BA [o lutionniste», edițiunea 1V franceză, pag. 51). 

Neuitatul + mei. amic A.: a. Şenărea; "mi-a cerut conlucrarea pentru 
limpedirea controverselor n6stre: în materie de' procedură civilă (vedi 
Dreptul No: 29 din 1889). Ce însă pot să lac eii, a cinceea râtă la 

„car? Insuși Șendrea a: propovăduit pote în pustiu! Omenii, vădend nu 
„văd. şi audind nu 'aud, nici-nu înţeleg.: Cine se: mai închină subtilităților 

“ juridice întrun - timp: de necredință obştescă, de anarchie de păreri, de 
epileptică înălțare şi răsturnare de idoluri ? Unde "ţi întorci privirile - 
numai foc de pae, nicăeri o convingere înrădăcinată în consciința“ Gme- 

“nilor, La nouveaute est ma rage ! 
D. arde parcă a: scris pentru noi următărele rânduri: «En râalite, 

quand, apres de nouveaux besoins de consommation, de nouveaux Vesoins 
“de productin €clatent chez un peuple, ceux-ci ne, consistent pasă 
copier purement et simplement les litteratures, les arts, les stategies, les 
industries de la nation qui a jusque-lă inond€ .ce pays de ses „produits 
Mais-une production originale se Jail jour». Adaogă însă: «... quand 
un peuple, apres avoir longtemps îait venir de l'6tranger les lives”. S'avise 

Savoir une litterature..., la plupart de ses essais-avorlent» 1), - : 
-. Avem,-de sigur, o literatură juridică originală, dar ea se “luptă încă 

cu piedici neînlăturate, cu nepăsarea tuturor, cu idolatria literaturei străine, 
cu împotrivirea înverșunată a celor şireţi, care "ne adorm cu eresurile cele . 

- străine. Mulțimea e pururea leneşe: de a cugeta, crede și nu cercetâză, Unus 
-quisque, dice i6rte bine Seneca, mavult credere quam judicare | De aceea 

“si audim 'din tâte părţile strigându-se : autorii străini aii cugetat pentru 
noi, ne-ati. scutit de clacă intelectuală, a'i imita merită tâtă lauda! Cine 
nu îmitâză? C'est imiter quelqu'un que.de planter des choux. 

Imitaţiunea, nu o tăgăduim, e .0 lege a naturei omenesti. Sciinţa nu 
'se suge din degete. Ne punem dar cu drept cuvânt înainte de tâte în 
curentul cunoscințelor. timpului nostru, cugetăm cu puterea de cugetare . 

grămădită în cursul secolelor ! Trebue totuşi să deosebim: Unul primesce . 
fără să cerceteze o ipoteză nouă pusă înainte de un. autor străin ; altul - 
nu' şi-o însuşesce de cât după- cercetare şi dovadă. Cel dintâi e un ilot 
intelectual, cel de al douilea e un cugetător neatârnat. Imitatorul înţelept 
devine adesea. la- rândul să i. descoperitor ; imitatorul servil stă pururea 
nedomerit ca viţelul la porta nouă, când nu găsesce da gata o soluţiune 

de dat i în cărţile străine. | | 

  

1) Vedi Tarde, „Les lois de Vimitation“, 1890, pag. 365— 366,
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Practica îără teorie e ol6gă şi vice-versa. Iată de exemplu, o hotă- 
râre bună şi nemerită, dar ştiinţific r&ă motivată. Nu prinde deci rădă- 
cină, nu trece drept un monument trainic, nu îace jurisprudenţă. lată apoi 
o teorie, care critică jurisprudenţa, dar pe de-asupra, nepregătit, nechibsuit, 
Intră deci pe o ureche, iese pe -cea-l'altă. Le raisonnement fait piti€l 
Lucrul dar de căpetenie este să- semănăm pe un pământ bun şi adâne, 
căci, de nu, sămânţa e ameninţată. Deci, răsărind sorele se pălesce și, 
pentru că nu are rădăcină, se usucă. - 3 
„„„ Grea şi spin6să e ast-iel menirea cugetătorilor, căci elementul lor 
nu e lumea:aşa cum este, ci cum ar trebui să fie, căci nu lingușese pe 
6meni, aceea ce ar putea sâ'i facă iubiţi, ci biciuesc obiceiurile domni- 
t6re, aceea ce'i face ursuzi şi antipatici. Nu este dar. de mirare că d-l 
George G. Tocilescu, care a scris un comentar de mare merit, a cărui 
partea III, a eşit acum nu de mult de sub tipar, încredințat fiind că 
publicul cel mare nu:scie să/l-aprecieze, *'mi-a făcut mie, care o merit 
puţin, deosebita 'on6re a'mi cere o discutare obiectivă a lucrărei sale. 

- Secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini. Deci, rugaţi pe Domnul 
- secerișului să sce6tă lucrătorii în secerișul săii ! a 

Intâmpinăm în «Cursul de procedură “civilă>, partea III, la întâia 
ochire chiar o controversă interesantă. lată de ce este vorba: Acţiunile 
posesorii cari erai după legiuirea din 1851 de căderea tribunalelor, ati 

„a se judeca după legea cea nouă de judecătorii de ocol. De aci între- 
barea : tribunalul, dinaintea căruia s'a introdus o acţiune posesorie potrivit 
cu legiuirea din 1851, rămâne el competent a o judeca şi sub legea cea 
nout care "i-a luat. competenţa de care e vorba, sati trebue el, din contră, 
să trimâtă afacerea dinaintea judecătorului de ocol competent ? . 

Inalta n6stră Curte a hotărât în secţiuni-unite (vedi decis. din 1 
Martie 18709, Bulet., pag. 976—978),- «că, întru cât în noua lege civilă, 
nu se coprinde vre:0 disposiţiune transitorie relativă la procesele pen- 
dinte înaintea tribunalelor, t6te acele procese rămân în a tribunalelor 
compelinţă de a-le judeca, pe cât instanţele sesisate, în specie tribu- 
nalele, pu că fost. imediat suprese». D-l Tocilescu nu bine-cuvintăză 
acestă - judecată care, așa crede d-sa, păcătuesce în contra principiului 
elementar că legile regulătore de competenţă ai a se aplica cu putere 

- Tetroactivă din momentul chiar al promulgărei Și publicărei lor (Vedi opul 
citat, pag. $, text şi notă). . a : „___ Fără îndoială, o -lege regulătâre de jurisdicţiune trebue să se aplice chiar neînțelegerilor ivite inainte de publicarea sa, căci punctul acesta 
n'a îost obiectul unei învoiri măcar tăcute a părţilor. “Totuși, dacă 'pro- cesul. e deja :început, lucrul se schimbă. Judecătorul,- înaintea căruia sa 
inceput un proces, rămâne competent a'l judeca, atunci chiar. când 0 
lege nou i-ar îi luat competenţa de a judeca, destul numai să nu se 
fi desfiinţat aşedămentul judecătoresc din care el [ace parle. Ubi accep- tum est semel judicium, ibi et finem recipere debet .) NI 

o cestiune mult: mai delicată e cea următâre: Reese limpede și | lămurit din art, 74 procedura civilă, că prin citaţiune trebue să înţele- 

  

1) Veqi Aubry et Rau, <«Droit civil fracais»,I, Ş XXX, text şi nota 15, 

> 
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gem'o încunosciințare. solemnă făcută părţilor. Citaţiunea așa dar iscălită . 

de' președintele tribunalului (vedi art. 19. regul. portăreilor din 31 Martie 

1865), dar neîncunosciințată încă părților, e un simplu proiect, care 

se îndeplinesce abia prin încunosciinţare. Un proces în adevăr este un 

quasi-contract şi are dar de temei voinţa presupusă a părților. Actul 

procesual, odată încunosciințat părţei, se presupune dar că ea dacă nu 

s'a împotrivit, s'a învoit cu adversarul. -- 

O_citaţiune deci neîncunosciinţată prin portărel, nu l6gă pe pârit, 

nu e un act de procedură în înţelesul legei, nu produce . efecte juridice. 

Ne unim. prin urmare cu d-l Tocilescu (v. op. cit. pag. 125) şi dicem, 

fără preget, că termenul citaţiunei este de patru-deci de dile de la data. 

citaţiunei încunosciinţată prin portărel -şi nu de la -data când a iscălit'o - 

preşedintele tribunalului (art. 78 procedura civilă). Cererea însă sai recla- 

__ -maţiunea înaintea tribunalului făcută potrivit art. 69 procedura civilă, trece 

ea drept act procesual, cu tâte că nu e încă încunosciințată  pâritului ? 

D-l "Tocilescu învaţă” cu drept cuvânt că cererea în judecală neurmată 

de gi mrosetințare, pu întrerupe prescripțiunea (opul citat, pagina 56, 

nota 1). ” - 

In adever, reese din cuvintele art. 74 “procedura civilă în cuprin- 

dere «cu cilațiunea se va comunica pâritului și un: exemplar de peli- 

fiune>, că o petiţiune neîncunosciinţată pâritului nu l6gă instanţa, nu e 

un act de procedură, nu întrerupe peremţiunea sai prescripțiunea. Va 

să dică instanţa se începe, nu prin simpla cerere, ci prin cerere şi cita- 

țiune. Va să dică apoi, nu simpla cerere-e nulă în casurile prevădute de 

art, 69 citat, ci cererea încunosciințată prin portărel. De unde urmarea, 

între- altele, că numai nearătarea datei în citaţiune pote să causeze o 

vătămate care, nu se pâte repara de cât anulându-se actul.. E 

Vătâmarea, dicem, ar îi aici nerepărabilă, căci, citaţiunea nefiind - 

datată, pâritul nu ar îi în stare să dovedescă că nu sa păzit termenul 

de patru-decă de ile prescris de art. 78 procedura civilă. D-l Tocilescu e , 

de aceeași părere, dar susţine în acelaşi timp că nearătarea datei în peli- - 

țiune dă loc la amânare (op. cit. pag. 63). A amâna însă procesul pe 

"motiv de nedatare. a petiţiunei, este a înlătura tot odată însăși citaţiunea 

pe lângă care s'a alăturat un exemplar de petiţiune, este a trunchia unul 

şi acelaşi act de procedură, este a nu ţine s6mă de data cuprinsă in 

citaţiune. | a a . 

In adevăr, ori-ce cerere sp face printr'o petițiune. adresată preșe- 

dintelui tribunalului (art. 68), preşedintele -o primesce, iscălesce citaţiunea, 

o datâză (art. 72 procedura civilă), alătură o copie de petiţiune pe lângă 

citaţiune, trămite în îine copia și „cităţiunea portărelului spre mai. 

" departe urmare. Portărelul încheie apoi un proces-verbal despre resul- 

tatul demersurilor sale. E vădit lucru prin urmare că'petiţiunea deşi neda- 

- tată, capătă o dată certă din. diuă în care sa înlăţişat la președintele 

tribunalului -(art. 1182 codul civil). Petiţiunea cu alte cuvinte e strins 

“ unită cu citaţiunea, amândouă se - unesc în unul și acelaşi act de pro- 

cedură, amândouă fac trup. * Aa 

5 «Cursul de. Procedură civilă» privesce totuși petiţiunea sub sem- 

“ nătură privată ca fiind. un act de procedură deosebit, neimpiedicat 

__de art. 735, No, 1 procedura civilă, din care .reese, din contră, că act. --
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de procedură nu pâte să îie de cât acela care e făcut de un agistrat 
saii oficer judecătoresc (vedi opul citat, pag. 54). De aci întrebarea ce 
'şi-o pune d-l Tocilescu de atâtea ori, dacă omisiunea unei iormalităţi 
atrage nulitatea petiţiunei sau a citaţiunei. Quid juris, întrebă acest autor, 
când reclamantul a omis să arate tribunalului inaintea căruia adreseză 
cererea în judecată ? Unii cred, răspunde d-sa, că va îi o causă de nulitate, 
de și legea nu o pronunţă îormal (vedi însă art. 61, No. 4 irancez), iar 
alţii că va îi cas de nulitate numai când nici în câtațiunea comunicată 

” pâritului nu se: indică tribunalul înaintea căruia trebue să compară (ceea 
„ce se întâmplă f6rte- rar), numai în aceșt cas putându-se dice câ sa 

- „Causat părţei o vătEmare pe care nu o pâte repara de cât anulând actul 
„= (opul citat, pag. 54). - 

| lată” dar că, adevărul“ căutând, ' cererea -se'.absârbe. în. citaţiunea 
încunosciințată prin “portărel, care singură intră în socotâlă. In 'adever, 
petiţiunea arată -tribunalului, care are să judece. procesul, prin aceea 
Chiar că e primită de președintele tribunalului, care chiamă pe pârţi la 

” înfăţişare (art. 68 și 71 procedura civilă). Citaţiunea se subscrie apoi de . 
președintele tribunalului (art. 19 Regulamentul portăreilor din 31 Martie * 1866) şi se! dă pâritului împreună cu un exemplar de petițiune (art..72), 
lucru despre care portărelul trebue să. închee un proces-verbal în care 
caută să arăte matricula sa, adică tribunalul saii Curtea pe lângă 'care uncţioneză (art. 21 Regulamentul portăreilor din 28. Noembre 1865). 

"Trecem la -o altă ordine de idei, Cererea 'de judecată, de apel, de recurs, e nulă, dacă nu e îscălilă 2 «Cursul de procedură civilă» nu alinge - cestiunea n6stră; Am discutat'o amănunţit în Dreplul No. 25- din 1888, “unde am ajuns la conclusiunea următre: Instanţa se începe prin cerere şi citațiune (arg. art. 256 procedura civilă). Cererea, așa dar, face ana cu citaţiunea. Puțin importă deci că petiţiunea .nu e iscălită, destul „_*numai. să existe un act:regulat de încunosciinţare, făcut înlăuntrul ter-! „ menului legal. Art. 69 procedura Civilă dice numai că neardlarea numelui, pronumelui reclamantului Și a pâritului, atrage. nulitatea peti- țiunei. Nu cere dară iscălitura, ci arătarea numelui reclamantului și al pârâlulug, - - , | 
Cum se dovedesce citaţitnea ? D. Tocilescu învaţă ritos (opul citat, "No. 47, pag. 124): „Indeplinirea tuturor formalităţilor prescrise de . „lege pentru validitatea cilațiunilor trebue să fie: probală prin ânsușă „actul încheiat de porlărel, iar nu - prin alle acte şi dovedi. Aici se aplică mazima : Non esse et nou apparere sunt unui et îdemf. “Care e în adevăr “scopul formalităţilor prescrise în acestă materie ? Fără îndoială de a asigura o bună administraţiune a justiţiei. Formalităţile da îndeplinit ai 'dar, după însăși natura lucrurilor, un: caracter solemn. „Punctul acesta are o mare însemnătate; săi închinăm dar .t6tă luarea, „NOstră aminte. o a i 
In adevăr, aşa fiind, urmeză neapărat că citațiunea se dovedesce: numai. prin însuși actul incheiat de portărel, iar nu prin alte acte şi, dovedi, de exemplu prin-o adeverinţă” de primire. Citaţiunea e un act „ solemn; deci nu se pâte dovedi prin o adeverinţă sub semnătură privată. Am susținut tesa acâsta în Dreptul pe 1874, No. 8, 9 și 10. Jurispru- 
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" deriţa totuși a hotărât contrariul. "Mi-am închipuit ast-tel în zadar că-țin 
în mână merele Hesperidelor, căci am strins în realitate în brațe un 

moreov ! Voilă mon cher ami, ce qui porte un auteur ă des autodal6,a 

ds inanticides, o o | 
De aceea şi d-l Tocilescu nu se ţine de rigorea principiilor până în ă 

capăt. Citaţiunea, dice d-sa, 6 un act solemn (opul citat, pag. 124). Dice 

însă într'alt loc că citaţiunea se dovedesce sait prin chitanţa de primire 

sa prin proces-verbal (opul citat, pag. 80). Citaţiunea, așa dar, de şi un 

act solemn, se pâte totuşi dovedi prin o adeverinţă sub-semnătură privată. 

Procesul-verbal al portărelului e de rigâre în tâte casurile (pag. 124), 

dar el e totuşi de prisos, când există o adeverinţă sub-semnătură privată 

a părţii (pag. 80). Contragicerea sare în ochi! O atribuim însă legii şi - 

nu interpretului: <Quand on est oblige de recourir aux tribunaux, dice - 

iârte bine Montesquieu, -îl faut que cela vienne de la nature de la con- 

stitution, et.non pas des contradictions et de -Vincertitude des lois». 

Citaţiunea se dovedesce ea, în lipsa părţei, prin adeverinţa de pri- 

“ mire a rudelor sai servitorilor ? Chitanţa de primire a rudei sui ser- 
 vitorului, “răspunde d-l' Tocilescu, trebue a fi înaintată la tribunal odată - 
“cu procesul-verbal al porlărelului, căci “simpla atestare a agentului 

că a dat citaţiunea în mâna rudei sait -a servitorului, fără producerea 

dovedei de primire, e insuficientă» (op. cit. pag. 74 şi 75 — 76). 

Procesul-verbal al 'portărelului este dar de rigore, cu totă adeverinţa de 

primire dată de rudă saii servitor. Autorul <Cursului de procedură civilă» 

adaogă (op. cit, pag: 78): <Portărelul - trebue să lie întovărăşit de un 

agent admânistrativ, nu numai când vecinul, ci şi când. ruda ori ser- 

vitorul retusă de a primi citaţiunea». (Vedi însă în înţeles opus hotărârea 

„Inaltei Curți secţiunea II din 24 Septembre 1891, Bulet. pag; 1037). 

---Ori-eum însă, unde e legea care să câră o adeverinţă de primire 

a părţei şi a rudei sai servitorului ? Importă fără îndoială ca agentul să - 

vorbescă cu persâna citâtă. lată ce ne spune însuşi d-l 'Tocilescu (0p.: 

„cit: No. 35, pag. 72). In adevăr, reese din art.'74 procedura civilă, că 

agentul “trebue să constate citaţiunea prin procesul-verbal. 'Trebue dar 

“neapărat să -vorbâscă cu pers6na - citată, să verbaliseze parlant & sa 

personne. Unde se pomenesce însă în lege de o adeverinţă de primire 

a pers6nei citate? Dice art. 74 cit. că agentul are a se adresa la rude, 

servitori, sai vecini : 1) dacă nu găsesce la domiciliii pe parte; 2) dacă 

partea. se împolrivesce a da adeverinţă de primire? | 

_ Arl, 74 “cit. -hotărăsce, din - contră, 'itos că agentul p6te să dea 

citaţiunea, în vicem adressati, rudelor, servitorilor saă vecinului, numai 

„dacă ni găsesce la domiciliii pe parle. Deci dacă o găsesce la domiciliu, - 

trebue. să-i dea citaţiunea personal. In cas de împotrivirea părței de'a 

-primi citaţiunea, procesul-verbal al portărelului constată împotrivirea şi 

faptul că citaţiunea s'a -depus în Îaţa şi la cunoscința persânei citate, . . 

“Legea, în “adevăr, nu cere adeverinţa părţei, adică o inmânare: materială - 

-“-şi manuală. Numai iscălitura vecinului e prescrjsă sub pedâpsă de nuli- 
. 1 7 . 

tate (art. 74 şi 76 procedura civilă). Nu se cere deci iscălitura părţei, a 

“rudelor saii servitorilor, . Na A a e 

Citaţiunile, hotărăsce. art. 74 procedura civilă, se dai saii persone? 

- sai-la domiciliul persânei. Va să dică, se dai saii „pers6nei. în 'ori-ce: 

* /
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loc se găsesce ea, saii la domiciliul persânei. In ori-ce loc, dicem în acest 
înțeles că nu e loc la. nulitate a citaţiunei dată într'un loc chiar neo- 
portun (de exemplu în biserică în timpul serviciului divin),.sub reserva.: 
bine înţeles a pedepselor. disciplinare “şi chiar criminale, la care ar îi 
supus portărelul, care ar causa ast-lel de turburări sati scandaluri. Cita-. 
țiunile se dai în ori-c6 loc se găsesce persona, prin urmare și la puşcărie, întrun anume loc (entre les deux guichets, die autorii irancezi) unde e “presupusă în libertate. O , IA 

«Cursul de procedură civilă> învaţă că citaţiunea şe pâte da în ori-ce loc numai dacă partea o primesce de bună voe şi dă chitanţă depri- mire. <Agentul judecătoresc, nu trebue, se dice în sprijinul acestei păreri, să iorţeze persâna citată să primscă citaţiunea>. (op. cit. pag. 73). Nu'i pasă însă agentului de împotrivirea părței, a rudelor sai “servitorilor de a primi citaţiunea. EI constată, prin procesul săi verbal, că a vorbit cu partea, ruda sai servitorul, şi că a depus" citaţiunea în faţa şi la cunos- cinţa lor. Nu încape 'vre-o siluire a părței a da o adeverinţă de primire, . pe care legea nu o cere!); Di 
Art. 74 cit., o spunem încă odată, cere numai iscălitura vecinului, Cerinţa acâsia tinde a preîntâmpina un 'abis dovedit prin experienţă. . Vechia lege îranceză nu cerea iscălitura vecinului. Care era urmarea ? Portăreii declaraii în procesele lor verbale că ati cerut în zadar iscăli- tura vecinului, cu. tote că de fapt wati mers de loc la domiciliul pârţ- - 3 

“iului. Jată de ce-se cere iscălitura vecinului, “Vecinul se împotrivesce de a iscăli? Nu ajunge, în asemenea cas, procesul-verbal al . portărelului constatător a nevoinţei vecinului de a iscăli. Ce urmare, dar este a se păzi ? După art. 68 procedura civilă iranceză, portărelul trebue să lase - atunci citaţiunea primarului sati ajuloruluă comunei, care 0 viziză Jără chelhuială, E a a i "Disposiţiunea acâsta cuprinsă în art. 68 irancez, lipsesce din codul nostru. Ce dar trebue să hotărâm ? Nu ne rămâne de cât să asem&năm : casul de mai sus cu casul când partea şi-a părăsit domiciliul de drept, adică domiciliul de origine (acela -al tatălui) şi s'a mutat în altă parte, fără să existe însă o strămutare de domiciliii în înţelesul legei. Porlărelul se duce atunci în zadar la domililul de origine al-părței, nu găsesce acolo nici vre-o casă a ei, .nici rude, nici servitori, nici vecini. Ce dar trebue Șă facă el? Răspunsul e simplu. Art. 75 „No. 6 hotărăsce ritos că acei cari nu aă domicilii cunoscut în România se. vor cita la reşedinţa lor . actuală. Va să dică, domiciliul în înțelesul art. 75: cit., e domiciliul de fapt și de reședință. (V. Demolombe, «Cours de Code Napolâon»>, "Tom. ], | No. 848 în ine)... 

„Art. 75 No. 6 procedura civilă, se aplică” şi străinului, care are o - . reşedinţă cunoscută în România.' Puțin importă că are domiciliul săi în străinătate. După art. 75 No. 6 cit., ori-cine--nu are un domiciliă cuno- "Scut în România, se va: cita la reședința sa actuală. Quid însă când. Nici domiciliul, nici reședința nu-i e cunoscută ? D-l 'Tocilescu răspunde ————————————————————— 
. 

” 
îi - 1) Păritul, care are un domicilii depărtat, să 'găsesce, presupunem, la Bucuresci. Reclamanta! are interes să economisescă cheltuelile de transport ale  portărelului. Să atârne dreptul să de la bunul plac al pâritului ? i - 
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„(op. cit; pag. 123): < Presumţiunea îiind-că străinul (cu t6te că-nu-i se 
cun6sce nici domiciliul nici reşedinţa în România) are domiciliul sati 
reşedinţa în România, i se va aplica art, 75 No. 6, adică i se va afige 
citațiunea pe ușa tribunalului unde se face cererea și se va publica în 
Î6ia de anunciuri oficiale, și numai dacă "va dovedi. că are domiciliul în 
străinătate i se va aplica-art. 75 No. 7>. . | ! 

O presumţiune legală, întâmpinăm, nu pâte să existe fără o anume 
lege. Art. 75 No. 6 apoi nu presupune nimic, el prescrie o regulă de 

“- aplicat acelor cari nu aii nici domiciliii nici reşedinţă, adică vagabondilor. 
Există o presumţiune consfinţită de vre-o lege că toți străinii aflători în: 

" România sunt vagabondi ? Presumţiunea de îapt după chiar natura lucru- 
rilor este că străinii se află numai în lr€căt în România, că domiciliul 
saii reşedinţa lor e în străinătate. Străinii așa dar, cari nu aii în România 
nici reşedinţă, 'nici domicilii cunoscut, se citeză prin procuratorul lor, 
de aii unul cunoscut, şi în cas contrar, la domiciliul lor din străinătate 
(art. 75, No. 7, procedura civilă). - | 

“ Art, 75 No. 7 are în adevăr în vedere domiciliul din străinătate, - - 
precum 0 recun6sce însuși «Cursul de procedură civilă», care dice (pag. 

„__-192): «Strâinul va trebui să îie citat la domiciliul sai reşedinţa sa din 
'străinătate, prin intermediul autorităţilor competente, şi străinul va trebui 

“să dea chitanţă de primire (şi când legea 'străină -nu se mulţumesce cu 
o simplă chitanţă, ci cere în tâte casurile un exploit?), iar în cas con- 
irariă, i se va lăsa la domiciliii și se va dresa proces-verbal, observân- 
du-se regulele dreptului internaţional». Art. 69 No. 9 francez, corespun- 
dător. cu articolul nostru 75 No, 7 cit., se mulțumesce cu o depunere a 
citaţiunei în mâna re&presentantului ministerului public, disposiţiune rea, 

-pe care autorii cu drept cuvânt o critică (Vedi L. Bar «Internationales 
Privatrecht> Tom. II, pag. 366, nota 2)... e 

Art. 75 No. 7 cit. se aplică nu- numai „străinilor, dar chiar și ro- : 
mânilor aflători în ţară străină. Legea nu deosibesce. Insuşi românul 

-ailător în străinătate (în trâcăt sait durabil) se citâză dar prin procura- 
torul săi, de are unul cunoscut, şi în cas contrarii, la domiciliul săi - 

din România sai din străinătate. Prin un procurator! Art. 75 No. 7 cit, 

îngăduind citaţiunea prin procurator, statornicesce. printr'acesta o excep- 

țiune, care nu se pâte întinde la alte casuri. Mandatul, în adevăr, ce îl 

"dă pâritul procuratorului săi, e-o res.înter alios acia, care nu pote să 
- profite reclamantului. (Veqi Chauvau-Carr6, «Procedura civilă», Tom. i, 

quest, 353 bis). - „- i - 
- Străinul, am qis mai sus, trebue să îie citat la domiciliul săi din 

„străinătate, prin. mijlocirea autorităţilor competente străine. Quîd când: 
„acele autorităţi se împotrivesc ? In asemenea cas -citaţiunea se publică 
“în :Monitor (art..75, No. 7 cit.). Publicitatea, în adevăr, e un mijloc | 

“extrem, la care se recurge, când citarea în pers6nă saii la domiciliii nu 
___pâte avea loc. De altminteri, citaţiunea prin publicitate presintă puţină 

probabilitate că pâritul va avea cunoscință de dânsa (V. Boitard, «Legons 
„de “procâdure civile», edit. IX, tom, 1, pag. 143).-Inalta nâstră Curte 

presupune, din coniră,.că «prin publicitate probabilitatea de încunos- 

ciințare ajunge la o- presumţiune legală> (Veqi Bulet. cas. 1882, pag. 

1066—1868). : A e
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Cum se citeză cetele de moșneni ? Art. 75,-No. £, procedura civilă - 
e.un oracul neînțeles. Capul se rătăcesce, ideile se rostogolese. «Cursul 
de procedură civilă» discută cestiunea n6stră din punctul de vedere istoric, 

„logic, gramatical, şi închee în cele din urmă, dicând: <Ceta de moșneni - 
nu constitue o pers6nă juridică. Urmeză dar 'că cetaşii -pot să facă în 
deosebi apel ; că, dacă unul lipsesce, iar altul-se îniăcișeză,-are a se 
aplica art. 151 procedura civilă, ete. Urmeză apoi că citaţiunea e colee- 
tivă faţă cu cei presenţi la Primărie, îndividuală, din contră, față cu cei 
absenţi. Impărtășim de asemenea părerea d-lui A. Degr6, că dacă cetaşii 
locuesc în comune deosebite, tot o singură citaţiune are a se face pentru 
toţi, dar susţinem, spre deosebire de d-sa, că cetașii de prinprejur aii' 

„a se cita coniorm art. 74: procedura civilă», (opul „citat, passim, pag. 
109, 115—117). - - ” - Ta 
„.. Acestea dise, ne întârcem iarăși la art. 74 procedura civilă, care - 
hotărăsce că citaţiunile se dai sai persânei, sai la domiciliul pers6nei. 
Femeia măritată n'are alt domicilii de cât acela al bărbatului săă (art. 
93 codul civil), pe care totuși îl pâte părăsi în timpul cât ţine procesul 
de despărţenie (art. 250 codul civil). Bărbatul, spre deosebire de cei de 
al treilea, pe cari părăsirea domiciliului conjugal nu'i privesce, nu pâte 

“părăsi domiciliul conjugal de cât cu aultorisarea tribunalului (arg, „art. 
241 și 250 codul civil). Care e sacţiunea ? -Femeia, care părăsesce sama- 
volnie domiciliul conjugal, nu perde pensiunea. alimentară, nici dreptul 
de a continua urmărirea (vedi însă art. 269 codul Napoleon), dar - băr- 
batul o va cita la domiciliul prevădut de art. 93 codul civil (compar. 
“Tocilescu, opul citat, pag. S6, notă). a 

Cum se citâză . minorul neemancipat ? Minorul neemancipat are 
domiciliul la părinţii sati lulorul săii (art. 95- codul civil). Părerea dom- 
nitore totuşi deosibesce. In raporturile celor de al treilea cu tutorul e 
iără îndoială hotărâtor domiciliul personal al tutorului, pe care dânsul 
îl pote schimba. Domiciliul. tutelei, din contră, r&mâne neschimbat la 

"domiciliul de origine al minorului, acela âl tatălui, adică acolo unde s'a 
deschis tutela, când e vorba de convocărea consiliului de familie pentru: 
o autorisare de dat sait pentru numire de lulor (arg. art. 93. și 359 
codul civil). Inalta Curte 'prin- hotărârea ei din 23 Noembrie 1883 “şi-a 
însușit” chipul. acesta de a vedea, pe care Laurent îl respinge. ca nete- 
meinic. a PR 

Cum se citâză o societate comercială străină care 'şi-a stabilit un scaun secundar în România -potrivit art, 237 codul comercial ? Fără îndoială la acest scaun secundar (Vedi Zocil,, op. cit. 103—104). O socie- tate comercială străină, din contră, care nu sa coniormat art. 237 cit., nu există în ochii- legei române, nu pâte sta în judecată- ca reclamantă. (Vedi A, Renaud, « Actiengesellschaiten»;. $ 16, nota 19). Excepţiunea acesta de neexistență totuşi coprinde în si 
internaţional, cestiunea reci 
pâte deci propune :pentru 
sec. IL 'din 8 lunie 1892), - 

procităţii, adică o cestiune de lapt. Nu se 
întâia Gră în casaţiune. (Veqi cas, română 

Instanţa, Spunem. încă o dată, nu se legă prin Simpla cerere, ci 

ne o cestiune de drept privat . .
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prin cerere şi citaţiune. O dată însă legată, părţile volnice sunt să se 
„ învoiască de a se înfățișa fără citaţiune prealabilă, învoire ritos îngăduită 

de-lege (arg. art. 65, procedura civilă) şi învoirea lor se constată de 
judecător şi fără înscris iscălit de dânsele (Vedi Siregy- Gilbert, «Codes 
annotâs>, asupra art. 11-procedura civilă franceză No.. 11). D. Tocilescu : 

se rostesce în acestă privință ast-iel: «citaţiunile trebuese a îi făcute. 
înscris numai când e vorba de primul termen de întăţișare; ele pot ii 

“orale, când părţile sunt presente la audienţă şi:se amână instrucţiunea 
-causei» (op. cit, pag..61—62). a SN 

Citaţiunea, adăogăm, ISgă instanța, puţin importă că e nulă pentru: _ 

vicii de iormă. sai necompetenţă. D. 'Tocilescu trimite. în acâstă privință . 

la articolul mei publicat în Dreptul 1883, No. 47, şi încheiă ast-iel: 
«După art. 1870 al codului nostru civil, chiar cererile nule pentru lipsă 
de formă, produc .electul de a întrerupe : preseripţiunea, pe când după. 

- arţ. 2247 îr.-in asemenea caz întreruperea este socotită neavenilă» (0p.: 

„cit, pag. 59, nota 1). Iată însă şi o altă cestiune privitâre la “aceiași- 

“ ordine de idei: Prascripţiunea -se întrerupe ea numai .printr'o. cerere 
expresă” sati și printr'o cerere împlicită ? E 

Un exemplu pentru lămurirea lucrului:/lată o cerere pentru împăr- 
țirea unei moşteniri, cerere în. care se enumără obiectele de împărțit... 

"Cari sunt însă anume. obiectele de împărţit? Reclamantul nu pâte :să 
răspundă la acestă întrebare cu o. siguranţă matematică. Arătarea obiec- 

“telor în materie de socoteli, de împărțâlă, ete. nu se pâte face de cât 
într'un chip aproximativ-şi sub reserva erdrei. Dacă dar: reclamantul, 
cercetând lucrul mai de aprope, vede că mai sunt și alte lucruri de 

împărţit şi face o a.doua cerere, a doua cerere nu e o cerere nouă ci 

e implicit coprinsă în cea dintâi; deci întrerupe prescripțiunea de la 

data celei dintâi.. (Vedi: Laurent, «Droit civil francais»; Tom. XĂXII, No. 

“89 urm.). O emendilio libelli e esenţial. deosebită de o mutatio libelli.: 

Care “e sancţiunea lipsei iormelor în materie de citaţiuni ? Citaţiunea - 

e nulă, dacă nu-e făcută de un olicer judecătoresc competent, dacă câl- - 

carea formelor a causat 'părţei care o .invâcă,- o vătămare, pe care 

“nu.o pote repara de cât anulând actul, -dacă nulitatea e formal”. . 

pronunţată de lege-(art. 735 comb.: cu art. 76 procedura civilă). Art. 

"785 procedura civilă e limitativ. Nulităţile nu se pot întinde dincolo 

_de textul legii. D. “Tocilescu admite totuşi, pe lângă cele trei casuri arătate 

în art. 735 procedura civilă, şi un al patrulea cas, anume: când nuli- - 

tatea este substanţială. Formalitatea - substanţială atrage, qice d-sa, nuli- 

tatea fără deosebire dacă parlea -dovedesce.că a suferit un prejudițiii 

“pe care nu "1 pote repara decât anulând actul (op. cit., pag. 3t și 35). - 

” - Nu împărtășim chipul acesta de a vedea și părerea nostră . este, 

din contră, că art. 735 No. 2,:procedura civilă a înlăturat implicit, dar - 

“ fârte energic sistemul formalităţilor. substanţiale. O formalitate trece drept: 
substanţială în 'acest înțeles. că trebue. să ajute pe cetăţeni ori de câte: . 

-ori e în joc ordinea publică, puţin importă că legea a uitat să "i ajute» 

“-O formalitate aşa dar de ordine publică e o formalitate substanţială, a 

“cărei. neobservare aduce.cu sine nulitatea, fără deosebire dacă nulitatea: 

e sai nu formal pronunţată de lege sai dacă există saii nu o vătămare; 

- care nu se pâte repara de cât anulându-se actul.
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Art. 735, No. 2 însă hotărasce ritos, că dacă nu există un cas de 
_ necompetenţă saii o nulitate iormal pronunţată de lege, un act de proce- 

dură nu se pâte declara nul de cât dacă călcarea. formelor a causat 
părții o vălămare, pe care nu o pole repara de cât anulând actul. 
Care e raţiunea? E că Statul nu trebue să ajute pe cetățeni de cât 
acolo unde ei nu se pol ajula singuri, de exemplu în cas de lipsă de 
la întăţişare. Jura vigilantibus scripta sunt. In cas de lipsă de la înfățișare, 
partea nu se pâte .ajuta- singură. Judecătorul trebue dar s'o ajute din 
oficii. Nu se va da hotărâre în lipsă, orânduesce art. 152 procedura 
civilă, dacă citaţiunea este nulă, sai dacă cuprinde un termen mai scurt . 
de cât cel însemnat de lege. a | | 

De unde se vede în acelaşi timp. că vătămarea în casul prevădut 
de art. 735 No. 2 cit., nu e o cestiune de fapt, cum presupune .autorul 
«Cursului de procedură civilă», ci o. cestiune de drept. Judecătorul neîn- 
grijesce el să indeplinescă o iormalitate de pădit din oficiii (art 152 şi - 

“536 urm, procedura civilă)? Există o vătămare care nu se pote repara de cât 
anulându-se actul. Nedatarea citaţiunei, de exemplu -(art. 72 procedura 
civilă), aduce părţei o vătâmare, pe care nu o pâte repara de cât anulând 
actul, judecătorul trebuind să cerceteze din oficiu, dacă citaţiunea cuprinde 
termenul însemnat de lege (art. 152 procedura civilă), cercetare care nu 
se pote iace dacă citaţiunea nu e datată. Criteriul, cum vedem, e simplu . 
şi cade sub bunul simţ. “ a 

Care e efectul nulităţei ce există în cele trei casuri prevădute de y; 
art. 735 cit.? Nulităţile de procedură, răspundem, nu ating actele ante- 

- Pi6re, dar ating pe cele posteridre. Art. 737 procedura civilă hotărăsce 
în adevăr: «O procedură nu se.pâte anula de cât de la actul care a 
dat nascere la nulitate». Puțin importă, de exemplu, că atiptele sunt nule; 
comandamentul, un act anterior, rămâne totuşi neatins. Judecătorul, cu 
î6tă nulitatea citaţiunii, a dat o hotărâre în lipsă în disprețul art. 152 
procedura civilă ? Anulându-se citaţiunea, cade în același timp şi hotă- 
rârea dată în lipsă, care e un act posterior și o urmare neapărată a 
citaţiunei anulate (Compar. Tocil., op. cit, pag. 40). | | Adăogăm însă (complectând printracesta un gol aflător în «Cursul 
de procedură civilă»): 10 că nulitatea nu se- mai pote propune atunci 
când legea, mărginind termenul cererei în nulitate, acest termen a trecut. : 
Tribunalul urmăritor, de exemplu, respinge revendicarea imobilului urmărit, — 
însă în loc să amâne adjudicarea până când, prin o hotărâre definitivă, ! 
se va hotărâ asupra revendicărei, trece înainte şi pronunţă adjudecarea. . | 
Revendicantul lace apel în contra hotărârei dată asupra revendicărei, ” dar uită să jacă recurs în casaţiune, pe motiv că nu s'a făcut amânarea pe temeiul art. 530 procedura civilă. Cererea acesta de nulitate e măr- ginită de lege la patru-deci dile de la data ordonanţei de adjudecare 
(art. 559 comb. cu art. 562 No. 4 procedura civilă); deci, dacă acest | termen a trecut, nulitatea nu se maj pote propune în.apel (vedi arti- colul meă din Dreptul, 1875, No. 56, pag. 447). - ee 

„Adăogăm apoi că, în cas de nedivisibilitale, nulitatea actului :se | resiringe şi asupra actelor anteridre. Punctul acesta ne va da mai mult „ de îurcă de cât cel. dintâi, Un lucru totuși e sigur înainte de tâte, anume. că nu există un legăment de nedivisibilitate între actele cari se pot aco- 
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peri prin tăcerea: părţilor. Părţile pot acoperi prin tăcerea lor viciile 

actelor de procedură îăcute de un magistrat (de exemplu, a unei .cer- 

cetări cu martori) numâi sub reserva regulatei constituiri a tribunalului .. 

şi a publicităţii cari nu pot îi obiectul unei învoiri private; Părţile, din 

contră, pot acoperi prin tăcerea lor tâte neregularităţile actelor de pro- 

cedură îăcute, după 'stăruința lor, de un oficer judecătoresc (un portărel), 

Un act de procedură, de şi nul pentru viciii de formă sait ca fiind făcut 

de un portărel necompetent, întrerupe, în adevăr, prescripțiunea sai 

peremţiunea (arg. art. 1870 codul civil). - - 

__ Fără îndoială, o aparenţă, o vedenie, un simulacru de act de pro- 

cedură nu ar avea nici o.fiinţă legală. Un presupus afipt, de exemplu, 

care nu ar arăta numele debitorului ori al creditorului, imobilul urmărit, . 

saii creanţa în virtutea găreia se ace urmărirea, ar îi un zero juridie.: 

Cum să luăm drept. afipt un petec de hârtie care, în loc să coprindă 

arătările cerute de art. 504 procedura civilă, ar vorbi de cai verdi pe 

pereți ? Ipotesa acesta însă e ilusorie; practica nu o cun6sce. In specia 

judecată prin hotărârea Inaltei Curți din 17 Decembre 1$90,-dată în sec- 

țiuni-unite (vegi Buletin, 1890, pagina 1462 urm.), afiptele coprindeai 

ritos arătarea creditorului urmăritor, a' unora din datornicii urmăriţi, 

a creanţei, ete. Nearătarea dar numai a numelui unuia din datornici 

făcea ca “afiptele litigi6se să fie neregulate, iar nici cum ca ele să fie 

isbite de o nulitate de neexistenţă. " 

Inalta Curte totuşi; prin hotărârea de mai sus, stărue şi dice că 

nulitatea afiptului pentru neatârnarea numelui: unuia din datornici, se 

resirînge și asupra actului anterior: asupra comandamentului, de 6re-ce 

principiul că o nulitate nu se resfringe asupra actelor anteridre (arţ. 

737 procedura civilă) «suferă excepţiune orl de câte ori actul de proce- 

dură declarat nul este esenţial actelor anteridre şi trebue a .se iace întrun 

termen de rigâre, căci în asemenea caz actul de procedură constitue 

condiţiunea de la care depinde existenţa actelor anteridre, şi, în lipsa 

- îndeplinirei condiţiunii, actele-ce depind de. dânsa nu mai pot avea fiinţă»., 

Comandamentul deci, urmeză a dice Inalta Curte, fiind subordonat con- 

dițiunii de a se îi început urmărirea în termen de trei luni, este evident 

că afiptele și publicaţiunile; cari constituesc începutul urmărirei, sunt 

acte esenţiale pentru existența comandamentului. - 

Muntele s'a scremut şi a născut, cum vedem, în cele din urmă, o 

lungă peritrasă a ideei abia ghicite că nulitatea unui act de . procedură 

se resiringe şi asupra. actelor anteridre, dacă există nedivisibilitate. 

Intrebarea însă este tocmai: există în adevăr un legământ de nedivisi- 

- Dilitate între afipte şi comandament? Hic juget: lepus! ki bine, reese 

limpede şi lămurit din-art. 500 procedura. civilă, că peremţiunea coman- 

_ damentului se întrerupe prin afipte şi publicaţiuni făcute înlăuntrul ter- 

__menului de- trei luni de la qiua comandamentului. Un act de procedură 

“chiar nul peniru vicii de formă sai necompetenţă, hotărăsce apoi rilos 

art. 1870 'codul civil, întrerupe prescripțiunea sait peremţiunea. Adăogim 

«sati peremţiunea», sciut fiind că causele de întrerupţiune a preserip- 

“ţiunii se aplică și termenului peremtoriii (d6cheance). . 

- Art. 1870: Codul civil nu are de sigur, o recunâscem, ce căuta 

când avem a îace cu o nulitate de neezistență și nu.cu o simplă nuli-
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tate. de neregularitate.. Un zero juridic nu.se pote valida prin tăcerea 
RE părţilor. Nu numai viciul de -iormă '(vedi supra), dar însăşi necompe- 

. tenţa nasce, după împrejurări, saii o nulitate de: neexistență, așa când 
un -act de procedură s'ar îace de-un particular, care ar usurpa rolul de 

_portărel (vedi însă . Tocilescu, opul citat, pag. 26), sati o simplă nulitate: 
de neregularitate, așa când: portărelul ar face un -act de procedură în 
aiară. de circumscripţiunea sa. In casul însă judecat “prin hotărârea de 
mai sus a; existat, cum am demonstrato (vedi supra), o simplă nulitate 
de neregularitate 1); .. a | D 

Un act nul'se resiringe de altminteri fără îndoială şi asupra actelor 
-  anteridre, dacă există nedivisibilitate. Așa e nulă întrega procedură lăcută 

„ de.un, magistrat necompetent -(in deosebire de_aceea făcută de un por- 
tărel necompetent). Așa se restringe omisiunea uneia din formalităţile.esen- 
țiale prescrise de lege: pentru. constatarea iniracţiunilor în materie de 

„contribuţiuni indirecte şi asupra formalităţilor anteridre, adică aduce cu sine nulitatea în total a procesului-verbal constatător .a infracţiunii (vedi "art..192, L.: Vam. din 15 Iunie.1874). Așa este și în materie de despăr- țenie, unde dacă reclamantul nu ,se întăţișeză, întrega procedură cade. __ Viciul comandamentului. sati afiptului, din contră, se acoperă prin tăcerea „părţilor ; deci nu există un legământ de nedivisibilitate între. comanda- - ment şi afipte. Ie : a i 

 Vă&durăm mai sus că. q. Tocilescu admite, pe lângă cele trei casuri de nulitate arătate în art. 735 procedura. civilă 2),-şi un'al patrulea cas, „ anume: nulilatea virtuală, Acelaşi autor, adăogăm acum, se încercă să - dovedâscă cu: multă logică dar fără: isbândă,: credem - noi, și: existența unei. opriri legale virtuale. Art. 385 procedura civilă opresce în adevăr numai executarea, iar nu Şi citaţiunea făcută în timp de n6pte.: «Cursul de procedură civilă», aplică totuși art. 385 cit. prin analogie şi cilaţiunei - (pag. 66). Citaţiunea făcută în timp de nâpte e ast-iel în puterea unei argumentări anâlogice virtual. oprită! - | E „În zadar se invocă autoritâtea lui Carr€ în sprijinul “acestui chip “de a vedea. Art, 1037 procedura civilă iranceză - se deosibesce esențial - “de art. nostru. 385 cit., opresce' adică ritos, nu numai executarea, dar ori-ce încunosciințare tăcută în timp de n6pte. Nu cuprinde însă nici o sancţiune (compar. însă- art. 391 român). Există cu t6te astea, învaţă - Carră, o „nulitate „virtuală; Nu întinde prin urmare, raționând ast-fel, prin analogie, o oprire legală de: la un cas la altul, ci aplică unei opriri „exprese o nulitate virtuală, MRI bi 
i 1) D. Tocilescu crede că nulitatea unei citaţiunt pentru vătămare nereparabilă se pote propune; şi după expirarea termenulul da apel sa de recurs, aşa când cita- ” țiunea s'a dat une! parți la un domiciliii care nu era al,s&i, ori s'a lăsat unei per- s0ne străine de casa sa (0p. cit, p. 29). Chauvau-Carre (« Procedure civile», t. 1, „ Pag. 436, quest, 369) învață, din coniră, că, Qacă o hotărâre rămasă Gefinilivă presu- pune valabilă o procedură nulă, nu se ma!-pâte face să se pronunţe nulitatea proce- durel_de care e vorba. Ar fi însă bine înţeles alt-fel, dacă portărelul ar fi săvârşit un fals. In asemenea cas, hotărârea rămasă definitivă 'ar fi supusă revisuirel. (art. 290, No. 2 proceaura civilă), ” Ă i - ! 2) Actele de juridicțiune (hotărârile), în deosebire de actele de procedură, nu Sunt supuse art.:735 procedura civilă. Veqi art. 123 procedura civilă. Jurisprudenţa . e în acest înţeles, 
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- - E vorba în adevăr în art. 1037 cit., observă jurisconsultul francez - 
de o măsură de înaltă poliție, al căreia. obiect este de a garanta nevio- 
labilitatea domiciliului, şi dar un act îăcut în timp de n6pte trebue. 

- declarat nul. Cestiunea e însă controversată. Nu pote să existe, întâmpină” 
Chauvau Adolphe, o nulitate fără un anume text de lege. Olicerul minis- 

"terial, care dispreţuesce oprirea de care.e vorba, e supus la o amendă. 
Iată singura. sancţiune a art. 1037. cit. (Vegi «Procedure civile», Tom, |, 
quest. .330 şi Tom. IV, quest. 3426), | 

Dacă însă după cele de mai sus nu putem -să recurgem la legea 
iranceză, textele nâstre fiind deosebite, există de aliă parte o altă lege - 
străină, care 'are din întâmplare, o. întocmai” asemănare. cu a n6stră. 
Legea germană in adevăr prevede şi ea numai oprirea executărei în timp 

- de n6pte (8. 681), iar $ 171 procedura civilă germană privitor la citaţiuni, 
opresce numai incunoscinţarea lor în dilele de Duminecă și de sărbători 
(3 171 procedura civilă germană Ci. art. 73 român). 

“Trece totuşi printre doctorii germani drept axiom că $ 6S1 proce-. 
dura civilă germană privitor la oprirea executărei în timp.de nâpte, nu 
se pâte. aplica citaţiunii. Citaţiunea, dic ei, tăcută în timp de n6pte nu 
e nulă, lucru însă care nu trebue să ne sperie, se adaogă, pericolul unci 
violări de domiciliă. preîntâmpinat fiind prin alte măsuri legale, aşa prin 
decretarea unei amende în contra agentului care, făcând o citaţiune- în 

- timp de 'n6pte, ar aduce o atingere libertăţei personale. (vei și art. 15 
- din Regul. nostru asupra portărcilor, din 31 Martie 1866)... 

Iată acum. şi o allă controversă interesantă. Este loc la casare , când 
Sa schimbat ordinea înlăcişărei proceselor ? Inalta Curte secţiunea Il a 
hotărât prin decisiunile ei din 1 Februarie şi 12 Martie 1884 (Bulet., 
pag. 162 și 286) că ordinea se p6te interverti,” dacă există o causă le- - 
giuită. Partea, se dice în' sprijinul acestei soluţiani, trebue să îie presentă . 
în instanţă la ori-ce' timp de la ora arătată în citaţiune până la strigarea 
causei. Adăugă apoi Inalia Curte prin 'hotărârea ei din 9 Septembre 1887 
(Bulet., pag. -718),:că intervertirea ordinei e. o cestiune de apt care nu 

- dă loe la casare. 
- D. Tocileseu biciuesce acestă jurisprudenţă. Noi credem, dice d-sa, 

_că intervertirea ordinei constituesce o injustiție, o violare a art. 91, 92: 

“şi 93 procedura civilă,.şi pâte chiar un îel de denegare de dreptate.' 
Este. denegare de dreptate, dice art. 306 procedura civilă, când judecă- 
torii nu voese'a se pronunţa asupra unei cereri sai neingrijesc a judeca . 
causele: cari sunt în stare saii la rând de a se judeca. Art. 91 procedura 

„civilă apoi e imperativ, el dice: : «procesele se vor judeca după ordinea 
„întrărei lor». Aşa dar, causele trebuesc a îi judecate după ordinea în 
care. ati lost înscrise, "după ro), per rotulum (opul cilat, pag. 138). 

Care e însă rindul saii ordinea în care aia se înfățișa procesele ? 
Art. 92 procedura civilă răspunde: «La începutul fie-cărei săptămâni, se 

“vor afige, în sala audienţelor, causele puse în stare, ce ai :să'se judece 
după rândul lor, în curentul, acelei seplămâni>. Intâmpinăm aici, cu 

„ochi şi cu sprincene, urmele sistemului îrances” a înfățișărei proceselor 
după roluri, sistem însă care atârnă la noi în aer, lipsindu-i condiţiunea
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lără de care nu are nici un cuvânt de a îi, adică existenţa oficiului 
avuaților. A LL aaa i _ In Franţa, în adevăr, o causă se trece mai întâi într'un rol general. 
Preşedintele apoi, la întâia audienţă în fie-care săptămână, orânduesce - 

' afişarea causelor de judecat în cursul săptămânei (veqi Chauvau-Carră, 
opul citat, î. II, quest. 149, pag.. 10—11). Sistemul rolurilor consfințit de , 
legea iranceză e bun în acest înțeles că tribunalul nu r&mâne nici-odată 
neocupat din causă de lipsă de procese, e insă râă în acest înţeles că 
avuaţii trebue să petrâcă vecinie la tribunal ca să fie de față când le - 
vine rindul (vedi Expunerea de motive a proj.. Il a procedurei civile 
germane, pag. 200—201). - - Na - 

” Sistemul rolurilor. se l6gă, cum vedem, cu oficiul avuaţilor, care nu „există la noi. In lipsă de avuaţi, causele nu se pot de sigur înfățișa alt- iel de cât în diua anume arălată în cilațiune (art. 72 procedura civilă) şi nu în ordinea afișărei săptămânale, într'o di saii întralla, în cursul. 
s&ptămânei. Codul nostru, ca şi cel genevez, a consfințit aşa - dar siste- - mul înfăţișărei proceselor după citațiune și nu după rol. Partea trebue să fie de faţă în instanță de la-ora arătată în cilațiunne până:la stri- 
garea causei. A E . Care e în adevăr, după procedura geneveză, ordinea în care ai a „se înfățișa procesele? Art. 57.şi 58 proc. geneveză răspund la acâstă întrebare 1). Art. 57: «Avant /Pouveriure de audience d'introduction, le demandeur remettra.au greile du tribunal, pour Pappel de la cause, Vexploit d'ajournement>. Art. 58 : «Chaque cause sera introduit6 et con- tinuera d'âtre appelte dans Pordre de sa remise au greile, d moins qu'il ne soil' decide aulrement par le tribunal». 7 
„Aceste articole şi multe altele 'ale procedurei geneveze lipsese din procedura nsstră. civilă, care s'a codilicat: cu prea mare grabă: Art, 9 al procedurei nâstre civile semănă de exemplu cu art. 87 și SS a pro- cedurei geneveze, cum s6mănă o copie neisbutilă cu originalul s&ă,- Art. 9S citat hotărasce: «Părţile vor îi îndatorate, când li se va cere, a'şi depune înscris mijlâcele lor. de apărare». D. “Tocilescu recunbsce că dis- . posiţiunea acâsta e cu totul vagă și dă nascere la greutăți seri6se. 
Practica, adaogă d-sa, confundă depunerea înscris a mijlâcelor de apă- rare prescrise de art. 98 citat şi care se face înaînle de închiderea des- : baterilor, cu: depunerea în scris a resumatului de conclusiuni prescrisă de art. 10L procedura civilă şi care se lace după închiderea desbate- rilor (opul citat, pag. 158—161), | De 

După art. 98 cit. în adevăr fie-care parte se p6le indatora, dacă cere casul, să arate adversarului stă înscris, înaînte de închiderea des- baterilor, mijl6cele sale de apărare, aşa ca să nu-i p6lă trage butucul lără de veste, iar după art. 101 cit., amândouă părţile sunt ţinute a depune, după închiderea desbaterilor, un resumat de . conclusiuni, Mare dar e deosebirea într'un cas Şi într'altul. Practica crede lotuși că art. 98 face 

  

, 1) Mare şi: esenţială e în acestă privință deosebirea între procedura geneveză, ŞI cea franceză. In Franţa, unfajournement î comparaitre însemnă un ajournement & conistiluer avoud dans le delai de qiinzaino.- Aceea ce este apor Pajourneinent pentru  - parte este pentru avuat Pavenir, prin care i se face somaţiune să pledeze causa în . termenul însemnat în lavenir, (Ved! Boitard, opul citat, î, I, Nr, 203, pag. 160—19]).    
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double emploi cu art. 101. Art. 98 e literă mârtă pentru dânsa. Art. 98 
cit. așa înțeles se deosebesce de art. 87. şi 88 ale procedurei geneveze 
ca un felinar de un s6re! 

lată în adevăr ce hotărăsce art. 87 procedura civilă geneveză : 
«Avant de plaider, les avocats et les procureurs liront leurs conclusions 
motivees, les signeront et les remettront au grelfier, qui les paraphera. 
II en sera de mâme, si, dans le cours de la plaidoirie, il est pris d'autres 
conclusions>. Art. 88 genevez adaogă : «Si les parties plaident elles-mâmes, 
elles auront l'option de remettre leurs conclusions, comme il est dit en 
Particle precedent, ou de les dicter au greitier». Art. nostru 98 cit. se 
deosebesce așa dar de originalul genevez, prin aceea că practica 71 con- 
undă -cu art. 101, de Gre-ce el nu adaogă ca articolele corespundătâre 
geneveze, cuvintele : «înainte de a pleda> şi <în cursul pledărei». 

„Art. 97 procedura civilă, la care trecem acum, hotărăsce că fie-care 
parte are dre dreptul a cere comunicare de acte. «Nevoe însă de pre- : 
gătire se simte, am.dis în Dreptul, 1873, No. 5, nu numai aţă cu actele 
ca se întăţişeză, ci şi Îaţă cu miâzlocele de apărare şi încideniele ce se 
pun înainte !... Ce iel ! în procese simple (art. 104 procedura civilă), se 
prescrie comunicarea prealabilă a mijlâcelor de apărare, şi în procedura 
ordinară (art. 97 procedura civilă) e lăsat la aprecierea judecătorilor de 
a ordona comunicarea numai a actelor ce sar produce de părţi b. 

Am pomenit” ast-iel numai în trâcăt art. 97 cit., nu Pam tălmăcit 
ex professo, nam dis că nu e imperativ când e vorba de comunicare . 
de acte fără strămutare de termen. D. Tocilescu, totuşi, restălmăcin= 
du-mi cuvintele, dice: «opiniunea că judecătorii aii facultatea de a ordona 
saii refuza comunicarea „de acte este susţinută de d. Al. Degr6 în Dreplul 
No. 5 pe 1873, dar "acestă opiniune este greșită, căci cuvintele «vor. 
putea» din art. 97 se referă în mod manitest, neîndoios la facultatea 
acordată judecătorilor de a amâna sai nu procesul, spre a lace comu- 
nicarea» (op. cit. pag. 157 nota 2). 

După art. 97 cit., fie-care parte are dreptul a cere comunicarea 
actelor înfăţişate de cea-baltă parte. Are însă dreptul a cere ca cea- 
Valtă parte să îie îndatorată să înfăţișeze actele ce posedă ? In principii, 
nu. Nemo tenetur edere contra se. Judecata totuşi pâte ordona comu- 
nicarea actelor comune amendoror părților. Cuvântul e simplu. Hotă- 
rârea, care sar da în îolosul părței, care reţine un act comun, ar îi 

"supusă revizuire. (art. 290 No. 1 procedura civilă). Teoria acâsta e 
consiințită de L. 8 cod. de edendo şi de Chauvau- Care, II, quest. 788 . 
pag. 290 (compar. art. 31 codul comercial). 

- O parte însă nu pâte cere ca un al treilea să fie îndatorat să 
înfăţişeze un act aflător la el. Un al treilea fără îndoială pote să île 
citat ca martor. Mare însă e deosebirea între o mărtyrisire și o îniăţi- 
şare de acte. Martorul iace arătări asupra faptelor procesului, el nu des- 
tăinuesce și alte îapte, cari'l privesc personal, Terţiul — posesor al unui 
act, din contră, dacă "l-am sili să înfăţișeze, ar da pe aţă nu numai 
puncte folosit6re procesului, dar şi alte puncte de natură ai compromite 
alacerile sale personale. 

Trecem la excepțiunea de lilispendenţă şi de conezilale. Există 
un paralelism intre excepțiunea de itispendenţă şi excepţiunea lucrului 
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judecat, Amândouă, în adevăr, aii drept temei ideea că nu trebue să se - 
judece de două ori aceeași cerere între aceleași părţi. Un tribunal dar, 
chiar competent de a judeca o cerere, trebue totuși să o. trămită la un 
alt tribunal, iarăși competent, dinaintea căruia sa introdus deja mai. 
inainte aceeaşi cerere. . , , | | | 

Excepţiunea .de conexitate nu se înrudesce tot aşa de mult cu 
excepţiunea lucrului judecat ca excepţiunea litispendenţei. Procedura civilă 

„ germană dar nu. o constinţesce. Art. 171 francez din contră hotărasce 
ritos: '«S'il a 6t6 torme precedemment, en un autre tribunal, une demande : 
pour le mâme obiet, ou si la contestation est conneze ă une cause dâjă 
pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra en: tre: demand et 
ordonnâ». „- a , “ 

Trimiterea pentru conexitate nu:se pâte însă cere în. casul când- 
: din cele două cereri pornite dinaintea a două jurisdicţiuni deosebite, -una 

& în întâia instanţă şi cea-l'altă în apel. In casul apoi a două cereri 
„conexe, din cari una e principală şi cea-l'altă accesorie, acţiunea acce- 
„sorie, deși pornită cea dintâi, trebue totuşi să fie supusă tribunalului, 

care are să judece acţiunea principală. 
| Escepţiunea de litispendenţă şi de conexitate, ca şi escepţiunea 
lucrului judecat, nu se-acopere .prin apărarea asupra fondului, art. 108 
procedura: civilă netindu-i aplicabil. Nu se pâte ridica din oficii, căci 
stă pe o linie cu escepţiunea lucrului judecat şi ar6 aceeaşi întindere 
ca acesta. Aparține, ca și escepţiunea lucrului judecat, amândoror păr- 
ților (vedi însă Tocilescu, -opul citat, pag. 205 şi 209). Nu se pote ridica 
ca şi escepţiunea lucrului judecat, pentru întâia 6ră dinaintea Curţei de 

* casaţiune. : .. ” 
Codul nostru de procedură civilă nu consființâsce. ritos escepţiunea 

de litispendenţă și conexitate. Urmeză; că trebue să o înlăturăm? Nu. 
“Litispendenţa e strâns unită cu lucrul judecat; deci e implicit consfințită 
“prin art. 1201 codul civil. Nici codul geneves nu cuprinde o disposiţiune 

privitâre- la excepţiunea de litispendenţă şi conexitate. Bellot (opul citat, 
pag. 59) citâză totuşi o hotărâre genevesă, care dice: «Considerant en 
droit que exception de litispendance ne peut avoir Pelfet de. dâssaisir 
un tribunal, d'ailleurs competent, que si linstance pendant -devant un 
autre tribunal existe entre les m&mes 'parties sur le mâme objet de con- 
testation, etc.». IE _ 

„ „ Excepţiunea de litispendenţă ese, o spunem. încă o dată, din ace- 
lași isvor logico-juridic, ca excepţiunea lucrului judecăt. Urmeză dar, se 
pare, că, de re ce o hotărâre străină se pâte executa în România (art, 
„374 procedura civilă), neapărat că şi litispendenţa isvorită dintr'un 
proces pornit în străinătate se pâte cere și incuviința de tribunalele 
române, O teories care câștigă pe i ce merge tărâm, și învaţă cate- 
goric că este loc la litispendenţă, dacă pârâşul a reclamat în străinătate - 
și pârâtul n'a ridicat în limine lilis excepțiunea de necompetenţă ratione 
personae vel loci (Vedi L.-Bar «Theorie und Praxis des internationalen 

„Privatrechtes», Tom. II, pag. 546 urm). | 
Jurisprudenţa, iranceză totuşi tinde a respinge litispendenţa străină, 

întâi pentru că-numai o Hotărâre străină, iar nu şi un proces străin, se 
pote declura executoriii în Francia, şi al doilea pentru că excepţiunea 
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de litispendenţă ar îi cuprindând în sine o cerere de regulare : de. com- 
petenţă, regulare pe. care o jurisdicţiune străină nu o pâte face între un 
tribunal străin și un tribunal frances (Vegi tot în acest înțeles, Tocilescu, 
op. cit, pag. 201) . 

lată şi un alt punct asupra căruia .e desbinare. Codul nostru nu 
deosebesce hotărârile pregătit6re în hotărâri pregătitâre simplă şi hotărâri . 
interlocutorie. Bine face. Unele prejudecă iondul ? Putin importă ; a dice 

_că de 6re-ce prejudecă -fondul, sunt: interlocutorie și apelabile înainte de . 
„hotărârea asupra iondului, ar îi a. incurca „procedura, în loe de ao. 
simplifica. 

„Noi am păstrat, dice Bellok (opul citat, pag. 298—299), disposi- E 
" țiunea introdusă prin legea din 3 Brumaire an. II, care nu admite apelul 

în contra încheerei pregătitâre, de cât odată cu hotărârea definitivă. 
Admiterea de îndată a apelului nu ar îi fost de cât o măsură străgăni- 

"t6re, impovorătâre, netrebnică». 
Legea. n6stră. nu cunbsce deosebirea : hotărârilor pregătitâre i în hotă- - 

râri pregătitore simple și hotărâri interlocutorie, nici în materie de apel, - 
nici în materie de recurs în casaţiune. Legea organică a Curţei de casa- 
țiune din 24. Ianuarie 1861 (art. 38) hotărasce, în adevăr, că casarea 
hotărârilor pregătitâre, fără deosebire. de hotărâri -pregătităre simple 
sai hotărâri înterlocutorie, nu. se pote: cere de cât după ce s'a dat 
hotărârea definitivă în fond. . 

In Franţa, hotărârile pregătitâre simple se deosebesc de hotărârile 
interlocutorie numai în materie de apel (art. 451 procedură codului irancez) 
nu însă în materie de recurs în casaţiune. Hotărârile pregătilâre, fără 

-deosebire de hotărâri pregătitâre simple şi hotărâri interlocutorie, nu sunt 
nici în dreptul îrances supuse recursului în casațiune. înainte de hotă- 
rârea definitivă asupra jondului (veci Chauvau- Carră, opul citat, t. IV, 

_quest. 1628 bis). - 
- Iată. ce am arătat, lămurit, Jimpedit; în Dreptul No. 31 din 1890, 

Am dis dar şi am stăruit a dice că codul nostru nu .deosibesce hotărâ- 
rile pregătitore în hotărâri pregătitâre simple și hotărâri interlocutorie. 
D. Tocilescu m& citeză totuși printre acei cari "deduc din art. 38 legea, . 
Curţei de casaţiune, că și legiuirea nostră ar îi cuprindend deosebirea 
între hotărârile pregătitore simple și hotărârile interlocutorie (op. cit., 
pag. 271, nota 2) Je reste comme une brute sans pouvoir repondre! 

Incolo, D. Tocilescu dă o sancţiune formală articolului mei de mai 
sus, cu t6te că nu o sptne. Am susţinut, în adevăr, în articolul de care 
e vorba că hotărârile incidentale şi cele provisorie sunt apelabile îndată 

„şi înainte 'de hotărârea iondului, a apelabilitate, pe care jurisprudenţa fără 
“cuvânt o tăgăduesce. O hotărâre definitivă, am dis eii, e îndată apela- 
bilă; puţin importă că e dată avant faire droit, adică înainte de hotărârea | 
asupra fondului. 

Ei bine, '«Cursul de. procedură civilă» învaţă acum același lucru. en 
-toutes lettres astiel (pag. 275): «Hotărârile. incidentale şi cele provisorie 

fondului, deşi nu sunt definitive în tdtă pulerea cuvântului, fiind că 

“ sunt definitive în acest înţeles că nu se. pot retracta de judecătorii cari - 
le-ai. pronunţat, şi că se pot apela îndală şi separat de hotărârea asupra ”
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nu judecă fondul procesului, nică desinvestesc pe tribunal de ju- 
decata luă». " 

larăși o altă cestiune. Mam ocupat în Dreptul No. 54 din 1874, 
cu teoria măsurilor provisorie. D. . Tocilescu 'mi iace on6rea să mă 
pomenscă și-de astă-dată (opul citat, pag. 274, No. 1). Codul nostru 
reguleză acestă materie numai în parte și necomplect în articolele 129 
și” 616 procedura civilă. De ce, am întrebat deci, de. ce sai ocolit la noi 

“articolele 13—18 şi 19—81 procedura geneveză, sai articolele 306—813 
irances, cari cuprind organisarea măsurilor provisorie ? De ce Sai pus 
înainte numai câte-va specie de măsuri provisorie, ca şi când n'ar exista 
un principii general primitor de aplicaţiuni nesfârşite ? 1). 

Un cuvânt acum asupra holărârilor de expedient. Codul nostru 
consiințesce el hotărârile de expedient ? "Da, răspunde d. Tocilescu (op. 
cit., pag. 287—290). Hotărâri de expedient, dice d-sa, sunt acelea cari 
sunt pronunţate de tribunal în virtutea unei convenţiuni a părţilor, cari 
transigând asupra obiectului procesului lor, redactâză în comun acord 
hotărârea care trebue să termine acest proces şi o supun tribunalului, îar 
tribunalul 'şi-o însușesce şi o pronunță ca emanată de la justiție cu 
caracter de hotărâre definitivă. În practica nostră, adaogă d-sa, judecă- 
torul 'dă o hotărâre, în-care se trece şi actul de pace. 

__ Hotărârea de expedient, aşa înţelâsă, e însă fără îndoială contrară 
tuturor principiilor. In adevăr, judecătorul nu trebue să fie o un€ltă, o 
păpuşșe, un om de paie în mâna părţilor. Sentința trebue să fie opera 
judecătorului ; ea trebue să fie resultatul unei cercetări libere. Trebue dar 

"să deosebim. Există o învoire necondiționată asupra obiectului proce- - 
„Sului? Judecătorul nu 'și pâte însuși hotărârea redactată de părți şi să 
"O pronunțe ca Îiind emanată de la justiţie. Există, din contra, o învoire 

jăcută numai sub condițiunea ca ea să fie preschimbală în hotărâre ? 
Este loc la o hotărâre de expedient. Părţile proced atunci pe. cale de 
conclusiuni și nu există nici umbră de îndoială că controversa sia curmat 
de judecător şi nu de părți. (Vedi articolul mei din Dreptul No. 20 

in 1888). - Mc | 

Trecem acum la cestiunea dacă jurisdicțiunea gracidsă e supusă 
la aceleași regule ca jurisdicţiunea contenți6să ? D. Tocilescu arată cu 
multă erudiţiune și forte amănunţit analogia și deosebirea între jurisdic- 
țiunea graci6să şi cea contenţi6să (op. cit. pag. 290—293), nu lămuresce 

» însă dacă jurisdicţiunea graci6să e supusă la aceleași regule de competență 
ca cea contenţidsă, dacă actele de jurisdicţiune graci6să se pot îace în 
dile feriale, dacă trebuesc contrasemnate de grefier, etc. ? 'Ş-a reservat, 
presupunem, să discute cestiunea nostră cu un alt prilej. . - 

Două cuvinte pentru lămurirea lucrului. Unii cred că regulele generale 
de competenţă sunt străine jurisdicţiunei graci6se. Așa Laurent. Eman- „Ciparea unui minor, de exemplu, se iace, după art. 477 codul Napoleon, 

4 . 

  

1) Noul nostru. Cod de comerciă se ocupă cu procedura măsurilor provisorit în - art. 71 şi 427, !
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- prin O simplă declaraţiune a tatălui sai a mamei primită de judecătorul 
"de pace asistat de grefierul săi. După regulele generale: de competenţă 
"numai judecătorul de pace al domiciliului minorului ar putea să îie-com- 

„_petent întru acâsta. Ce dice însă Laurent? 
Jurisconsultul belgian dice, că ori-ce judecător, de ocol e competent, 

regulele generale de competenţă neavând ce căuta în materie de jurisdic- 
ţiune graci6să (op. „cit. Tom. V. No. 197). Demolombe, din contră, susţine 
că declaraţiunea. de emancipare trebue adresată judecătorului de pace 
al domiciliului minorului, cu t6tă tăcerea art. 447 codul Napoleon, care 
nu se ocupă anume cu cestiunea n6stră, jurisdicţiunea graci6să fiind câr- 
muită, în principii,-de aceleași regule ca jurisdicţiunea contenţicsă (Dem. 
op. cit. Tom. VII, No. 194). , 

În care parte e adevărul? Un lucru e sigur, anume că acele acte 
de jurisdicțiune” graci6să, cari presupun 0 cercetare “amănunţită sati o 
constrângere (înstrăinarea averei nemișcătore a unui minor, punerea de 

„peceţi, punerea în posesiune a moștenitorilor, etc.) sunt supuse, întocmai 
ca actele-de jurisdicţiune contenţi6să, regulelor generale de “competenţă. 
T6tă lumea e în bună înțelegere asupra acestui punet. 7 

Ce să dicem însă de actele de jurisdicţiune graci6să, cari nu reclamă 
o cercetare, o constrângere, un officium jus dicentis (actele de notariat, 
emancipaţiunea, etc.)? Trebue să deosebim. Mai întâi și întâi e vădit lucru 

“că actele de notariat nesolemne nu sunt cârmuite de regulele generale 
„de competenţă. Art. 2, legea pentru autentificarea actelor 'hotăresce în 

- adevăr : «Tribunalele de judeţ sunt competente a legalisa sai învesti cu . 
forma autentică ori-ce acte, de ori-ce natură şi valdre, şi între ori-ce | 
persone domiciliate saii nu în cuprinsul circamnscripțiuneă lor> (veţi 
însă art. 3). 

Actele solemne, din contră, precum testamentele, emancipaţiunea, ete, ' 
- nu se pot indeplini de cât de tribunalul competent, adică de acela al 

“ domiciliului testatorului saii al minorului. Principiile generale regulătâre .. 
de competenţă 'şi recapătă aici împerăţia lor. Testamentul autentic, qice - 
art. 560 codul civil, este acela -care s'a adeverit de judecăloria compe- 

„tentă. Declaraţiunea de emancipare (art. 422 codul civil), trebue de 
asemenea adresată tribunalului domiciliului minorului! i (vegi Gliich «Pan-. 
decten», Tom. III, $ 194). 

Un alt problem. E nulă hotărârea. dată de judecători, cari niaă luat 
parte la tote şedinţele de înfăţişare ? Da. Numai judecătorii, câri ui ascultat 
causa pledată înainte-le, pot să conlucreze la : darea hotărârei. Dacă o. 
desbatere s'a început Îaţă cu cutare judecător, ea nu se pâte continua 
îață de un alt judecător, căci ar îi contrariii principiului oralităței anume 
consfințit prin art. 101 procedura civilă. Procesul însă se pâte. amâna 
şi de alţi judecători. Hotărârile incidentale apoi, deşi sunt date de alţi 
judecători, se impun totuși judecătorilor îondului, fie-care incident alcătuind 
un proces, deosebit (vedi articolul mei din Dreptul No.- 49 din 1892,.. 
Compar. “Tocilescu, opul citat, pag. 388— —389). 

Ne oprim acum la No. 134 urm. a <Cursului de procedură civilă», 
unde se discută cestiunea dacă în cas de divergență de opintuni, trebue. 
și la înfăţișările următ6re chemat un alt judecător pentru curmarea diver-
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genţei ? Divergenţa, răspundem, se intinde neapărat, şi. asupra punctelor - 
_ conexe cu cestiunea asupra căreia sa ivit divergență, precum și asupra: 

incidentelor la cari ar putea -da loc (vedi însă Tocilescu, opul citat, pag. 
'327), Dacă .nu ar îi aşa, sar putea nasce o nouă divergență asupra fie-. 
“cărui punct conex, aceea ce ar învălui procedura, ar întârdia judecata, 
ar umfla cheltuelile procesului. E ae E 

Ă Cestiunea dacă o oposiţiune la o hotărâre în lipsă e regulată în 
iormă trece ea drept incident a iondului procesului ? Instanţa oposiţiunei 
e, s'ar părea esenţial deosebită de instanța fondului, în acest înțeles că, 

„dacă oposiţiunea se respinge ca nefondată în iormă, procesul nu se mai 
reîncepe in fond (art. 157 procedura civilă). Totuși jurisprudenţa a hotărât 
că cestiunea de mai sus e un incident al tondului procesului. Divergenţa 

„dar asupra fondului se întinde şi asupră-i (Veqi cas. rom. sec. | din 6 
Martie 1889). -. - | e 

Minula hotărârei (art. 11 procedura civilă) trebue să cuprindă 
numai dispositivul, saii şi motivele ? Trebue să cuprindă.şi motivele, - 
răspunde. Demolombe într'o consultaţiune dată unui impricinat 'român. 
Inalta Curte a respins chipul acesta .de-a vedea printr'un considerant 
evasiv (vedi hotărârea Inaltei Curţi secţiunea 1, din 23 Februarie 1881, 
Bulet. pag. 104). Ghici ghicitârea mea.! Cestiunea e delicată. In practică, 
t6te minutele hotărârilor sunt nemotivate. Să declarăm răsboiii practicei ? 
Prescrie legea în adevăr motivarea minutei ? - 

Art. 118 procedura civilă, aşa raţioneză Demolomube, dice că des- 
* vollarea molivelor, iar nu motivarea, va rămâne a se îace mai târdiii 

în redacţiunea hotărârei.; deci motivarea trebu6 să se facă în chiar 
minuta hotărârei. Nu trebue însă să trunchiăm textul art..118. -Desvol- 

 tarea motivelor, hotărasce art. 1118 citat, se va îace în acea di săi in 
redacţiunea  hotărârei.. Desvoltarea însă care se face în acea dieo 

„molivare ; deci motivarea se pâte face sati în acea di saii în redacţiunea 
notărârei. | N i | : 

„Art. 118 cit., așa înţeles, nu coprinde o monstruositate, cum cred 
unii. Adevărul este din contra, că hotărârea cea mai drâptă și sfântă se 
p6te compromite prin o motivare prea pripită. Codul de procedură civilă 
germană hătăreșce dar ($ 282): «Pronunţarea hotărârei se face prin cetirea 

- formulei hotărârei. Dacă se găsesce cu cale să se pronunțe şi molivele, 
ele se pronunţă prin cetire, etc.>. Pronunțarea motivelor e dar lăsată la 
discreţiunea tribunalului (vedi articolul mei din « Dreptul» No. 31, pe 

„1881. Vegi însă Tocil. op. cit, pag. 337). ai - 
Teoria îranceză eare, se întâmpină totuşi, pronunţarea nu numai a 

dispositivului, dar și a motivelor hotărârei, cu tâte că art. 116 proce- 
dura codului civil francez nu o prescrie ritos. Ce are a face însă ? Juris- 
prudenţa iranceză cere nu citirea, ci pronunţarea de viă grai a dispo- 
sitivului și a motivelor hotărârei, și respinge chiar înscrierea în fals, dacă 
nu sa protestat îndată în.contra lipsei de motive sati Dar opposilion. -- 

__ lormee auz qualiles (vedi Chauvau- Carre, 1, quest. 595 bis), aceea ce 
„este o particularitate iranceză care riu ne privesce. - e 

«Pronunţarea trebue' a fi făcută, adaogă d. Tocilescu, în presenţa. 
judecătorilor ale căror voturi ai format majoritatea absolută, ast-îel ca .
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s'o pâiă controla şi-să pâtă protesta la trebuinţă dacă, prin imposibil, 
președintele a făcut hotărârei vr'o moditicare» (opul citat, pag. 336—337). 

Tot asa. se rostesce şi Chauvau-Carre (i. 1, quest 487).. Aşa ar îi îără 
îndoială, dacă la noi, ca la îrancezi, hotărârile s'ar pronunţa de vii graiă. 
Art. nostru 118 citat însă prescrie citirea dispositivului sentinţei subscris 
de judecători; cere deci subscrierea, iar nu presenţă judecătorilor la pro- .. 
nunţarea hotărârei.. - - pa 

_ lată şi o altă aporie. Obligaţiunea de a plăti cheltuelă de judecală 
nu e în principiii solidară, ci se împarte, căci solidaritatea nu se presu- 
pune (vedi art. 141 procedura civilă și art. 1041 codul civil). Art. 142 
procedura. civilă der6gă totuși la acest principii, hotărând: i 

«Dacă mai multe părți vor îi condamnate pentru causă de violență, 
de fraudă sait de obligațiune solidară, cheltuelile vor îi pronunţate asupra 
lor solidar». 

| „De ce? Legiuitorul nostru, s'ar părea, a gândit în gândul săi ast-iel: 
«Obligaţiunea principală e solidară ; deci cheltuelile de judecată, ca un 
accesorii, alcătuesc și ele o obligaţiune solidară». Contrariul reese totuşi: 
limpede. și lămurit din întrega glăsuire a art. 142 citat. Acest articol în 
adevăr l&gă solidaritatea de care e vorba nu numai cu condamnarea 
pentru causă de obligaţiune solidară, dar și cu condamnarea pentru causă 

” de violență, de fraudă. a | 
Violenţa, Îrauda însă alcătuese saii un delict” saii un. quasi-delict, . 

şi sciut este-că art, 1003 codul civil, care hotărasce că «când delictul . 
Saii quasi-delictul este imputabil mai multor persâne, aceste persâne sunt 

- ținute solidar pentru despăgubire», presupune existența unei împreună- 
“înțelegeri, a unei complicilăță, a uneă consfătuiră între acele mai multe 
persâne (Aubry et Rau, t. IV, pag. 23), complicitate, care nu există, de 
exemplu, între tăinuitor şi lur, tăinuirea fiind un delict deosebit (art. 53 
codul penal), de unde ar urma că tăinuitorul. şi îurul nu sunt ţinuţi să 
plătâscă cheltuelile solidar. e - - a 

Contrariul însă e adevărat. Obligaţiunea de a plăti cheltuelile de 
judecată solidar în cas de violenţă, de îraudă, e o obligaţiune procesuală, 
de procedură, de formă, şi nu o obligaţiune isvorâtre din art. 1003. 

-codul civil. Cei condamnaţi pentru causă de violenţă, de fraudă sunt deci 
“solidar respundători, fără deosebire de. a existat sai nu o înţelegere între 
denșii. Inalta Curte secţiunea II, prin decisiunea ei din 5 Mai 18581 (vedi 
Bulet., pag. 492), a hotărât prin urmare că iurul şi tăinuitorul sunt ţinuţi 
solidar de.cheltueli de judecată către partea civilă. Ma 

Am susţinut părerea de mai sus în articolul meii din Dreptul No. 
49, pe 1881, articol necunoscut <Cursului de procedură civilă», şi o văd 

“ acum întărită prin o decisiune a casaţiunei iranceze din 5 Ianuarie 1881 
_(Sirey, 1881, 1,-845) citată de g. Tocilescu (opul citat, pag. 384), deci- , 
siune care dice că datoria pentru cheltueli, în cas de violenţă, de 'dol, * 
nu e un accesoriă, ci îşi schimbă caracterul şi constituesce reparaţiunea 
unei greşeli imputubilă tuturor şi fie-căruia dintre obligaţi. 

“Trecem acum la art. 136 procedura civilă, care regulsză darea de 

copii de hotărâri învestile cu formula executorie, articol pe care. «Cursul
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de procedură civilă>, dacă nu mă înșel, Pa trecut cu vederea. Iată însuși | 
textul art. 136 citat: 

«Aceste expediţiuni sai copii, cari vor purta formula executorie, se 
vor da numai părţilor ce aii câştigat sai representanţilor lor». 

<Grefierul va însemna, atât pe acestă expediţiune, cât şi în ori- 
ginalul hotărârei, persâna căreia s'a dat expediţiunea executorie», 

Darea copiei de hotărâre. învestită cu formula executorie e cu drept 
cuvânt treba grefierului, cercetarea de făcut (art. 376 procedura. civilă) fiind simplă, mecanică, elementară. Cercetarea insă se încurcă, când e vorba de representanții părţilor, când dovedirea representațiunei șchio- păteză, când există o îndoială. Art. 136 citat n'a înțeles fără îndoială să atribue grefierului un officium jus dicentis. Deci dar, îndoială fiind, tri- bunalul trebue să intre la mijloc, să asculte, dacă cere trebuinţa,: pe datornic, să hotărască casul, - e 

Tot tribunalul, şi nu grefierul, caută de asemenea să încuviinţeze „Şi cererea de a se libera o. nouă copie, cerere care iarăşi reclamă o judecată. In adevăr, o nouă copie nu trebue liberată de cât la cas dă nevoe, când s'a perdut întâia copie saii când datornicul are interes să urmărescă doi datornici deosebiți în deosebite locuri. După art. 112 procedura geneveză, care lipsesce din codul nostru, preşedintele trebue să intervie în asemenea cas, părțile înteresate presenie sai regulal: ” chemate. , 
Art. 112 procedura geneveză adaogă: «L:ordonnance du president restera annexce ă la minute du jugement. Mention en sera faite â la “suite de la nouvelle expedition, ainsi que de la: somme qui restera due, si le jugement est acquitie “en partie». In adevăr, dacă nu sar păzi urmarea acesta, credițorul ar putea să urmărâscă pe dâtornicul-săii de două ori pe temeiul aceleiaşi hotărâri. Datornicul e pote mort şi moşte- Ditorii sti nu ai sciinţă că autorul lor a mai fost urmărit pe temeiul - aceleiași hotărâri. _ 

Punem acum pe tapet înlerogatoriul părților. D. 'Tocilescu arată i6rte lămurit că, după deosebirea casurilor, răspunsurile la interogatoriă sui fac deplină dovadă, sati servesc de început de dovadă scrisă (op. cit, - pag. 472). Uită însă de a pune inainte. că judecătorul român, în deose- | bire de cel irancez, nu e mărginit la răspunsurile date, ci are dreptul să tălmăcescă mărturisirea, nu numai după cuvintele ei, ci și. după eimo- fiunile ce se observă la cel interogat, emoţiuni cari trădaii p6te tainele sale, capcana ce o întinde protivnicului săi, minciuna ce-i trece prin gând (vedi Bellot, pag. 150. Vegi şi articolul mei din „Dreptul No. 22, pe "1889, pag. 174), : . 
„Este loc la un-not interogatoriii în apel, dacă în prima . instanţă, 

judecătorii aii considerat laptul ca mărturisit (art. 234 procedura civilă) ? Apelul este el devoluiiv în acest înțeles ca procedurile probatorii făcute in prima instanță nu însemnă nimic în instanța apelativă ? Art, 332 proc, civilă, regulător al .etectului devolutiv al apelului, răspunde : Ă <T6te procedurile probatorii, făcute la prima instanţă, se vor repeta în apel, dacă judecătorii le ajlă defectuose saii încomplecle. :_. 

C
E
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. «Curtea za pulea asemenea ordona ori-ce alte instrucţiuni, sai 
admite produceri de probe noui, cari vor putea lumina pe judecători». 

Curtea. așa dar pâte să. orânduiască un noi interogatorii, dacă 
găsesce că întâia instanță răi şi fără cale a considerat faptul ca măr- 
turisit, dar ea pote de asemenea să respingă noul interogatorii, dacă 

„întâia instanţă a lăcut o drâptă aplicare a art. 234 procedura civilă. 
Curtea din Geneva, prin decisiunea ei din 27 August 1832 (Bellol, pag. 
147), a hotărât, de exemplu, că nu e nici un motiv de a se ordona în 
apel intăţișarea * personală ; că tribunalul de prima instanţă a îiăcut o 
bună aplicare a legei, ţinând îaptul ca mărturisit, etc., (vedi articolul 
meii din Dreptul No. 7, pe 1882. Compar. Tocilescu, op. cit., pag. 473). 

Trecem la o.-altă ordine de idei. 
" «Doctrina, Qice d. Tocilescu, se pronunţă în contra jurdmentului. 

Nu sai vădut părți litigante oferindu-se a jura asupra aceluiaşi fapt, în 
sens invers ? Cine nu a cunoscut martori de zneserie ? Cine nu scie că 
mai. mult de jumătate din jurămințele prestate constituese delictul de' 

- sperjur ? Ce însemnâză în fine jurămiîntul ca transacţiune forțată? De ce 
părţile 'să nu transigă între dânsele voluntar, liber, în condiţiunile şi la 
epocele ce vor crede de cuviință ?» (opul citat, pag. 51l—512). Jură-. 
mentul însă perind ca fumul, prin ce să'l înlocuim ? 

Doctrina se pronunţă în contra jurământului | 'L înlocuesce însă, 
iată ce trebue să adăogăm, prin o simplă afirmațiune pe ondre. Insăşi 
organisarea actuală a armatei e intemeiată pe simțul de ondre a mase- 
lor. Simţul de on6re va. închezășui în .viitor buna orânduială în Stat, 
mai bine de cât morala religi6să (vedi articolul meii din Dreptul No. 80 

“pe 1892). Vor ride odată şi copiii de ieresurile n6stre (jurămentul înore 
judaico, scutirea preoţilor de jurământ), cum ridem şi noi de vechii - 

“ Romani, cari scuteaii pe Vestale şi pe Flamen Dialis de jurământ! 
Transacţiunea sililă sub forma jurămîntului litis-decisoriii e: pote 

de asemenea o vechitură romană, un lucru nepotrivit cu timpul nostru, 
un anachronism. In Englitera și America, părțile prigonitâre jură şi fac 
arătări ca martorii, judecătorul le pune întrebări în tot sensul, dovada 
reeşind din arătările lor e lăsată la apreciarea judecăţei (vedi articolul 

“mei din Dreptul No.. 21, pe 1890). Jurământul litis-decisoriu totuşi 
numără încă mulţi susţiitori. Laurent *! menţine sub forma unei simple 
afirinaţiună pe ondre (t. XX, Nr. 225, în îine). E 

Laurent însă. nu presupune, cum crede d. Tocilescu (opul citat, 
“pag. 502), că atheii sunt mai de tr6bă de cât cei-lalţi muritori. Doctrina 

atheilor e, din contră, după Luureni, tot aşa de vătămătâre, ca şi aceea 
a jezuiţilor (t. XX, Nr. 225.in medio), căci, dacă aceşti de pe urmă 
silese pe cugetători să vadă lumea prin ochelari mistici, :cei dintâi le 
turbură liniştea prin anarchia părerilor, îi impedică să desvolte sciinţa, 
îi trag în vârtejul contusiunei obstești ! 

Atheul are acelaşi drept ca jesuitul ! Morala jesuită, care ne mân- 
gâie cu împărăţia cerurilor, nu are precăderea inaintea moralei civile, 
care caută idealul de atins în mișlocul social înconjurător, care deduce 
din purtarea 6menilor buni, a îilantropilor, a caracterelor, formula cum 
va trebui să fie omul cu desăvirșire mlădiat societăței ajunsă la apo-
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geul desvoltărei. ei. (Vegi. ZZerberi Spencer, «Mlorale- evolutionniste» 
„ 936)! Ra . 

? Acestea dise, ne întârcem la oile n6stre. Art. 240 al procedurei 
n6stre civile prescrie ritos o formulă confesională de jurământ, îormulă 
care se pâte schimba “dacă partea are o altă confesiune (art. 241 pro- 
cedura civilă). Afirmarea dar pe ondre nu trece: drept jurământ în. ochii 
legei n6stre. D. Tocilescu o.recunâsce, âdaogă însă că, <declarațiunile 
atheului vor trebui. luate ca nisce simple înformațiuni; întocmai ca 
la copi şi la cei condamnaţi la degradaţiunea civică» (op. cit. p. 501), 

Temeinică să fie 6re „părerea acesta? Adevărul este, din contră, 
că nimeni nu pote să îie martor în propria sa causă ! Jurământul litis- decisoriu e în sistemul codului nostru o transacţiune silită. Părţile impri- cinate nu jură la noi şi nu se ascultă ca martori. Atheul dar, care. se împotrivesce să jure, perde procesul. Nu e dar un simplu intormator;-ca copiii sau cei condamnaţi la degradaţiune civică. aa 

Întervențiunea, cu care ne vom ocupa acum, e.de asemenea 'pre- sărată de greutăţi. Nici o intervenţiune, hotărăsce art. 328 procedura civilă, «nu se va primi la judecata în apel». Art. 466 al. procedurei civile iranceze corespundător cu acest art. 328 adaogă însă:. „si ce n'est de la “pari: de ceuz. qui auraient droit a Jormer. titrce-opposilion», adaos care are înţelesul că se pote interveni pentru întâia Gră în apel, când. procesul, în care se intervine, nu are nimic de serios, nu e de câlo comedie jucată de doi cumelri, o fraudă uneltită în contra înterve- nientuluă, | 
Un exemplu pentru lămurirea lucrului. Arendașul mei s'a în eles, Mu p Ş “să presupunem, cu un al treilea, ca acesta să revendice moşia mea in contră'i, perde negreșit procesul în întâia instanţă și face un apel simulat, „Să nu am dreptul să intervin pentru întâia Gră în apel, nici când pro- cesul, ca în casul aici presupus, nu e de cât resultatul unei uneltiri vielene plănuită în contră'mi ? Art, nostru 247 procedura civilă nu este el o intocmai copie a art.:267 genev.,. din care reese că, în „principii hiar intervenţiunea se pote ace pentru întâia 6ră în apel? (V. Bellot, 

pag. 225). a NR “Textul legei ne lasă nedumeriţi. Neapărat dară că trebue să luăm- „Sat de la spiritul legei. Ei bine, cuvântul de a îi a art. 328 cit, care opresce intervenţiunea la judecata în apel, este de a feri de ori-ce atingere regula. celor două grade de jurisdicţiune. Presupune dară art, 328 cit. un proces serios, care să percurgă tâte gradele de jurisdicţiune,  Împricinaţi serfoş, cărora. să le asigure beneficiul celor două grade de: jurisdicţiune. Nu înlătură prin urmare acest articol intervenţiunea la jude- cată in apel, când e vorba de o judecată simulată. Cessante ratione legis, cessat lex ipsa. o 
| Am atins cestiunea acâsta în trâcăt în Dreplul No. 60, po 1890,. iar «Cursul de procedură civilă», care o trece cu vederea, introduce în schimb, în technica dreptului nostru terția-oposițiune, pe care însă, identiticând'o cu opunerea la executare, (op. cit. pag. 559).0 lipsesce ast-iel de originalitatea ei deosebită, Terţia-oposiţiune a dreptului francez (art. 474 urm. irancez), trece, în adevăr, drept cale de râcurs in contra
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însăşi holărâreă Qată Şi executată între alţii şi nu numai drept opunere 
„la executare, cale de recurs care nu pâte să existe fără un anume text 

de lege." 

Trecem acum la articolele 253 urm. Procedura civilă regulătâre a . 
suspensiunei, peremţiunei, închiderei judecăților. Art.. 254 lit. d, repro-- 
dus fără altă lămurire în «Cursul de procedură civilă» (pag. 564), hotă- 

“răsce că judecata se suspendă «prin mortea, suspensiunea şi esclusiunea 
procuratorului uneia din părţi». Care e înţelesul? Art. 254 lit. d cit, 
e o trunchiare a art. 273 geneves, oficiul procuratorilor (procureurs) 
Bind obligatorii în Geneva în casurile prevădute de art. 73 şi 634.pro- 
cedura genevesă, lucru pentru care. judecata se suspendă acolo când 
“procuratorul mâre sai. e şters din tabloit drept pedepsă disciplinară, etc. 
(Vegi articolui meă din Dreptul, No. 65 pe 1874). a . 

Care e raţiunea suspensiunei judecăților ? E că o parte nu trebue 
a îi judecată înainte de a avea putință de a face să fie ascultată (au- 
diatur et altera pars), putință care nu există față cu întâmplările ară- - 

_ tate în art. 254 procedura civilă, din care causă sa și legiuit 'că, aceste 
întâmplări suspend judecata. Quid însă când întâmplările de care e vorba 
se ivesc după lerminarea apărărei ? Suspensiunea judecăţei nu mai 

“are atunci nici un cuvânt de a îi, aceea ce se recunâsce de art. 255 
procedura civilă, care hotărăsce ritos că, în asemenea cas, acele întâm- 
plări nu vor opri nici conclusiunile ministerului public, nici pronunţarea 
iudecăţei. | . 

Art. 345 al procedurei civile îranceze privesce din contră causa ca 
fiind în stare de a se judeca (en 6tat), când apărarea este abia începută, 

“pentru că, în Franţa, părţile trebue să recurgă la avuați, şi dar, ori-ce 

li s'ar întâmpla personal, aii un representant legal, care dator e să con- 

-tinue apărarea.incepută, din care causă legea iranceză orânduesce că 

judecata e de drept suspendată numai în cas de morte, etc.-a avuatului 
(art. 344 îr.), iar nu și în cas de mârte nenotilicată, de interdicţiune, de 

încetarea îuncţiunilor părțeă (art. 345 îrancez). | e 
„ “Articolul mei din Dreptul, No. 40 din 1888, a scos la ivâlă deose- - 

„birile de mai sus, nu întrun interes curat academic, ci pentru că nu 
. . ? "a |. A 

“putem să nimerim drumul în labirintul nostru iranco-genevez, de cât 

întrebând, cercetând, analisând. Orbul cu întrebarea a nemerit Brăila. Am 

susţinut în acelaşi articol, polemisând cu un autor român, că, întru cât 

- la” noi suspensiunea are loc de drept în tâte casurile prevădute de art. 254 

cit., suspensiunea, pentru causă de mârte a părței, se pâte pronunţa din 

oficiăi, de 6re-ce citaţiunea și hotărârea conira non existentem nu pâie 

“avea nici o ființă (arg. art. 152 procedura civilă), 
«Cursul de procedură civilă», învaţă acum aidoma acelaşi lucru 

” şi lămuresce cu drept cuvânt că. mârtea părței nu e o causă de sus- 

pensiune de cât a judecăței, iar nu şi a urmărirei care, o dată înce- 

-pută, se contină şi în contra moștenitorilor, conform art.. 397 procedura 

civilă (pag. 563—564), lucru ce se vede de asemenea limpegit în arti- 

- colul mei; pe care «Cursul de:procedură civilă» nu "1 cundsce. Analo- 

giile și deosebirile de mai sus sai descoperit aşt-iel de două ori prin 

două tostorescențe neatârnate de-o-laltă !
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Vine acum la rind peremţiunea judecăţei. Judecâta dinaintea unui 
judecător de ocol se stinge prin peremţiune, cu tote că Titlul XII pri- vitor la peremţiune face parte din Cartea II, intitulată «Despre Tribu- nalele de județe» 2 O judecată: încidenlă este primitore de peremţiune ? Judecata neperimată. păstreză acțiunea în veci? Intârgierea raportului judecătorului-raportor împedică peremţiunea ?. Peremţiunea e nedivisibilă ? Articolul mei din Dreptul No. 65 din 1874, răspunde Ja întrebările . acestea. . | 

- Un cuvânt totuşi asupra nedivisibilităţei _ peremţiunei. O judecată legată între mai mulţi impricinaţi, reclamanţi sati pârâţi, - e nedivisibilă în acest înţeles ca apelul: făcut de unul. iolosesce celor-lalţi, 'dacă toţi se întemeiază pe aceleașă miîjloce, împricinaţii cu același interes alcă- tuind o comunitate, iar apărarea comuniștilor trebuind să lie nedivisibilă, precum e nedivisibilă și acţiunea de împărțelă, care trebue pornită în contra tuturor copărtașilor, împărțâla făcută numai cu unii nefiind vala- „bilă (Vei L. 10, $ 4, Dig. 48, 1 Compar. Laurent, t. X, No. 258—259), Peremţiunea nedivisibilă îiind, urmeză că, dacă a iost întreruptă faţă cu un reclamant, nu pote îi câștigată faţă cu altul, care își înte- meiază reclamaţiunea pe aceleași mijlâce, Peremţiunea totuși, după glă- suirea 'art. 257 procedura civilă, trebue să fie anume cerută. Perem- țiunea dar cerută de unul din: pârâţi nu folosesce celor-lalţi, atlară de casul de solidaritate. Peremţiunea cerută de datornicul principal iolosesce „Cauţiunei, acea cerută de garant Îolosesce garantatului, dar nu vice-versa.. Judecata se perimă, după cererea pârței interesate, dacă partea lasă să trecă 'doui ani de la cel din urmă acl de procedură, îără să Teîncâpă judecata (art. 257). «Cursul de procedură civilă» lămuresce lucrul ast-iel: «Prin act de procedură se înţelege ori-ce act privitor la instanţă şi impus de lege în sarcina iniţiativei părţei, contra căreia să „Cere peremţiunea, de exemplu un jurnal de -aniânare, nu însă o simplă” cerere de redeschidere a procesului aflat în suspensiune care, chiar urmată fiind de o ordonanţă, presidențială de a se cita părţile, nu pote între- : rupe peremţiunea, întru cât nu s'ati. scos citațiunile de portărei (p. -569— 570). | i Incheerea de amânare întrerupe peremţiunea, jar ordonanța presi- denţială pentru citarea părţilor nu! De ce? <Cursul de procedură civilă» nu răspunde la întrebarea nâstră. Care dar e raţiunea deosebirei ? Iat'o. Incheerea de amânare învoită de părţi nu e de fire de a îi incunosciin- țată prin portărei, în deosebire de ordonanța presidenţială pentru citarea părţilor, care e un simplu proect, a cărui realisare nu se pâte indeplini de cât prin O incunosciințare făcută. de porlărei. NR „ «Acte de procedură, dice şi Chauvau-Caârrg (tom. III, quest. 1437 text și nota 2), sunt cele încunosciințate prin portărei, Condiţiunea incu- nosciințărei însă nu se cere, de cât dacă actul, ce s'ar dice că a aco- - perit peremţiunea, ar fi de fire de a fi încunosciinţat sati dacă legea ar prescri încunosciiuțarea lui». Suspensiunea judecăţei, expertisa, Comunicarea de acte, cererea de a se închide procesul, cererea de a se declara urgenţa unei afaceri, etc, ială atâtea acte, cari nu sunt de fire de a îi incunosciințate prin portărei. Inalta Curte,. prin hotărârea €i din 27 Ianuarie 1883, dată în
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secțiuni-unite (Bulet., pag. 58), pornesce de la ideia că «cererea de reui- 
suire, după care s'a încuviințat o cercetare la fața locului prin citarea 
tutulor părţilor, fiind o cale exlra-ordinară, care nu se admite de cât 
în mod excepţional şi numai în contra decisiunilor rămase definitive, nu 
este de natură a întrerupe cursul perimărei instanţei>. Inţelegă cine pste! 
Imprejurarea că revisuirea e o cale extraordinară pâte să nască cel mult 
întrebarea dacă apelul fiind perimat, se. pâte iuce totuşi cerere de 
revisuire. (Chauvau-Carră, t. IV, quest. 1686 seplies). 

Jurisprudenţa n6stră a răspândit însă, de altă parte, deplină lumină 
„peste o altă cestiune, 'care desbină pe autorii noştri. -Am susținut în 
Dreptul No. 65 din 1874 cele ce urmeză: «Hotărârea în lipsă asupra 
fondului împedică peremţiunea. Peremţiunea reîncepe însă in minut ce 
se iace o oposiţiune regulată, căci în acest cas judecata în lipsă este a 
se considera 'ca neavenită, Oposiţiunea 'nu e principiul unei noui instanţe 
primitâre de peremţiune». 

Teoria acesta o văd acum consfinţită prin două hotărâri ale Inaltei 
Curți, pe care le-a perilrasat «Cursul de procedură civilă» (pag. 573—574), 
una din 13 Martie 1882 (Bulet. pag. 303), care dice că, întru cât oposi- 
ţiunea nu sa admis încă ca fiind regulată în formă, instanţa oposiţiunei 
perimându-se, hotărârea .în lipsă: dobândesce puterea lucrului judecat, 

„ cea-baltă din 16 Aprilie .1884 (Bulet. pag. 332) care -hotăresce că opo- 
sițiunea o dată primită “ca fiind regulată în formă, nu mai există o 
instanţă deosebită de oposiţiune, pe care reclamantul să o pâtă perima. 

Peremţiunea se declară prin o hotărâre dată fără vre-o chemare 
a părților (art. 257 procedura civilă), hotărâre (jugement sur regutle 
non notili6e), în contra căreia nu-ţi poţi deschide calea apelului sai a 
recursului de cât făcând contestaţiune, jeluire la însăși instanța care a 
dat'o (vedi Sirey-Gilbert «Les codes annotâs> asupra art. 443 procedura 
civilă franceză, No. 14), iar nu de-a dreptul la instanţa mai înaltă, unde 
nu se pâte face o nouă cerere, care nu sa lăcut în întâia înstanţă (art. 
327 procedura civilă), nici o simplă apărare, dacă nu -există o acţiune 
principală, ci o simplă cerere care nu e.de iire de a îi incunosciințată 
ărţilor. i 

pir Hotărârea de peremţiune a unei Curți de apel nu pâte să fie supusă 
" de-a dreptul recursului în casaţiune pentru cuvântul f6rte simplu, că 

Curtea de casaţiune nu judecă nici-odată pricina în iond (art. 38 legea 
„Curţei de casaţiune), va să dică nu pote pipăi.pentra întâia 6ră o apărare, 
care n'a avut loc la instanța de îond, nu pâte judeca pentru întâia dră 
plângerea recurentului în contra hotărârei de peremţiune, de 6re-ce' dânsul 
n'a iost chemat la instanţa de fond și nu sa apărat acolo. 

Inalta Curte a hotărât totuşi că partea, contorm principielor drep- 
tului comun “(aceste principii presupun însă o judecată pe cale conten- 

__ţi6să !), se pote adresa direct la Curtea de casaţiune, îără a mai usa de 
dreptul de oposiţiune 1). (cas. sec. I din 30 Mai 1888, Bulet., pag. 467), 

1) Inalta Curte, prin hotărârea ei din 30 Mat 1888, recunsce ritos că hotărârea 
de peremţiune se pote ataca cu oposiţiune, căci dice: <Având în vedere că contra hotă- 
rârilor de peremţiune sunt deschise părților numa! calea de oposițiune la acea instanţă 
şi calea de recurs la Curtea de casaţiune>. D. Tocilescu însă învaţă că 744 există drept - 
de oposițiune în contra hotărârei de perimare (opul citat, pag. 570).. Nu ne arată 
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în termen de trei luni de la primirea hotărârei de peremțţiune . (cas. 
sec. I din -10 Iunie 1880, Bul. pag. 266), deşi hotărârea de peremţiune 
nu e de îire de a îi incunosciinţată părței adverse fiind dată lără vre-o 
chemare a părţilor, uitând că o hotărâre dată iără existenţă de 'o parte 
protivnică nu pote să fie de-a-dreptul primitâre de recurs, principiele 
regulătâre a recursului presupunând existenţa unei hotărâri dată, păr- 
țile fiind de. îaţă sai regulat chemate. . i 

Odată pusă în lumină acestă paradoxie, intrăm, lăsând lucrul încurcaț, 
intrun alt cere de idei, părăsim adică peremţiunea, cu care ne-am ocupat 
mai sus, şi trecem la desistarea de la instanță sati de la acţiune. Recla- 
mantul nu 'şi pâte perima propria sa instanță, el are calea mai simplă 
a desistărei ca să închidă instanţa, ce a introdus'o el. Art. 260 procedura 
civilă prevede desistarea unilaterală, iar art: 261 desistarea acceptată 

„de pârât care, îndoială fiind, stinge însăși acţiunea. - 
Cestiunea pe cât e de simplă pe alâte de controversată, de și nu 

înţelegem cum s'a îacut din țânțar armăsar, dintr'o banalitate o ghici-. 
t6re, din lumină întuneric. D. Totilescu resumă marea controversă, Îără 
să o desiege,. dicend: <Unii susţin 'că legea n6stră, ca și dreptul roman, nu 
admite de cât desistarea de la acţiune, iar alţii cred că procedura nâstră 
de și se ocupă numai de desistarea de la acţiune, prin acâsta însă nu 
opresce desistarea de la instanţă» (op. cit,, pag. 579—-580). 

Vedem însă, la întâia ochire: chiar, că art. 261 are in vedere, nu 
desistarea unilaterală a reclamantului, ci desistarea acceptată de pârit şi hotărăsce, nu: cu titlu de lege absolută (lex cogens), care: să nu se potă înlătura prin învoiri particulare, ci cu titlu de lege suplinitore a voinței părților, care cade faţă cu o -învoire contrară, hotărăsce, dicem, sub rezerva unei stipulaţiuni contrare, că: «după ce una din părți s'a desistat şi cea-l'altă a aceptat desistarea, acțiunea este stinsă definitiv». 
_„* Intrun cuvânt, desistarea funvoită de pârit stinge, îndoială fiind, însăşi acţiunea (art. 261 procedura civilă), în deosebire de desistarea „unilaterală a reclamantului, care stinge numai instanţa. Art. 260 No. 1 hotărasce în adevăr :că reclamantul singur se pâte. desista, lără pre- “judicii de daune-înterese pentru pagubele ce va f; putul causa pâri- tului, aceea ce însemnă fără îndoială că pâritul nu pote să continue judecata lepădată de reclamant, să stăruiască adică să se respingă însăși acţiunea, ci are drept numai la daune-interese, ii 

  

însă de ce. Nu ne oprim dar la părerea acesta, care e absolut nemotivată, decisiunea casațiune! secțiunea Ii din 26. Martie 1880, la care se trimete (opul citat, pag. 510, nota 3), neconsfinţind-o de loc. Un lucru totuşi e sigur, anume. că reclamantul în - peremțiune nu are calea oposițiunel în contra respingerel peremţiunel, căci hotărârea 

Actele de procedură făcute după reclamaţiunea în peremţinne nu sunt de fire dea | întrerupe perempțiunea, căci hotărârea 'de peremţiune, : ca 'orl-ce hotărâre, are pulere . retroactivă şi se întinde până la data cerere] (casaţiunea, secțiunea 1 din 11 Martie 1883, Bulet., paz. 262). Când se împlinesce termenul de dout ant al. peremțiunel ? Art. (30 procedura civilă, care arată când se împlinesce termenul însemnat cu lunile, se aplică fără îndoială ŞI termenului însemnat cu anii, căci ce este anul alta de câtun spații de timp coprindător de 12 lun? (Compar. $ 32, No. 2, legea cambială germană). D. Tocilescu se rostesce în acestă privință ast-fel: «Credem că se va aplica disposi- țiunea art. 730> (opul citat, pag. 15). o Aa " IN
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Am cercetat 'cestiunea acâsta cu de-amănuntul în Dreptul No. 1, 
pe 1881, unde am deosebit de asemenea desistarea unilaterală, pentru 
care tutorul nu are nevoe de autorisare fiind un act de simplă admi- 

“ nistraţiune, desistare care se pâte face (rectilic aici .0 greșală a mea) 
până la terminarea desbaterilor (arg. art. 255 procedura civilă), de 
desistarea acceptălă de cea-taltă parle care, îndoială fiind, stinge însăşi - - 
acţiunea (vedi L. 4, cod de pactis, II, 3), și se p6te face numai de părţile 
capabile de a contracta (art. 260, No. 2). 

O repede ochire acum asupra art. 262 urm. procedura civilă, pri- 
vit6re la regularea de compelență.. Când: aceiași cerere este adresată la. 
două sai mai. multe jurisdicţiuni, unde sa legat instanţa prin. cerere şi 
citaţiune..(Vedi insă 'Tociz, op. cît., pag. 584), există un conflict posiliv, 
căci părţile ar trebui să pledeze aceiaşi causă de.mai multe ori la.mai 
multe jurisdicţiuni, să facă cheltueli îndoite, să bată apa în piuă, dobândind 
de la o:jurisdicţiune un resultat, pe care 71] va spulbera pâte cea-laltă, 

- aceea ce ar îi un rii mare, care trebue înlăturat. | 
Iată de ce articolele 262 urm. procedura civilă vin în ajutorul părților 

prin 'o' măsură l6rte - nemerită, cunoscută sub numele de c<regulare. 
de competenţă». Regularea de competenţă se judecă de instanţa imediat 
superidră jurisdicţiunilor în conflict. Numai conilictul positiv e textual pre- . 
vădut de lege. In cas de conflict negativ însă, adică când cele două juris- 
dicţiuni s'aii declarat amândouă necompetente, fără ca hotărârile lor să mai 
fie supuse vre-unei căi de recurs, regularea de competenţă e şi mai nea- 
părată, de. 6re-ce, iără dânsa, cursul justiţiei ar rămâne în veci întrerupt. 

Caro e jurisdicţiunea, înaintea căreia trebue făcută cererea de 're- 
gulare de competenţă ? Cestiunea se controversată. După unii, lămuresce 

“d. Tocilescu (op. cil. pag. 586—587), regularea de competenţă e pururea 
treba jurisdicțiuneă imedial superidre, aceea, ce reese, dic ei, limpede 
şi lămurit din :art. 263, care hotărăsce că regularea de competenţă se 
judecă de Curlea de apel, dacă cele două tribunale în. conflict ţin de 
aceiaşi Curte, ete., iar după alţii (cas. sec. | din 2 Mai 1890, Bulet. 
-pag. 480), în regulă generală, conform art. 26 -al legei Curţii de casa- 
țiune, regularea de competență intră în atribuţiunea Curţii de casaţiune. 

* - Controversa acâsta, de bună s6mă, nu vine de acolo că art. 6 
al legii Curţii de casaţiune sa tălmăcit de unii într'un fel, de alţii întralt 
ie], ci; dacă nu mă înșel, de acolo că, fiind dat că «d'apres la loi du 27 
novembre 1890 et la Constitution de lan III, la Cour de cassation 
“connaissail seule des râglemenis de .juges dans toules les haypolheses“ 
(Boitard, eait. LX, t. I, pag. 531), nimeni n'a mai băgat în s6mă art, 
36 citat, care hotărăsce contrariul de. ce s'a oronduit de legile iranceze, 
de mai sus. Iată, pentru mai bună lămurire, însuși textul art.. 36, No. 3; 
al legii Curţii de casaţiune': | | 

>“ «Curtea de casaţiune pronunță asupra conflictului de jurisdicțiune 
între două Sati mai multe Curți şi tribunale, de vor îi supuse acestea 
la Curți de apel diferite. i Ea a 

"ddr conflictele : de juridicțiune între două sai mat mulle iri- 
bunale, supuse la aceiaşă Curle de upel, se judecă de Curtea de apel 
la care sunt supuse“. : ? . , 

ai
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Incheem dar -şi dicem că, dacă, conflictul există între două secţiuni ale. acelviaşi tribunal, din cari una civilă și alta comercială, acest conflict 'trebue a, fi regulat de Curtea de apel respectivă şi nu de Curtea de casa- țiune, întâi pentru că, în regula generală, după art. 3 al legii Curţii de casaţiune și după art. 263 procedura civilă, regularea de competenţă se cuvine jurisdicțiunii imediat superidre, și al doilea, pentru că două sec- ţiuni ale aceluiași tribunal având fie-care atribuţiuni esenţial deosebite sunt ca și două tribunale deosebite, care ţin de aceiaşi Curte, | In deosebire totuşi de regularea de competenţă care e, după cum —vedem, în principii, prerogativa jurisdicţiunii nemijlocit superi6dre,. lrimi- terea la un all tribunal pentru caușăă de rudenie sai afinitate, de cure e vorba în art: 266 urma. procedura civilă, se judecă de chiar tribunalul dinaintea căruia se află causa. Care este raţiunea art..266 urm. pro- cedura: civilă ? Este că un tribunal caută să preîntimpine până chiar . şi putinţa unei bănueli şi să trimită prin urmare pricina la un alt tribunal, când partea are mai multe rude saă afini între judecători saii când însăși partea e judecător, şi are rude saii afini între judecători. In asemenea cas, în adevăr, după art. 266 procedura civilă, cea- laltă parte, înainte de a se începe . pledările (art. 207), pâte cere stră- mutarea la un alt tribunal saă.o altă Curte, Iar tribunalul de trămitere nu se p6te apăra de a judeca pricina sub cuvânt de necompetenţă, căci există o prorogatio fori în puterea legii chiar. Care însă e jurisdicţiunea competentă de a judeca trămiterea pentru -causă de rudenie saii afinitate Când judecătorii tribunalului ai fost recusaţi în masă ? Tribunalul dina- intea căruia se află pricina fiind ologit, paralisat prin acestă recusare în masă, cine trebue să hotărască trimiterea, jurisdicţiunea nemijlocit »Superidră, sati Curtea de casaţiune ? 
«Cursul de procedură civilă» răspunde : <In cas când toţi mem- brii unui tribunal saă Curți vor fi Tecusaţi, sai în aşa număr, în cât cei-lalţi să nu mai pâtă îi în număr suficient de a judeca, și prin urmare iei i 

căci recusarea implică în sine un motiv de legitimă suspiciune, şi dar credem că Curtea de casațiune singură va indica tribunalul saă Curtea de apel de trimitere, iar nu tribunalul imediat superior» (pag. 598). „ Există însă controversă toemai asupra acestei cestiuni, unii privind Tecusarea în masă ca fiind un cas de regulare de compelenţă, care e de căderea jurisdicţiunei imediat superi6re, iar alţii socotind'o ca fiind un cas de bănuială legiuită, care e atributul exclusiv al Curţii de cusa- „iune. (Vedi Chauvau-Carre «Suplâment» pag. 369 Quest. 1337), pe când după «Cursul de procedură civilă» ar fi existând controvesă asupra cestiunei cine va judeca cererea de strămutare pentru legitima suspiciune saii siguranță publică (pag. 597), controversă care, de ar exista, aceea ce nu este, nu ar avea nici o noimă, lață cu art.:36 No. 1 al legii Curţii de casaţiune, care atribue ritos str&mutarea pentru bănuială legiuită exclusiv Curţii de casaţiune. 
- 

unui judecător pâte el să pornescă apel în contra hotârârei dată asupra recusărei ? Arţ. 391 Și 892 în. dice: «tout jugement sur r6cusation sera
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susceptible d'appel>. Apelul protivnicului însă în contra hotărârei, care - 
încuviințeză recusarea, e absolut lipsit de interes, de 6re-ce-se presu- 
pune că toţi judecătorii sunt de-opotrivă buni și luminaţi, De aceea art. 
285 al procedurei n6stre civile şi hotărăsce. că numai respingerea recu- 
Sărei pâte provoca casarea sentinței Curţii. Trebue neapărat, raţiunea 

„ind aceeaşi, să aplicăm acelaşi principii şi apelului (vei tot în acest 
„înțeles Zocil., op. cil., pag. 617). 

- «Cursul de procedură civilă» cuprinde, iată epilogul nostru, mai 
„mult de cât arată titlul stă. D. Tocilescu, învățatul profesor de la facul- 

„. tatea de drept din Bucuresci, observă dar cu drept cuvânt (in prefaţă) 
că comentarul d-sale a luat pe nesimţite proporţiunile unui tractat leo- 

... Telio şi practic din causa încuragierilor ce a primit din partea magistra-. 
ților. și advocaţilor, lucru pentru care, încuragiat la rindul: mei prin 
ac6stă mărturisire, am r&sioit neinsemnatele - mele articole publicate în.” 
Dreplul, corespundătore cu controversele de mai sus. | 

| “Universitățile n6stre, [ala ţărei, vor îngloba, îără: indoială, într'un 
viitor mai -apropiat saii mai îndepărtat, generalisările empirice făcute 
de lucrători de a doua.mână ca mine într'o generalisare raţională, vor 
întemeia ast-lel o sciinţă originală şi specitică, vor turna apă în vinul 
'entusiasmului pentru repertoriile n6stre de jurisprudență propagătâre de: 
“coniusiune, vor goni din templu pe ori-ce Kalchas de operetă care, ajutat 
de anarchia domnitâre, va îndrăsni să se iurișeze în rândurile preoţilor 

- dreptăţei, a pc | 
Neuitatul A. C. Șendrea, desgustat de mijlocul social înconjurător, 

sa mângâiât cu o lume abstractă. «Misiunea sciinţei dreptului, a dis e), 
este de a cerceta şi a descoperi. principiile absolute și a fixa regulele lor 

„de aplicaţiune în raporturile omenesci. Ac6sta o putem numi poesia 
sciinţei dreptului. 'Fie-care principii descoperit este o îl6re mai mult care 

“ se împletesce în cununa adevărurilor neperitâre. Progresul omenirei con- 
sistă în a împleti tot mai multe flori în acestă cunună de adevăruri». 
(« Cursul de procedură civilă», Notiţe preliminare, pag. XL). 

. - Intuiţiunea genială a jurisconsultului are fără îndoială mare asemă- | 
nare cu aceea a poetului. Sciinţa însă, în deosebire de poesie, este şi - 
trebue să fie întemeiată pe observare şi dovadă. Menirea. sciinței drep- 
tului nu pâte să fie alta 'de cât aceea a sciinţei în general. <Ori-ce 
“sciință însă, qice Herbert Spencer (cMorale evolutioniste», pag. 51), 
începe prin a grămădi observări şi a le generalisa de îndată într'un chip 

- empiric; dar trebue ca ea să isbutâscă mai întâi să înglobeze generali- 
„sările empirice într'o generalisare raţională, pentru ca să devină o sciință 
constituită». Si 

Ce isprăvi ar putea să facă în adevăr jurisconsultul, architectul, 
care s'ar călăuzi de poesie, în loc: de sciinţă? Quiil test îacile îă toi, 

"strigă Alfred de Musset, de bâtir des palais et.des villes avec ce petit 
compas et un peu d'encrel Mais larchitecte ne peut soulever de terre 
1e „premier pave de 'son 6difice quand il veut se mettre ă.louvrage avec 
ses idees obstintes». (Dreptul, 1893). : 

NANO OD 
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Sistem de procedură civilă. Proiectul noii prusesc 
concernând acestă materie şi art. 96, 97 şi 104, din pro-. 

_“cedura, n6stră civilă. Procedura admonitorie a proiectului 
german şi art. 455 şi 613 procedura n6stră civilă, . 

. «Trebue să avem în vedere că legiuitorul nu e chemat să fabrice 
"«dreplul, să creeze; din. capul săi ceva noii--după „depărtarea normelor 

„ «existente ; misiunea lui e de a deszolia dreplul care se formeză în 
<sînul poporului sai al comerciuluăs. e a a 

Aceste cuvinte remarcabile le citim în expunerea de motive a pro- 
iectului noi de procedură civilă germană. . II Sai 

- Elaboratul acesta acapere-cu elogii căldurâse principiile fundamentale - 
ale .procedurei civile franceze, adică oralilalea şi publicitatea. De altă 

--parte însă, se dice, că procedura civilă îranceză e supra-abundentă în 
iorme de prisos, cari .paraliseză mai mult saii mai puţin electele aceloi 
principii salutare. .- a 

Sub acest de pe urmă raport se califică procedura civilă franceză 
de o simplă a. doua edițiune a ordonanţei tuă Ludovic XIV, din 1667, : Și procesul civil german s'a distins o dată prin oralitatea şi publi- 
cilalea d:sbaterilor. Pe urmă însă S'aii făcut încercări a se aclimata arti- ficialmente o legislaţiune străină, adică s'a .receput dreptul roman.:Decretele 
papale la rândul lor ai venit să se -contunde cu regulele dreptului roman. 

lută în fine judecătorul transtormat în:0 adevărată pDrovidență per- sonificală. Cetăţenul e pus. în tâtă puterea -cuvântului 'sub epitropia autorităţilor “publice. In acest stadiă al dreptului - sar îi putut dice cu drept cuvânt: Jus dormientibus.. îi a Şi la noi dine6ce de Milcov am. avut .sub 'codicile Calimach un “specimen de procedură, providenţială. Me 
Murind cine-va, tribunalele. în tote casurile (procedura nouă civilă . prevede unele casuri escepţionale) erai datâre să asigureze “averea, să numescă un curator și — iată Inisiunea providenţială — să publice un edict cu. deștepiare pentru creditorii şi moștenitorii lui de cujus de a se presinta cu reclamaţiune la tribunal, sub pedâpsă de decadenţă a drep- : turilor. lor. . Pa : LS 
Acestă procedură e împrumutată din legea austriacă. Ea a isvorit din căsătoria bizară a: dreptului canonic, - - . . : 

„Formele se înmulţesc, condeiul scriitorului de cancelarie înlocuesce răi. și în prejudiţiul tutulor intereselor oralitatea și publicitatea sacrificată, „Cu acestă ocasiune va îi pote de interes a'se pune în vederea lectorilor următorul pasagiă din prefața opului lui Gundermann: Engli- “ches Privatrecht: a N | „«Pe continentul european e de mult dreptul roman obiectul asupra «căruia se esercită și. prin care se formeză mintea juridică şi sensul «legislativ. In -Germania,: care de timpurii sa amalgamat cu lumea «romană, dreptul roman s'a făcut împreună cu: decretele papale un instru- „«ment politic al puterei imperiale, el a. dobândit putere de lege. şi a «devenit un adevărat Common. Law. In loc de a.păstra influenţa uni- «versală a Germaniei în evul mediii şi a întări lorţa naţională,. recep-
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'«ţiunea dreptului roman a întrerupt din coniră - desvollarea înstitu- . 
«țiunilor juridice germane şi a slăbi! ast-fel nu numai autoritatea. 
«publică, dar şi, libertatea îndividuală şi legăminlele de familie». 

“Aşa dar şi dreptul roman, acâstă capo-d'operă juridică, acestă 
- geometrie sublimă, cum s'a exprimat Leibnitz, aplicat aiurea unde nu 
avea rădăcină în popor, a făcut mai mult-r&i de cât bine. | 

- Regulamentul organic şi legislaţiunea casuistică a colecţiilor - în . 
"România. ne arată un sistem primitiv de procedură civilă. Mecanismul e 
simplu, dar de altă parte forma care e într'o măsură 6re-care salvgarda 

- fondului lipsesce putem dice cu desăvirşire. S'a lăsat părților - iniţiativa 
jus igilantibus. Măsura e lăudabilă. Dar ce lolos, părţile necontrolate 

de nimeni, nedeşteptate de nici o regulă de procedură sati ignorantul, 
apucă trebile-prea' dese-ori.pe dos. Petiţiunile - introductive de instanţă,” 

de. exemplu,. după o disposiţiune a Regulamentului organic şi mai multe 
oficii. ministeriale, trebuiai să coprindă între altele obiectul cerere. 
 _. "Ac6stă regulă elementară de procedură nu Sa pus însă sub pro- 
tecțiunea unei sancţiuni de nulitate. De aceea am "vădut adese-ori în apel 
“procese vechi, mai ales de. regulare de hotar, decise de tribunale, fără, 
ca părţile să fi „arătat vre-odată obiectul cererilor lor. Practica. tribu- 
nalelor n'a fost în stare a crea torme salutarii, pentru “ cuvântul simplu 

“că tribunalele nu erati compuse de 6meni speciali. | Pretutindeni incerti- 
_tudine și câte odată și rea credinţă. 
"Am salutat tot-d'a-una procedura nouă civilă ca cea mai mare bine-! 
facere pentru ţară. Germanii se plâng de exuberanţă de forme şi se agaţă 
cu entusiasm de oralitatea şi publicitatea procedurei îranceze. La noi, 
dacă părţile ar îi vrut, saă mai bine dicând, dacă ele ar fi posedat sciinţa 
dreptului, desbaterile judecătoresci ar îi fost tot-d'a-una publice şi .orale, 
căci legile nu opreai nici publicitatea, nici oralitatea. Pentru. noi prin 
urmare tesaurul Jormelor era meritul principal al procedurelor civile străine. 

- Procedura sumară a. dreptului formal francez, presintând- puţine 
forme, însă forme indispensâbile, e mecanismul . cel mai recomandabil. 
“Procedura așa disă ordinară a legislaţiunii iranceze, e herisată de iorme 
şi dă loc la 'Străgăniri şi. îel de fel de şicane.. 

Legiuitorul nostru a întrecut și pe legiuitorul Genevei în privinţa : 
simplificării. Propensiunea pentru Simplicitate îi face ondre. Legiuitorul 
nostru a sciut, fără îndoială, să-şi dea s6mă de importanţa sistemelor, el 
a balansat însă apreciosamente între sistemul francez şi acel genevez, | 

i Planul legiuitorului nostru e până astă-di un arcanunm, căci nici o 
“ expunere de motive nu ne-a iniţiat în secretele legislaţiunii, 

“Tată sub raportul simplicităţii formelor motivul proiectului german : 
«Istoria legislaţiunii procesuale fundeză fără replică proposițiunea, că - 
_tormele simple de procedură accelerată succedeză în cursul timpurilor 
formelor vaste. ale procedurei așa qisă ordinară. În Roma .vechie în locul 
procesului cu legis aclio s'a stabilit ordo privatorum judiciorum şi în 
locul acestei de-pe urmă s'a stabilit exira ordinaria causae cognilis, 

__<are se admitea înainte numai în unele casuri zare pe lângă ordo. priva- 
torum judiciorum». 

„E o plăcere a vedea. . cum se face, în expunerea de motive men- * 
ţionată, autopsia. diverselor sisteme de procedură. Se examinză succesi- 

t
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-vamente procedura germană, acea renană saii iranceză, acea hanoverană 
codul Genevei şi proiectele nouă irancez și belgian pentru revisuirea pro- 
cedurei civile. Se arată: inconvenientele unor disposiţiuni legislative prea 
doctrinare. Intr'adevăr, e sciut că misiunea legii este de a ordona, nu de a. disputa. Ze imperel, non disputei. Se definesce mai apoi oralitatea, adică desbaterea causei dinaintea tribunalului cărui aparţine cogniţiunea. Se menţionsză excepţiunile de la regula „oralităţii, de exemplu când se hotărăsce ceva după insistența unei singure părţi îără contradictorită (aplicare de sequestru, eic.), sai coniisiunile rogatorii, anchetele în faţa locului, etc. (Proiectul citeză între excepţiunile acestea și declinarea de competenţă). Numai desbaterea definitivă asupra [ondului şi meriloruluă causet trebue să. fie eaclusiv orală. Desbaterea orală este prin urmare “un singur act. Acestă regulă e în doctrina necontestabilă, dar ar [i cea mai mare imprudenţă a o exprima în un articol de lege, căci jurământul de exemplu acceptat saii referit în o desbatere zădănicilă e obligatorii, „de şi sar putea susţine contrariul plecând din punetul de vedere că des- baterea orală fiind numai un singur act, precedenta _desbatere fiind zădănicilă, tot ce s'a făcut atunci e nul, Regula că desbalerea orală e Un Singur aci, trebue să resulte implicitamente din -construcţiunea întregă a legislațiunii procesuale, . -- - ” 
„In procedura orală, se pretinde în fine, nu e necesară prohibiţiunea divisiunei procedurilor, Legea p6te să autorise pe judecători ca să hotă- rască, dacă cere_casul, mai întâi asupra uneia din mai multe cereri for- mulate saă -asupra cererei reconvenţionale, etc. * Di „ După terminarea analisei, proiectul 1) ajunge la următârea sinlesă : “ Dup& cererea. părţii care.a introdus o peliţiune în instanță, se lix6ză de către președintele tribunalului diua desbaterei. Delendorul se cilEză, fomunicându-i-se și petițiunea introductivă de instaţă. Defendorul e dator sub pedepsă de a se pune în sarcina luă întârdierea procesului, a comunica părții reclamante înainte de termen, mijlocele sale de aperare. Acâstă.-.regulă 'se aplică atât la meritoriul causei, cât și Ja incidente. Așa dar, nimeni nu pote propune o: excepţiune care nu s'a notilicat înaintea părţei adverse, -- - a " Cată să nu îie nimeni Surprins. Se pote cere amânarea când se propune pentru întâia 6ră o excepţiune în audiența publică.-A utorul excep- “țiunii suportă sarcinele întârdierei. . E E „In materie comercială din coniră se. pot cita părţile fără inter- venţiunea presidentului. Comunicarea 'nijlâcelor de apărare nu se cere. „„Acâstă conelusiune a proiectului din cestiune ne silesce să trecem "în revistă “art. 96, 97 și 104 din procedura n6stră civilă, în care articole ar trebui să.se resume sistemul legislaţiunii- nostre procesuăle. ” „Nu mai insistăm asupra oralităței şi a publicităţii desbaterilor, care, precum am arătat mai sus,. n'a fost la noi nici-odată prohibite săă înlo- cuite prin alte sisteme, - pc " | Dar scim că sunt cestiuni complicate pe care 0 'desbalere orală. nici odată nu le-ar putea elucida, de exemplu .o rediţiune de compturi. ANI NI II 

5 1) Numa! lineamentele generale le pot: arăta, căci am avut de o cam dată la disposiţiune numa! o prescurtare a proiectului şi a expunere! de motive, -
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Scim de ouă parte: câte” incidente neprevădule se pot ivi intr'o desbatere 
"şi că apreciarea- lor în mecunoscință de causă pâte conduce la solu- 
ţiunile cele mai arbitrare. Aici avem ocasiunea cea mai eclatantă a aila 
planul legiuitorului nostru, Hic Rhodus, hie salta. 

- În pricini complicate, dice art. 96 pr. civ., preşedintele va putea 
însărcina pe unul din judecători să îacă un raport asupra împrejurărilor 
procesului lără vre-o conclusiune din parte-i. Acest raport se va citi în 
audienţă publică înaintea începutului desbaterilor. lacă ce citim în acestă 
privinţă în expunerea de motive a legii geneveze: 

«Noi am depărtat raportorii .. . .: Noi am estimat juncţiunile lor înu- 
«țile în audiența publică, pe cât timp raportul lor-nu putea. nici să se - 
«discute, nici să .se controleze, şi pericol6se în camera de deliberaţiune - | 
«prin influenţa ce dai unui singur judecător», a 

Art. 97 al.proc. civ. dispune: 
«Fie-care parte va avea dreptul a cere comunicare, în extract sai 

«copia, după actele produse de cea-laliă parle. Președintele va ordona 
«comunicare, care se va face la grefă şi judecătorii apreţiind faptele, 

«vor pulea însemna un alt termen, când părţile să se înlăţişeze din noăe. | 
Ce iel ! Petiţiunea introductivă de instanţă trebue să arate mijlâcele 

pe care se basâză cererea şi detendorul să fie dispensat de a arăta prea- 
- labilmente mijl6cele pe care se basâză “apărarea, când aceste miilâce nu 
consistă în acte / Unde este atunci egalitatea dinaintea legei ? Reclamantul 
are dar şi el interes a pregăti combaterea argumentelor specidse ale udver- 

_sarului său ! Şi. soluţiunea cestiunilor de drept — cine ignoreză acesta, — 
- “cere pregătire şi reculegere. 

“ Prin un changez- -passez. neașteptat, se produce în desbaterea orală 
un încident;-tu, nepregătit, improvizezi o combatere stângace, judecătorul 
ia lucrurile ă la legere, causa e pierdută. 

"Mi pare că sistemul proiectului german e preterabil. Detendorul, 
sub pedepsă de u se pune în sarcina lui întârdierea procesului, e obligat 

a comunică reclamantului mijlâcele sale de apărare chiar şi acele privi- . 
-"16re lă incidente şi excepţiuni. 

Art. 104 pr. civ. reguleză procedura causelor simple. Părţile îşă 
comunică reciproc mijlocele de aperăre. Judecătorii însă vădend că este 

”trebuinţă de mai.multe explicaţiuni vor putea ordona înfăţişarea părţilor 
(art. 104 cit). Ce îel! in procese simple se prescrie comunicarea prea- - 
labilă a. mijlcelor de apărare şi în procedura ordinară (art. 97 cit.) e 
lăsat la aprecierea judecălorilor. de a ordona comunicarea .numai a 
aclelor ce s'ar produce de părți! Acâstă procedură îmi pare a îi fără : 
sistein. 

In sistemul legii. geneveze se prescrie din contră pentru causele 
complicate, aceea ce art. nostru 104 prescrie pentru causele simple, - 

Art, 91 al legii geneveze: 
«Les juges pourront ordonner le d&pot des pieces, et juger sur leur 

«vu et examen, sans plaidoirie, dans les causes churgees de trop de 
„«chefs pour 6lre convenablement €clairces & Vaudience, dans celles ou 
«toutes les parties le requerront. _ 

Să mărturisim. Precipiatrea a fost prea mare, Art, 104 citat: este 
o fausse couche.. Bes sacra miser. 

7
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- Inainte de a termina, nu pot resista tentaţiunii de a pune în para- 
lelă procedura admonilorie (Mahnungsveriahren) a proiectului german, 
cu art. 455 'şi 613 ale cod. nostru de proc. civ. e 

”. Ordinea de idei în care se. presintă: procedura  udmonitorie a pro-. 
iectului german, 'este acesta: Cine-va are o creanță neconlestată și prin 
urmare n'are nevoe de judecată. El n'are de cât să citeze pe adversarul 

“său săi cunâscă creanţa după. care se dă de plano o 6rdonanţă de plată. 
> Art, 455 şi 618 cit. statuâză într'o _allă ordine de idei; situaţiu- 

nile sunt însă cel puţin anal6ge. .. ..: 3 e Ai 
După art. 455 cit., oprirea în mâna unuă al treilea se.pâte face 

"si în temeiul unor titluri. private saii a unor fitluri autentice neececu- 
torii. Art. 1173 cod. civ. presupune din contră că actele autentice trebue 

să fie învestite tot-d'a-una. cu formula executorie. Art. 474 din procedura 
geneveză, corespundător în parte-cu art. cit. 455 din “proc. n6stră civ,, 
coprinde acestă măsură înţelâptă : Presidentul sîngur judecă oprirea în 
mâna unui al treilea,. când creanța urmăritorului ne excedând compe- 
tinţa sa, datoria celui al treilea urmărit nu este contestată saii nu exce- - d6ză. competinţa sa. In tâte cele-/alte casuri, intervine tribunalul civil. 

Dar . oprirea în mâna unui al treilea se pote [ace chiar şi [fără titlu, însă cu autorisaţiunea judecătonului, care după legea - nâstră este indispensabilă şi când urmăritorul ar poseda -un titlu executorii, 
Când am un îiilu necontestat în mână, trebue sâ'mi fie garantată nu numai asigurarea dreptului mei, dar ȘI execuțiunea parata. 

= 

Asigurarea are un interes mare, tocmai pentru cei. fără titluri sa cu titluri sub -semnătură privată. Legea n6stră a găsit însă cu calea lăsa asemenea 6meni lără carte pe pave. - a 
Art. 618 pr. civ. e tot așa de 'hostil creditorilor „fără titluri, | <Ori-ce- alt creditor, dice art. 613 cit., a cărui creanţă este'con- -«statată printr'o poliţă, bilet la ordine sai zapis netăgăduit, şi este <ezigibilă, va putea, de odată cu intentarea acțiunei, spre a ajunga la «plata creanţei sale, să pună un seclestru asigurător pe mobilele debitorului, Nu-mi pot imagina o lege mai subversivă de credăl, (Veqi şi art. . 480 pr. civ.). Am un zapis netăgăduit saă o creanţă recunoscută și cu tote acestea îndestularea. interesului meă legitim, execuţiunea, e încă într'o perspectivă fârte depărtată. 'Tot. ce pot dobândi de o cam dată este un sequestru asigurător. Pentru ca să mă pot indestula din averea dator- __Dicului mei, pentru ca să pot pipăi plata, trebue „Să -percurg o îilieră întrâgă de instanţă! Adevărate torturi ă la Tantalus! Un datornic mişel, simțind că averea sequestrată e în t6te_casurile pierdută, va “căuta cel puţin maliciosamente a prelungi cât se pâte judecata. „In. interval, lucru-! rile sequestrate se vor deteriora: și cheltuelile de întreţinere vor cresce - în proporţiuni înspăimântătâre ! | | Da lacă cu câtă solicitudine se araţă legea franceză pentru creditul public. Ori-ce creditor, chiar și fără titlu, pote să sequestreze, pentru Siguranţa creanței sale, efectele debitorului, care se găsesce acecidental- mente in "comuna unde locuesce creditorul (art. 822 proe.. franceză). Video bona proboque, deleriora seguor. (Dreptul, 1873). : A 
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Delictele politice, 

_ Ordinea politică existentă într'un moment dat se pote schimba sai 
pe calea legală sai prin mijlâce violente. Aceea ce provâcă revoluţiunile 
este saii patriotismul - sai poltele ambiţiunii. Cine să deosibescă lapta 

- meritoriă de crima politică ? Statele liberale conced opiniunii publice o 
mare putere. Acâsta face că adesea şi un guvern râii:se bucură de. 
popularitate. Reamintira ministerul cabalei, care a domnit în - Englitera 
puţin timp după prima. revoluţiune, şi pe care Guizot il caracteriseză 
ast-lel : «Un guvern de tot egoist, străin de ori-ce doctrină, de -ori-ce 

vedere politică, dar în practica afacerilor destul de înțelept şi destul de 
liberal. Acesta este caracterul cabalei a ministerului contelui de Danby 
şi a întregului guvern englez dela 1667 până la: 1679. Cu totă imorali- 

tatea sa, cu tot disprețul săii pentru principie şi adevăratele interese ale 

țărei, guvernul acesta fu mai puţin odios, mai puţin nepopular de cât - 

era ministerul lui Clarendon. De ce? Pentru că era mai ul timpului săă, 

pentru că cunoscea mâi bine simţimintele poporului, chiar jucându-se 

cu dânsele. El nu era vechiii şi strâin ca acela al lui Clarendon; şi cu 

16te că îicu ţărei mult mai muit “răi, ţara se acomodă mai bine cu 

dânsul» î). = . a | 
- Opiniunea, publică are asț-lel să hotărască în fie-care epocă care 

“este cea mai potrivită ordine politică, aceea ce e de aprobat acolo mai 

cu's6mă unde, ca în Englitera, pietutea religiosă ţine în îriu instinctul 

  

1) Guizot, Iistoire gâncrale de la civilisatiou eu Europe, 1828, 30 : lecon, 

„pag. 30—31. Restul e cunoscut, corupțiunea a crescut. Ministerul cabalel! cade și . 

partidul naţiona!, patriotic (loră Essex, lord Russel, lord Shaflesbury) îl ia locul. Noul 

guvern, cu tâte virtuțile “sale, are o capacitate politică inferidră şi nu se pete ţine.. 

“Regele reiniră în cariera putere! absolute O revoluțiune nouă (1688) politică şi reli- 

gi6să (puritană) restabilesce în fine raportul natural între ordine şi libertate. O revo- 

„ leţiune puritană este astă-q!, în secolul materialismuluf, un lucru absolut cu neputinţă, 

Dar aceea ce e posibil e ca fie-care partid să se lupte cu curagiii și jerilire pentru 

idealul săă politic. Ce vedem însă ? Danby se pupă în bot cu Clarendon (împrumulăm . . 

aci o mască istorică pentru figuri moderne). Fie-care parlid părăsesce stâgul săi. B&trânir 

sunt de bine, de răi, obiectul criticel: cele mal Îînverzunate, Copiii. cel noul născuţi” 

- singuri sunt încă. “fără - păcate și fac o gălăgie de-"ţ1 astupi -urechile. Va veni un lup 

în piele de pie care ne va speria cumplit şi atunci ne vom redescepta, vom “apăra - 

fie:care dogmele n6slre şi ne vom reapropia unil de alţii, nu prin viclenie, ci prin 

compromise înțelepte şi durabile. ” - A
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stlbatec de libertate. Cine să judece delictele politice? Magistratul vro- 
fesional stă” d'asupra partidelor, e! e dator. să aplice și legea cea mai 
stupidă, el vede pâte o lume boilă (orbis pictus), pe care o mişcă îrauda 
şi ficţiunea, și crede că are dinainte-i o lumie reală, pe care o lege natu-! 
rală o îndreptă într'o orbită normală. Meseria de a judeca “i împlântă 

” obiceiul neincredere, al bănuelei, care nasce pasiunea pentru ordine și 
şterge instinctul libertăţii. Art. -105 al Constituţiunei ţine semă de acesta 
şi declară că delictele politice şi de presă sunt de competenţa Curţei cu 

„ iuraţi. Juriul, care e compus din 6meni din popor periodic trecuţi pe 
_o anume listă, cun6sce mai bine distanţa care desparte legea de mora- 
vuri, e mai dispus a asculta glasul opiniunii publice; scie mai bine să 
deosibescă masca de obraz, îrauda de artă, atacul cel nedrept de atacul 

“cel drept în contra -ordinti existente. - a | 
Dar cum să deosebim infracțiunile politice de. cele . comune? Cri- 

„teriul deosebirei este după unii obiectul, după. alții motivul, după alţii 
scopul iniracțiunii și după alţii în fine t6te aceste elemente la un loc. 
Motivul singur nu ne p6te servi de normă; mobilul inîracţiunilor politice 
putând să aibă un caracter ordinar și acela al.intracţiunilor comune un . 
“caracter politic. Inalta trădare e o crimă: politică, dar agentul se conduce - 
pote de un motiv nepolitic (interesul sii personal). Furtul e o inirac- 
țiune comună, -dar iurtul urmăresce-pâte un scop politie (furtul unui 
manuscris pentru a se afla planul politic al adversarului). Omorul, incen- 
diul, furtul sunt iniracţiuni de drept comun, dar ai un caracter politie 
în timpul unei insurecţiuni politice. | o . 

Care dar este caracterul delictelor politice ? Legea romană nu lămu- 
resce lucrul. Legea 11 Dig.,. ad legem Juliam majestatis, 48, 4, dice că 
nu toţi acei cari s'a făcut culpabili de crimen majeslatis se pedepsesc - 
cu mârtea, ci singur acela gui hostili animo adversus rempublicam vel 
principem animalus ; celeruim, si quis ex alia causa legis Iuliae maje- 
statis reus sit, morte crimine liberatur. „Dar ce este hostilis animus? 
O idee aşa de vagă nu pâte să lie o bună călăuză,. lăsând. a . dice că 
dreptul clasic stabilesce cerința unui Hostilis animus numai ca să- deo- | 
sibescă. crimele politice, âtrăgând pedepsa de morte de cele-l'alte. Așa se 
gradueză şi în legea iranceză din 9 Septembre 1835, modilicătâre art, 
86 al codului penal francez (77 român), moditicare care nu are un equi- 

«“valent în legea nâstră, pedepsa pentru ofensa comisă în public în contra 
persânei împăratului, după 'deosebirea dacă există 'sai 'nu un hostilis 
animus, adică dacă otensa are de scop a aţâţa la ura sait la disprețul 

__”Pers6nei suveranului, saii dacă dânsa nu adaogă la criminalitatea ordinară 
“acest fapt particular, Pedepsa. lovind. pe .lăptuitor, e mai -mică în casul, 
“de pe urmă. i 

, Deosebirea. teorelică a: infracţiunilor politice de cele comune, stă pe „_virial unui ac. Un pesimist ar putea să dică, exagerând lucrul, -că arta seamatorului are aici un preţ mai mare de cât sciinţa-exactă. Nu ne mirăm „dar că legiuitorul îrancez a dat precăderea metodei de enumerare. Legea iranceză consideră ca politice numai crimele, și delictele enumărate în art, 7 apei din 8 Oetorbre 1530. Principiul „acesta s'a deşvoltat prin legile . se Oelopaigerime Sau eliete politice, afară de cele arătate în legea 
: 1 atentatul în contra membrilor familiei imperiale; 

>
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„20 olensa comisă în public în contra persânei împăratului, ete. 1), Sistemul 

„acesta s'a menţinut, dacă nu:mă înşel, în esenţa-:sa: și după căderea 

imperiului. Metoda de enunierare e vici6să, de 6re-ce legea nu pâte să 

prevadă t6te casurile şi de 6re-ce trebue lăsat judecătorului să defin6scă 

iniracţiunile politice.. Ori: cum îie, constatăm că metoda da enumerare e 

în mare on6re, mai cu semă în dreptul internaţional (extradiţiunea crimi- 

nalilor). Institutul de drept internaţional (resoluţiunea 14, Oxiord) o înlo-" 
cuesce totuși prin o altă metodă, lăsând pe de o parte câ'statul, care: i 

-cere extradiţiunea, să. decidă cestiunea dacă -iniracţiunea are sai nu un 

“caracter politie, dar stabilind pe de altă parte câte-va principii conducătore. 

Pentru faptele de exemplu ce se comit în cursul unei insurecţiuni politice 

„sai, al unui răsboii -civil, să fie. hotărâtor răspunsul la întrebarea dacă. 

aceste fapte sunt sai nu scusabile după usurile r&sboiului. ” 

„:. Părerea: că iutracţiunile politice aii un caracter vag şi nedifinibil, nu. 

găsesca un răsunet în statele liberale. Unde este lucrul pe” care logica . 

să nu'i pâtă. precisa ?. Puterea cea mare a opiniunii publice nu se rezămă 

ea pe aceea'că aceleaşi legi ale cugetărei logice sunt implântate Haturei 

comune 6menilor ? Unii autori dar (Ortolan, Rossel, Filangieri, Billot şi 

Haus) se încârcă să detinâscă iniracţiunile politice. Definiţiunile ce se dai - 

„sunt pâte adevărate oracule. Genesa naturală a principiilor, basa empi- . . 

rică, statistica, dispar. Ideile se urmărese până la polul de Nord -al 

„cugetărei, acolo unde “ţi înghâţă mintea: în gheţa cea. abstractă. Dar nu 

se pâte tăgădui că definiţiunea cea- exactă restringe tărâmul arbitrariului, 

ascute mintea legistului, 'i măresce facultatea de a simplifica formele 

“dreptului, aceea: ce e un câștig mare. aa „ | | 

Legea 'nâstră nu.ne pune la îndemână nici un semn exterior cu 

ajutorul căruia să putem deosebi delictele politice de cele comune. Întrac- 

iunile comune se trimit la Curțile cu jurați saii la tribunalele corec- 

ţionale, fără deosebire dacă pedâpsa edictată de lege-e 0 pedâpsă cri- 

__minală sau corecțională. Acest element visibil de apreciare lipsesce pentru 

delictele politice, cari. sunt supuse la aceleaşi pedepse ca și delictele 

ordinare. Definiţiunea dar teoretică. este singurul expedient posibil. 

Legea penală belgiană, aplică indirect metoda empirică de enumerare, 

dar numai pentru crimele politice. Caracterul lor distinctiv e pedepsa 

-edictată de lege, adică detenţiunea. Cât pentru delictele politice, legea 

pelgiună le reprimă cu aceleaşi pedepse că delictele comune. De aci nece- 

_sitatea unei detfiniţiuni. Definiţiunea necesară. pentru „delicte, nu e de 

prisos nici pentru crime. Legea n6stră nu cunâsce o casă de reclusiune 

şi corecţiune deosebită pentru delicuenții politici, dar nu mă îndoesc că 

“ Statul nostri se va grăbi să: umpie acâstă lacună. 'Trebue dăr să deosebim 

nu numai delictele, dar şi crimele politice de “cele comune. Codul penal . 

belgian pedepsesce crimele politice cu detenţiunea, care se execută in 

- una din fortărețele regatului sai în o casă de reclusiune sai de corec- . 

ţiune anume. desemnată. prin regulament regal. 

- După hotărârea Curţei supreme belgiane din 2 Noembre 1869, trebue - 

"să învelegem prin iniracţiuni politice, crimele şi delictele care aduc atin- 

i 

1) F. Helie, Teorie du' Code penal, a palra ediţiune, II, pag. 15, No. 308, 

"gi 809,
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gere esclusiv ordinei politice. D. 1. 1. Haus aprobă acestă  definiţiune, 
care ţine semă numai de obiectul infracţiunii şi neglige cele-lalte ele- 
mente: motivul, scopul. Mai complectă e definițiunea stabilită de Kas. 
parek. Un delict curat politic există, după acest autor, numai atuni când 
se întreprinde un atac nedrept exclusiv în contra ordinâi politice a: sta- 
tului pentru motive politice şi cu scopul de a schimba ordinea statului 
în tot sau în pârte1). Principiul o-dată stabilit, aplicaţiunea urmeză de 

“la sine. Ast-I6l, nu apare ca delict politic contravenţiunea la un regulament 
comunal asupra afișărei, cu t6te că are de mobil un interes electoral, de 
ore-ce nu are de scop de a schimba ordinea statului, în tot saă în parte. 
Nu se consideră ca delicte politice nici atacurile în contra puterii judi- 
ciare sai administrative, dacă aceste: atacuri nu tind a suprima justiţia 
sai administraţiunea, adică a schimba ordinea statului în părţile sale esen- 
țiale. Violenţele, amenințările, oiensele, sunt intracţiuni comune. Puțin 
importă că au lost comise în vederea unui scop electoral. Densele nu constituese delicte politice, de dre-ce calcă în același timp dreptul comun şi. dreptul politic și nu sunt îndreptate exclusiv în contra ordinei politice. „__„. - Ordinea politică are mai întâi de. obiect siguranța exteridră a stu- | tului. Infracţiunile dar prevădute şi pedepsite de art. 66—75 cod. penal trebuesc clasate între iniracţiunile politice. Dânsele însă ai acest caracter | nu pentru că legea le botâză crime în contră siguranţei exteridre a sta- tului, ci pentru că aparţin prin natura lor acestei clase, fiind îndreptate exclusiv în contra ordinei politice. -Urmaătorea consideraţiune va face lucrul evident. Faptul de a expune pe Români la o declarare de r&sboiti saii la represalii, este o crimă! în contra siguranței exteridre a statului (art. 74 şi-75 codul penal). Atentatul dar în contra şelului unui stat străin, ar trebui să fie considerat.ca crimă politică. Dar omorul: se pedep- sesce după legea comună și neulârnat de atingerea: ce o aduce siguranţei exteridre.a statului. Omorul dar. comis: asupra şefului unui stat străin atinge în același timp dreptul comun și dreptul politic. .Nu se pâle admite | că există 'o infracţiune politică de cât când iniracţiunea atinge exclusiv ordinea politică.- De aceea se hotărăsce în art. 7 al legei asupra străinilor din 7 Aprilie 1881: «Nu va fi considerat ca delict politic,. nici ca fapt conex al unui asemenea delict, atentatul in contra. şeiului unui stat străin "sau în contra membrilor familiei sale, când acest atentat constitue îaptul "de omucidere, de asasinat sati de otrăvire», Nu” sunt dar intracţiuni poli-. „lice nici oiensele în contra șeiului unui stat străin 2). - 

Ordinea . politică -are apoi de obiect. siguranţa interiră a statului. Legea penală califică -ca' crime şi delicte în contra siguranţei interidre a statului inirăcţiunile prevădute și pedepsite de art. 76-—92 codul penal. Dar nu tâte intracţiunile” cădena sub aplicaţiunea acestor articole ai caracterul de intracţiuni politice, ci numai acelea cari ating exclusiv ordi- * nea politică. Intracţiunile mixte, cari constituesc în acelaşi timp o viola- 

: 1) Kuspareh, Despre estradițiunea criminalilor, în limba polonă, Lemberg, 1882; app. Blumerinc, Das Vălkerrecht, pag. 251, în darquardsens Handbuch des dffenilichen Pechts, -1887.- | . 7 a - 2) Legea belgiană din 20 Decembre 1852. consideră, contrariii principielor, ofen- - sele de cari e vorba. ca delicte politice. V. Haus, Principes gândrauz du droit penal Velge, I, No. 348, nota 10 bis. -. ! N og pe 7
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țiune a dreptului politic şi a dreptului comun, nu sunt iniracţiuni politice, 
chiar când legea le-ar reprima cu o pedepsă mai severă din causa dublului 
lor caracter. Olensa comisă în public în contra persânei regelui este:'0 
iniracţiune de drept comun, căci ea nu atinge exclusiv ordinea politică. 
Otensa e un delict comun (art. 299 codul penal), dar câştigă un caracter 
politic, dacă e îndreptată în contra regelui și e mai sever pedepsită din 
causa îndoitului ei caracter. (art. 77 codul penal). Delictul dar de care 
este vorba are un caracter. mixt şi nu aparţine categoriei delictelor poli-“ 

-tice. Legea belgiană din 6 Aprilie 1847, a hotărât în  acâstă privire, în 
oposiţiune cu principiele, contrariul : «Par” derogation au principe, observă 
Haus, la loi precitee leur donne ce caractere en- attribuant aux cours. 
d'assises la connaissance de ces deliis, alors. mâme qu'ils n'ont pas ste 
commis par lu voie de la presse. Sans doute, le legislateur” de - celte 
€poque, oă bon 6tait loin d'avoir une idee nelle-el precise du delit 
politique, s'est trompe» 1). Clasificaţiunea dar a legii penale nu este 
hotărâtâre, căci cestiunea este dacă iniracţiunea pune în pericol esclusiv 
ordinea politică şi soluţiunea acestei cestiuni e reservată teoriei. Porni- 
rile în: contra. ordinei politice interiore devin iniracţiuni politice atunci 
când dânsele s6 îndreptă exclusiv în contra puterilor politice ştabilite de 
constituţiune, adică în contra întocmirei camerilor legislative, în . contra 
ordinei sucecesibilităţii la tron, în contra autorilăţei şi prerogativelor con- 
stituţionale ale regelui, a camerilor, a miniştrilor, în contra drepturilor 

“politice ale cetăţenilor. Nu intră dar în categoria iniracţiunilor politice 

crimele şi delictele cari ating lucrul public, dar vatămă alte interese ale 
statului de cât acele cari se lipesc de organizarea politică. Devastaţiunea 
sai jeluirea de orașe şi sate (art. S6 c. pen.) atinge în general numai 

interesele economice ale statului şi are un caracter politic numai în cursul . 

unei insurecţiuni politice. Religiunea i6că de sigur un rol mare în stat; 

_ dar interesele religi6se sunt esenţial ditesite de cele politice. Impiedicarea 

la liberul exerciţii al unei religiuni (art. 209 şi urm. c. pen.) e-dar 

-o iniracţiune comună. Funcţionarul statului care comile-un abuz de 

putere ca să sprijinescă ordinea existentă, se lace culpabil de un exces 

de zel ordinar și nu de o. abatere politică. Se consideră dar ca inirac- 

ţiuni de drept comun, actele arbitrare saii atacurile în contra libertăţii 

individuale sati în contra Constituţiunii țărei, când. aceste acte ai fost . 

ordonate sai făcute de un funcţionar public, saii de un agent. saii insăr- 

cinat al guvernului (art. 99 codul penal). Intră din contră în categoria 

intracţiunilor politice : . sediţiunea având de scop un atentat în contra 

vieţei Domnului saii surparea îormei guvernului, ele. (art. 87 şi urm. 

„codul penal), atentatul tindând a aţiţa răsboiul „civil (art. 81), faptul de 

a ridica trupe armate, ete. îără ordin sai autorisare din partea auto- 

__rităţei legale (art. 82 codul penal), îaptul de a lua fără cădere nici motiv 

legiuit comanda unui corp de oştire, etc. (art. 83 codul penal), faptul de 

“a-urmări pe 'mandatarii naţiunii .cu ocasiunea opiniunilor şi voturilor: 

emise de dânşii în exerciţiul mandatului lor, saii de a'i urmări pe calea 

represivă, în afară de casul de flagrant delict, fără autorisarea Camerei, 

de a urmări pe miniștri după legea comună pentru crime şi delicte pri- 

  

- 1) Haus, op. et loc. cit, pag. 251, No. 350, nota 2 o
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vitâre la funcțiunile lor, neţinendu-se semă că pentru aceste intracţiuni 
dânşii pot să fie-acusaţi numai de Camera representanților şi judecaţi 
db Curtea“ de casaţiune (art: 104 codul. penal), coalițiunea funcţionarilor 
cari aii concertat măsuri contra executărei legilor sait contra ordinelor 
guvernului (art. 107 codul penal), călcarea atribuţiunilor din partea auto- 
rităţilor administrative şi judecătoresci (art. 108 codul penal), abusul de 
autoritate din partea . iuncţionarilor publici, cari ati cerut sati ordonat 
intrebuinţarea - forţei publice în contra . execuţiunei unei legi, etc. (art, 
158 codul penal), şi:turburările aduse în public, de către ieţele biseri- 

„cesti, cari, în .exerciţiul ministerului. lor, prin. discursuri, . prenunţate în 
public, atacă direct pe guvern, o lege saii un regulament regal 1), | 

| Verdictul juraţilor însemneză pentru delicuentul politic aceea ce 
însemnâză' verdictul opiniunii - publice pentru politică în 'general.: Opi- 
niunea publică este, și când rătăcesce şi judecă fals, o putere - intelec- 
tuală și, morală. Ea umilă pânzele pilotului politic prin aplausele si, cu 
un vent favorabil şi-l lace prin anatemele ei să naulragieze. O putem . 
asemăna cu corul în tragediile antice. Opiniunea publică e opiniunea 

+ claselor de mijloc 2). 'Prebue să fim un.popor unit ca Îrații și să -cerce- 
-! tăm cu seriositate și zel cum sar putea acoperi mai grabnic şi maj 

/ sigur deficitul cel mare în desvoltarea n6stră culturală. “ 
4 Unirea, diceţi, nu pâte veni de jos din popor ? Cultura e interesul 

de căpetenie, libertatea interesul . secundar ? Sistemul dar dă urmat să 
fie monarchia absolută, restrinsă de Camere numai.în materie de impo- 
site şi de tribunale. în materie de drepturi private şi de libertăţi indivi: - 
duale, dar posedând de altminteri tâtă puierea .cu exclusiunea și Chiar 

-în contra urărei majorităţei Camerelor ? Spiritul timpului respinge, con- 
-- damnă părerea v6stră. Apocalipsa divină se pâte restălmăci în iolosul . 

intereselor domnitâre, apocalipsa naturei nu. Sciinţa naturală e oul lui 
Columbus. Presimte ea numai vag, ca în trecut, legea gravitaţiunii şi a 
atracţiunii? Misticismul domnesce . şi Lazarus cel sărac. se fanatiseză 
pentru sărăcia sa, care-i va deschide: porţile împărăției cerului. Are ea; 
din contră,.ca astădi, dovedi pipăite pentru demonstrarea legilor de mai 
sus? Omenirea se reîntâree la natură, toţi se silesc să se contorme cu 

„cele dece porunci ale Dumnedeului în natură, în locul misticului mnemento 
mori resună vivere memento. de la un capăt al lumei la altul.. Vechiul 

-.. regim e mort şi îngropat şi cine s'ar încerca să-l reînvie ar face cuno- 
scință cu pumnii duri ai omului de rind și spetele ar fi pline de vinătăi, 
lusăși școla oficială germană recunâsce că cestiunea de existenţă a omu- 
lui de rind are precădere înaintea: culturei 5). Monarchia absolută însă 
înțarcă pe. omul de rind de la obiceiul de a se ajuta singur şi îi. dă o epitropie, care astă-di "1 ocrotesce, mâine ?1 jeluesce. Esenţialul dar este să învâțăm pe Gmeni să se ocrotescă ei Singur. Trebue să desvoltăm simţul moral al omului de rînd, căci libertatea răi înţelesă degenereză în destriă ; trebue_apoi să-l luminăm, căci el trebue să fie îrt stare să con-. “troleze actele stăpânirei.  .. - - a E e 

  

N 1) Haus, op. et loc, cit, No. 350. ă ” . IEI 2) Bluntschii, Die Politik als Wissenschafi, cap. IV, pag. 187—191, - „_ 8) Adolph 1Vagner, Algemeine oder theoretische Volksuirihschafislehre, erste Theil, Grundbegung, pag. 155, $ 102, lit, B. Ne DR a 

. -
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, Causele intracțiunilor -în general . şi în special. ale infracţiunilor 

politice sunt: lipsa de. educaţiune morală şi intelectuală şi o nedrâptă 

împărţire a bunurilor. Datoria n6stră. este să astupăm, pe cât se pâle, 

- isvorul răului. (Dreptul, 1887)... - - To 

  

Libertatea individuală, şi presumţiunea, de inocenţă. | 
- Juriul de acusare în Englitera, şi în Statele-Unite americane." 

Juriul de acusare n'a dat rode bune în Franţa. Moravurile 

“franceze şi moravurile anglo-saxone. Napoleon a înlocuit 

juriul de .acusare prin camera de acusare. Cusururile 
„acestui. aşegă&mânt, Viitorul: sistemul scoţian. 

„_. Mbertatea individuală, hotărăsee art. 13 din Constituţiunea n6stră 

(cî. art. 7 -belgian), e -garantată în- acest înțeles că nimeni. nu pote: îi 

urmărit saii arestat de cât în casurile prevăqute de lege și după formele. 

ce ea prescrie. Thonissen lămuresce prin urmare : «les formes lentes 

„et solennelles de la justice sont la sauvegarde de Vinnocence, le meilleur 

moyen d'arriver ă la d6couverte de la verit6> 1). Va să gică : iorme, iorme 

şi încolo nimic. e e | ă 

Ce ar mai însemna însă libertăţile nostre, dacă nu ne-am obicinui 

să ne ajutăm singuri, dacă voința n6stră în momentul cel critic s'ar topi 

ca cera,- dacă urmărirea şi arestul preventiv odată îndeplinite după iormele 

„ce legea prescrie, am lăsa restul “celor patru vânturi, dacă arestul pre-" 

- ventiv sar putea prelungi fără stirşit, dacă punerea în acusare, cu care 

singură ne vom ocupa în cercetarea de faţă, sar putea face pe umbre 

“de bănueli. '. - E E 

„7 După art, 224 din procedura nostră penală, punerea în acusare nu 

se pâte orîndui de cât dacă există îndestule indicii. Care e în: acâstă . 

privinţă criteriul visibil de urmat ? Nici unul! Va să dică, un categoric 

imperativ, un glas intern, o consciință luminată va spuna judecătorului” 

ce va avea de îăcut în fie-care cas deosebit ! Forma dar e qero, caracterul 

-e totul. Moravurile fiind bune, un fără -de acusare va răspunde deci 

mai -bine idealului de cât ori-ce altă întocmire. a 

“ “Tm Englitera şi Statele-Unite americane există, pe lângă juriul de 

judecată, care singur ne e cunoscut nouă, și un un jurii de acusare, 

care are a se rosti asupra cestiunei de a se ști, dacă este saii nu loc la 

punerea în acusare a inculpatului. Presumțiunea de înocență e un cuvânt - 

- de evangelie pentru juraţii şi pentru judecătorii anglo-americani. Inculpatul 

nu. e interogat. Scrisorile sale nu se pot sequesira în intereșul instruc- 

ţiunii criminale. - A - | 

«La presomtion d'innocence; qui est le iondament - meme -de la 

libertă, qice-d: de Chambrun, ne saurait âtre renversee que par des 

“preuves de nature a apporter une conviction complăle, absolue dans 

  

. 1) Zhonnissen, La Constitution belge annotde, 30 edition, asupra art. 7, pag. - 

95,038: o. Se Sai | 
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Vesprit. du jury 1)». Trebue, întrebăm, să deosibim în acestă privinţă juriul 
-de acusare de juriul de judecată:? Caută adică să dicem : că juriul de 
judecată irebue' să ceră dovedi învederate, pe când juriul de acusare se 

„pâte mulţumi cu simple bănueli ? a . . 
" Fără indoială că nu, răspund democraţii americani. Trece, în adevăr, 
drept un principii nestrămutat în Statele-Unite americane: . «Juriul de. 
acusare nu pote să hotărască punerea în acusare a unei persâne de cât 
dacă, după părerea juraţilor de . acusare, 'dovedile adunate vor face 
deplină convingere în spiritul juraţilor de judecată». Va să dică, pentru 
juriul de acusară, ca şi pentru juriul de judecată, urmarea de păzit e 
aceiaşi, probele trebue să fie neîndoelnice, calegorice, holărilgre 2, 

In Englitera, la urma urmei, s'ar putea cere fără pericol mai puţine 
dovedi pentru acusare de cât pentru judecată, sciut "find, că juriul de. 
acusare lucreză de-odată cu juriul de judecată, punerea în acusare și 
judecata având loc în aceiași di, acusatul trecând din camera juriului de 
acusare de îndată în acea a juriului de “judecată și nesuferind deci nici 
o prelungire a arestului săi preventiv3). -: - a. 

- -.. Ori-cum, de ce să fim - îmbrânciţi sam ni tam în judecată ? De ce 
„să avem pe Îrunte pata unei acusaţiuni nedrepte? De ce. să lim tiriţi - 
„samavolnicesce dinaintea juriului de judecată ? O encyclopedie de drept 
engleză mult întrebuințată lămuresce prin urmare :. <Juriul de acusare 
pote să c6ră aceleaşi dovedi ca juriul de judecată. Ea nu judecă pe acuzat, 
dar 'ea ar trebui să îie totuși pe deplin încredințată de temeinicia acu- 

„Sâţiunii (indictoment:). .. » | a 
Adunarea. constituitâre îranceză, t6tă lumea o ştie, a adoptat, la 

1790, juriul de acusare. Care a fost urmarea ? Anarhia cea mai cum- 
plită. Moravurile aşa dar sunt totul, nu legile. Acelaș aședământ, care 
preîntâmpina în Englitera și în Statele-Unite americane până chiar și 
putinţa unei prigoniri politice; a dat în Franţa r6dele cele mai rele. In 
adevăr, cea mai mare liranie este aceea a.unei societăţi răi nărăvite. 
„Ce sunt legile fără moravuri corespungătâre ? Legile cele mai ideale 
sunt de sigur o tablă gâlă, pe care tiranul-scrie ce vrea, dacă punem 
braţele în sîn. O societate însă care știe să se ajute singură, ca socie-- 
tatea anglo-saxonă. nu lasă aședămintele sale în plata lui Dumnedeiă. 

„__Nedreptăţi se "pot de bună semă întâmpla și în ţările cele mai înaintate, 
- dar se săvirșesc fără îndoială mai puţine acolo unde o fără de lege 
sc6lă în pici6re națiunea întregă, care cere stârpirea răului. 

Numai lupta5) dilnică pentru drept, așa dar, lupta voinicâscă, 
„neobosită, neînduplecată,- ne pote jace în adevăr liberi şi puternici. Aide-. 

  

1) De Chambrun, 189, Droits et libertes aux Stats-Uniis, pag. 398, - a Glaser, Kleine Schriften siber Strafrecht und Strafprocess, 1883, edit. 3, pag. 459. , - ÎN Ă 3) Cottu, De Vadmistration de la justice criminelle eu Angleterre, pag. 15—16, " Martori! n'a a se înfăşişa ast-fel de cât o singură dată. . e 4) Glaser, op. cit, 449-450, “ i 5) Metafisiciani! qiceau: «Cogito, ergo sum». De aic! varianta : <Lumineză-te şi vel fi», saă: <Voesce (0rl cât de nemoral al fi de altminteri) şi. vel putea>. Darnin, deistul, din contră, pornesce de la: «<selecţiunea naturală în lupta pentru drept măr- ginită prin frîul moral». Ved! şi articolul meă Ra î i i 
Ey [url ora vel Ş portul natural între drept şi morală,
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toi le ciel t'aidera. Instinctele sociale, compătimildre, allruiste, caută să 
„precumpănescă. Dreptul unuia e dreptul tuturor. Cine te înstrimbăţesce 
pe tine, mă atinge pe mine, ne nedreptăţesce pe toți. Toţi pentru unu, 
unu pentru toţi. Causa unuia e. causa tuturor. Cine uită pe iraţii săi, se. . 
uită pe sine. . E | 

„lată idealul de atins. De ce se apropie englezul de acest ideal, iar 
irancezul nu? Geniul francez nu e mai pe jos de geniul englez; ba, e 
mai strălucitor, mai viă, mai-clar. Cum se tace prin urmare că aședă- 
mintele anglo-americane nu prind rădăcină în Franța? Acâsta vine, r&s- 
pundem, de acolo-că civilisaţiunea engleză se datoresce caracterului 
englez, care nu se pâte învăţa din cărţi, iar nu unei metode sciinţitice, 
care.s'ar putea “aplica de îndată peste tot locul. | îi 

„ Săminţa libertăţei și a dreptăţei în adevăr e coprinsă în natura 
morală a omului. În lipsă de ori-ce îrii moral, ce pâte sciinţa drep- 
tului ?. Sciinţa nu pote de cât să desuolte sămînţa ce o găsesce în natură, 
Voința morală, disciplinată, cumpelală, e lucrul de căpetenie, iar nu. 
logica cea abstractă. Individii raselor inapoiate, dice Benjamin Kidă, 
sunt tot așa de inteligenţi ca individii raselor inaintate, dar n'a: răb- 
darea şi sirguința acestor de pe urmă 1). | 

„__ Insăși propăşirea „ştiinţei ar îi un lucru cu neputinţă îără răbdarea, 
uitarea de sine, claca intelectuală a învăţaţilor. Ideile cele noui isvorăse 
i6rte cu anevoe din-ideile cele vechi. Nu scânteia genială e hotărât6re 
ci observarea; experimentaţiunea, cercetarea neobosită. Insăși întemplarea 
care înlesnesce adesea descoperirile. cele mari, nu se pâte utilisa de cât 
de învățatul moros, aculundat în studiul problemului săi, hipnotisat prin 
visiunea carel muncesce: A A 

Intr'un cuvint, ceea ce pâte să ns închezăşuiască serios libertăţile 
şi drepturile n6stre, nu e o lege abstrăetă,:sai o inteligenţă paraponi- - 

„sită, sau o voinţă, vecinie nemulțumită, ci voinţa morală, însufleţită de 
binele obștesc, pururea gata la luptă în contra samavolniciilor, neînriu- 

"rită de patimi rele, josnice, -egoiste. Constituţiunea liberală Îără 0" ase- * 
„menea atmosferă normală e o minciună. Voința n63tră însă nu pâte să . 
aibă însușirile de mâi sus, dacă nu avem un ideal, o credință, o reli-, 
giune 2). | . _ 

1) Sociale Evolution, von Benjamin Xidd, aus dem Englsichen ibersetzi von 
Pfleiderer, 1895, pag. 952. - -. , | E 

2) Înşişi socialiștii atribuesc retigiunii un rol însemnat în statul lor viitor. In 
adevăr, Barton, în predica sa coprinsă în romanul comunist «Looking Backuard>, a 
lut Bellan:y, vorbesce de apelul ia înstinciele cele generdse, spune că egoistul cu inima 

.. rece e un fenomen aprâpe necunoscut în anul 2U00, proporăduesce sus și tare că 
":omul e făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnedeii,.adică că natura omenâscă e 
“bună şi că Gmenil se nasc buni şi generoșă (v. Seul de son sitele, en Van. 2000, 
traduction du roman communiste Looking Bakard de Ed. Bellamy, par Combes de 
Lestardes, 20 edition, passir, pag. 338—359). Omenit se nasc buni și generoși ! Ulopică 
e religiunea socialistă ca şi teoria socialistă în general. Adevărul este, din contră, că 
omul care se nasce păcătos nu se pole face bun, de trâhă, folositor de cât prin o. 
crescere cum se cade. Totul este predestinațiune, 'dic 'calviniştii, adică necesitate, cau- -- : 

“salitate reală, cum S'ar rosti naturaliştii. Orhul adică nu-și pâte cuceri libertatea sa de 
cât în lupta pentru drept ţărmurită prin voinţa sa morală, adică prin harul Dumne- 
deesc. Iată 'religiunea de care caută să se călăuzâscă societățile democratice. Calvinismul.. | 

a revoluţionat Englitera, a întemeiat democraţia în Statele-Unite americane, a asigurat 
neatârnarea democratică a Sfinţirei! - 

AL: Dear, vol. TA E - Ă Dai , E 93



. 

338 " ALEXANDRU DEGRE! 

"- Francezii prin urmare, "şi-ar putea însuşi obiceiurile anglo-saxone 
numai par un courageua ejJori. sur euz-mâmes. Clerul de jos, Taine 
le-a dovedit:o până la evidenţă, e un element social neaptrat într'o de- 
mocraţie bine_organisată. Un Darwin e pătruns de, îrica lui Dumneqei, 
iar massa semiculţilor francezi aruncă Dumnedeirea in urzici, se tăvălesce - 
în atheism, necredinţă, logicism. Ce pote să iăsă din o asemenea anarhie, 

- din r&sboiul tuturor. în contra tuturor, din fanatismul schimbărilor ? 
Englezul din-contra iubesce din suflet .aședămintele sale, biserica 1) 

sa, tradiţiunea -ţărei, el scie că trebue să se ajute singur ca să” ajute 
Dumnedei,: căci calvinismul. în conglăsuire cu Darwinismul îi propovădusc 
selecțiunea naturală, în lupla pentru drept, căci: clerul de jos „pune 
umdrul și sprijinesce causa poporului de jos, el își dă ast ast-iel s6mă | 
că trebue să ajute pe alţii ca şi ei să'l ajute la nevoe, el caută cu acelaş 
zel ordinea şi libertatea, el 'şi-a însuşit, întrun cuvânt, obiceiul libertăţii. 

- . Acestea dise, ne înt6rcem iarăși la juriul de acusare. Aședemântul 
acesta, luat ca simplu mecanism legai şi abstracţiune făcând de moravurile 
anglo-saxone.2), nu îace o leţcaie. Deliberările sale ai loc în secret, Mar- 
torii, lipsind controlul. unei cercetări contradictorii, stai sub suggestiunea 
văt&mătâre a pârişului sai pâritului, Arătările martorilor nu sunt con- 
statate în scris. Urmarea, așa fiind, este că inculpatul sai scapă prea 
uşor de acusare, saii dacă acusatorul e mai şiret, e pus în acusare pe 
năluci g6le de bănueli 3). i - i, 

- Un asemenea aparat netrebnic nu putea îiresco să de4 r6ds bune 
într'o. ţară, ca Franţa, -unde formele cele precise singure pot ocroti drep- 
turile 6menilor. Nu e dar de mirare că, după o scurtă experienţă, care 
a deschis îrancezilor „ochii .asupra 'rătăcirei în: care a cădut ei intro- 
ducând juriul de_acusare, care nu se potrivesc de loc cu datinele lor, 

- consiliul de stat francez, după stăruința lui Napoleon, a desființat acest 
aședământ, pe care împăratul Pa caracterisat ast-iel : 
«Le jury. d'accusation est compose d'hommes qui 'ne sont pas 

accoutumes au travail des juges. Qu'on ne parle pas du danger âă laisser 
ă des juges le droit de.metire en accusation ; il disparait si la loi est 
sagement conque, D'ailleurs, dans le systâme contraire, on manque'le but, . 
qui est de donner une. grande force ă la justice. Ce jury absout trop 
lacilement, et n6anmoins, quand il met trop l&gerement en accusation, 

  

. . - ” , N 
1) Church: and Crown (biserica și corâna)! lată deviza partidului tory. Iar la” NOI? Inşişi demagogii de stradă se călsuzese de maxima: <Chruch and : Crown | Nimic de dis. Idealul istoriculut nostru Cantemir este cu drept cuvânt un regat mare ŞI puternic. [mi reamintesc însă — şi acâsta mă pune pe gânduri — vorba cunoscută. a reacţionarilor germani: <Und der Konig absolul, wenn er unsern Willen thut>. „_21 Anglo-Americanul are obiceiul de a se lupta energic pentru dreptul săi, el nu iartă făcătorulur de rele vătâmarea ce-a suferit-o de la el sub- nic! un cuvânt, el nu lasă să se enerveze acusaţiunea. Inculpatul nu pâte prin urmare scăpa cu una, cu două de pira care-l apasă. Presumfiunea de înocență, de altă parte, s'a înrădăcinat adânc în moravurile anglo-saxone. Punerea în acusare aşa dar nu se-face pe prepu-. ” Suri de nimic, 

-3F. Helie, Traite de tinstructiou criminelle, întâia ediţiune, t. VI, pag. 45, Acelaș lucru în Statete-Unite. americane. (V. De Chambruu, op. cit., pag. 393). Alt-fel când: urmărirea inculpatului are” loc dinaintea unul kagistrat, căci atunci instruc- țiunea se face contradictorii, (v. F. Zelie, op. et loc. cit.).. SI 

N
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aucune autorit6 ne -peut plus relâcher le prâvenu, quelques preuves favo- 
rables qui surviennet> 1), Da i e , 

„Va să dică, într'o societate care nu e încă e6ptă pentru libertate, 
jormalismul legal trebus să fie totul, iar nu caracterul omului. Legiştii 
de meserie numiţi pe viaţă în magistratură, caută să aibă precăderea 
înaintea juraţilor, Libertatea individuală ar putea să sufere ast-iel? Câtuşi 

„de puţin ! Legistul e robul iormelor, şi îormele se pot 'nimeri, cumpăni, 
„precisa ast-iel ca să apere de-opotrivă ordinea socială şi libertatea indi- 
viduală. Ce este socialismul de stat alta.de cât un sistem de legi iîn-: 
țelepte?. -. - . Iu | - 

Napoleon: a înlocuit prin urmare juriul da acusare prin cămera de 
acuzare. Lăsăm a dice că un popor,. care se desobicinuesce ast-lel dea 

“se ajuta singur, iubesce 'extremele, trece iute de la -robie la r&scâlă, - 
lăsăm-a dice că prigonirile politice 'cele mai cumplite însoțesc regimul  - 
bureaucraţiei, care domnesce în Franţa, sub cesarism şi sub republică, 
lăsăm a dice că regimul bureaucraţiei 2) cu agenții se .provocatori 5) - 
împinge la crime pe cetăţenii bănuiţi, ca să'i inlunde la puşcărie, dar 
întrebăm : Camera de acusare, chiar din punctul de vedere bureaucratic, 

„răspunde ea, în adevăr, idealului unei legi bune? a 
„PF. Helie se rostesce în acestă privință ast-lel: «Ce qui Irappe 

dans notre code, c'est moins. lorganisation de la chambre d'accusation 
que son existence mâme: sa composition et ses iormes peuvent tre 
modifi6es; son exilence est un principe desorimais înherent ă Viustruclion 
crisinelle.. Que Vavenir, soit par les 6tudes de la science, soit par une 
“consâquence des institutions sociales, apporte.ă cette organisation - des 
elements nouveaux et plus parlaits, cela est posible ; nais le principe 
ui an&me est irrevocablement acquis 'ă la legislation» *). 

Ori-cum însă şi ori-ce ar dice marele criminalist îrancez, socotinţa 
n6stră este, din contră, că Camera de acusare pătimesce de o bâlă de 
născare care leac nu are. “lasuși -principiul care “i-a dat nascere, e: 
strimb, falş, înşelător. Camera de acusare, în adevăr, însuși numele îi 
“tradă. menirea ei "plină de contradiceri, e în același timp parte  acusă- 
„+6re şi judecător, aceea-ce e contrar tuturor principiilor, şterge ori-ce 

'- răspundere, pune coniusiunea, în leagănul aşezământului. ME 
"- Judecătorul, în adevăr, după natura lucrurilor chiar, trebue să ţină 

“cumpăna între acusare şi presumţiunea de inocenţă,-să cântărescă până 
2 

1) App. F. Helie, op. cit, XI, pasim, p. 26-—2 . - e 

- 2) Bureaucraţia, funcţionarismul, lichelele oficiale prăpădesc, prăpăstuesc, flecă- * 
resc regimul parlamentar. La nol: se mai adaogă împrejurarea că, lipsiţi cum suntem 
de tradiţiune, regimul bureaucratic nu ne dă în schimb nic! măcar stabilitatea .admi- 

- nistrațiunil. Politiciânii întrebuinţeză formele, când ca sa ascundă pornirile 'cele păti- 
maşe de partia, când să te linguşâscă. după ce te-aii prigonit, potrivit cuvântului: 
„<Meşteru strică, drege de frică», care nu are nimic de a face cu strămoşesca maximă: 
«Salus populi, summa lex». .: . : . | N 

___3) Un asemenea agent provocator se „Guce ca un lup în piele de die la cetă- 
enii bănuiţi, se face că împărtăşesce nemulțumirile şi intenţiunile lor criminale, păşesce 
împreună cu dânşii până la tentativă de crimă şi il opresce atunci la timp, dându-i 
pe mâna justiţiei. V. Glaser, op. cit., p. 103—106. Corupţiunea vine ast-fel de sus şi 
bântue cumplit societatea. Ni . N : Ai 

> 4) P.-Helie, op. cit, VI, pag. 60. 

,
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la un miligram prepusurile şi mijl6cele de-apărare, să hotărască în care 
parte este adevărul, într'un cuvânt: să șudice, iar nu să acuze. Ce vedem 
însă ? Camera de acusare, cu t6tă cererea procurorului ţintitâre la libe- 
rarea prevenitului, pote să hotărască totuşi că este loe la-acusare. Va 
să dică e-parte şi nu judecător 1). o | — 

Parte şi judecător în. aceeaşi causă! Ce pâte să depingă mai bine 
moravurile iranceze ? Magistratul francez; dice De Chambrun, e un îel 
de înquisitor, el e pururea la pândă pentru a sci de nu se urzesce la - 
umbră vre-o tainică uneltire. <De lă, adaugă acelaş autor, une certaine . 
allure tyrannigue qui existe partout, et qui, ă elle seule, suftirail pour . 
detruire les €lements mâmes de la liberte de chacun;. ă ce point de 
ue, idee de la: procedure criminelle, telle q'elle est concue ailleurs que 
dans les pays anglo-saxons, est d'une nature dâtestable ; elle demoralise>2 . 

Nici- vorbă aşa dar de presumţiunea de inocenţă. Camera de acusare, 
de sigur, după art. 229 pr. pen. îr. (ef. art. 224 român), dacă nu află 
ândestule indicii de culpabilitate, va ordona liberarea prevenitului, - Nu 
ajung prin urmare. simple bănueli. Ce îolos? Un Socrates sar putea 
călăuzi de un asemenea criterii, dar masa magistraţilor e înriurită , de 
mijlocul social înconjurător, de glasul presei, de opiniunea publică care, 
în societăţile cele neastâmpărate, e: bănuitâre, pesimistă, r&ă-cobitâre. — | “Totul este aici. Teoria, care se mulţumesce cu formele dreptăţii, și iace abstracţiune de spiritul, „caracterul, temperamentul societăţii, ne 
adârme, ne amăgesce, ne 'robesce. Dacă cine-va ar infiinţa o catedră pentru răspândirea proposiţiunii neghibe că două lature a: unui triunghită la un loc,:sunt egale cu a treia latură, doctrina acesta ridiculă ar avea de îndată mulţi adepţi 13). Vai de noi prin urmare dacă am lăsa ca o teorie amenințătâre pentru libertăţile și drepturile nâstre să -prindă - ră- dăcină. -- | A d 

„Unde am ajunge, în adevăr, dacă, sar hotărâ că există îndestule prepusuri în contra inculpatului, nu după poveţele sciinței şi a consciinţei neclintite, ci după curenturile sociale, cari sunt schimbătâre ca t6nele, venturile, vremea ?. Presumţiunea de culpabilitate ar îi atunci steua n6stră polară, și tote. libertăţile nâstre s'ar duce de rîpă ! Acusatorul ar putea atunci iără nici o. r&spundere morală să hotărască punerea în acusare pe simple bănueli, 'acoperit fiind prin glasul poporului, care e adesea cea - - mai urici6să' schimonositură a glasului lui Dumnedei ! 
Iată acum, pe lângă răul de. căpetenie de mai Sus, şi câte-va cusu- ruri de amănunt. Camera de acusare hotărăsce punerea in acusare, nu după ascultarea pârișului şi a pâritului, adică a amânduror părţilor de 0. potrivă înarmate și pregătite ), ci după ascultarea numai a requisitorului 

7 

  

1) Glaser, op. cit., pag. 459, 
2) De Chambrun, op. cit, pasim, pag. 429—430. . 3) V. Eduard B. Tylor, „Die Anfinge der. Culturi, traducerea germană a lul, -Spengel şi Poscke, 1873, pag. 134. | - N . | 4) Pe când scrim aceste rînduri, citim într'o gazetă franceză din 25 Dec, 1896, că Curtea de casaţie din Franța, propune, între alte reforme: a codului de instrucțiune -- criminală, şi acesta: „Ze debat oral devant la chambre de mise en accusation“ Iată şi cele-l'alte reforme propuse: <La facul!6 pour Pinculp€ de ne: pas s'expliquer. — „„lors de sa premiăre comparulion devant le juge d'instruetion. L'assistance d'un dâten- 

x
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ministerului publie şi pe temeiul actelor tainice de instrucţiune, memoriul * 
ce 11 pâte întăţişa inculpatul fiind în cele mai. multe casuri o simplă 
parigorie, sciut fiind că «le droit qua le prâvenu de presenter un mâmoire 
-memporte pas celui d'exiger la communication des piâces de la proc6- 
dure, qui doit rester secrăte. jusqu'ă linterrogatoire par le prâsident des 
"assises 1. - 

-Un interes mare însă şi vrednic de t6tă ocrotirea legii reclamă o 
apărare largă şi desbateri orale dinaintea Camerei de acusare. <On ne- 
saurait nier, Qice' Regnaud, qu'il est penible .pour un 'citoyen 'de figurer' 
en publice comme accus€, d'âtre priv& de sa liberte, d'âprouver lanxite 
et les embarras ou le .jette la necessite de se delendre contre laccusateur 
et contre les temoins.....» 2). E dureros lucrul acesta, adăogăm, mai cu 
s6mă în Francia, unde cercetarea dinaintea Curţei cu juraţi nu e absolut 
nepărtinitâre, cum ar. trebui să îie. o | 

Audienţa Curţei cu juraţi îranceze, în adevăr, e o capcană, o încur- 
cătură, un aparat de melodramă. Ducele de Broglie, adaogă: «Les 
magistrats mettent les accus6s ă la torture, ă coups de langue, faute de 
mieux>. Advocaţii caută scenele, incidentele, emoţiunile. Cercetarea, în 
loc să fie rece, dreptă, bine chibzuită, e dramatică, pornită, pasionată. 

4 

(mare ruşine! 3). 

_ Lordul Ellborough, care a asistat împreună- cu ducele de Broglie la o 
audienţă, a eşit de acolo după dece minute mânios, strigând for same 

Lucrurile. se -petrec de bună s6mă cu totul alt-tel în Englitera.< Tout 
“en Angleterre, lămuresce Coltu, respire . Pindulgence et la bont6. Non 
seulement on n'interroge jamais les accuses, mais mâme on ne les laisse 

pas parler quand ils veulent entrer dans les dâtalis qui pourraient leur 
nuire et fournir des armes contre eux. On dirait qu'il existe dans tous 

les 'cogurs une conspiration gensrale contre la rigueur de la sociste, et 

que chacun s'ejiorce ă lui enlever une victime» 4). a 
Incheiem : prin urmare și dicem că Camera de acusare în esența 

şi în amănuntele “ei lasă-tot de dorit. Aşezământul acesta, luat de la 

francezi, există nu numai la -noi, dar și în multe state germane. Crimi- 

naliștii germani totuși '] trec prin sita criticei, arată nemernicia lui, 

reclamă cu stăruinţă o reformă. Glaser pune: pentru acest stirșit înainte 

„ seur, dăs le debut de Vinstruction, et les moyens de communiquer librement avec lui, 

sauf les cas d'interdiction de communiquer. Ia faculte pour le defenseur de prendre 

connaissanca des piices, au cours de la procddure, et de -se pouruoir devant la 

chambre du conseil, eu cas de refus du jige d'instruclion.-La comunication obli- 

gatoire du dossier avant Pinterrogatoire definitif., Le droit de demander !'accomplis- 

“ sement des actes utiles ă sa dâfense. Le recours devant la chambre du conscil contre 

les ordonnances du juge diiristruction. Le droit d'assister aux constats et aux perqui- 
sitions. Le controle des expertises>, - e zi IE 

1) V. Siroy-Gilbert, Les codes aunotes, asupra art. 211 pr. pen. în, No. 5, v. 
şi Glaser, op. cit, pag. 459, nota 38. | - 

2) Ap. F. Helie, op. cit., VI, pag. 58. . , - 

3) De Chambrun, op. cit., pag, 438. Preşedintele Curţei de asise, adăogăm, în 

loc să resume desbaterile cu cea mal desăvirşită obiectivitate, tună, şi fulgeră în contra 

acusalului care, apăsat ast-fel, nu are nici măcar putinţa de a so apăra. De aceea s'a 

şi desființat, dacă nu mă înşei, în Franţa resumatul presidentului, De asemenea în 

“Belgia prin legea din 1831. In Englitera, din contră, resumatul e un element util (Cotta, 
op. cit., 95) şi nimeni! nu se gândesce să-l oprâzcă. 

: 4) Cottu, op. cit., pag. 99 şi 109. : 

—.
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sislemul scoțian, dovedind cu de-amenuntul că legea scoțiană înlătură tâte 
neajunsurile de mai sus). . . - o SR 

„- Ori-cum însă, şi cu t6tă dialectica strinsă a vestitului - criminalist 
austriac, ne rămâne "totuși o îndoială. T6tă -acusaţiunea atârnă, în adevăr, 
în Scoţia, de la capul advocaţilor corânei, adică de la Lord Advocate 
care mulțumită înaltei sale posiţiuni sociale, e în stare să țină piept 
curenturilor celor rele, ori de unde ar veni ele, de-jos saii de sus. Unde 
Sar putea găsi însă,-în cele-l'alte state europene, o aristocrație generâsă, 

“liberală, devotată Iuncţiunilor selizovernmentului, ca cea engleză ? 
Dicend acesta, nu înţelegem. totuşi a tăgădui adevărul că aşeză- mentul scoţian coprinde multe idei roditâre, care sar putea întrebuința “ orl-unde. Așa ideia că punerea în acusare caută să fie încredinţată advo- caţilor corânei (procurorilor, cum am dis noi), cari să răspundă de hotă- rârea ce o iaii în acestă privință Și să nu se îngrădâscă în . dosul unei " -Camere de acusare care, Îiind parte şi judecător în același timp, să zădăr- „nicescă ast-iel ori-ce răspundere. o 

„- Acelaşi procuror, adică care face actul de. acusare, dator să fie să şi sprijinescă dinaintea Camerei de acusare, Răspunderea morală a acusatorului să r&mâe întrâgă şi să nu se risipescă în labirintul formelor, a invăluirilor de procedură, a clenciurilor biurocratice. Nu'ţi este îngăduit să mă trimeţi pe simple. bănueli dinaintea Curţei cu juraţi, sub. cuvânt că numai juriul de judecată pote să câră dovedi depline. T6tă lumea să scie cine ma lipsit samavolniceşte de libertatea-mea, de liniștea Și.pacea mea ! In zadar s'âr dice că acţiunea publică ar fi ast-tel ologită, de tema răspunderei. Procurorul nu acusă ?. Partea vătemată să aibă atunci dreptul ca în Scoţia să recurgă la Curtea înaltă care, dacă inocenţa inculpatului nu e chiar priina facie dovedită, să împuternicâscă pe pârişul privat 2), să pornescă el însuși acusaţiunea, care însă să nu producă efecte de cât _dacă va îi mai întâi primită după desbateri contradictorii. de magistraţii cari compun Curtea de asise3). . a e Procurorul acusă ? Actul de acusare cu tâte dovedile pe cari se Sprijinesce el să fie încunosciințat +) acusatului, care “să p6tă apela, ca în Scoţia, la Curtea de asise, iar magistraţii din care se alcătuesce acestă Curte să se' rostescă asupra temeiniciei ăcusațiunii, ascultând contradic- - toriă pe procuror şi pe acusat. Inculpatul să fie de la începutul înstruc- 

  

1) Glaser, op. cit., pag. 442 urm. - | Ă a 2) In lipsă de un pâriş privat, s'ar putea introduce o acțiune populară, | _ 3). După legea n6stră, cu ttă hotărârea camere! de acusare că nu este loc la urmărire, inculpatul pâte să fie totuşi din noi urmărit, dacă se ivesc alte prepusuri! -Dacă sunt ma! mulţi prevenili, cel trimes înaintea Curţer cu juraţi” va fi pote achitat, iar cel scutit de acusațiune, târit din noă în judecată şi condamnat, Nepunerea în „ acusare, pâte să fie astifel mal fatală pentru “inculpat, de.cât trimiterea în judecată ! „.4) Iată, presupunem, că judecătorul de instrucțiune dă o ordonanță de neur- mărire, Ministerul public însă face oposiţiune Ja camera de casare, Oposiţiunea acâsta irebue să fie notificată provenitului (art, 137 pr, pen.), dar nicăeri nu se dice că şi motivele pe cari se întemeiază: oposiţiunea, caută-să fie nolificate; aceea ce e o lacună deplorabilă. Dar recursul în casaţie în contra decisiunilor camerel de acusare ? Art, 324 pr. pen,, îl mărginesce din Cale afară! Reese însă din art. 324 combinat cu art. 405 pr. pen., că este loc la casare Şi pentru călcarea formalităţilor prescrise ae lege, etc. Aşa, de exemplu, cum a hotărât mat de-unăzi Inalta Curte şi dacă un expert n'a pre- stat jurămintul dinaintea judecătorului de instrucţiune, E a 

Da
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iunii asistat de un apărător, cu. care. să comunice liber, având dreptul 

de a lua cunoscinţă de t6te actele iolositore apărărei. 

“ Punerea în acusară nu se va mai îace atunci pe” simple: bănuelă, 

aceea ce 'se întâmplă aşa de des astă-di, dicându-se că e ir6ba judecă- 

“torului şi.nu a acusatorului de a cere dovedi convingătâre. Trimiterea 

inculpatului în judecată trece îiresce sub ast-iel de împrejurări, iuțe ca 

o scrisre:la poştă. Nu e drept însă, dice un scriitor scoţian, să se supună 

o parte la chinul, tortura și cheltuelile unei desbateri a juriului pentru 

nisce prepusuri -cari nu so vor găsi în cele din urmă întemeiate sai de 

-a se sili juriul să păşescă la îndeplinirea sfintelor sale datorii sub 

- misce forme, cară nu vor duce la nici un resultat 1). 

_Adăogăm în fine că legea n6stră n'a luat măsuri destul de potri-. 

„xite pentru a opri prelungirea arestului preventiv (habeas. corpus). Art. 

- cătorului, al. procurorului și pe prevenit 2). 

'92 din legea organisărei judecătoresci din 1890 hotărăsce, ce.e drept, că 

judecătorul de instrucţie care va fi 'emis.un mandat de depunere saii de 

arestare va îi dator, în termen de 3 dile, de a referi cumplectului tribunalului 

care va decide 'în camera de consilii, după ce va asculta raportul jude- . 

«După o lună de la. data primului mandat, orinduesce mai departe - 

acelaşi articol, tribunal. va decide din noi, observând aceleaşi iorme, dacă 

__“ încuviințeză sait nu. prelungirea detenţiunei preventive, şi așa înainte din 

„ună în lună până la darea ordonanţei definitive». lată o lege care pare 

a fi ceva, dar care e lipsită din nenorocire de ori-ce sancţiune. Un nudum 

-praeceplaim, o bună intenţiune cu care € pavat. iadul! De departe tran- 

“dafir, iar de aprope borş cu ştir! 

x 

"curat pretext. 

Art. 92 cit. e luat din legea belgiană. Mare şi covârșitore e însă 

deosebirea între copie şi original. Art. 5 al legii belgiane din 18 Februarie 

1852, şi 20 Aprilie 1872, regulatâre a detenţiunii preventive, pune. mă&-. 

sura luată în contra prelungirei 'detenţiunii preventive sub o sancţiune. 

categorică” şi hotărăsce limpede și lămurit: : 
» 

- «Si la chambre du conseil na pas statu6 sur la prâvention dans 

le mois ă compter de /interrogatoire, Pinculpe sera mis en libertă, ă 

moins que la chambre par ordonnance motivee, rendue ă Punanimit6, le 

 procureur du roi et Vinculp€ ou son conseil entendus, ne deciare que. 

“Pintârât public exige le maintien de -la dttention». - 

«Il 'en sera de mâme successivement de mois en mois, si la chambre 

du conseil. n'a pas statue sur la prâvention ă la îin d'un nouveau mois>3). 

  

1) App. Glaser, op. cit, pag. 443. a 

2) Prevenitui ne fiind asistat, de la începutul instrucţiunii, de un apărător, şi 

ne având cunoscință de actele instrucţiuni!, care-rămân secrete, ascultarea sa e un 

3) Unde punem apoi că la no!, când e vorba de crime, arestul preventiv are 

„loc în tâie casurile şi necondiţionat? Art. 1 al legi! belgiane asupra detenţiunil pre- 

venlive dispune, din contră : <Aprăs Vinterrogatorie, le juge d'instruction pourra decerner 

un mandat d'arrât, lorsque le fait est de nature ă entrainer un emprisonnement cor- 

_rectionnel de trois mois oa une peine plus grave. Si Vinculp& a sa râsidence en 

Belgique, le juge ne pourra dcerner un mandat que dans des circonstances graves 

et exceptionnelles, lorsque cette mesure est reclaine par Pintârât de la s6curite publique. 

"  Neanmoins, si le fait peut entrainer la peine des travau forces de 15 ans d 20 ans 

"0 une peine plus grave, le juge d'instruction ne peut laisser inculp& en libert6 que 

sur Pavis conforme du procureur. du TOi». . , .



344 Ia _î ALEXANDRU DEGRE 

Mai mult încă. Ce chezășie dă legea nâstră inculpatului că deten- țiunea sa preventivă nu se va prelungi peste m&sură prin o zăbavă prea mare: a camerei de acusare ? Nici unal Ba, chiar după ce a eşit hotă- rârea: camerei de acusare, procesul se pâte încă amâna la Dâmne-așteptă! Legea prevede. de sigur termene, dar nu există nici o sancţiune la cas de nepăzirea lor! i | i j Ei bine, legea scoțiană, la care ne întârcem în fine iarăși, preîn- tâmpină până chiar și putinţa. unor asemenea urmări contrare princi- piilor de - dreptate, de echitate, de omenie! In' Scoţia, în adevăr, incul- patui, care e arestat sai liberaț pe .cauţiune, pâte sili pe advocatul corânei să pornâscă: acusaţiunea . în cel mult 60 de dile și să'1 trimită în judecata Curţei cu juraţi în alte 40 qile, sub sancţiunea de a i se reda, la din contră de îndată libertatea 1) (Dreptul 1873) - 
SNOOP 

Făptuitorul, care e condamnat pe temeiul art. 140 sau 144 codul penal la închis6re corecțională, pote sai 
Pr : e. „nu, dacă: se primesc împrejurări uşurătore, să; fie apărat . de pierderea dreptului la, pensiune ? — Hotărârile Inaltei Curți pro şi contra. — Rig6re covârşitore. — Legislaţiune Ma comparată, - . | Hotărârea Inaltei Curți, constituită în Curte de justiţie, dată în | Secţiuni-unite Ja: 7. Decembre 1888 (Bulet. pe 1888, pag. 1055—1070), coprinde între altele (Bulet., pag. 1069—1070): -. <Avend în vedere că milită circumstanțe uşurălGre cari trebue să „se ţie în s6ma acusatului pentru fixarea unei drepte și echitabile pedepse; „ «Făcând aplicaţiunea art. 144 codul penal; . . «Condamnă pe X-la închis6re corecțională pe. termen de 3 luni, la 5.000 lei amendă și la incapacitate de a mai ocupa Iuncţiuni publică fără pierderea Grepiului la Pensiune». . : o . Pedepsa pierderei dreptului la pensiune prevădută de art. 144 codul penal e așa dar, după teoria acestei hotărâri,..o interdicţiune judiciară în înţelesul arţ. 27 codul penal, pe care judecătorul. o pote pronunța sai nu, după. cum găsesce cu cale. Incuviințând' prin urmare  împreju- rări uşurăt6re, tribunalul volnie este” să menție pensiunea. -. N Cari sunt temeiurile acestui chip de a-vedea ? Alta %j să tăem nodul, alta să dăm o deslegare lămurită, înţel6ptă, dreptă. Intrebarea este toc- mai dacă pierderea dreptului . Ja: pensiune, prescrisă de art, 144. codul 

-. Penal, e o ped6âsă coniplimentară 2), lăsată la aprecierea judecătorului, 2 
1) Glaser, op, cit. p. 443 şi 463. Şcâla, care tălmăcesce art, -13 din Constitu- 

7 

țiunea nâstră numai în abstract şi nu arată cusururile procedure! n6stre criminale, - 
Care sunt aşa de ameninţătâre. pentru libertăţile n6stre, aruncă confusiunea în tâte 

» Spiritele, răspândesce teoril lunatece, dă - sprijin şi reazăm pseudo-constituţionalismului 
şi pseudo-parlamentarismulu), Care ne hântue | 

. | 
'2) Interdicţiunea corecțională (art. 27.. codul penal) şi „confiseaţiunea speciâlă
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saii o pedâpsă accesorie 1), decurgând de plin drept din condamnarea la 
pedepsa principală? - . 

| Art. 177 codul penal francez, pe urma căruia calcă art. nostru 14 
de mai sus, orinduesce pentru reprimarea delictului de care-e vorba, 
degradațiunea civică, adică o pedepsă inlamantă, iar art. 27-al legii 
iranceze asupra pensiunilor din 9 lunie '1853, hotărăsce: «Le ionction- 
naire qui aura 6t6 condamn6 ă une peine aillictive ou iniamante, perd 
ses drois ă la pension, lors mâme qu'elle aurait 616 liquidee ou inserite». 

Art.. 32 al legii n6stre asupra pensiunilor civile și bisericesci din 
1868 2) sună, din contră, ast-iel: «Dreptul la pensiune se pierde prin . - 

” împrejurările cari fac a se ridica exerciţiul drepturilor cetăţenesci 3) şi 
- în casurile prevădule de codul penal» î). Art. nosțru 144 codul: penal 
de altă parte, în deosebire de art. 177 îr., pedepsesce mituirea cu o 
pedepsă corecțională şi adaogă interdicțiunea de a ocupa funcțiuni 
publice şi pierderea dreptului la pensiune.. | _ 

Caută dar să judecăm întrebarea n6stră din punctul de vedere al 
“articolului 140 al codului nostru penal, corespundător cu art. 171 al 
codului penal irancez, dacă ţinem să ne călăuzim în acestă privinţă de 
jurisprudenţa şi. doctrina iranceză.. Art. 171 îr., în adevăr, ca şi art. 
nostru 140, prevede, pe lângă pedâpsa închis6rei corecţionale, şi înfer- 
dicțiunea perpeluă de a ocupa Juncțiună publice. ” 

Judecătorul așa dar are saii nu puterea, primind împrejurări ușu- 
rătâre, să apere pe funcţionarul culpabil-de necapacitatea de a ocupa 
funcțiuni publice pe t6tă viaţa ? Art. 171 îr., în deosebire de art. nostru: 
140, nu vorbesce ce e drept și de pierderea dreptului la pensiune, dar e 
vădit lucru că, în hpsă de o anume lege, care să hotărască contrariul5), 

- același principii trebue să se aplice necapacității de a ocupa iuncţiuni 
publice- şi pierderei dreptului la pensiune. -- - 

A ocupa o iuncţiune publică însemnă fără îndoială mai mult de 
cât a se lolosi de. o pensiune. Un os de ros se pâte arunca şi celui mai 
ticălos, iar o funcţiune publică nu se pote încredința de cât celui mai 

alipite de o ped€psă principală, ci de a anume delict, “Trebue dar să fie, ca şi 
pedepsa principală, anume şi în deosebi pronunțată de judecător. (Garraud, <Traite 
thâorique et pratique du droit penal frangais», t, I, No, 255, pag. 423-424), Există, . 
ma! bine dis, în asemenea cas, o înterdicţiune judecătorescă, și nu o interdicţiune legală. 

1) Veqi art. 13 codul penal şi art. 476 procedura penală. Degradaţiunea civică, 
-din contră, e după împrejurări sai o pedepsă principală sai o pedepsă accesorie, 

9) Nu există în acestă privință nici o deosebire între pensiunile civile şi cele 
mihtare. Legea n6stră pentru pensiune din 1890 şi 1892 nu pomenesce însă de loc 
-cum se perde areptul Ia pensiune. a i 

3) Legea francesă din 9 lunie 1853, asupra pensiunilor civile, se rostesce în 
acestă privinţă ast-fel: «Le droit ă Vobtention ou ă la jouissance d'une pension es- 
suspendu "par les circonstances” qui font perdre la qualile de Francais, durant Ia prit 
vation de cette qualite». Jurisprudenţa nstră, din contră, pornesce de.la ideia că, 
drepturile cetăţenesci saii electorale, în casul prevădut de art. 19 codul electoral, se 
pierd pe t6lă viaţa. , , i a 

4) Codul penal francez nu vorbesce nicăer) de pierderea dreptului la pensiune 
Vedl însă art, 140 și 144 al codului nostru penal, _ 

. 5) Art. 27 legea franceză din 9 lunie 1853, asupra pensiunilor civile, hotărăsce: . 
«Celui qui est constitut en d€ficit pour detournement de dernierș ou de matitres, ou 
conyaincu de malversation, peră ses droits ă la pension, lors mâme qu'elle aurait 
6l€ liquidee ou inserite». . i SE |
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vrednic.:Cu ce obraz ar îndrăsni un om veșşteiit să pocnâscă cu biciul 
statului, să se urce pe pinaclu, -să impună lumei autoritatea sa! | 

Art.. 171 codul penal irancez, la care trecem acum, ca şi articolul 
nostru 140 codul penal, hotărăsce: «<... se va pedepsi cu „închisâre şi 
se va declara necapabil de a ocupa ori-ce funcţiune publică pe dt 
viaţa». Nasce prin urmare întrebarea : este vorba în art. 171 cit, de o 
interdicţiune, judecătorâseă, pe care judecătorul volnic e să o pronunţe 
sai “nu, saii de o interdicţiune legulă ? o | 

„ P. Heke, dimpreună cu jurisprudența franceză, făspunde : 
«article 463 (60 român), qui autorise les tribunaux correction= 

“nels ă reduire les peines qu'ils prononcent mâme aux peines de police 
emporte virtuellement et n6cessairement la taculte d'aliranchir le con- 
damn6, au profit: duquel il existe des circonstances attennuantes, de iin- 
terdiction des fonctions publiques portâe par Part. .171» a 

D. Garraud, din contră, nu împărtăşesce acestă. părere. «L/article 
„ 171, dice acest autor, prononce contre le. coupable, outre lemprisonne- 

x 

ment, Vexclusion -perpâtuelle de toute fonction publique. La jurisprudence 
dit qu'il appartient au juge d'en altranchir le condamnâ au moyen d'une 
declaration iormelle de circonstances attenuantes. Mais cette solution -nous laisse des doutes» 2), CR 

Hotărârea înaltei Curți secţiunea II, din 29 Mai 1897, consfinţesce 
„prin urmare acâstă de pe urmă teorie si pune înainte că judecătorul, cu t6tă primirea. de împrejurări ușurătâre, nu e îndrituit să apere pe Îune- ţionarul condamnat in virtutea art. 140 codul penal de pierderea drep- - N - | - SE tului la pensiune. - o E 

" Funeţionarul pierde ast-fel pensiunea pe t6tă viața și nu.are nici măcar .putinţă de a se reabiliţa. Legea iranceză din '9 Iunie 1853, asupra pensiunilor civile (art. 27) hotărăsce din contră: <... si] y a rehabili- tation, les droits ă la pension seront retablis». Art. 619 procedura penală iranceză şi legea franceză din 1852, deschid. calea reabilitării ori-cărui condamnat la-o-pedepsă criminală sa corecțională. a „In Belgia apoi, condamnarea la o pedepsă corecțională de mai puţin de 6 luni, nu face să se piârdă dreptul la pensiune. In casul unei pedepse corecţionale de mai mult. de :6 luni, pensiunea se suspendă numai în timpul osândei 3), a: e ” “Codul penal german în fine nu cun6sce interdicțiunea dreptului la pensiune ca pedepsă. penală. Proiectul reformei penale germane a prevădut şi pierderea. dreptului la pensiune ca pedepsă penală, parlamentul german însă a . pornit de.la ideea că este vorba în asemenea cas de: un drept - dobândit, a cărui răpire ar isbi pe soție şi copii mai cumplit de cât pe lăcătorul de rele însuși +), (Dreptul, 1898). 

"1).F, Helie <Thtorie du code penal», qualriâme €dition, tom. II, No. 688 in 

  

- fine, pag. 560, | 
i 2) Garraud, opul citat, t. III, No. 248 in fine, pag. 348, text și nota: 32. Incolo însuși Garruud recunâsce că judecătorul, admițând imprejurări ușurătâre, pote să înlă- ture pedepsele complimentare (opul citat, t. II, No. 159, pag. 255—256, tezt şi nota 15). 3) Hăus, opul citat, II, No. 809, text şi nota 4.  - e e 4) V. Sirajgesetzbucl, von Julius Ilermanu von Kirchmann, 1870, asupra $ 33, pag. 10. Berner, Lehrbuch des deutschen Strafrechis, ediţiunea XVII, $ 112 urm. pâg. 238 urm. Zeichmann, Holtzendor[fs Rechislexikon, verbo Ehrenstrafen,
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„ Nagabondagiii. — Străin declarat în atare. de vagabondagiii, — Dacă isgonirea - 
- „din ţară aparține autorităţilor judiciare. — Art. 220 din codul penal. — 

Legea din 7 Aprilie 1881 asupra străinilor.— (Gas, il, 17 Decembre 1897), 

Isgonireă din ţară a unui strâin, declarat în stare de vagabondagii, . 
nefiind dată expres în atribuţiunea instanţelor judecătoresci prin art. 220- 
din. codul penal, acest- drept revine şi -aparţine exclusiv puterei admi- : 
nisirative, după cum şi legea din 1831 îl prevede. - 

Curtea, deliberând, - 
Asupra motivulul de casare: - - . . : ” 
<Curtea, respingând apelul, a violat disposiţiunile art. 220 codul penal, de 6re-ce 

„tribunalul, care judecă. ghestiunea principală a vagabondagiului şi a furtului comis,, 
este în drept să judece şi chestiunea accesorie” a isgonirei din ţară, şi este mat com- 
petent:să aprecieze utilitatea acestei măsuri, ceea-ce resultă şi din faptul că, în legis- 
laţiunea franceză, de la -care s'a imprumutat art. 220 codul penai român, prevede-că 

" «vagabondul de naţionalitate străină va fi expulzat prin ordinul guvernului», cuvinte 
„cari s'a suprimat în legislaţiunea n6stră>. | ” 

- s_ Având în vedere decisiunea supusă recursulni, din care resullă că C. Capatos, 
de “naţionalitate străină, a fost declarat în stare de vagabondagii; că neavând domiciliii 
“stabil, nicI mijlâce de hrană şi nici exercită obicinuit vre-o profesiune, şi fiind con- 
damnat la 2 luni închis6re pentru furt, atât tribunalul, cât şi Curtea, respinge cererea 
ministerului public de a!'l isgoni din ţară, pe'-motiv că isgonirea din ţară nu.intră în 
atribuţiunile puterei judecătoresci, ci în ale puterei executive; : - ” 

- "Având în vedere art. 220 codul penal;  .- aa . , 
Considerând că de şi aceșt-arlicol prescrie că ce! declaraţi vagabondi, de naţio- 

nalitate străiuă, se vor putea şi isgoni din ţară, însă acest articol nu arată şi autori- 
tatea care pâte pronunţa isgonirea ; A | - 

Că după art,. 179 codul penal, străinul isgonit din fară nu 'pâte reintra fără 
-. autorisarea specială a guvernului; 

- Că din apropierea acestor două articole, reese că guvernul, având întrun mod . 

formal dreptul a ăutorisa înt6rcerea în ţară a unui străin, isgonit în basa art. 220, 

tot dânsul ar6 a pronunţa şi isgonirea din ţară, căci în sistemul contrar ar. fi inexpli- 

cabil dreptul guveraului de a putea autorisa întârcerea unul străin în țară, când o 

sentință judecătorăâscă ar fi. hotărât isgonirea lui ca vagabond, iar dreptul justiţiei de . 

a pronunţa ea isgonirea. ar fi ilusoriăă ; , : „ , 

Că dreptul guvernului de a pronunța isgonirea din ţară a unul străin e prevedut 

expres şi prin legea din 7 Aprilie 1881, care dă acest drept numa! guvernului; , 

: Că, prin urmare, isgonirea din ţară a unui străin, nefiind dată expres în alri- 

buţiunea autorităţilor judecătoresc. prin art 220 codul penal, acest drept rămâne şi 

“aparține exclusiv pulerei administrative, după cum şi legea din 1631 il prevede, că 

de-altmintrelea, singura pulere executivă este în posiţiune de a putea aprecia interesele 

generale ale statului, pentru disposarea şi executarea expulsărilor, fără a se. provoca 

conflicte internaţionale ; Ă ! : ' 

Că dar Curtea, relusând a pronunța isgonirea lut Capatos, n'a violat citatul - - 

" articol'220, şi motivul fiind ast-fel neîntemeiat, are a-fi respins. Ă | 

Pentru aceste molive, respinge. î „ : - 

- Adnotaţiune. — Art. 220 codul penal hotărăsce :. «Acei declaraţi de 

"vagabond, de naţionalitate străină, se vor putea îsgoni din țară». Cine 

să oriînduiască isgonirea, tribunalul sai administrațiunea ? Art. 272 al . 

“ codului penal francez, corespuridător cu art. 220 citat, răspunde: <par 

+ ...le8 ordres du 'gouvernemenb>. -  - 
Articolul nostru 220, din contra, tace. Ce dar trebue să hotărâm? - 

Isgonirea străinilor, credem noi, se întăţişeză după natura lucrurilor-chiar 

ca un act administrativ, guvernamental, politic, şi nu ca unzact civil, 

privat, judecătoresc, pentru că se I6gă cu îel de îel de conjecturi inter- 

“maţionale. -. | A DRE Ei 
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Un exemplu pentru lămurirea lucrului. lată, presupunem, un spion 
sirein, cure trebue cărăbănit din ţară cât mai în grabă, fără clopot, fără 
chibzuiri tărăgânitâre. Cum să supunem casuri de acest fel tribunalului 

„Şi să dăm ast-iel loc la o cercetare publică, care ne-ar învrăjbi cu statul 
străin ? | -- , : Mi se pare, ce e mai mult, că însuși interesul bine înţeles al străi- 
nului, reclamă, sub ast-iel de împrejurări, înlăturarea amestecului justiţiei 
ordinare, căci isgonirea făcută pe cale judecătorâscă 'l-ar pângări, înjosi, 
păta, şi: formele ordinare cerând timp, i-ar prelungi arestul preventiv. 

Haus, distinsul jurisconsult belgian, se rostesce, în adevăr, în acestă 
privinţă, ast-iel: . - Sa , 
«La magistrature ne peut partager avec le gouvernement le soin 

de maintenir Vordre intârieur et les bonnes relations avec les nations 
etrangeres. L'expulsion constituerait une sorte de îl6trissure, si elle cessait - 
d'etre une simple mesure de police. Les lenteurs d'une instruction judi- - ciare entrainerait Pemprisonnement preventil»> 1), 

„Judecătorul, aşa dar, nu se pâte amesteca când e vorba de iSgo- 
nirea străinilor, care e o materie curat politică. Legea n6siră asupra străinilor din 7 Aprilie 1881 (art. 1), dispune -prin urmare: «Străinul va putea îi constrins de guvern... dea părăsi ţara» 2), Art. 179 codul penal apoi legiuiesce: a a o 

«Străinul care; după ce a fost isgonit din țară, reintrâ,. fără auto- risarea specială a guvernului, se -va pedepsi cu închisâre de la trei luni la doui ani». o | 
“Trecem acum la art. 223 codul penal, care sună ast-lel: | 
«Dacă comuna unde este născut vagabondul, sai vre-o pers6nă cunoscută sai solvabilă, va reclama pe vagabond, individul ast-fel reclamat se va trimete în comuna care 'l-a cerut sa în aceea pe care garantul a arătat'o», 5 o 

_. Nasce întrebarea: Reclamarea vagabondului de care. vorbesce art. 222, este ea de căderea tribunalului sai a administraţiunii ? Fără în- „doială a administraţiunii. In adevăr, odată dovedit că guvernul dă ordinul de expulsare, e vădit lucru că tot: guvernul trebue să hotărască și libe- rarea vagabondului pe cauţiune. o N - 
Reamintim totuşi că liberarea pe cauţiune, prevădută de art. 222 citat, s'a reclamat o dată, de bine de răi, de la justiția ordinară, unde . ministerul public, în loc să propue necompetența, s'a mărginit a întâm- pina că art. 222 citat nu se aplică vagabondilor strâini. 

„____ Curtea de apel din lași, secţiunea I, prin decisiunea ej, No. 180 din 1892, a respins chipul acesta de a vedea, a puş adică inainte că legiuitorul nosiru a şters înadins cuvintele cuprinse în art. 273 Irancez : 
. 

.. 
” ” 1) Haus, «Droit-penal belge», tom. I[, No. 758, pag. 37, test și nota 11, De aceea am şi dis în Dreptul No. 20 din 1891, pas. 157: «Dacă am. supune tâte actele guvernului censurel magistraturel, care ar fi urmarea ? Tribunalele şi Curțile s'ar împo- - vora peste măsură, mersul afacerilor publice s'ar tărăgăna, lunga deliberare ar enerva puterea statulur», . ! _ i a - „2) Art. 1 L, din 7 Aprilie 1881, dice: «Străinul, care îşi are domiciliu sai reședința sa în România, va putea fi constrins de guvern dea părăsi țara». Legea + aSupra străinilor se aplică prin urmare şi vagabondilor str&inr. Ne
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«par les ordres du gouvernement», şi a hotărât deci că şi vagabondii 
străini pot reclama liberarea lor pe garanţie. | - 

. Inalta Curte, din contra, judecând recursul făcut de procurorul general 
al Curţiide apel din Iaşi, a casat decisiunea .de mai sus, pe moliv că 
art. nostru 222 nu pâte avea alt înțeles de cât art. 273 îrances și pen- 

„tru. că legiuitorul român privesce mult măi re pe vagabondiă străină 
de câ! pe cei născuţi în țară!). - 

„Reese, o recun6scem, din art. 222 combinat cu art. 220 codul penal, 
că vagabondii străini, în deosebire de cei din ţară, nu se pot pune la 
adăpostul acestui de pe urmă articol, dar este re ac6sta un cuvânt ca- 
să dicem că legiuitorul nostru e mai favorabil bagabondilor din ţară de 
cât celor străini? -.. DI | 

Reslăţarea vagabondagiului naţional ! Nu e 6re contrar bunului simţ 
să refusăm vagabondilor străini beneficiul art, 222, pe motiv 'că numai 
vagabondii din ţară ar fi Benjaminii legiuitorului român? Trebue să înlă- 
turăm îără îndoială o motivare: aşa de îalsă. E 

Nici vorbă, ideea adevărată a deslegărei de dat problemului nostru 
a cea următâra: Art. 222 codul penal, vorbind de comuna unde este 

născut vagabondul, înţelege comuna română unde este născut vagabondul, 
căci trimiterea vagabondului la comuna sirenă, ar Îi isgonirea luă din - 
țară, cas prevădut de art. 220 codul penal2). - | 

Ori-cum, hotărârea Curţei de casaţiune, pe care o publicăm astădi, 

păsesce încolo pe urmele decisiunii Casaţiunei secţiunea II, No. 522 din 

19 Octombre 1892, care hotărăsce lămurit că expulsarea din țară 

aparține putere executive, nu instanțelor judecătoresc, acestea având 

numai dreptul de a conslala şi declara starea de vagabondagiii. 

(Dreplul,. 1898). - A e 

PE ai 

Adulteriă. — Dacă soţnl inocent pâte retracta acţiunea. pentru adulter după 
destacerea căsătoriei.— Art. 270 codul penal. (Cas, Il, 22 Septembre, 1898). 

“Soțul inocent p6te retracta acţiunea pentru adulterii chiar după: 
desfacerea căsătoriei. Numai pentru exerciţiul dreptului de grațiere, când 

hotărârea. pentru adulteriti a rămas definitivă, se cere ca condiţiune soţului 

“ultragiat de a consimţi să rămâe în căsătorie. 

Curtea, deliberând,. . , 
Asupra motivului de casare invocat: . A , 

«Violarea art. 210 codul penal. În adevăr, dia litera acestel disposiţiuni, şi încă 

mal mult din spiritul ej, resultă în mod neîndoios cum că acţiunea publică, odată pusă 

în mişcare de soţul ultragiat, trebue să'și aibă cursul el regulat, şi numa! în cas de 

reconciliare, şi sub acâstă condiţiune, el pote face să se declare stinsă, cura şi chiar să: 

nu se mal execute pedpsa în cas de hotărâri definitive ; scandalul, de rămâne nepe- 

depsilă o intracţiune din cele: ma! revoltătăre, legiuitorul îl tolereză numal în interesul. - 

linişte familiilor şi pentru a împiedica un alt r&ă şi ma! mare. Alt-fel, dreptul de 

ertare al soţului ultragiat nu are nici un fundament, şi a se admite că el pâte opri 

“cursul justiţiei, fără a continua să trăiască mal departe în căsălorie' şi a nu invoca un: 

o — 

1) Cas. serțiunea 11, No,.522 din 19 Octombrie 1892. (V, Dreptul, No. 69: - 
“din 1892), - 

2) V. articolul meă «Vagabondagiul, etc.», din Dreptul No. 8 din 1893, pag. 62, - 

2
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alt motiv 6re-care, ar fi a permite să se speculeze asupra desonsrel, căci din momentul 

ce soțul ultragiat nu mai este silit să dea sai să porte numele celui culpabil şi să! 

aibă lângă densul, lui puţin îl pasă, şi se pote chiar să ajungă să vindă pe bani 

ertarea de care are atâta nevoe. culpabilul lăsat ast-fel liber, că să continue de a'şi 
perpetua delictul. Sa a , , 

«Din litera legel resultă sensul de -mai sus, pentru că analisa gramaticală a 

textului ne aduce la conclusiunea că cuvintele de la. finele frase! întâ! din alin. 1), 
<dacă va consimţi a r&mânea în căsătorie», se raporieză atât la ipoteza când judecata 

este încă pendinte, cât şi la aceea când ca este urmată prin sentințe definitive, 
«Modul cum se „exprimă legiuitorul este categoric, aşa că seusul nu-pâte fi 

alt-fel. Dacă e! ar fi voit ca cuvintele din urmă să nu se raporle şi la ipotesa jude- 
căţii pendinte, aşa ca să fie o deosebire înire acâstă ipotesă şi aceea a dărei judecăţei 
definitive, se exprima. de sigur. alt-fel, el ar fi sfirşit frasa, punând un punct după 

„cuvintele «stingerea: acţiunel publice», precum a făcut în alineatul din urmă, prin care 
distinge pe complice în ce privesce execularea "pedepsei, nu s'ar fi servit de conjuc- 
tivul «precum. şi>, care arată că ideea nu este-sfârşită, ci Qupă punct ar fi dis, spre 
exemplu, el pâte asemenea opri chiar şi. executarea pedepsel, în cas de a rimas jude- 
cata definitivă, dacă va consimţi ş. c. 1., numai aşa trebuia să se exprime, dacă ar fi 

„voit a spune ceea-ce îl atribue decisiunea atacată, “ . - 
«Dar ceea-ce nu lasă nici o îndoială asupra sensului pe care îl dăm nol tex- 

tului, este spiritul lu! care trebue să fie dedus din principii. 
«In adevăr, omul neputând trăi de cât în societate, familia și liniştea e! este de 

esența orl-căre! societăţi, iar ordinea publică ma! mult în vederea menţinerei acelei 
„linişte este instituită. i | 

- «De aceea, liniştel familiei tolul trebue să-i cedeze, şi de aceea legiuitorul, prin 
textul de care ne ocupăm, i-a făcut sacriliciul turburărel produse prin delict, permi-. 
țând ultragialului să se opună "la: deschiderea acţiuni! public» spre a nu se divulsa 
lucruri cari mal mult pe el îl privesc, şi dea i se opri cursul şi chiar de a se opri 
executarea pedepse, când cu preţul.acesta se recâştigă liniştea unel familii ce era pe 
punctul de a se desface, E - - a 

| «In afară de acest preț, nimic nu pâte justifica scandalul de a se lăsa ordinea 
publică turburată, nerestabiiită. i - 

<În zadar s'ar. invoca interesul. copiilor, singurul argument al celor cu opiniune 
contrarie, căcI acest interes nu mal pote fi salveardat, odată ce lucrul a fost divulgat 
prin deschiderea acţiune! publice şi publicitatea desbaterilor ce i-a urmat, şi apol nu 
i6te căsătoriile produc copil, ceca-ce ar fi 'silit cel puţin pe legiuitor să se explice şi 
să facă distincţiune».: . ” SI N -- 

| Considerând că acţiunea de adulter nu se pâte intenta de cât după cererea for- 
mală a &oţului inocent, precum declară alin. ], ul art. 270 codul penal, că soţul nevi- 
novat interesat e considerat ca arbitru în acestă. privinţă; - - 

„- Că dacă legea n6stră pedepsesce violarea credinţei conjugale in interesul social 
şi pentru a garanta sfințenia. căsătorier, considerată ca o condiţie de ordine în familie - 
și în. societate, nu mal puţin acâsta o face şi în favorea soțului” nevinovat ofensat în 
afecţia şi oncrea sa; , - 
» + Considerând că pentru a eviia scandalul ce se produce prin urmărirea unel 
acţiuni publice pentru adulter şi chiar în interesul familie şi al copiilor eşiţi din căsă 
torie, soțul inocent pote cere or! când în cursul procedurel. stingerea acţiuni! publice; 
„Că o condiţie pentru acâstă retractare nu este ca căsătoria să subsiste şi ca 
soţul nevinovat să rămâe în căsătorie, precum se deduce din expresiile «soţul inocent 
şi din ultimele cuvinte ale frase! arătată în alin, II din_art. 270; i 

„___ Considerând că spre a răspunde la obiecţiunile ce se fac, avem a ţine sâmăcă 
„printrun divorț se desface lepătura .conjugală şi. încetză prin urmare drepturile și 
îndatoririle reciproce ale soţilor, însă acesta, nu pote avea influență asupra acţiunii 
publice, care începulă, se urmăresce şi fără concursul acelul soţ care s'a plâns; | 

- Că soţul inocent în sensul al. IL. este fără decsebire acela din soț!, faţă cu care. 
cel-Valt soț a violat credința conjugală, în cât în locul aceste! parafrase legiuitorul între- 
buinţeză expresiunile «soţul nevinovat», care însă nu pâte oferi.un argument că pentru 
retractarea ecţiunii s'ar cere ca în momentul retractărel incă să existe căsătoria şi 

_Soţul nevinovat să fie în căsătorie; i. E 
Că, pe de altă .parte, rămânerea. în căsătorie ce se enunță în partea din urmă 

a a]. 1, este o condiţiune numai pentru a făce să înceteze efectele condemnătore ale 

a
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sentințe pentru adulter; că acestă obligaţiune de a relua - pe fosta soția nu o are, 

bărbatul renunțând la plângerea sa, nici după art. 339 codul penal francez, nici după . 

jurisprudenţa franceză ; - - a MR ” 
Că legiuitoeul regulând în acelaş alineat dreptul soțului nevinovat de a retracta 

plângerea şi dreptul calificat în teoria de graţiare în privinţa 'încelărei efectelor con- 

demnatâre s'a inspirat de legea franceză şi n'a organisat exerciţiul: acestor drepturi 

alt-fei ca în legea franceză de cât numai ceea ce era în legea lranceză în art, 339 

coâul penal, admis numar.pentru bărbat, s'a admis de o potrivă pentru ambii soți; 

- Considerând că, în fine, acea cerință <dacă va consimţi a rămânea în căsătorie» 

din al. II, al art. 270 codul penal, este şi. grâmaticalmente o condiţiune numai pentru 

exerciţiul dreptului de graţiare, nu şi a dreptului de retractare a acţiunii care, alt-fel, 

_ele ar fi trebuit să urmeze îndată după soţul inocent; 
Considerând că dacă s'ar cere pentru. retractarea acțiunii ca condiţie pentru 

acela care 0 retracieză ca să rămâe în căsătorie, acâsta ar însemna a, perpetua scan- 

- dalul în mod neînțeles în detrimentul chiar a! soţului. şi al copiilor. înşişi. eşiţi din 

căsătorie ; că aşa fiind şi sub raportul interprelativ literal şi gramatical, cât. şi mat 

cu s6mă din punctul de vedere al interpretărel logice şi raţionale, precum şi în inte- 

-resul .moralităţel publice şi a posiţieI sociale a copiilor eşiți dia căsătorie trebue să se 

recunăscă că soțul nevinovat, chiar dacă s'a despărţit-ca în spelă, este în drept a 

retracta acţiunea pentru adulter, - Mi ” - 

_. Că de aceea molivul de casare invocat urmeză a se respinge. 
Pentru aceste motive, respinge. ă 

Adnotațiune. — Care -e noima .art. 270 codul penal?  Inţelege 

acest articol că soţul inocent, şi după despărţenie, pâte cere și dobândi, | 

-ori-când în cursul procesului, stingerea acţiunii publice pentru adulter ? 

Nu şterge 6re, din contră, despărțenia înscrisă în registrele primăriei 

“ori-ce urmă a calităţi” de soţ? . E 

Mai departe. După despărţenie, e vădit lucru că soțul inocent nu 

mai pole consimţi a rămânea în căsătorie. Reese totuși din art. 270 

citat că soţul inocent, de și definitiv despărţit de cel-talt soț, voinic este 

încă a cere stingerea acţiunei publice, pentru adulteriii ? 
- 

Vom discuta pe rând aceste două puncte, cu hotărârea de mai 

- sus. a Curţei de casaţiune în mână. Întrebăm așa „dar, întâiii şi întâiă, 

dacă după despărţenie mai pote să existe un soţ inocent, în intelesul 

art. 270 cit., care să aibă dreptul a retrage plângerea de 'adulterii ? 

"- “De bună s&mă, despărţenia face să inceteze pentru viitor calitatea - 

"de-soţ, dar urmeză 6re de aici că fostul soţ, care a reclamat înainte de 

despărţenie urmărirea - pentru adulter, nu mai are greptul-de amnistie 

consfințit de art. 270 cit., adică că acţiunea publică trebue să'şi urmeze 

"de acum înainte întrun chip îatal cursul ei? ,. 

Fără îndoială că nu. Art, 270 cit. se ocupă, în adevăr, cu delictul 

“de adulteriii ce '] urmăresce unul din:soţi. Hotărâtor trebue să fie prin” 

urmare pentru determinarea calităţei de soț inocent momentul săvirșirei - 

delictului de adulter. Dacă erai soţ în acest moment, puţin importă că - 

mai pe urmă căsătoria sa desiăcut.  - - -- . 

. Trece,  vedi bine, după natura lucrurilor chiar, drept soţ inocent 

în înţelesul art. 270 cit., acea persână care, fiind. soț în momentul când 

s'a întâmplat. delictul, a înaintat plângerea de adulter, adică s'a tânguit 

“că cel-Talt soț "I-a făcut de ocară, "i-a pus cârne, "i-a spurcat cuibul. 

“E vădit luerul acesta şi nu înţelegem prin.urmare cum mai pâte 

să existe o sămînță de -vorbă asupra, . acestui punct, -o controversă 

de care nu găsim nici cea mai mică urmă în jurisprudența îranceză
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sai belgiană, o cârtă care, după cele de mai sus, nu are nici un cu- 
vânt de a îi!) , o 

Inalta Curte încheie prin urmare şi dice. că «soţul inocent, în sensul 
art. 270 cit., este îără deosebire acela din soţi îaţă cu care cel-lalt soţ 
a violat credinţa 'conjugală şi că prin urmare nu este adevărat a se dice 
că pentru retractarea acţiunii sar cere ca în momentul retractării încă, 
să existe căsătorie». _ " - | 

Ori-cum, . neindoios este totuşi că, după. despărțenie,- soţul .inocen 
nu mal pole. consimți a remâne în căsătorie.. De aici întrebarea : 
Cuprinde art. 270 cit. in sine ideea că soţul inocent nu pâte cere stin-. 
gerea acţiunii de adulteriii, de cât dacă va consimți a remânea în. 
căsălorie ? . -. 

Art. 270 cit. sună ast-iel : | n 
«Acţiunea de adulteriii nu se va putea 'intenta, dacă soţul inocent 

nu _va cere-o formal. . E , 
«Soţul inocent pâte cere şi dobânâi, ori-când în cursul procesului 

stingerea acțiune: publice, precum și după darea sentinței definitive 
încetarea pedepsei, dacă va consimţi a rămâne în căsătorie. In casul 
acesta din urmă, complicele nu pâte îi apărat de penalitate». . 

Ce va să dică acâsta? .Condiţiunea «dacă va consimţi a rămâne 
în căsătorie» se referă numai la partea a doua a articolului. de mai sus, 

„adică la dreptul ce 71 are soțul de a erla pedepsa după darea sentinţei - | 
definitive, saii şi la partea întâia, adică la dreptul soţului inocent de a 
stinge acțiunea în cursul procesului ? ÎN i - 

Un lucru e, înainte de tâte, sigur și netăgăduit, anume că, după 
darea sentinţei definitive, soțul inocent nu pâte să ierte pedepsa impusă 
celui-lalt soț de cât, dacă va consimţi a 'rămâne în căsătorie. Partea 
a doua adică'a articolului 270 cit. e limpede și lămurită și .nu dă loc 
la nici o nedomirire, e a 

_ Disposiţiunea acâsta își are un bun cuvent de a fi. Care e în adevăr 
scopul pedepsei în acestă materie ? Este fără îndoială ca tâtă lumea să 
respecteze siințenia căsătoriei, de t6ma rigârei : penale, şi de a ne în- 
demna ast-lel să ne căsătorim, încredându-ne în siguranța ce ne-o 

„oferă legea. pg „ j 
Ei bine, scopul acesta ar îi desigur cu desăvirşire zădărnicit, și 

căsătoria n'ar mai trece de loc drept un adăpost sigur şi sprijinitor a 
» temeiurilor societăţii, dacă -ar îi lăsat la bunul plac al soţului înșelat să 
ierte pedâpsa și să sfărâme în acelaș timp căsătoria. - 

Puterea soţului ofensat nu pote să mârgă până acolo. Din contră 
. i . 4 . 

1) Orl-cum cuvântul „soțul inocent“ pe care ”] întrebuinţâză art, 270 cit, ar 
putea da loc la o altă controversă mal serisă, Quid adică când reclamantul s'a făcut şi el culpabil de adulteriii ? Este loc atunci de a se rerpinge reclamaţiunea, sub curent 
că art. 210 cit. învoesce dreptul de a reclama urmărirea adalteriulul nurnal soțului 
inocent ? Nu o credem. Adulteriul mei nu pâte să îndreptățâscă adulteriul, soției mele. 
Am stricat'o pote tocmal prin pilda ce "I-am dat'o, dar dacă am alunecat ast-fel amândo!, acesta. este un cuvânt ca să fim amendoul pedepsiţi şi să se reducă .numal pedepsă | soției, pe care că am îmbrâncit'o pe calea viciului. Cum să ne închipuim, în adevăr că legiuitorul a înţeles să dică că adulteriul, dacă e reciproc, se pâte continua nepe- depsit,. sub scutul autorității statului ? (V, inci i 
belea, vol. II, No: 1003 (Y Haus, «Principes gencraux du droit penal
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ca să ierte pedepsa, dânsul dator este să consimtă a rămânea în căsă- | 
torie, căci pedâpsa,adulterului e consiinţită de lege .<non seulement en 
iaveur de l'6poux. 'mais encore pour garantir le mariage, qui est une 
des bases de la socitle»i), -- i e 

Dacă însă ast-fel, după darea sentinţei definitive, încetarea pedepsek 
nu pâte avea loc de cât sub condiţiunea de a se menţine căsătoria, 
adevărat să îie 6re că şi înainte de darea sentinței definitive, adică în 

„ Cursul procesului, stingerea acțiunii e supusă la aceiaşi condiţiune?, 
In zadar sar dice că art. 270 cit., tălmăcit după regulele cele mai 

elementare de gramatică şi de interpuncţiune, ne duce la deslegarea că - 
condiţiuneu «dacă va consimţi a rămânea în căsătorie» se reteră atât la 
incetarea pedepsei după darea sentinţei definitive, cât 'şi la stingerea ac- 
țiunii în cursul procesului, a | o 

Reese, credem noi, din contră, f6rte lămurit din însuși textul legii 
„de mai sus și anume din cuvintele: «In casul acesta din urmă, compli- 
cele, etc.» și din raţiunea 2) acestor cuvinte că avem a îace în art. 270 
cit. cu două ipotese esenţial deosebite, cari sunt supuse în general la 
regule esenţial deosebite. A a _ 

In adevăr, articolul nostru 270 cit. nu coprinde o idee nouă și 
originală ; dânsul reproduce, din contra, art. 837 irancez («Le mari restera 
le maitre d'arrâter Letiet de cette condamnation, en consentant ă repren- 
dre sa îemme>), dimpreună cu adaosul la acest text ce la introdus 
jurisprudenţa îranceză «le mari peut se dâsister de sa plainte et ce 
desistement a Veftet d'arrâter la poursuite» 5). - 

„Nasce aşa dar întrebarea: Condiţiunea <en consentant ă reprendre 
sa femme»> stă în legătură numai cu puterea soţului <d'arrâter Veitet de 
la condamnation> (dreptul de graţie) saii și cu dreptul jăluitorului «de 
se dâsister de sa plainte et darrâter la poursuite» (dreptul de amnistie) ? 

Casaţiunea îranceză din 30 lulie 1885 şi din 24 Iulie 1886 răs- 
punde limpede şi lămurit că: „le desistement du mari west pas subor- 

| „donne ă Vobligalion par lui de reprendre sa femme, car le mari 
peul, mâme en se desistant de sa plainie, se reserver & former une 
action en divorce contre sa femme“ *). | 

Curtea n6stră Inaltă are dar dreptate să dică «că legiuitorul nostru 
regulând în acelaşi alineat dreptul soţului nevinovat de a retracta plân- 
gerea şi dreptul calificat în teorie de graţiare în privinţa încetărei efec- 
telor condamnatârei, s'a inspirat de legea iranceză și n'a organisat exer- 
ciţiul acestor drepturi alt-iel ca in legea iranceză, de cât numai ceea ce 

  

1) Garraud, «Trait€ theorique et partique du droit pânal frangais», vol. IV, No 
520, pag. 546. 5 Sa 

Po Tălmăcirea litere! legi! e după natura lucrurilor chiar în acelaşi timp gra- 
maticală şi logică, „- , _ _ 

3) V. F. Helie, «Thtorie du code penal», quatrizme €dition,:IV, No. 1454, pag. 
321—3922. Legea belgiană din 17 Aprilie 1812 (art. 2) codifică anume adaosul de care | 
e vorba şi hotărăsce :: « Lorsque la loi subordonne exercice de laction publique ă la 
plainte de la partie l€s6e, le dâsistement de cette partie avant tout acte de poursuite, 
arrâte la procâdure. E mmatire d'adulitre, ce desistement peut 6tre fait en tout 
ctat de cause“. Ai 

4) V. Garraud, op. cit., IV, No. 525, pag. 552, nota 16. 

AL, Degre, vol. 1. Ă E | 23
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era în legea îranceză, în art. 8339 codul penal, admis numai pentru bărbat 
sa admis de-opotrivă pentru ambii soțb. o . 

Va să dică, înainte de darea sentinţei definitive, adică în cursul 
procesului de adulter, soţul își. pâte retrage plângerea sa, îără să fie 
ţinut a consimţi a rămâne în căsătorie, căci el e în drept, chiar desis- 

„tându-se de plângerea sa, să 'şi reserve a porni o acțiune în despărțenie 
în contra celui-lalt soţ. . - ;- Pa | 

In adevăr, art. 270 cit. privesce adulterul. mai mult ca un delict în 
-contra interesului privat al familiei de cât în contra statului, și lasă prin 
urmare soţului un câmp larg .în acâstă privinţă, îl face stăpân să-și 
retragă plângerea, fie rămânând în căsătorie, fie cerând desyărțenia. 

“După darea sentinţei, definitive, este adevărat, nu mai pâte să fie 
nici vorbă de o asemenea alternativă, dar acâsta vine, cum Sa arătat 
mai sus, de acolo că scopul pedepsei care este de a se închezășui sfin- 
tenia. căsătoriei, na sar atinge, dacă soţul ar îi volnic să erte pedâpsa 
şi: să rupă în acelaș timp legămâentul căsătoriei. Ea 

„Inalta Curte se rostesce în acâstă privință ast-iel:: _ | 
„_ «Considerând că, -dacă sar cere pentru retractarea acţiunii ca 

condiţiune pentru acela care o retracteză ca să rămâe în căsătorie, acesta 
ar însemna a. perpetua scandalul în mod "neînțeles în. detrimentul chiar 
al soțului şi al copiilor înșiși eşiţi din căsătorie; că, aşa fiind.... în interesul 
moralilăţii publice şi al posiţiunii sociale a copiilor din căsătorie, trebue 
să se recunâscă că soțul nevinovat, chiar dacă s'a despărtit, ca în speţă, 
este in drept a retractă acţiunea pentru adulter» 2). Si 

> Ori-cum, socotința nâstră este, din contra, că nu atât interesul 
“moralității publice cuprinde în sine raţiunea cea adevărată a art, 270 
cit., ci mai mult consideraţiunea că adulterul se îniaţișeză mai de grabă ca 
un delict în contra înteresului privat al familiei, de cât în. contra statului. 

| Dovadă despre,acâsta avem faptul că art. 270 cit. n'a lăsat în: 
"acosă materie ministerului public, care e organul societăţii şi al mora- 
lităţii publice, -rolul esclusiv ce *] are după dreptul comun, când e vorba 
de o acţiune publică, ci a îmbrăcat, din contră, pe o pers6nă privată, 
pe soţul o'ensat, cu puterea: de a stinge acţiunea publică, 

N : În adevăr, interesele în joc. înti”un proces de adulteriii sunt de o 
fire aşa de gingașe, că e mai bine să le judecăm cu inima şi cu simţul 
de cât cu raţiunea juridică, lucru pentru care sa și dat -soțului înşelat, 
chiar după despărţenie, o prerogativă așa de mare în acestă materie. 

„Nici vorbă, ministerul public, care e rece ca legea pe care oaplică, 
ar exercita o tiranie de nesuterit, dacă s'ar amesteca în. tainele „n6stre 
de familie, şi “este de sigur o' cestiune tainică de inimă când, înainte 
saii după 'despărţenie, aduc ertare și scăpare . soţiei mele, pe care o 
iubesc pâte, cu tot păcatul în care a cădut ea. 

  

3 1) Ba, după $ 172 codul penal german, urmărirea penală pentru adulter nu 
pote avea loc de cât dacă s'a: desfăcut mat întâ! căsătoria pentru cuvâat de adul-: 
teriă, Justinian a hotărât din contră, că bărbatul . nu -se pote despărţi de soţia sa bănuită de adulterii de cât după 'ce a pârito pentru adulterii şi a dovedit culpa e, YV, Rei “Das Criminalrecht der Rimer», pag, $52:. i A i | n acelaş înţeles, cas. II: No. 40 din 1 ari din 189, Bai pei țeles, „N a 13 Ianuarie 1897. Vegi Dreptul No 42
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M'am despărțit. de dânsa, dar : am totuşi pole temeinice” cuvinte. să 
“închid procesul de adulteriii urmărit în contra, ei, fie pentru că o iubese 
încă, îie de dragul copiilor. eşiţi din: căsătorie, fie pentru că m'am încre- - 
dinţat că pârita nu e: culpabilă, ie pentr că m'am . încurcat şi ei cu 
o altă femee, etce.. 

Redactorii art. 270. cit.: aii. i credut deci cu drept cuient că, în 
aceste casuri şi altele de asemenea interesul bine înțeles a) societăţii 
reclamă să se recun6scă soţului. ofensat, chiar după= despărţenia ce a 

: dobândit'o el în contra soţului bănuit, de adulteriii, dreptul . să câră stin- . 
gerea acţiunii publice în cursul procesului. 

Ori-cum, o spunem încă odată, după darea sentinţei definitive, soţul * 
despărțit, care nu mai pâte consimţi a rămâne în căsătorie, nu mai e 
volnic a cere âncelarea pedepsei, şi acâsta pentru cuvântul. simplu că. 
pedepsa tinde, în acestă materie, a asigura căsăloria, şi nu e :deci 
primitâre de a fi înlăturată, de cât menținendu-se căsătoria. : 
"Un soţ mişel,. este. adevărat, fiind 'ast-iel împuternicit să - stingă - 

- acţiunea publică, înainte de darea sentinței definitive, chiar lără a con- 
simţi a rămâne în căsătorie, ar.putea să precupeţâscă cu cele sfinte, şi 

„.+să se desiste pe parale de plângerea sa, dar. imprejurarea . că se pote 
-. “abusa de un drept nu este un 'cuvânt ca să tăgăduim însăși existenţa . 

- dreptului.  Abusus non tollit usum. 
Ba, dacă pietatea religi6să ar îi la noi “așa de mare ca în Engli- 

tera, am dice. chiar că trebue să facem abstracţiune de ori-ce sancţiune - 
penală în materie de adulteriii, potrivit cu legea engleză, care hotărăsce . 
că adulteriul este de competenţa justiţiei civile: nu. constitue un delict 
penal, ci un delict civil). 

- “Ori-cum, în vechia Roma, ca şi în Fnglitera de astă- qi, nu era lă - 
început nevoe de o lege penală. în contra adulteriului, poporul fiind. 
moral şi pios, dar pe urmă 'vai! moravurile stricându-se, a trebuit să se 
introducă lez 1ulia de adulteriis coercendis, care Sa menţinut cu puţine 

"schimbări şi sub împărați?) 
“Tâte! legiuirile europene, alară de cea: engleză, pedepsesc deci cu . 

drept cuvânt adulteriul cu o pedepsă penală, și anume dintre ele cea 

mai mare parte cu-o pedepsă iârte blajină,' adică cu închisârea până la. 

“6 luni (V. $ 172. german; art. 241 olandez, $ 502 austriac,. art. 269 
român), (Dreptul, 1898). 

  

1) V. Garratiă, op. cit., „1, “No. 505, p.'531, nota 9. Eurico „Ferri, vestitul 
«riminalist italian spune de asemenea că bărbatul cuminte trebue să se bisue pe alt- 

- ceva de cât pe codul penal, pentru a păstra fidelitatea soţiej sale. 

2) V. VW. Rein, <Das Criminalrecht der Romer von Romulus bis aut J ustinianus>, 
pag. sii, 839 urm,, 850 urm. Complicele se pedepsea cu mortea (ba, Valentinian 

- pedepsea. şi pe soţie cu mârtea), iar soţia condamnată se închidea la o mânăstire, de 

unde după dor ani bărbatul o putea. scâte ducând-o acasă la -el, iar de nu, dânsa 
| rămânea pe t6tă viaţa în mănăstire.
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igamie. — i lictu6să. — Nesciinţa legii. — Dacă pâte îi invocată 
Bigamie, . Intenţipno dle delictului. — Art, Pa Codul penal. — (Cas. II, 33 Sep- 

tembrie, 1898). _ 7 | | , 

In delictul de bigamie, intenţiunea delictudsă consistă în voinţa. de 
a înirînge legea, care pedepsesce pe acela care, fiind căsătorit, se căsăto- 
resce din noi mai înainte de desiacerea primei căsătorii. 

Nesciinţa legii nu pâte îi invocată ca justificare a unei infracţiuni 
penale. E : A 
bi 

Curtea, deliberând, | 
Asupra motivului de casare: . - | . 
«Curtea, achitând pe inculpată, violeză disposiţiunile art, 271 codul penal, de 

Gre-ce nici un inculpat nu pâte să invoce ignoranţa lege pentru a se scuti de pedăpsa 
ce i se cuvine pentru crimele şi delictele ce:le comite; buna credință nu se pote baza 
pe 0 erdre de drept. i Di 

<De şi în materie civilă se pote discuta chestiunea dacă - erdrea de drept pâte 
să fie invocată cu succes, în materie penală acâstă chestiune nu pâte să comporte nici 
o discuţiune, de 6re-ce în asemenea materie este în joc ordinea publică şi interesul 
eneral, . . . 

dit «Nu se pâte susține că căsătoria dintâi, fiină contractată numa! civil, n'ar fi 
valabilă, de dre-ce art. 22 din Constituţie, care prevede că benedicțiunea religi6să va 

„i obligatorie pentru căsătorie, nu- are nicI o Sancțiune din care să se polă deduce 
vre-o nulitate. Codicele civil în art. 166, 126, 130, 143 şi 144 prevede anume casurile 

- de nulitatea căsătoriei şi judecătorul nu. pâte crea nulităţi prin consideraţiuni de fapt 
sai prin analogie». | | ! 

” Având în vedere decisiunea supusă recursului din care_resultă; că Gafiţa Ior- 
dache Pospoi, qisă şi Toader Pricopie, a fost dată în judecată pentru că fiind căsătorită. 
civilmente cu Iordache Pospoi, la 6 Februarie, 1888, după un ral de câte-va stplă- 
mâni, l'a părăsit, şi câțl-va ani după acesta, fără să se fi Qesfăcut în regulă de prima 
sa căsătorie, la 30 “Ianuarie 1892 s'a căsătorit din noi cu Toader Pricopie, comiţână 
ast-iel delictul de bigamie ; . 

Că, Curtea din Galaţi o achită de orl-ce penalitate, pe motiv că dânsa findo 
femee fără cultură şi creqând că căsătoria civilă fără benedicţiune religi6să nu este 
valabilă, n'a avut intenţiunea criminală şi n'a voit să înfriagă legea când a contractat 
a doua căsătorie fără ca cea dintâl să fie desfăculă, şi prin urmare lipsesce elementul 
esenţial al delictului de bigamie; . Si 

Considerând că pentru: ca să existe delictul de bigamie, ca şi în orl-ce alt delict 
se cere intenţiunea delictudsă ;. . . | 

CA în delictul de bipamie intenţiunea delictu6să consistă în voinţa de a înfringe 
legea (art. 271 codul penal) care pedepsesce pe acela care, fiind căsătorit, se căsăto- 
resce din noii mal înainte de desfacerea prime! căsătorii; IE 

| Că nimeni nu pâte invoca ignoranța legi!, pentru -a scăpa de răspunderea ce o 
are înfrîng&nd legea și comiţând ast-fel un delict; .. : 

| „Considerând că în specie Curtea constată în fapt că intimata scia la contrac- 
tarea celei de a doua căsători! că fusese căsătorită mai înainte civilinente cu Iordache 

ospoi ; | - | | 
Că ast-fel starea el de cultură şi credinţa el despre căsătorie în acestă stare nu-i 

pote folosi întru nimic, pentru a.se scuti de pedâpsa ce a comis, şi - Curtea motivând 
ast-fel şi întemeindu-se pe aceste consideraţiuni pentru a constata că lipsesce elementul 
esenţial, intenţiunea, -violeză art, 271. codul penal, întru cât sciința intimatel despre 
existența primel căsătoriI.e constatată ; : . . N Că de aceea motivul e întemeiat şi decisia urmâză a fi casată, 

Adnolațiune. — Gatiţa Iordache Pospoi, disă. şi Toader Pricopie, a 
lost dată în judecată, după cum. vedem, pentru că, fiind căsătorită civil- 
„mente cu Iordache Pospoi, "l-a părăsit și S'a căsătorit din noi cu Toader 
Pricopie, îără să se fi deslăcut întâia căsătorie. —- o
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___ Inculpata, aşa fiind, s'a apărat dicând că, deşi seia la contractarea 
celei de-a doua căsătorii că iusese căsătorită civilmente mai înainte, 
însă credea că întâia căsătorie e nulă, ne fiind urmată de benedicţiunea 
religi6să. - 

Nasce așa dar întrebarea: Nesciinţa dreptului, apără saii nu de 
pedâpsa penală ? Curtea de apel din Galaţi răspunde că erdrea de drept 
s&virşită de o iemee fără cultură, cum e:'inculpata de mai sus, esclude 

olul. -- . _ 
__ Temeinică să îie 6re teoria acesta? Nu o credem. 'Ținuţi sunt, din 
contră, cei săraci cu duhul să consulte pe cei ce cunosc legile. Domnirea 
legii penale nu trebue să atârne de la bunul lor place sait de la nepă- 
sarea lor. . | - | 

| Dreptul roman, care numără une-ori lipsa de cultură (rusticitas) 
printre causele apărătâre de pedâpsă penală, înţelege totuşi că acestă 
causă de justilicaţiune nu se pâte primi de cât în casurile anume pre- 
vădute de lege 1). IE | 

Dolul .e fără îndoială un element esenţial al: delictului de bigamie, 
dar vădit lucru este că buna credinţă esclusivă de dol nu are loc de cât 
când soţul are puternice cuvinte de a crede în nulitatea celei dintâi 
căsătorii 2), - ” De , 

In casul nostru însă soţia credea că întâia căsătorie, care sa con- 
tractat numai civilmente, nu avea tărie, ne fiind urmată de benedicţiunea 
religi6să, dar acâstă credinţă era' de sigur stirnită fără temeii, desmin- 
ţită find de practica de t6te dilele. 

„Reese, în adevăr, din desbaterile parlamentare urmate cu prilejul 
formulării art. 22 din Constituţiunea n6stră-că, până la reglementarea 

“materiei n6stre prin o anume lege deosebită, se va aplica codul civil. 
_O asemenea lege deosebită nu s'a făcut însă nici-odată. Jurispru- 

denţa -n6stră hotărăsce prin urmare. cu drept cuvânt de decimi de ani 
„ întrun chip statornice că, căsătoria contractată 'civilmente nu are nevoe 

de benedicţiunea religi6să ca să îie producătâre de electe juridice. 

Un principiii aşa de însemnat al jurisprudenţei n6stre, care se aplică 

- în tâte dilele dinaintea ochilor noștri şi este prin urmare dilnie obiectul . 

convorbirilor tuturor, în colibă şi în palat, trebue să isbâscă de sigur şi 

mintea cea mai simplă 3). . a 
A Raus învaţă prin urmare cu drept cuvânt că «celui qui croit avoir - 

une nullit6 dans son mariage valablement contractă, et qui, dans cette 

persuasion, contracte, un nouveau mariage, se rend coupable du crime de 

bigamia» +). 

1) V. Rein, «Das Criminalrecht der Romer»>, pag. 216, 

2) Soţul cel-Valt fiind, de qecimi de ani absent, s'a presupus mort. V. Holizeu- 

dorffs, Rechislexikon, verbo «Bigamie». Rein, op. cit., pag. 858. Berner, <Lehrbuch - 

“des deutschen Strafrechts>, ediţ, XVII, pag. 441. Sirey-Gilberi, «Les - codes annotes», 

  

- asupra art, 340 cod. pen. fr, No. 8. 
3) Nimeni nu pâte să nu scie ceea.ce scie tâtă lumea. Quid enim, si omnes în | 

civitale sciunt quod ille solus ignorat? V, Haus, <Droit penal belge», .I, No. 707, text 

i nota 4,- , . . i P . 
i 4) Haus, op. cit., 1, No, 112, In acelaş înţeles, Berner, op.cit, pag. 441, şi 

- Fi Hâlie, «Theorie du code penal», ediţ. IV, tom. IV, No, 1507, pag. 314.
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In adevăr, bigămia trece de mult ca-un delict da drept. comun, ea 
e pedepsită cu o pedepsă penală, nu numai la noi dar în tote statele civilisate, ea se înfăţiseză - deci, nu ca un delict juris civilis, ci ca un 
delict șuris gentium 1)... Ra 

„EX bine, înșiși autorii, cari socotesc că lipsa de- cultură (rusticitas) apără în general de pedâpsă pentru delictele juris cîvilis, recunosc că | acestă causă de justificaţiune nu pote avea loc, când e vorba de delicte juris gentium 2). a LL Si . : 
-- " “Trebue în fine să deosebim nesciința dreptului, de care sa vorbit - mai sus, nesciinţă - care există când „cine-va cunosce legea penală, dar “nu scie dacă fapta ce a săvirșit'0 el intră in definițiunea penală %), de -nesciința a însăși legii penale, care e cârmuită de alte regule. “<Lorsqu'il s'agit, lămuresce Zaus, de aits qui, depuis longtemps, sont r&prim6s par la soci6tg, lignorance de la loi penale ne peut âtre all6guce' par linculp6, ă moins qu'il n'ait agi sans discernement, ou que, par suite d'une. maladie, il ne - soit priv& de Pusage de“ ses iacultes intellectuelles>.4), „. 

_-Va să dică, numai când e vorba. de o. lege nouă penală, care pedepsesce fapte până atunci nepedepsite, aceea ce firesce pâte: să zăpă- cescă lumea, bănuitul pâte să fie primit să dovedâscă că "i-a îost cu neputinţă să cunâscă legea penală 5). (Dreptul, 1898)... -. 

TI T 

Sa „Delictul în contra onârei altuia, o Responsabilitatea succesivă, a, autorului, girantului, edito- „ului, pentru delictele comise: prin presă (art. 294—301 
„codul penal şi art. 24 din Constituţiune). 

Stima .de sine însuşi, în deosebire de onârea exteri6ră, are singură un preţ constant. Densa rămâne neatinsă, cu tâte atacurile ce s'ar îndrepta 
a: 1) Naţiunile primitive și stlbatice, din contră, nu cunosc delictul de bigamie, _. avend obiceiuri polygamice, polyandrice, etc. V. Aforgan, «Die Urgesellschaft» tradu- cerea germană a lui Fichhoff şi Kautsi:y, pag. 395 urm. V. de asemenea, Post, «Die „Grundlagen des Rech!s, Leitgedanken [iir den Aufbau . einer “allgemeinen Rechtswis- senschaft auf. sociologischer Basis», pag. 260 urm. J, J. Rousseau, . Marx Kautshy, e!c., ne pun înainte ca ideal obiceiurile naţiunilor sălbatice, -  . 2) V. Savigny, «System des romischen Rechtes>, Beilage, VIII, No. XX, Berner (op. cit., 'pag. 244, text şi nota Î), nu împărtăşesce părerea lu! Savigny şi socotesca, din contră, că Gmenil fără cultură. nu pot să inv6ce _nesciința dreptului, nici când e vorba de delicte juris civilis. Haus (op. cit, 1, No. 709), în fine, deosibesce delictele juris civilis de delictele Juris gentium numa! când e vorba de_o pedepsă penală de aplicat străinilor. Re E i - n Sa E „__1.:3) Presumţiunea este că inculpatul scie că fapta ce o săvirsesce el intră în - definiţiunea penală. Presumţiuneă acesta însă încetâză atunci când prevenitul se des-: toinicesce a dovedi că ministerul public Pa indus în erore, neurmărind fapte de acelaş - fel numerâse şi de obşte cunoscute, „saii că a fost înșelat de alt-cineva „prin uneltiră viclene, etc. V.: Fiaus, op. cit. I, No, 711. : a i | : 4): Haus, op. cit, 1.No. 707, BE a. e „__5) Haus, op. cit., 1, No. 707. V. de asemenea, Herbs, «FHandbuch des allge- - einen oesterreichischen Strafrechtes», ediț. II, pag.-13, asupra $ 233 cod. pen. austre Codul penal austriac prevede şi regul&ză: anume ($ 3 şi 233) nesciinţa dreptului /saă a... „legi! penale. :
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în contră-i, Ducând o -viaţă 'stintă, lovind în putregaiul moral al timpului, 
eşti expus la 'ocări, dar ocările tocmai constituese gloria ta. Socrates, 
nemulţumind prin o disputaţiune filosofică pe un concetăţean și „acestă 
lovindu-i, a răspuns. interlocutorului, care "l-a întrebat de ce nu denunța 
pe tăptutior : «Dacă m'ar lovi un măgar, 'l-ași denunța eit 6re ?». 

Dacă corparăm cultura înaltă, din care îsvoresce un Socrates şi 
iilosofii de îelul s&ii, cari indreptă lumea spre ideal prin bune exemple, 
jertiire de sine, abnegare, cu sălbăticia omului primitiv, care nu ese din 
coliba sa de cât acoperit cu colori, vrând mai bine să moră de cât să_ 

-nu placă altora, vedem că ordinea dintre 6meni se 'intemeiază mai întâi, 

S 

 linguşindu-li-se vanitatea, apoi prin jertiirea unora pentru binele tutulor 

(metafisică), şi în fine prin o emulaţiune generală de jertle (sciinţa exactă). 

">. Emulațiunea generaiă de jeriie ! Toţi îşi astupă urechile audind 

vorbindu-se de dânsa. Masele doresc, răsturnarea, dar nu: vor să scie de 

rezidireă statului, pe o cale aşa de spin6să. Lumea se întârce întrun 

cerc viţios, trece de la un extrem Ja altul, sbâră de la r&scâlă la reac- 

țiune, de la reacțiune la ră&scâlă. Ne rămâne totuși o mângăere. Sciinţa 

“are un efect moralisator, dânsa ascuţesce simţurile, pune un capăt vieţei 

somnambule, ridică încet dar sigur nivelul moral. Studiul, fie-ţi sufletul 

ori-cât de negru, îți deştâptă dorinţa de a cunâsce tot mai mult, îi 

încordeză puternic îantasia inventivă, dă fiinţei tale o coldre: poetică, te 

familiarisâză cu. magia care însoțesce nouile descoperiri. ” | 

De aci tendinţa doranitâre astă-qi de a se vulgarisa sciinţa, de a se 

dărima superstiţiunile, de a se lumina mulţimea. Utilul - tinde să gonâscă 

cochetăria. Inculcă 6menilor cunoscinţe utile, şi îuria lor de a plăcea va 

_ înceta. Dar ce. este util, ce este vătămător? Este de sigur de mare folos 

(acâsta se recunâsce de toţi) să scii că -clorul e un desiniectant, să-ţi 

dai sâma că trebue să menții staulul într'o temperatură culdă ca să eco- 

nomisesci linul şi iarba, să cunosci că 6reşi-cari fosile aparţin păturei 

de. grunit rosu, desubtul căreia cărbunele de pământ nu se mai găsesce, etc. . 

Indoeli, din contra, se ridică din tote părţile, dacă te încerci să r&spân- 

desci adevăruri tot aşa de evidente, dar ceva “mai abstracte, adevăruri 

cari, deși sprijinite pe fapte precise, nu se văd din. causa imensei com- : 

" plicaţiuni a faptelor. Oscilaţiunea societăţilor de la un extrem la altul 

este o nenorocire, a căreia înlăturare se doresce de toţi. Spune însă 

Gmenilor că răul s'ar putea înlătura numai dacă fie-care ar munci cu 

- perseverenţă- pentru binele obştesc, dacă. fie-care ar uri trindăvia: mai 

mult de -cât mârtea, dacă trântârii sar pedepsi cu pedepsa penală cea 

-- mai grea, dacă fie-care ar sta la pândă ca să denunțe pe cei leneși. și - 

să stăruiască să li se aplice pedâpsa cea mai meritată, dacă fie-care s'ar 

mulţumi cu puţin, lăsând ca produsul muncei tutulor să îolosâscă de o 

potrivă tutulor, şi vei găsi contradicători. înverșunaţi nu numai printre 

marii capitalişti,- printre posesorii de latitundii, dar şi printre micii agri- 

cultori, cari se agaţă spasmodic de bulgărele lor de pământ, nu-l dai 

din mână o dată cu. capul, se identifică cu -proprietatea lor individuală 

şi nu o lasă statului, ori-ce altă garanţie li s'ar oferi în schimb 1), printre 

Da aa II 

1) Relorma propusă de Henry Goorge se resuzmă în formula: «Pământul pentru - 

“plugari». llustrul economist american recundsce totuși că oposiţiunea micilor agricul- .
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micii meseriaşi, cari nici ei nu aii. pricepere pentru modestul bine al 
tuturor lipsit de lux, belşug, orgii, printre îilosofii, cari intrebuinţeză 
cunoscinţele lor ca să narcotiseze mulțimea, să o supună voinţei lor, - 

Nu avem dar, în starea actuală a progresului general al lumei, altă 
alternativă de cât, saii să menţinem tradiţiunea, ori-cât de păcătâsă ar 

„îi ea, îndreptând-o încetul cu încetul spre ideal, sai să deschidem porta 
anarchiei, lucru de care să ne ferâscă Dumnedeii. Omul comun, pe iruntea 
căruia se vede întipărit tipul moștenit al n6mului s&ă, se întrebă inainte 
de a îace cel mai mic pas, care se pâte observa de alţii: qu'en dira-t'on? 
"“Ondrea exteridră "1 interesâză inainte de tâte, dânsa, procurându-i credit, 
-îuncţiuni, bani, popularitate, etc. Acâstă plecare a lui e condamnabilă 
dintr'un punct de vedere superior, dar dânsa trebue. utilisată, fiind absolut 
necesară pentru menţinerea ordinei statului. Furia de a plăcea face pe 
„6meni să reşpecteze părerea altora, să ţină semă de gustul domnitor, să 
supună simţul lor simțului altora, să potrivescă voinţa lor individuală cu 
voinţa societăţii. Istoria ne arată cât de cumplite sunt relele [ce însoțesc 
nerespectarea ondrei. exteridre. In agitaţiunile cari aii premers dictaturei 
lui, Sulla; răpitorii de on6re ca şi cei de avere eraii spaima societății. 
Edictul pretorului fiind prea blajin, Sulla edictă cunoscuta lex Cornelia 
de înjuriis. Este dar nedispensabil pentru menţinerea ordinei statului 
ca să existe o lege penală, isbind calomnia și injuria. 

Ne vom ocupa întâi de injurie, apoi de calomnie și in tine de de- 
nunțarea calomni6să. | a 

Ori-cine are dreptul de a spune adevărul, dar nimeni nu trebue să 
abuseze de dreptul acesta, să "1 întrebuințeze aşa, ca să resulte din forma 
în care, şi din împrejurările sub care susţine adevărul, că vrea mai mult 
să atingă ondrea altuia de cât să iacă omagii adevărului. Imputând altuia 
un nărav determinat, ridicând un colţ al vălului acoperind viaţa sa pri- 
vată, care nu te privesce, nepăzind îaţă cu alţii formele bunei-cuviințe 
ale politeței, nu iaci un us legiuit de dreptul de a spune adevărul, 
d abusezi - de dânsul. Injuria' se pedepsesce cu t6tă dovedirea ade- 
vărului, 

”. Injuria, în deosebire de calomnie, de care vom vorbi mai pe urmă, 
este imputarea ce se aduce altuia, nu pentru vre-o faptă determinată, 
ci pentru 'un nărav saă vițiii arălat anume (art. 299 codul penal). 
Acela care impută altuia că e un tâlhar, o femee întreţinută, un delapi- 
dator de bani, “i impută un n&rav determinat, își exprimă părerea ce 0 
are despre dânsul, dar nu-i impută un îapt precis şi determinat. 

  

toră îl stă în cale. (V.. Probleme sociale, Cap. XX). Dânşii nu se pot împrieteni cu 
ideea ca proprietatea să fie a statului şi posesiunea numa! a agricultorilor. Henry 
George crede, este adevărat, că agricultorii se vor încredința în curând că sistemul stă 
îl avantagiază mal cu semă pe dânșii şi pe lucrători! cu mâna. Dar oposiţiunea far- 
merilor există, şi mărturisirea, ce o face d, Henry George, că, cu t6tă punerea în lucrare a sistemului săă, tirania şi răpirile vor continua (V..0p. cit., Cap. XVIII in 
fine), îl va da hrană. Trebue dar să ridicăm mal întâ! nivelul moral'al maselor, aceea 
ce cere timp. Până atunci nu ne rămâne de cât să ne mulțumim cu paliative. Qcro- 
tirea secretulul votului (ocrotirea poltronilor), a secretului vieţel private (omul virtuos pote să locuiască fără grije într'o casă de cristal, unde-l pote observa continuă orl- 
cine), a ondrei exteridre, adică a vanității, se consideră ca garanţii ale ordinel şi liber- tăţii numa! din causa imperfecţiunil naturii omenesc!. 

E
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Injuria, comisă prin mijlâcele enumărate în art. 294 codul penal 
(prin cuvinte rostite în public, prin strigări, prin vre-un act autentic sai - 
public, prin embleme vindute sai expuse spre vindare, distribuite sai 
afipte în public) veluti si cui în theatro aut în foro injuria [acla sit 
(Gajus, III, 225), se pedepsesce cu amendă de la 200—2000 lei sai cu 

închisâre de cinci-spre-dece dile până la 3 luni (art. 299 codul penal). . 
Injuria, din contră, care nu se comite în public, sai care nu co- 

prinde iraputarea 'vre-unui n&rav determinat (de exempiu, când se dice 

cui-va că e o p6mă rea, o ureche lungă, un Epicuri de grege porcus, 

e o simplă contravenţiune poliţienescă. Este o injurie atrăgând o pedepsă 

poliţienâscă când susţinerea injuri6să s'a făcut numai îaţă cu persona 

insultată, 'lipsind atunci elementul publicităţii. Micele injurii reciproc 

causate şi sulerite se compenseză. | 
Ocara altuia nu e o injurie, dacă nu se comite cu dol (animo 

_înjuriandi). Urmărirea pentru înjurie nu are loc când agentul e smintit, 

când dânsul întrebuințeză o expresiune dărăpănând onrea altuia în 

exerciţiul funcţiunii. sale (declarând de exemplu, ca membru al unui 

juriă chiemat a se pronunţa asupra meritelor tablourilor unei exposi- 

țiuni, că un' tabloii este mediocru, indecent, etc), când densul aruncă o 

invectivă numai în glumă (per jocum), când dânsul are asupra celui 

ocărit un drept de disciplină domestică, dojenindu-l non înjurie ța- 

cienda causa, sed paraecipienăi (art. 301 codul penal). 

Er6rea asupra persânei nu esclude existența dolului. Si înjuria 

mihi fiat ab eo, cui sim ignotus, aut si quis pulei, me Lucium Tilium 

esse, guum sim Cajus Sejus, praevalei guod principale est, înjuriam 

cum miki țacere velle, nam cerlus ego sum, licet île pulel me alium 

_ esse, Qui Sume... (L. 18,8 3, Dig. 47, 10). Dar credem că nu se pote. 

imputa intenţiunea de a insulta cismarului, etc., care, creând că doje- 

nesce pe un ucenic, asupra căruia are un drept de disciplină (art. 301 

codul penal), hulesce din erâre. şi cu un efect mai mult comic pe o altă 

pers6nă pe care o contundă cu ucenicul stii (L. 15 $ 15, Dig., de înjur. 

et Jamosis libellis, 47, 10). . 

Tentativa de injurie nu se pedepsesce. Amenințarea de a bate nu 

e o tentativă de injurie, ci o injurie consumată. Injuria se consumă prin 

rostirea cuvintelor ocăritâre de faţă cu insultatul saă cu alţii prin înmâ- 

narea serierei injuri6se, prin vindarea saii expunerea spre vindare, dis- 

tribuirea sai atigerea în public a imprimatelor, desemnelor, gravurelor, 

emblemelor injuri6se. | 

Calomnia este injuria comisă prin miilâcele enumărate în art. 294 

„codul penal (cuvinte rostite în public, strigări, etc.), -prin care se aduce 

asupra cui-va imputare pentru vre-o faptă determinată. Fapta deter- 

minată, susținută și răspândită de calomniator, este saii o faptă care, 

de ar fi adevărată, ar supune pe prepus la pedepse (o iniracțiune penală), 

sai o faptă nereprobată de legea penală, dar: care, de ar fi adevărată, 

ar supune pe prepus la ura ori disprețul cetăţenilor (art. 294 codul 

enal). - Ă 

pe ) putred adusă asupra cui-va pentru o faptă reprobată de mo- 

rală, dar nereprobată de legea penală, este, după deosebirea casurilor, 

“când o simplă injurie, când o calomnie. Dacă se impută unui simplu
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cetăţean că a comis excese pe stradă, într'o cârciumă, ete, imputarea e “de natură a'i atinge on6rea, dar. nu de al! Supune la -ură ori disprețul cetățenilor. Dacă din contră, se impută unui militar că a comis ast-let de excese, ocara, ce “i 'se iace îl supune la ura ori disprețul cetăţenilor, „ Trebue să privim - ca expunând la 'ura ori disprețul cetățenilor „ numai faptele imorale, şi nu acelea cari, aprobate de morală, sunt biciuite de moda cavalerescă. Este  fârte contrarii bunului ton de'a refuza un duel, de a denunța justiţiei pe acela care te-a insultat, dar aceste fapte nu te supun câtuși de puţin, urei ori dispreţului cetățenilor. Nici imputarea de iapte imposibile nu'ţi pute atrage ura ori dis- | preţul cetăţenilor, de exemplu imputarea că ai causat prin vrăjitorie vătămarea recoltri. vecinului. | a 
Ori-cine e dator să dea pe faţă abaterile, atrăgând .o pedepsă penală sai disciplinară, şi imputătorul trebue' dar să scape de ori-ce pe- dâpsă, dacă dânsul se destoinicesce a dovedi că faptele susţinute şi r&s- pândite de dânsul sunt adevărate. „Nu ajunge pentru acesta! ca dânsul să îi credut numai, fără nici o. culpă din parte-i, că acele fapte sunt ade- „XErate. Numai dovedirea adevărului esclude calomnia (art.. 296 codul penal). Principiul că dovedirea adevărului apără. de pedepsă pe imputător e vechii și în deobsce recunoscut. Paulus dice în acestă privință : eum qui nocentemn infamavit, non esse bonum et cequm ab cam rem con- demnari ; peccata -enim nocentium nola esse et oporlerel expedire (L. 18 pr. Dig. de înjuriis et famosis libellis, 47, 10). | „Dar legea n6stră (art. 296 codul penal) nu consideră ca dovadă legiuită a adevărului de cât aceea ce resultă dintr'o hotărâre de judecată, sait din ori-ce act autentic, saii din ori-ce alt înseris cu scrierea şi sub- “scrierea imputatului. Legea germană .nu esclude dovada cu martori. Ori cum fie, art. 296 al codului nostru penal derâgă la principiul dreptului comun, după.care un fapt pur şi simplu se pote dovedi cu martori. Dar -același art. 296 admite proba după dreptul comun, când imputarea are „de „obiect faptele - unui funcţionar public relative la atribuţiunile. sale. „Dacă faptul susținut şi răspândit este o infracţiune penală, dovada - adevărului este “tăcută, dacă imputatul “a fost definitiv osândit pentru acestă faptă, Dovada. adevărului este exclusă, dacă imputatul, inainte de Susținerea şi r&spendirea faptului, a fost achitaţ. pentru acest fapt (art. 290 codul penal). Tribunalul, prin care se urmăresce calomnia, este el „competent să judece și veritatea faptelor imputate ? .Ne reservăm să examinăm acestă cestiune mai pe urmă. 5 - Dar, cu t6tă dovedirea adevărului, imputătorul va trebui să sulere pedâpsa prevădută de art. 299 sai art. 800 codul penal, dacă resultă din. iorma; în care şi împrejurările,. sub - care, sa făcut susținerea că există o - injurie.. Susținerea făcută. cu dol (animo înjuriandi), că un altul a fost osendit: pentru o crimă, de și: adevărată, nu scutesce -pe imputător de pedepsa pentru injurie.” Scopul ptdepsei penale este îndrep- tarea I4ptuitorului.. Acela care a sulerit o pedâpsă penală, are şi el un drept la on6rea sa exteriră. Injuria va atrage în casul de mai sus făp- tuitorului obicinuit numai o pedâpsă poliţienescă, imputarea făcută pur- tând asupra unui fapt determinat şi nu asupra unui n&rav determinat (art. 300 codul penal). Legea penală germană ($ 192) inflige, din 'contră,
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în asemenea caz, imputătorului, şi cu drept cuvânt, pedâpsa edictată 

pentru delictul de injurie. Art. 443 al codului penal belgian coprinde o 

disposiţiuna anal6gă : «Acela care, dispune acest articol, în casurile de 

mai jos, a imputat cu rea credinţă altuia un fapt determinat, de natură 

_a atinge" ondrea sa saii a'l expune la disprețul public, și în privinţa căruia. 

nu se aduc probe legale, este culpabil de calomnie, când legea admite 

dovada faptului: imputat, și de difamațiune când legea nu admite 

acâstă dovadă». Aceiași regulă de drept o .regăsim în legea 5 codice, 

de injuriis, 9, 35: „si non convicii consilio (cu intenţiunea de a in- . 

“sulta) te aliquid înjuriosum dizisse probare poles, fides veri a calumnia . 

le defendil“. MR A 

Injuria sau ealomnia comisă prin presă se pedepsesce cu aceleaşi 

pedepse ca înjuriă sai calomnia ordinară. In materie de presă însă nu 

se aplică principiele generale cârmuind imputabilitatea penală. Autorul 

nefiind cunoscut (articol anonim), pedâpsa. se aplică girantului şi, în lipsa 

acestuia, editorului, fără să fie trebuinţă să se dovedâscă o complicitate 

- din parte-le (art. 24 al Constituţiunii), Acesta este o derogare la regula 

dreptului penal, că agentul nu răspunde de cât de actele ce-i sunt per- 

sonale. Necesitatea acestei excepţiuni resultă din consideraţiunea urmă- 

tre. Braţul justiţiei “penale ar fi paralisat, dacă sar aplica girantului şi... 

editorului principiele comune; - Denşii -ar relusa să numâscă pe autorul 

articolului anonim, ar susţine că n'aii citit. articolul inaintea publicării | 

lui şi acuzatorul, nu ar avea absolut nici.un mijloc să dovedescă că ei 

ai cooperat cu sciință'la publicarea art:colului încriminat. Girantul sati 

editorul trebue să numâscă pe autor, ca să scape de răspundere. Dacă 

nu, răspunderea penală "i privesce pe dânșii, fără să fie trebuinţă să se 

dovedescă complicitatea lor. Auctor. praesumilur qui aucloren non 

- probat. Disposiţiuni analoge se regăsesc în legea engleză (Lord Campbelis 

Act 3 şi 9 Vict. e. 75). Presumţiunea de mai -sus, nu se aplică tipo- 

“gratului şi distribuitorului .(eolportorului), şi acesta pentru cuvântul simplu 

"că cooperaţiunea lor este.o cooperaţiune curat mecanică. * - 

“Dar” dacă autorul e cunoscut, se pote saă nu introduce o urmă- 

rire penulă în contra girantului, editorului, tipogralului, distribuitorului, 

ca complici ? Dacă, da, sar supune autorul la censura tipograiului care 

preocupat de responsabilitatea sa personală, ar relusa şi publicarea arti- 

colelor celor mai in6iensive, censură care ar îi mai “vătămătâre de cât 
o 

vechia censură a guvernului. Art. 18 alin. II,-al “Constituţiunii . belgiane 

derâgă dar la principiile comune asupra complicităţii şi hotărăsce : 

"... «Dacă autorul.e cunoscut şi domiciliat în Belgia, editorul, tipogratul sai 

__ distribiitorul nu pot să fie urmăriţi». Acestă disposiţiune nu o vedem 

"-.. reprodusă în Constituţiunea nostră, aceea ce e o laeună regretabilă. Este 

însă adevărat că, afară de legea n6stră, sunt şi alte legiuiri, precum de 

exemplu legea iranceză asupra presei din 17 Mai 1819, «care declară. 

- art, 50 codul. penal: (60 îrancez) aplicabil şi tipograiului care a cooperat 

cu sciință_la publicarea articolului. “Adăogăm că şi în Belgia, tipogralul 

care. ar plăti pe un pamiletar ca să insulte pe un cetăţean arinvoca în 

“ zadar 'imunitatea. constituţională a presei. 

Rămâne acum 'să' discutăm denunţarea calomni6să. (art. 298 codul 

penal
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Denunţarea calomni6să, în deosebire de calomnie, care presupune 
publicitatea (art. 294 codul penal), se face în taină - inaintea unei auto- 
rități publice sait înaintea unui oiicer de poliţie judecătorescă, Na 

Denunţarea calomni6să este aceea care se face înscris (anonim sai 
iscălită) şi spontanei. (r&spunsul la un interogatoriii esclude spontanei- 
tatea) înaintea unei autorităţi publice competente direct saii indirect 
(adresându-se de exemplu șelului statului, care o trimite locului compe- 
tent), şi prin -care se acusă o pers6nă cu rea credință (adică cu sciința 
că denunţarea este mincin6să), că a comis o faptă supusă unei pedepse 
penale saii desciplinare. | - 

Dacă denunţătorul a credut de bună credinţă că faptele denunțate - 
sunt adevărate, nu există calomnie. Denunţarea nedolsă nu e repre- 
hensibilă. Legea obligă pe persânele, cari aii prin ele insele cunoscință 
despre v îaptă penală, să o denunțe (art. 29 proc. penală). Denunţătorii - 
sunt, chiar în cas de achitare a pers6nei denunţate, pasibili de daune- 
interese numai: în cas de calomnie (art. 381 proc. penală). 

. Posibilitatea unei vătămări e o condiţiune esenţială a încriminării 
” denunţării. Efectul ei. posibil trebue să lie de a provoca în contra denun- 

țatului o urmărire penală, saii dacă sa denunţat un luncţionar public 
că a comis o: abatere disciplinară, de a -provoca în contra 'acestuia 

„pedepsa suspensiunii saii a destituirii. Delictul însă este -consumat 'priri 
simplul îapt al denunţării, fără 'deosebire dacă autoritatea competentă a 
început saii- nu urmărirea, Ma 

Pe ce cale se constată îalșitatea actelor denunțate ? Art. 296 alin. 
„ultim codul -penal hotărăsce în acestă privinţă : «Când pentru îaptele 
imputate unui funcţionar public sai unui particular se vor îi început 
urmăriri de către ministerul public, sai când există un denunțător, 
urmărirea calomniei se va suspenda; dacă va cere imputătorul, până la 
resolvarea procesului relativ la faptele imputate». De aci resultă că veri- 
„tatea sai ialșitatea. iaptelor imputate sai denunţate constitue o cestiune 
-prejudicială, care trebue prealabil resolvată (adăogirea «dacă va cere 
imputătorul» denotă lipsa de sistem a legiuitorului). Urmărirea denun- 
ţărei calomni6se, întocmai ca urmărirea calomniei de care se ocupă art. 
296 citat, se suspendă până lă resolvarea procesului penal sai disci- 
plinar relativ la iaptele denunţate. Presupunem aci, bine-ințeles, că jude- 
carea faptelor denunţate aparţine după regulele comune, unui alt ribunal 
de cât acelui care are să statueze asupra prevenţiunii de denunţare 
calomni6să. o ae 

M8 abţin să intru mai de aprâpe în tâte amănuntele materiei. 
Coprinsul legii -positive are o mare însemnătate, dar esenţial este ideea: 
filosofică superidră din care decurge dânsa. Nu trebue să judecăm lucru- rile întrun chip empiric şi” grosolan. - | a 

„Constrîngerile exterire tâte vor cădea de-a rândul în proporţiune 
cu ridicarea nivelului moral. Sciinţa va isbuti mai bine de cât religiunea şi metafisica să desvolte ce este divin și măreț în natura omului. 
„Să nu cr6gă matematicianul, chimistul, etc.,. că sciinţa lor pâte să inriurescă asupra vieţei într'ân chip mai avantagios de cât aceea a juris- 
tului, a filosofului = BI | - |
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Lucrul de căpetenie este caracterul cetăţânului. şi misiunea de a 

“pune continui înainte necesitatea, emulaţiuniă generale de jertfe aparţine - 

înainte de t6te juristului, care e preotul modern. (Dreptul, 1898). 

Insulta, superiorului.— Procesul soldatului concediat 

Iacob Țăranu.— Hotărârea, Inaltei Curţi.— Motivele acestei 

hotărâri. — Necesitătea unei schimbări a art. 53 codul 

justiţiei militare. aa 

Intrăm în materie fără multă vorbă şi tărăgăială. Intr'o conferinţă 

ținută la Clubul muncitorilor, d. Iacob 'Ţăranu, soldat congediat, a stăruit. 

a dice că bătaia cea mai cumplită a soldaţilor bântue armata n6stră. și 

ca să învedereze lucrul, a pârit anume pe' căpitanul B. că este o bestie 

“care bate pe soldaţă de le curge sângele pe nas. 

Dat în judecată „pentru acâstă pornire îndrăsnâță în contra unui 

oliţer, consiliul de r&sboi al corpului al douilea de armată a calificat. 

acâstă faptă a acusatului de insulta superioruluă săvirşită'cu ocasiunea 

serviciului militar, şi Pa condamnat pe temeiul art. 53 şi 217 codul jus- 

- tiției militare, la un an închis6re corecțională. 

__ Nemulțumit pe acâstă hotărâre, condamnatul a făcut recurs la con- 

siliul de revisiune. In loc însă să arate aici că fapta pentru care a îost. 

condamnat, constitue : delictul de clevetire *) care aparţine competinţei - 

tribunalelor ordinare, dinsul s'a mărginit a dice că un domn lonescu 

e autorul articolului din «Lumea Nouă» 2) şi că deci numai acesta pote 

ți răspuhdător de insulta de care e vorba (art. 24 const.). 

Întâmpinarea acesta de necompstinţă însă, fiind vorba în cazul 

nostru de o cuvântare ocăritâre, care pe urmă abia s'a publicat prin 

"presă, consiliul de revisiune a respins'o tambour ballant, pe motiv că 

acusatul nu s'a dat în judecată pentru articolul publicat în Lumea Nouă, 

ci pentru că, într'o conterinţă ţinută la Clubul muncitorilor, a săvirşit, 

insulta superiorului. cc a E | 

D. lacob 'Țăranu, vădând că: numai este ast-iel nici o scăpare 

„pentru d-sa dinaintea justiţiei militare, 'şi-a luat inima în dinţi şi a făcut 

în cele:din urmă recurs la Curtea de casaţie. A cercat însă ast-iel, așa 

se credea la început, marea cu degetul. In adevăr, un soldat congediat, 

condamnat de tribunalele militare pentru insulta superiorului, nu are 

deschisă calea recursului, faţă cu articolul 74 şi 53 codul justiţiei mili- 

“tare, cari, sunt îdrte categorice în acestă privinţă. . 

Art. 74: | | 

«Nici întrun cas nu pot avea recurs în casaţiune contra hotărâ- “ 

rilor consiliilor de resbel şi consiliilor de revisiune: 

PO i 

1) Consiliul de răsboiii ar fi respins, probabil, şi excepțiunea de necompetință 

propusă. în acest înţeles, pe motiv că, fapta imputată acusatului constituind în acelaș. 

timp o injurie şi o clevetire, se reţine acusaţiunea numai pentru injurie (expresiunea 

ocăritâre «bestie>). Norocul acusatuluj, prin urmare, că s'a apărat ră&ă. A quelque chose 

malheur est bon! - a , 

2) Conferinţa ţinută la Clubul muncitorilor s'a publicat în Lunea, Nouă. 

E
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«]. Militarii asimilați cu militarii şi toţi cei-l'alţi individi arătaţi la 
articolele 51, 52 şi 53 precedente». _. .. . aa 

“Art..53 codul justiţiei militare din 1894: .-_ o 
„_ “Sunt'asenienea justiţiăbili de consiliile de r&sboi, în circumscrip- 
țiunile teritoriale, în timp de pace: e E 

„_«3. Ofițerii de rezervă şi gradele. inferidre din concedii nelimilat .. 
şi reservă când nu.sunt sub arme, însă numai pentru crimele şi delic- 
tele prevădule. la art. 211. 214 şi 217 codul justiție militare, - comise 
din causa sai 'cu ocasiunea. serviciului militar». : [a 

Ei bipe, d, lacob Țăranu, soldat congediat, a fost condamnat, tocmai. 
-“ pentru insulta superiorului, săvirşită cu ocasiunea serviciului militar, cas pre- 

vădut şi pedepsit de art. 217 codul justiţiei militare, care se rostesce ast-fel : | 
«Ori-ce militar care în timp de servicii :) sai cu ocasiunea?) ser- 

"viciului, insultă saii ofensă pe “superiorul săi prin cuvinte, gesturi, ame- 
„ ninţări și ori-ce iel. de scrieri, se pedepsesce cu destituirea saii închisârea 
dacă .acest militar-este . ofițer. și de la 3 la 5 ani închisâre dacă este 
sub-ofiţer, caporal, brigădier sai soldat). - . : 

„Intră, prin urmare, așa s'ar părea, casul nostru în prevederile art. 
74 codul justiţiei militare, care dice că nici întrun €as nu pot avea recurs 
în casaţiune militarii prevăduţi la art. 53, căci art. 53 supune justiţiei: 
militare pe soldaţii congediaţi pentru delictul” pravădut la 217, si q. lacob.. 
Ţăranu, soldat congediat, a îost "condamnat tocmai pentru delictul pre- 
vădut la art. 217. - i RR a ' | 

Ori-cum, şi aici este tocmai nodul 'cestiunei, n6stre, fapta imputată 
d-lui Iacob 'Țaranu, soldat congediat,. constitue, dacă ne uităm mai de - 
aprâpe, nu delictul militar de insultă a Superiorului, ci delictul de drept 

„ comun de clevelire 4), căci «a bate pe soldaţi de le curge sângele, pe nas» 
e o îaptă care, adevărată fiind, ar supune pe fiptuitor.la “pedepse penale 
saii măcar la disprețul și ura cetăţenilor (art. 2)4 „Codul penal 5). 

  

1) Delictul se săvirşesce în timp. de. serviciă, atunci când <le supârieur et -. 
Vinferieur sont tous deuz du service». V..Pradier Fodsre, Commentaire sur le. Code 
de justice militaire, 1816, pag. 52. ,. tă îi 

N 2) Art, 53 codul'justiţiei militare dice: «din causa saă cu ocasiunea serviciulul», 
aceea ce e fără îndoială un pleonasm: Bonnet blanc, blanc bonnet. Causa sai oca- 
siunea e lot una. Pradicr Fodere (opul citat, pag. 519) lămuresce în adevăr lucrui 
ast-fe] : <En effet, pour rEpondre ă. une qnestion ainsi.poste: Les voies de fait dont | - 
le numme “X est accust, ont-elles 6t€ commises ă Zoccasion du service? Les juges.: 
„n'ont pas ă tenir compte de la position des deux parties dans-le service ou hots du 

: service; ils m'ont qu”ă dăcider en leur" conscience si les voies de fait.ont eu, qu non,- 
le service pour case». . . a | e Sa 

3) Injuria adresată funcţionarilor publici în timpul sai cu ocasiunea serviciului 
. se numesce ultragii (V. art. 224 irancez, corespundător cu art. 217 codul justiţiei mili- 

tare român). Există ultragiii, când injuria e rostită în lipsa funcţionarului? . Cestiunea - e controversată (v. F, Hclie, asupra art. 922 codul penal, t. III, No. 842), Jurisprudența hotărasce unanim că <Pexistence du. câlit d'outrage n'est pas subordonnte â: la pr&- „ sence du fonctionnaire> (V, <Code de la presse», par Favre et Ztvy, 1885, pag. 147). Or-cum, ultragiul constitue un. delict deosebit de clevetire, iar clevetirea se pâte con- sidera ca un ultragiă numa! când e rostită în faţa funcţionarului în exercițiul func- țiunilor sale (F. Helie, III, No. 845), : o: -. ÎN N . 
4) Vedi însă <Dlilităr-Strafgesetzbuch fiir das Deutsche Reich», $ 113 şi 91, din 'carl reese că şi clevetirea (verleumderische Beleidigung) e un delict militar. - : „___„ 5) Bătalia, care a fost recunoscută de legile vechiului regim ca pedâpsă legală, principală, accesorie saă disciplinară, e astă-dI înlăturată în tâte Statele civilisate (vedi 

=
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__- Tă bine, după art. 53 cit. codul justiţiei militare, un soldat congediat 
e justițiabil de consiliul de r&sboii numai pentru crimele. și delictele 
prevădute la articolele'211, 214, 216 şi 217. Clevelirea însă nu e de loc 
prevădută în vre-unul din aceste articole. E vădit lucru prin urmare, că 
pentru clevetire, soldatul congediat atârnă de tribunalele ordinare !). 

Iată dar că art. 74 codul justiţiei militare, glăsuitor că nici într'un 
cas nu.pot avea recurs.în casaţie militarii, etc. arătaţi la articolele 5], 

52 şi 53, n'are 'ce căuta în casul nostru, soldatul congediat Țăranu nefiind. 
la reviste saii exerciţii militare (art. 51 şi 52) în momentul săvirșirei. . 
delictului, şi fapta imputată lui (clevetirea) nefiind prevădută de art. 211, - 
214, 216 şi 217. 

Este prin urmare loc de a se aplica în casul de aţă, nu.art, 74 

 cit., care .respinge cu desăvirşire recursul la Curtea de casaţie, pornind 

de la ideea că judecătorii militari sunt judecătorii naturali ai militarilor, 

-ci art.-75 care derâgă la acâstă regulă şi hotărăsce limpede şi lămurit: 

“<Acusaţii saii condamnaţi cari nu sunt coprinși în articolul pre-" 

cedent pot ataca: hotărârile -consiliilor: de r&sboiii și consiliilor de revi- ' 

' siune înaintea Curţei de casaţiune, dar numai pentru causă de necom- 

pelență». * . 
"D. Iacob 'Ţăranu a și atacat prin urmare cu recurs în casaţie hotă- 

_rârea de mai sus a consiliului de.revisie, pentru causă de necompetenţă, 

dieând că lapta, pentru care a îost condamnat, fiind un delict de drept 

“ comun şi nu, un delict militar, justiţia militară nu avea căderea de a.0 

judeca. ae _ . : i 

Calificarea faptelor încriminate coprinde de sigur, pe lângă cestiunea . 

de drept, şi o apreciare de fapte, și sciut este că Curtea de casaţie nu 

“e volnică să alunece pe tărâmul faptelor, dar Inalta Curte pote totuși, 

t6tă lumea o. recun6sce, să califice “faptele alt-fel: de- cât instanţele infe- 

- ziâre, sub conâiţiunea, bine. înţeles, de a lia faptele aşa cum sunt con- 

statale prin hotărârea supusă recursului 2). | 

“Ce vedem însă ? Consiliul de răsboiii vorbesce în casul nostru numai 

în abstract de insulta superiorului, îără să lămurâscă fapta 3), pe'care 

_o califică: ast-fel, însă reese din ordonanța militară de dare în judecată 

că s'a imputat soldatului congediat Iacob Țăranu' anume lupta că a 

păriîi pe superiorul săi că e o bestie care bate pe soldați, de le curge . 

sângele pe nas. . o a E 

  

art. -229 codul justiţiei militare franceze ; cf. art, 222 român), afară de Englitera, care 

“- o admite încă în marină şi pentru delictele mici (Whipping), Problemul s'a cercetat 

fărte pe. larg la. congresul internațional ținut la Londra în 1872, dar cea mai mare 

parte: a experţilor englezi aă cuvântat pentru menţinerea acestei pedepse. Un lucrător : 

„cu mâna, diceai ei, e mai bucuros să fie bătut de cât să stea săptămâni întregi, la 

închisâre.: Raţionând ast-tel, călcăm însă principiul egalității tutulor dinaintea legel. 

1) Vei art. 6 codul penal ordinar. . A a 

„i 2) Faustin. Hclie, Traite d'instruclion criminelle, I-a ediţiune, t. IX, pag. 

480 urm. - ÎN i , 

“ 3) Causa este că, unde, după art. 126 codul justiţie! militare, întrebarea trebuia 

să fie pusă ast-fel: <Acusatul este culpabil de fapta cei se impută ? In casul de faţă, 

din contră, întrebarea s'a pus în abstract ast-fel: <Acusatul este „culpabil de insulta 

superioruluă ? - : | - S .
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Ei bine, îapta acâsta calcă în acelaș timp art. 217 Codul justiţiei 
militare şi art. 294 codul penal comun), constitue adică și insulta supe- 
riorului (expresiunea ocăritâre <bestie>) 2), care e de resortul tribuna- 
lelor militare, şi delictul de calomnie 3) (imputarea făcută căpitanului B. 
că «bate pe soldaţi»), care atârnă de tribunalele ordinare. | 

Din două, una prin urmare. Delictul militar și cel de drept comun 
se urmăresc în acelaș timp, simultan ? In asemenea cas, tribunalul or- 
dinar e singur competent să judece amendout delictele +), aplicând pe- 
depsa cea mai grea. Delictul de drept comun rămâne, din contră, pentru 
un cuvânt sai altul, -neurmărit? Zribunalul militar are atunci fără 

“îndoială căderea să judece casul, mărginind, bine-înțeles, 'acusaţiunea la 
delictul militar. Sa 

Cum s'aii petrecut. așa dar lucrurile în casul de faţă ? Consiliul de 
- r&sboiii n'a mărginit de loc acusaţiunea de mai sus pornită contra sol- 
datului congediat Iacob 'Ţăranu, la „delictul militar, insulta -superiorului 

„ (expresiune ocăritâre <bestie>) 5), ci a caracterisat de insulta superiorului 

  

1) Una şi aceiași faptă constitue ma! multe infracțiuni. Aceea ce se numesce în limba technică şi a sciinţei dreptului, un concurs ideal saă intelectual de delicte, 2) Injuria e saă o contravenţiune polițienescă (art. 300 codul penal) saă un | delict (art. 299 codul penal). Injuria însă, ca delict, se deosebesce de delictul de cle- „ velire (art. 294 codul penal), prin aceea că clevetitorul impută victime! vre-o faptă lămurită, iar înjurătorul ur nărâv sai viciii arătat anume (beţie, cartofărie, etc.). lată acum și deosebirea între art, 299 şi 300 codul penal :: Dacă te numesc de exemplu un pederast, mă fac culpabil de delictul de injurie (art, 299), iar dacă te numesc un câine, o bestie, mă fac culpabil de injuria prevădută la art. 300 codul penal. Orl-cum, orl-ce clevetire coprinde în sine o injurie, In adevăr, însăşi imputarea une! fapte deter- minate încelâză de a fi o clevetire şi devine o simplă injurie când imputarea a fost făcută de bună credință, Gar totuşi într'un chip ofensător pentru pers6na vălămată, (V. Joku, în «Holzendorfis Rechslexikon> Y* DBeleidigung. | - 3) Jurisprudenţa franceză şi autoril (vei însă mat sus deosebita socotință a lui F. Helie, admit că existenţa ultragiului (art. 17 codul justiţiei militare şi art. 181 codul penal comun) nu atârnă de la împrejurarea 'că funcţionarul sai superiorul erai de faţă. Clevetirea, din contră, nu se pâte considera ca un. ultragiă de cât cânde săvârşită de faţă cu superiorul, Militărstrafgesetzbuch fiir das Deutsche Reich ($ 9). pedepsesce totuşi fără nicl o deosebire, milităresce, şi insulta şi clevetirea superiorului, 4) Una şi aceiaşi faptă nu se pâte judeca, firesce, de cât 'de o singură juri- dicţiune. De care anume ? După regulele generale de competență, nici tribunalul ordinar nu pâte judeca insulta superiorului, care.e un delict militar (v. Haus, Droit penal delge, t. IL, No. 901, în fine), nicl tribunalul militar, delictul de clevetire, care, după chiar art. 53 legea justiţiei militare, cade în competinţa tribunalelor ordinare, Urmâză aşa dar, că iuridicțiunea care va avea să judece - amendouă delictele, va trebui să'şt prordge juridicţiunea. EI bine, se pote proroga numa! juridicțiunea judecătorului ordinar - care e generală, şi nu aceea a judecătorului militar, care e excepţională. (V. Faustin Helie, Iustruction criminelle, VI, p. 690: urm. şi. Pradier-Fodere, opul citat, pag. 123), Art, 73, No. 1 şi6, der6gă, este adevărat, la acestă regulă, pentru casul de com- plicitate. Casul de concurs ideal de delicte, din contră, nu e prevădut şi regulat de codul justiţiei militare. Reintrăm prin urmare aici în principiile generale de drept. O excepțiune nu p6te să existe fără o anume lege. - o „5) Consiliul de r&sboiă, s'ar putea întâmpina, a mărginit implicit acusaţiunea la delictul militar, prin aceea chiar că a calificat fapta de insulta superiorului, aceea ce ar reeşi şi de acolo că acusatul n'a criticat acestă calificare dinaintea juridicțiunit militare. Numar pers6nele civile, s'ar putea adăoga, ar pulea face recurs în casaţiune peniru causă de riecompetenţă. <Toujours vous avez commencă par verifier si le deman- deur en cassation tait militaire ou assimil€ ă un militaire, a dis Paul Fabre, procuror general pe lângă Curtea de casaţiune franceză, toujours, sa qualit6 reconnue, vous l'avez
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fapta impulată acuzatului, adică fapta că a pârit ps căpitanul Bcă 8 o 
bestie care bate pe soldați. i a 

Nici vorbă, calificarea acesta e din temelie greșită. In adevăr, există 
o calomnie, care e un delict de drept comun, şi nu.o simplă injurie sai 
expresiune ocăritâre (art. 217 codul justiţiei militare şi art. 800 codul 
penal), când. se prepun asupra cui-va fapte cari, de ar îi adevărate, ar 
supune pe prepus la pedepse criminale, ori corecţionale, sati măcar la 
dispreţuirea și la ura cetățenilor (art. 294 codul penal).! a : 

Inalta Curte a casat prin urmare 'cu drept cuvânt, fără trimitere 1) 
hotărârea consiliului de revisiune supusă recursului, şi pe calea conse- 
cuenței, și hotărârea consiliului de r&sboi, pe motiv că fapta imputată 

“ recurentului înfățișând caracterele clevetirei și nu a insultei superiorului, _ 
tribunalele militare s'aii amestecat fără competenţă în acâstă daraveră. 

Răspunde, întrebăm acum, idealului unei legi bune art..53 codul 
justiţiei militare din 27 Martie. 1894, care face justiţiabili de consiliile de 
răsboi pe ofiţerii de reservă și gradele inieridre din congediii neliminat 
şi reservă, când nu sunt sub arme, însă numai pentru crimele. şi delic- 

„tele prevădute .la art. 212, 214, 216 şi 217 codul justiţiei militare, 
". comise din causa sai cu ocasiunea serviciului militar? . 

Nu e, observăm întâi și întâi, o născocire a legiuitorului : nostru 
art. 53 cit., căci art. 57 irancez înţelege lucrul tot ast-fel, adică supune 
justiţiei militare pe soldaţii congediaţi pentru crimele şi delictele prevă- 
dute la cartea IV titlal 11 (cf. art. nostru 53 din 1881), prin urmare și 
pentru insulta superiorului (art.-224 ir. conf. art. 217 r.), care e așezată 
tocmai: în cartea şi titlul de mai sus, 

- Pradier-Fodere tălmăcesce, în adevăr, art. 57 irancez, corespunqător - 

"cu art. nostru 53 cit, astfel: - - | Sa , 
<Quant aux Jeunes'soldats laisses dans leurs foyers, cest-ă-dire - 

declar€ non recevable ă se pourvoir>- (Pradier-Fodere, opul citat, pag. 141). Nete- - 

__ meinică e însă, aşa. credem,.acestă îndoită întâmpinare. O- hotărâre, în adevăr, nu: 

trebue să fie.o ghicitore.: Consiliul da răsboiă trebuia prin urmare să hotărască ritos, 

că mărginesce acusațiunea la delictul militar, Art. 75 -legea justiţiei militare, de altă —. 

parte, hotărăsce categorie că toți acusaţii cari nu sunt coprinşi în art 14 legea justiţiei 

militare, pot-face recurs în casaţiune pentru. causă de necompetenţă, și, nu reese de 

- nicăeri că, art, 75 citat, rostindu-se ast-fel, a înțeles că numai individii, ce nu sunt 

„militari, nici asimilați cu militarii, pot face recurs în casaţiune pentru causă de necom- 

-petenţă (v: însă. art, 36, lit, c, No. 1, lepea organisări! ' Curtei - de casaţiune din 2l 

lanuarie 1861). Soldaţii congediaţi sunt, fără îndoială, justiţiabili de tribunalele, ordi-. 

“mare, pentru delictele de drept comun ce'le-ar săvirşi el; cum dar “să-l -oprim să 

: pârte cestiunea Ge necompetenţă dinaintea casaţiunil civile? Militarismul extrem, care 

e.pote bun pentru o ţară mare şi cuceritâre, n'are ce căuta într'o „ţară democratică, 

- care pote să ajungă la mărire, glorie, strălucire numai prin virtuțile cetăţenilor el, prin 

comerciul şi industria ef, prin propăşirea morală şi intelectuală a claselor el rauncitore! 

i 1) Bine-înţeles, fără trimitere la o altă jurisdicţiune militară, de dre ce s'aii declarat - 

tote necompetente, Iar cât pentru trimiterea la jurisdicţiunea ordinară, sciut este că e lăsat 

la facultatea ministeriului public să urmărescă saă nu un delict de drept comun. Ba, 

unil 8ocotese că delictul. de clevetire nu se pote 'urmări de cât după cererea. părței 

vătămate Orl-cum, urmărirea e supusă la plângerea părțel vătămate, numa! în casu- 

rile excepţionale, anume prevădute de lege. (7, Helie, t. III, pag, 33—34). Intre aceste 

casurl figureză, este adevărat, în legea franceză din 1819. (v. şi legea franceză din 

1881 şi 1882, art, 47) şi difamaţiunea calomniosă. La nol însă, art. 22 legea judecă- 

toriei de pace din: 1894 supune la plângerea, părței vătămate numa! Înjuria prevădulă | 

da art. 299. a a . : : E | 
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„places dans la reserve, el quant auw militaires envoyes en conge 
îllimile, ils ne sont. justiciables des conseils de guerre que lorsqui'ils sont 
rcunis_pour les revues et exercices prevus par la loi sur Vorganisa- 

„tion de barmee 1). En dehors de ces 6poques, les crimes et dâlits du 
droit commiun par eux commis appartiennent ă la juridiction des îzi- 
bunaux ordinaires. Mais, dans loules les situatioias, ils relăvent des 
conseils de guerre ă raison des :crimes el delils contre le devoir de la 

îscîpline militaire (art; 57) 2). a 
E bine, insulta superiorului . săvirşită în timpul saii cu ocasiunea 

-.. serviciului, .numără,: sub codul nostru (art. 217), ca şi sub cel francez 
„. (art. 224), printre delictele în contra datcriei disciplinei militare și deci, 

după art. nostru 53, soldaţii cu congediii timporar saii nemărginit atârnă 
de consiliile de r&sboi pentru insulta superiorului săvirşită cu ocasiunea 
serviciului. -. E a a e | a 
-:- Și cuvântul? <On comprend, dicea:Langlais în raportul săi, cette 
juridiction du tribunal ce droit commun, pour ies delits ordinaires; mais 
le“ militaire en cong€ :ou en permission n'a pas cesse d'âtre soldat; tou- 
jours inscrit sur les “contrâles du 'corps, il'reste ă la disposition du 

„.mMinistre de la guerre qui peut Pobliger ă rejoindre le drapeau... La disci- 
-„ pline serait done compromise le jour ou le soldat qui Penireindrait 

" n'aurait plus ă r6pondre devant son juge naturel (le conseil de guerre)»5). 
Disciplina ostășescă așa” dar, iată cuventul, s'ar zădărnici, dacă sol- 

datul, care ar încălca'o (şi cel cu congedii -nemărginit sai in rezervă 
rămâne încă soldat), n'ar avea să'r&spundă de fără-de-legea sa dinaintea 
judecătorului inilitar, care e. judecătorul sati natural; ci dinaintea judecă- 
torului ordinar, care nu e însufleţit: de spiritul-de;:corp şi de disciplină 

-. neinduplecată, care trebue. să împărăţescă în arinată. i 
Disciplina cea-mai rigurâsă, o recunscem,-e “pentru. armată un 

element de viaţă, o cerință. neapărată, o cestiune de. existență, Căci, 
dice Shahespeare în una din dramele: sale, ce -priesce buruenei ca aerul 
lin, ce îace hoţii îndrăsnsți ca slăbiciunea ? Ar 'sbura de sigur în bucăţi 
însuși statul cel.mai ideal, d acă “i-ar. lipsi - temeiul “bunei orândueli, a 
iriului moral, al disciplinei spontanee sai silite! . .-.- -. A 

__” Ori-cum, ne trebue desigur o lege aședend bine. hotarul între cazarmă 
ŞI cetăţenie, căci, supuşi cum. suntem cu toţii serviciului militar, caută 

_Să știm. cu siguranţă, când începe şi când se siirșesce viaţa nâstrăcetă- 
țenescă neatârnată de. sabia lui Damoeles, şi când se îndeplinesce meta- 
moriosa -n6stră militară, care din cetăţeni liberi ne preface de odată în 
un nervis alienis inobile lignum!. .: a i - „Ei bine, ant, 53 cit, ne lasă-cu desăvirșire nedomiriţi asupra acestei 
cestiuni. Sunt justiţiabili de consiliile de r&sboiă, hotărăsce - acest art., 
soldaţii congediaţi sati în reservă, când nu sunt sub arme, pentru crimele 

  

1) Art. nostru.52, No. 5, legea din 1894 (ef, art. '53,. No. 4, lepea din 1881), corespundător cu art, 56 No. 4 francez, hotărăsce: «Sunt justiţiabil! de consiliile de r&sbol, ete., recruți! lăsați pe la casele lor şi militarii trecuţi în concediă nelimintat şi reservă, când vor fi chemați pentru concentrâiri și exerciții». e „_2) M. P. Pradier-Fodere şi :A1. Amedce Ze Faure, Coimmentaire sur le Code de justice ailitaire, pag. 81, No. 4 şi pag. 82, . - - 3) Pradier-Fodcre, opul citat, pag. 84.
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şi delictele prevădute la art. 211, 214, 216 şi 217, comise din causa sait 
cu ocasiunea serviciului. Ce pâte să fie mai vag, mai în doi peri, mai 
nelămurit ? Totul este lăsat la bunul plac al judecătorului militar ! 

Nu se l6gă .îără îndoială nici de 'aprâpe, nici de departe, cu servi- 
ciul militar, insulta întâmplată în focul discuţiunii într'o întrunire politică. 
“Ce lolos ! Judecătorul săbiei, legea fiind elastică, o pâte întăţișa totuși ca 
fiind săvirşită cu ocasiunea . serviciului militar. Ce are a îiace însă ? 
“Suntem. de sigur cetățen: şi nu militari, când ne adunăm ea să ne arătăm 
păsurile n6stre, ca să vestim abaterile, cari ne biciuesc, ca.să iormulăm 
"revendicările n6stre- sociale! - * 

E vădit lucru prin urmare că art, 53 cit. lasă mult de doriti). Ba 
“mai există încă” şi multe-alte articole în Codul justiţiei militare cari de- 

-. ştâptă critica.: Cars ar trebui să îie deci planul revisuirii: de lăcut ? . De 
cât o reformă în pejus, mai bine nici una. O lege bună nu se scutură 

“din mâneci. Legiştii armatei” prin urmare, presupunem, se vor specialisa 
în acâstă materie, : vor -aduna t6te elementele unui studii spornie a- 

„. problemului nostru, vor schimba. codul nostru da-iustiţie militară, cum. 
“vor socoti mai bine 2). (Dreptul, 1896). - 

  

Injurie şi clevetire. — On6rea, din punctul de vedere -. 
“al teoriei. selecţiunii naturale în lupta pentru existenţă. —. 

Cână fapta imputată asupra -cui-va se. dovedesce adevă- 
- vată, imputătorul e apărat de ori-ce-pedâpsă, de şi a făcut 
“ “imputaţiunea fără nici un motiv de interes public sau 

- privat şi în: singurul scop de a 'vătăma (art. 296 codul - 

penal). — Delictul de false noutăţi. — Delictul de clevetire "a morţilor, — Jurisdicţiunea, juriului în materie de delict 

de presă, — Procedura dinaintea Curţei cu juraţi. — In- 
juria în delict privat. . | E 

a Teoria darwiniană, care nu ne înspăimântă de loc, 6menii mlădiin- 

du-se mijlocului . social înconjurător dupe un plan rațional şi:nu după - 

-“6rba întemplare, se pretace în. mânile. epigonilor lui Schopenhauer, căror - 

-“1e tot ninge 'și plouă, în un adevărat blestem, căci nu cunosc altă mo- - 

  

1) După legea germană (Militărstrafgeselzbuch) din 20 Iunie 1872, militarii con- 
gediați, când nu sunt sub arme, se pedepsesc. milităresce nuroai în casurile prevădute 

". de $ 119, 63, 69,.101 şi 42, alin. JI, adică când se fac culpabili de delicte . militare, 

îmbrăcaţi fiind “în uniformă sai aflându-se în daravere de servicii cu superiori! lor. 
! 2) Nepregătit, cum sunt, »ş putea să formulez cel mult ttopia (ori-ce reformă e 

utopică, tâte fiind la no! o-r6tă) următâre : Militari!, -în general, să fie justiţiabili de 

- “Consiliile de răsboii numa! pentru delictele militare, Asimilaţii cu militarii (medicii, 

spiterij, veterinari, intendenţii) să nu fie justiţiabili de Consiliile de r&sboiă de cât 

- „pentru crimele şi delictele săvirşite îa armată. pe teritoriul străin şi pentru crimele şi 

delictele comise în armată pe teritoriul român: în stare de asedii. Comisarul regal şi 

- xaportorul să fie licenţiaţi saă doctori în drept. Prevenilul să aibă dreptul de apel la 

_.o instanță mal înaltă în' contra mandatului de arest dat de raportor. Comisarul regal 

-şi partea vătămată să fie îndrituiţi a recurge la.0 instanță superidră în contra încheere! 

“
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rală de cât aceea :a nemului mai voinic, care nu cruţă: pe cel mai slab, 
aceea a -privilegiului, politeţei, cultului formelor, egoismul. singur domnind - 
ţinut. în- îrii “numai prin botniţa legii. și prin buna crescere, care e o. 
armă mai mult în lupta pentru existență. - a 

- Un ilosoi modern, Nietzsche, de şi înriurit de Schopenhauer, stringe 
în adevăr .din umere când e vorba de compălimirea schopenhauveriană, 
crede adică. că compătimirea, iubirea, îrăţia, departe de. a fi idealuri de 

„atins, ar fi semne. de scădere morală, de ticăloşie, de moleşire -a carac- 
„terelor şi strigă prin urmare contimporanilor săi: Fiţi fără milă şi îndurare, 
natura mai aristrocratică de cât “feudalismul şi ' castele, ajutând numai. 
pe cei îndrăsneţi, dreptatea, de şi lăudată, degerând .de frig (probitas: 
laudatur. et -alget), cei slabi osândiţi. fiind să piară în luptă pentru exis- 
tenţă, ca: muscele pe pereți. | De 
„ Geniile să împărăţescă, adaogă filosoful nostru, - omul derind ne- 
trebuind să fie în mâinile lor mai mult de cât o maşină, pe care o ungi 

“cu uleiă, o hrănesci ca să. te: folososci de dânsa!-Nu cruța pe alţii, căci 
-pe. tine nu te cruţă nimeni, nu te-arăta slab lață cu masa 6menilor de 

“rând, recunoscându-le dreptul la onbre, la existenţă, la lucru, fii ca Cesar. 
”- Borgia, pe care nu Pa speriat nici o crimă, destul numai -să ajungă la 

scop! Pregătiţi:scena unor ast-fel de 6meni de nimic dar geniali! Gătiţi-le 
calea, drepte faceţi cărările lor 11) - a 

  

- generalului-comandant, refuzând ordinul de a cerceta prevăqut de art. 93. Ordinul de dare' în judecată: să fie dat, nu de. generalul-comandant, ci de o cameră de punere sub „ acasare (Bavaria, Holstein). Raportorul (doctor sai licenţiat în drept) să conducă des- baterile: dinaintea consiliului de r&sboiă. Consiliul de revisiune să fie alcătuit din patru : membri a! Curţei de casațiune traşi la sorți, din doul coloneli şi un preşedinte, general sai colonel (Holstein), --. a - ” ! „ID N. Nietshe, «lenseits von Gut und Bise, Vorsrief - einer: Philosophie der Zu- kunft>: apud Julius Wolpf,- «Socialismus- und Kapitalistische Gessellschafisoidnung», 1892, pag. 99 urm. După acestă filosofie, Vlad Țepeș, ar trebui să fie idealul nostru | de atins | Tiranul rus apol, mal puternic, ar veni de hac lu! Vlad Ţepeş, şi aşa mal“ departe ! De cât să urmăm pe Nietzsche, care.e un epigon bun de trimes la Balamuc, | mai bine să ne ţinem de' Schopenhauer, care cun6sce : o. morală şi o dreptate avend „»  Grepttemeiă compătimirea (e. edit, Frauenstădt, tom. IV, pag. 107 urm.), Nu împăr- “-tăşim totuşi nici entusiasmul nemăsurat a luf Schiller pentru omenirea întregă («Seid mir umschlungen Milionen, Diesen Kuss der gaazen Welt [>), nici optimismul fără hotar- “sa luţ Zolstoi, care îşi închipuesce că masele sunt mar puţin demoralisate de cât mino- . Titatea domnitâre, nici credinţa utopică a lul Victor Zligo, care- ne pune înainte pe. Jean Valjean (<Les Miserables>), ca fiind un lucrător capabil de cele ma! înalte virtuti, pe care numa! societatea, stricată cum e, lar fi împins la crimă, ci credem împreună cu Ihering, că: nu putem realisa dreptatea de cât luptându-ne neîncetat sub stegul' el! Luptă să fie, că ideile se află Asceptând scăparea n6stră de la alţii, suntem pră- pădiți ! In Franţa, de exemplu la 1848, guvernul a înființat. des ateliers mationaur- după propunerile lui Zouis Blanc, dar numa! ca să le facă de risul . lume!, lucru întru care-a şi isbutit (vedi «Das Recht auf den vollen Arbeitstag» de A. Aenger, profesor de Grept la universitatea din Viena, 1891, p. 118 nota 5 în fine |). Traşt ast-fel pe sforă, socialişti! nu se mal bizuesc pe buna-voinţa Statului, aşteptă, din contră, totul de la partidul lucrătorilor, care 'se ajută singur, silind pe statsă le-facă treptat concesiuni. " Alt-fel la nor în țară, unde nu există alt socialism serios de cât socialismul de stat. Meseriaşil noştri în adevăr aii o specialitate, nu fac prin urmare causă comună cu „Prolelarii, se ajută recurgând la tovărăşia cooperativă, care are: în. ochii proletarilor (Kautsky ne 0. spune) un caracter aristocratic, Țăranii! noştri; de altă parte, nu cer de cât împroprietărirea lor pe moşiile statului, împroprietărire pe care nicr . conservatoril: nu le-o refusă, acesta necostându-r personal nimic, destul numa! să nu se câră de la: 

a 
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“Temeinică să fie- 6re filosofia acesta răii-cobitre? Fără îndoială că | 
nu. Împărăţia unui, Cesar Borgia, aședată fiind uumai pe frică, abia se 
ine: într'o aţă, trădarea, conspiraţiunea, omorul pândindu.], dovadă 

__pipăită că însuși interesul săi. bine-înţeles Par povăţui să îie mai, cum- 
pâtat, să, nu-și iacă de cap, să se supună unui îrîii moral, Toate câte 
voiţi să vă îacă 6menii, faceţi și voi lor asemeneal Cesarul Romana 

" îost mai bine inspirat, a nimerit mai bine adeverul, a înţeles mai bine 
pe ce se -pâte întemeia o' împărăție traincă,. dicând: <...digna vox est 
majestate -regnantis legibus alligatum 'se - principem profiteri,. adeo de 
auctoritate juris nostra pendet auctorilas>- (Leg. 4, cod. de leg. I, 14). 

Iată dar dovedit, şi dovedit cu corpus juris, adică cu teoria clasică 
a cesarismului în mână, că, deşi teoria selecțiunii naturale în lupta 
pentru existenţă ne explică mai-bine. de cât ori-ce faptele istoriei, totuși 
există .o. mare deosebire între selecţiunea socială şi cea dobilocâscă, cea 
“dintâi ducând la -o domnire trainică, nu pe cel mai tare, ci pe cel mai 
drept, însuşi tiranul începând să înţelegă în cele din urmă că dreptul, 
„e compasul neapărat al forţei, împăcând ordinea cu libertatea, stăpânitorii 
şi stăpâniţii făcându-și cu "timpul reciproc jertie în propriul lor interes. 
bine-înţeles, jertie fără de cari societăţile ar vijâi vecinic între tiranie | 

„şi anarhie, jertie cu ajutorul cărora ajung, .daca nu la o înirăţire biblică, . 
cel puţin 'la o înţelegere mai bună a nevoilor tovărășiei omenesc. 

Masele. nu intră la început de loc în daravera acâsta dintre stă- - 
pânitori şi stăpâniţi, robia trecând drept un aședământ de drept natural, 
„văd însă în curând că sunt amăgite, adevărul fiind-că în lupta socială 
pentru viaţă, cel mai tare şi: cel mai drept biruesce, aşteptă ast-lel redeş-: 
eptate, mai întâi. totul de la stat (socialismul utopic), care se grăbesce 

„-. a-le trage butucul, se întorc apoi cu mânie contra statului istoric, nici 
un mijloc nepărându-le prea îndrăsneț ca să-i sape temeliile, recurg la 
greve, boycoturi, dinamită chiar (socialismul revoluţionar), simt. insă în 

cele din urmă că greșit e drumul ce Paii apucat, nimeni neputându-şi.. - 
“asigura pacea prin irică numai, se hotărăsc prin urmare a merge pacinic! 
“dar erergic, 'pas cu pas înainte, se mulţumesc cu puţinul cât: se pâte 
realisa în. îie-care epocă dată, se supun pentru acest stirşit cu incredere 

„capilor lor cari, - consultând - împrejurările date, orânduese unde trebue 
“să se oprâscă lupta.: - IE E 

-- Ori-ee evoluţiune socială începe în adevăr cu o isbucnire vulcanică 
-- dar se slirșesce în cele din urmă cu o desvoltare legală, regulată, sănăt6să: 

“ îndată ce se găsesce teoria ideală-reală, teoria trasă. din lupta voinicâscă 
pentru drept (Polo, ergo sum). Teoria astă-qi domnitâre a democraţiei .. 

  

dânşii să îndeplinâscă gratis tâte funcțiunile seligovernmentului, lucru la care se îl po- : 
trivesc din răsputeri, -socialismul nostru de 'stat înfăţişându-se ast-fel, dacă ne. uităm 
ma! de aprpe, ca o adevărată schimonositură a socialismului de stat german. «Cerem», 
dice în adevăr Ad. Wagner, representantul de căpetenie al socialismului de stat german,, 

" «cerem 'de la clasele avute să facă jertfe în înteresul clasei muncitore («Das. neue 

socialistische Programna», 1892, pagina 58). lar Schăâjle («Gesammelte Aufsătze» pag. 

93) adaogă : «Boerik scăpătați sunt, de la Catilina încoce, ctirdăşia cea nai pri- 

_mejdidsă și răsturnătore de ordine !>. «En eflet, Messieurs», a dis apo! Odillon Barrot,, 
«on ne fait pas une aristocrație, Boeril însă, aşa crede Ilering («Zweck im Recht» 
. Ile p. 462), star putea lăuda cu spartanismul ' de salon al damelor lor, care” nici nu; 

“ clipese din ochi, când o slugă le varsă saramura pe rochie sai le strică farfuriile! 

i
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sociale, ori-ce -am avea de dis în contra, se apropie totuși, aceea ce ne-o. 
face în-parte cel puţin simpatică, întrun punct, de tradiţiune: în cultul. 

„geniuiui. Democraţii-sociali proorocese în adevăr astă-qi: Din sinul pro- 
letarilor vor isvori genii nenumărate, vor isbueni inteligențe fenomenale, 
de care astă-di nici nu visăm, destul numai să li se recunâscă dreptul 
asupra produsului integral a muncei lor pr 
Mai mult încă, Proletarii discută chiar astă-di, dice Engels, cestiuni 

de astronomie, ete. cu mai mare pricepere de cât mulţi burghezi, Strauss, (eLeben Jesu>), Shell, Byron, Bentham, numărând, de altă parte, printre - denşii cei mai mulţi cititori.  Kaulsky, cel mai bun tâlmaciă al teoriei lui. Kari Mara merge chiar până a dice:  <In proletarii  nespălaţi reînvie astă-di spiritul cugetătorilor străluciți ai aristocrației atheniene». Istoria grevelor, adaogă /ngels, dovedesce de cât entusiasm și de câtă tărie de caracter sunt capabili proletarii 2), - | - a „A văpsi însă o stare de lucruri, a o colora, umila, cum se îace aici, - nu se chiamă a demonstra. Unii proletari, nu o tăgăduim, sunt isteţi, - deștepţi, geniali, de te miri de unde le vine atâta înţelepciune. O rân- dunică totuşi. nu face primăvara. In general, în adevăr, peoletariatul, dacă nu Sar supune cu o absolută uitare -de sine capilor săi, ar îi puţin ajutat de micul stă calabalâc de cunoscinţe, ar pierde drumul și cărarea, n'ar sci să deosibescă ficțiunea de realitate, ca ţăranul nobil din comedia lui "IKotzebue care, uitând că ela teatru, bate cumplit pe nenorocitul actor care, jucând rolul contelui Leicester, trădă pe Îrumâsa Maria Stuart, | „Un lucru totuşi e sigur și netăgăduibil, anume că proletarii alcătuese astă-di (mai cu s6mă în Germania) un părtid mare, bine. organisat și disciplinat, ati un program practic care exercită asupră-le o mare putere : Sugestivă, se supun milităresce capilor lor, cari le impun voinţa lor prin. o răspândire contagi6să a caracterului lor individual, merg pas cu pâs înainte, însăși şce6la oficială (socialismul de. catedră) începând a-i stima, îmbrățișându-i ca- făcând parte din tovărășie şi nu ca fiind o simplă mariă, recunoscendu-le dreptul la existenţă, la lucru, la ondre! [o N Natura cu tâte astea e încă în dureri de facere şi nu se pote ghici „Ce va nasce: o stârpitură sai un ft îrumos. Unii cobese dar a răi, Noua șclă -anthropologică italiană, care câştigă pe di ce. merge târim, de 6re-ce place minorităţii răslățate, pe care o lingușesce, vede în adevăr în puterea crescendă a demoeraţiei-sociale nu 'semnele unei evoluţiuni sociale în curs de a se îndeplini, ci efectul unei'rătăciri a spiritelor. Crimi- nalii es, dice -ea, în cea mai mare parte din rindurile mulţimei, pe care o bântue miseria, există însă, adaogă ea, un tip de criminali-născuţi, Neco=. rigibili ca liarele sălbatice, de care nu poţi scăpa de cât omorându-le fără milă, Deci dar, aşa fiind, numai nisce pseudogenii (mattoizi) compătimese „cu mulţimea,. geniila adevărate nu 2, i a 
1) Vei Karl Marx, «Das Kapital», edit. 4-a, tomul I, pagina 453, şi Henry Goorge .<Forischritt und Armulh», tradus din englezesce. de Giitschonw, -a 2-a edit, : ag. . . | E . _ - Pas 2) V. Engels, «Die Lage dor arbeintenden. Klassen în England», eâit, din 1892, p. 212 şi 260, Nautsky, <Erfurter Programm», 1892, pag. 174, 115. «Nu din corup- 

e 5) DE pna boa el isbânda. cum (COraul 85 gonit, tradus din italienesca: 
, 

T Titos (c<Omul de genii», tra in itali din Richet, pag. 490—493): <Fourizr e un mattoid, Snopenhaer un. onitia eee



  

7 
i. ÎNNJURIE ȘI CLEVETIRE po 875 

„ Oprim “din doctrina acâsta, care nu ne privesce mai .departe, fiind . 
străină studiului nostru, numai ideia că ar îi existând un tip de criminali 
născuţi, neputincioşi ca fiarele sălbatice să se inlădieze mijlocului social ' 
civilisat, în care trăesc, pe care prin urmare trebue” să "i stârpim prin 

„ morte sai închisre pe viaţă, antropologia trebuind să fie hotărâtâre în : 
_causă, sai, pentru criminalii de ocasiune, un sistem de mijlce - preîn- 
timpinătâre crimei. (o.lege bună asupra divorţului, asupra muncei copiilor 

“în fabrici, asupra abusului alcoolului, ar. preîntimpina violul, adulterul, 
omorul). Dacă admitem ideia acesta, e vădit lucru că trebue să recun6scem 
de asemenea. că 'criminaliă mai aii drept la ondre, că ori-cine pâte. 
nepedepsit să 'i ocărască, imputându-le cu rea-voinţă o crimă pentru care 

"ai iost osândiţi, destul numai. să dovedescă cu „o hotărâre judecătorescă.. - 

, 

exactitatea -imputaţiunii făcută, 

“adaogă el, e epileplic, dar făcător de minuni ; merită prin - urmare "să-l încununăra 
mormintul cu flori (vedi prefața lui Lombroso, pag. XĂ, la <Omul criminal», tradus. 
din italienesce de D. Letourneau), <Virtuţile, ne spnne el apoi, sunt nisce istericale 
făcătâre de minurie, care merită şi ele o 'răsplală obşiâscă (vedi :<Omul - de. genii», 
pag. 483). <Geniul şi virtutea impun aşa dar. carâclerul lor omenirei prin imitaţiune, 
contagiune, sugestiune, Însuşi tipul criminalilor-născuţi, dacă există, pote prin urmare. . 
să piară sub înriurirea lor, In adevăr, însuşi Lombroso recunosce că sistemul pena-, 
lilăţii gradate şi individualisătâre (Zwickan-lIrlanda), sistem care, -ca să ajungă la un 

“bun sfirşit, presupune existența de filantropt, cari să se înegrijâscă de criminali, în 
locul nepăsătorilor directori de penitenciare de astă-di, reduce recidiva la 10%], ba chiar 

sa 29/ Va să dică, crimele isvorăsc mai mult din cause sociale, egoismul impărăţind 
şi nu simpatia, de cât din cause fisice, biologice, anthropologice. Imbunătățindu-se - 
sârta mulţimej, nevoia care împinge la crime încetând, omul! de rind începând să se 
lumineze şi să sc moraliseze, îstericalele filantropice, care: sunt astă-d! un rar. ieno-: 

"men, ar deveni o h6lă generală, o bâlă făcătâre de minune, cu ajutorul căreia s'ar 
- întemeia pentru tot-d'a-una libertatea şi ordinea. Pentru mal bună lămurire,; trimitem 
la articolul d-lui G. G. Tocilescu, publicat în «Dreptul» pe 182, în numerele 55 şi 56, 

“unde se resumă forte bine critica ce s'a făcut sistemului lombrosian în Italia şi în 
Francia, făcându-ne însă în acelaş timp lole reservele n6slre în privința precăderei ce 
se dă aici Greptulul penal clasic şi melafisie înaintea dreptului penal sociologic. Anthro- 

- pologia criminală are fără îndoială un temei şubred, anomaliile care ar fi caracte- 
zisână -tipul criminelilor-uăscuţi (cranii symetric, urechi depăriale, etc. găsindu-se și 

la '6meni oneşti) se Qice chiar că stigmatele lombrosiane s'ar fi găsit odată la - jude- 

căitori, în loc să se. păsescă la criminail.-Vedi Zarde, «Etudes penales et sociales>, 

(1892, pag. 290), neexistând apoi, cum observă Tarde (op. cit, pag. 260), anomalii . 

care să nu pstă fi tipul normal a viitorului, nepăsarea la dureri, care ar fi un alt 

semn. caracteristic a criminalului născut, fiind efectul unei lungi practice criminale, 
precum-e nepăsarea la dureri a chirurgului, efectul unei lungi practice - chirurgicale, 

omul preistoric în fine, cu care ar fi semănând criminalul născut, fiind de fire bun. 

(vedI însă Aorgan, «Die Urgesellschalt>, tradus din englezesce de Fichof, 1891, pag 
393' urm.), iar nu r&ă şi vătămător ca fiarelo sălbatice, ete. Urmeză însă de aici că 
anthropologia criminală cădend, caută, să ne reîntârcem la dreptul penal, clasic şi |. 

metafisic ? De loc. Mare e, în adevăr, deosebirea între liberul arbitru în înţelesul şeolei 

deductive (virtutea depinde de'om ca şi viţiul) şi liberul arbitru în înțelesul scoler 

inductive-deductive, numa! 6menil genial şi virtuoșI depind de voinţa lor, se impotri- 

'.xese. patimelor domnitdre, se călăuzese exclusiv de scopul :mal înalt ce-l aă. în vedere, 

| (compar, John Stuart Mill, «Sistem der deductiven und inductiven Logik», tradus din: 

englezesce de Gomperz, tom. 3, pag. 234 urm.). Propăşirea socială, atârnă, în ultima . 

analisă, nu Qe liberul arbitru al fie-căruia, ci mai mult. de la modelurile, pe cari le - 

imită lumea, cari. exercilă o putere sugestivă asupră-l, Opunem prin urmare, împreună 

cu Colojanni, *Turde şi alţi, atât anthropologiei criminale, cât şi dreptului penal clasic 

Ei „şi metafisic, sociologia criminale, care 'nu are nimic de metafisic, aşedată find -pe 

temeiuri positive şi empirice, -



376. A ALEXANDRU DEGRE 

Şi — ciudat lucru — art. 296 al codului nostru penal, consiințesca ritos ideia acesta, hotărând : «Când fapta. imputată asupra cui-va se va dovedi adevărată, împultătorul va fi aperat de ori-ce pedepsă». "Ţi isbesci iruntea, atât e de monstru6să disposiţiunea acesta ! Cum | Iată o pers6nă,. -carg a săvirşit o crimă, 'și-a luat pentru păcatul ce "l-a . făcut _drâpta pedepsă, dar s'a pocăit după acesta, s'a îndreptat, a câștigat prin 0 purtare vrednică de tâtă lauda simpatia concetăţenilor săi, să nu aibă totuși drept „la onbre, șă nu merite să-i fie ocrotită reputațiunea, să fie pururea lăsată - sub: cuțitul celui întâi venit, care să îi -pâtă nepedepsit tiri în noroi - numele săi cel .bun, reamintindu-i cu rea-voinţă în public vechia patimă, de care s'a vindecat de mult ?. De o. a Însuși Lombroso ne citeză exemple de Gmeni răi, cari sai făcut pe urmă buni, lămurind că, de Şi virtuțile și:patimile sunt acum recunoscute __ca fiind efectele unei schimbări moleculare, și nu a libarului arbitru, de - la care pornesce morala metafisică, totuși criteriul meritului și al neme- ritului. ar fi rămas în esența sa, același, netăgăduit fiind meritul filantropilor, sub înrîurirea cărora sa îndreptat mulţi criminali, virtutea având darul: de a se lăţi în lume prin imitaţiune, contagiune, suggestiune, punct asupra „căruia se unesc, toţi filosofii, din ori-care șc6lă ar îi, punct care netăgăduit fiind. de nimeni, trebue. neaperat să îie ţinut în .s6mă de ori-ce.- bună | legisluţiune penală. . a IE ÎI „Drept aceea, tâte legiuirile penale moderne vin „in ajutorul. crimi- „_ nalilor, le apără ondrea, îi ocrotesc în contra ponegririlor r&utăci6se, Aşa „art. 449 codul penal: belgian, care pedepsesce_ divulgaţiunea r&utăci6să, adică făcută fără nici un motiv de interes public saă privat și în singurul 

E "pedepsirea pentru injurie, dacă reese din: forma dărei în vileag a laptului imputat sai din alte împrejurări, existenţa -unei injurii> e „._ “Legea franceză din 20 Iulie-1881 asupra libertăţii presei, merge chiar 

sdrobit6re despre falşitatea. faptului inăputat, să se ascundă totuşi mișelesce în. dosul paravanului.. cu care /1.ocrotesce legea, dând ast-lel clevetitobului. prilegiul să se laude-că a îost osândit numai pentru că legea "l-a oprit sa pătrundă în viaţa privată a adversarului săi, într'un cuvânt: opresce. - Aabsolut dovada faptului imputat în matari6 de defăimare în contra parli- . cularilor (ârt, 35)... i Da Se De ce ? In camera îranceză s'a lămurit lucrul ast-tel : | E «Si Vimputation 'porte-sur un fait exact, est-ce que vous admettez NE qu on puisse venir troubler. la vie privee d'un citoyen, lui rappeler, par exemple, une condamnation qu'il -aura pu subir, faire - revivre un fait. - oubliă, qui peut. &tre exact au fond, n'en portera que plus encore atteinte ă son honneur et A sa consideration ? 'Ainsi, on aura trouble Vexistence d'un homme complâtement âtranger'ă la vie publique, n'exercant ni mandat, ni fonctions, n relevant eii rien de opinion. Ou est /intârăt ă menager le diltamateur 3... pa a Particularul, se dice aici, nu. atârnă de opiniunea- publică, de 6re-ce' 
E 

-
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nu . exercită o- funcţiune publică. Dar 6re aşa să îie?. Toţi cetățenii, 
„credem noi, îmbracă . Gre-cum un caracter public, fiind alegători, având . - un mandat publice ! Numai sub o stăpânire: despotică viața publică se' - 
desparte de cea privată ! Intr'o societate democratică, din contră, toți . 

„cetățenii trebue să facă din serviciul public ocupâţiunea lor de căpetenie, . să dea s6mă de purtarea lor și perii capului lor fiind numărați, că nimic nu este acoperit, care să nu se descopere „nică ascuns, care să nu se cunâscă! 
Nu -suntem de sigar volnici să răpim unui om casa sa, câmpul sti, 

bunurile sale, sub cuvânt că nu le-ar fi dobândit prin muncă onestă, dar 
“trebue să ne fie îngăduit: într'un interes de morală socială să spunem . 
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tot adevărul, căci, de nu, nu s'ar mai deosebi cei buni de cei răi, cei 
drepţi de cei  nedrepţi și cum dice î6rte bine d-l G...Tarde, Rolet ar 
putea să jacă să se osândâscă Boileau, care la numit îripon. D. G. Tarde 
face totuşi o reservă, pe care noi o' respingem, lucru asupra căruia vom. 
reveni, dicând că, când e vorba de cestiuni de onre' privitâre la rapor- - 

„turile între cele două sexe, dovada adevărului ar trebui.să fie absolut . 
- oprită după analogia oprirei cercetărei paternităţii. | 
„ Codul nostru penal (art.-296 alin. 2-lea, ci. art. 370 1. îr, din 1810 
„Și art. 447 alin. 2 belgian) dă precădere -unui sistem, care este şi mai 
„greşit de cât acela al legii ifanceze de mai sus din 29 Iulie 1881 asupra 

libertăţei presei, căci nu îngădue dovada faptelor imputate de ordine pri- 
vată de cât când există un act autentic, pedepsesce prin .urmare pe cle- 
vetitor cu aceiaşi pedâpsă, fie căaimputat o faptă învederat neadevărată, . 
fie că a: imputat o faptă adevărată, pe care însă legea îl'opresce dea o. 

“ dovedi după dreptul comun, cerenduii un act autentic, aceea ce e o'mare 
„ nepotrivire, întâia “imputaţiune meritând îără îndoială o pedepsă mai -.: 
“mare de cât cea de a doua. e - E 

| „Credem, așa dar, că legea penală germană din 31 Maiii 1870 a 
nemerit în acâstă privință mai bine adevărul de cât legiuirile de mai sus, 
căci ea permite în de-obște dovada adevărului după dreptul comun, nu - 

_- opresce dovada iaptelor imputate nici când e vorba de- raporturile între 
„. cele două sexe (un principii fals ca oprirea cercetărei paternităţei constin- . 
„ţită de codul Napoleon neputând oteri-o anâlogie seri6să), lovesce! însă 

cu drept.cuvânt cu pedepsa prevădută pentru înjurie pe acela care, cu 
rea credință, animo înjuriandi, dă în vileg o faptă adevărată supunând' 
pe prepusul la disprețul cetăţenilor (compar. art. 263 No. 1 a codului | 
penal olandez, care lasă la aprecierea judecătorului să învoiască sai nu | 

„ dovăda adevărului în. materie de defăimare în contra particularilor), 
„î.. Că'nu ne înșelăm dând precădere - sistemului german, dovada e 
însuşi art. 29 al codului nostru penal, care dice că ori cine are cunoscință 
de .o iniracțiune penală, dator e să:o denunțe, și art. '298 al codului 

„nostru penal, după care în cas de achitare a denunțatului, rămâne a se'. - 
„cerceta dacă denunțălorul scia că acusațiunea sa e mincindsă. Va: 

"= să dică, denunţătorul își pote dovedi acusaţiunea după dreptul comun şi 
„scapă de ori-ce pedpsă dacă nu scie că e mincin6să, în deosebire de 

clevetitorul, care e oprit să'şi dovedescă denunțărea, în lipsă de act 
autentic, şi nu se pâte apăra cu buna sa credinţă, deosebire lipsită de! 

„„ori-ce temei, denunţarea calomni6să și clevetirea netrebuind să se dâo- - 
- sibescă în privinţa probei adevărului una de alta. a
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Clevetitorul presupus în adevăr, care nu are un act autentic în: 
“mână, nu scapă de pedepsă, măcar: că credea, de bună credinţă, că acu- , 
saţiunea sa, nu e,mincin6să, art. 295 codul “penal hotărând că nu pâte - 
fi primit a cere spre a sa apărare de a se dovedi imputarea sa de către “alţii, nici să se apere qicând că îaptelg doveditâre ale delictului : impu= 
tatului sunt cunoscute, saii. că imputarea pentru care impuţătorul se află, tras în judecată, s'a copiat ori s'a scos din scrieri străine sai din alte scrieri tipărite. (Compar. art. 451 belgian). Sa 
„+ lată un sistem care cuprinde în sine un mare pericol pentru presa periodică ! In. adevăr, după acest sistem, gazelarul p6te să fie urmărit și. pedepsit pentru ori-co informaţiune_dată despre excesele militarilor sau abaterile funcţionărilor,.. fie -eu chiar făculă de bună „credință şi sub iolă, reserva. Acesta ne nelinştesce, Presa, pe care D. G. Tarde o numesce- <o mașină de aburi pentru. fabricarea și dărimarea . reputațiu- nilor pe o scară întinsă», e de sigur îndrăsnâță, dar. nu e 6re de temut „că faţă cu o stăpânire și mai: îndrăsneţă, ea ar tăcea molcum, de îrica „pedepsei, ar trage c6da printre picidre, ar pune botul pe labe, aceea ce ar îi de jălit, controlul opiniuriii publice luminate fiind pavăza cea mai puternică: a libertăţilor publice! - Ea - su Behitatea in adevăr şi libertatea presei cer cu tot dinădinsul, lucru -. care sa recunoscut chiar de mulţi represintanţi ai parlamentului german cu ocasiunea discutărei art..186 al codului penal german din 1870, să hotărască prin o. anume lege că -nu există clevetire când gazetarul, fără. nici. o culpă din parte-i, credea că. iaptul impulat este adevărat. Codul “presei franceze din .29 iulie 1881 ţine sâmă de acest ideal al timpului „ Dostru şi hotărăsce ritos (art. 27; IE «La publication ou reproduction des nouvelles. fausses, de piăces iabriquces, falsifices, ou mensongerement attribuces ă des tiers,-sera punie. Wun emprisonnement d'un mois ă un an et d'une amende de 50 fr. ă 1000 îr., ou de. Pune de ces deux peines seulement, lorsque la publication: ou reproduction aura trouble la paix publique et quelle aura 6ld [aite de mauvaise foi». N Sa 
„Jules - Simon merge chiar. mai departe şi cere: să se ștârgă cu desăvirşire delictul de Ialse noutăţi. <Mărturisesc, dice el,. că m'am mirat | să v&d menţinându-se. delictul de false noulăţi. . Directorul unei gazete „-dice: Este destulă probabilitate, - putem să vestim cutare lucru, Trebue să dăm presei o liberiate plină și într&gă. Din minut ce este posibilitate de.a îi urmărit, e cuvânt, şi mare cuvânt de nelinisce pentru gazetari!» „Dacă: însă, cu tâte astea, delictul de îalșe noutăţi e prevădut şi: „pedepsit de'tâte legiuirile moderne, ori-ce ar avea de dis în contra spi- „ritele cele mai. înaintate, este, de altă -parte, un alt. delict, pe care unele legiuiri îl: recunosc ca atare, altele nu: delictul de clevelire în contra morților. In Germania și în Belgia, clevetirile îndreptate în contra unei pers6ne morte sunt supuse la o anume pedepsă penală, destul. numai să 

ast-iel (art, 34): a a «Les articles 29, 31 et 32 ne setont applicables aux  diltamations
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"ou injures dirig6es contre la mâmoire des morts, que dans les cas oi 
les auteurs de ces' diffamations ou înjures auraient eu Vintention de 

» porter alieinte& Phonneur ouă la consideration des heritiers vivants“,. 
Iată dar că, după acestă de pe urină lege, delictul de 'clevetire în - 

contra morţilor nu' mai există. Dânsa în adevăr nu ocrotesce pietatea ce 
o âre pentru mort familia sa, lără deosebire de. sa atins sai nu în ace- 
lași timp on6rea moștenitorilor în viaţă, ci hotărăsce, din contră ritos. 
că clevetirea în contra “morţilor. nu se pedepsesce dacă clevetitorii ru 
aveai intenţiunea să atingă on6rea moștenitorilor în viaţă, intenţiune: 
care nu se presupune ci trebue anume dovedită. i e 

„-Pelletau, a tălmăcit legea de mai sus în Senatul 'îrancez ast-iel:. 
«... Mais au dessus du: droit de la famile privee, il y le-droit de 

la famille universelle que reprâsente. histoire. L/histoire :ne serait qu'une -: 
lanterne magique, si elle n'âtait en mâ&me temps unse lecon. Quelle legon 
pourrait-elle “nous donner si la loi.de la diitamation vient 6tendre son 
voile sur les morts pour les cacher ă 'la posterite ? On veut qu'une pierre 

_scell6e sur une tombe couvre leur vie enterieure aussi bien. que leur 
depouille ; mais une pareille prâtention ne seraii rien moins que la sup- 
pression de Phistoire ; et qwaurait done ă îaire la posterit6 et pourquoi 
en appellerait-on ă son jugement si elle n'avait le. droit de venger la. 
victime.et de fletrir le bourreau> ?1). - o i 

" "Vedem, în tot casul, din cele de mai sus, că filosofia penală modernă 
l&pădă ca o armă netrebnică şi ruginită diaiectica dreptului penal clasic 
şi metafisic,. nu dice. adică că: morţii: nu ar îi având drept la onâre, 
ondrea având un caracter exclusiv personal, care nu ne pâte supraveţui,, . 
ci. cauiă să deslege cestiunea numai din punctul de vedere al nteresuluă 
social. Nimic mai temeinic. On6rea are o valdre socială, trece drept o 

_* proprietate, aduce îol6se. Bonne ronommee vcut ceinlure doree. Aşa îind,. 
şi o pers6nă morală, deși trece drept o ficţiune, are drept la onre, lăsând 
u dice că dojenind!o, dojenim pers6nele în os și carne, care o represintă. 

„1 1) Y,.<Code-Manuel de la. presse> par A. Faivre et E, Benoit Levy. Tote irag- 

mentele din discuţiunea parlamentară franceză reprodusă ma! sus sunt luate din acestă 

carte. 42. Franck, <Philosophie du droit penal> pag. 110-112 cântă şi el o vecinică 

pomenire 'delictului de clevetire în contra morţilor. Worns (apud Turde, «Etudes- 
“ pânales et sociales», p. 75 urm.) de asemenea. Tarde din contră, (op. et loco cit.) vede 

lucrul alt-fel. « Drepturile istorie, dice el, nimeni nu le respectă mai mult de cât mine, 

dar ar fi ele Gre atinse pentru că s'ar da descedenţilor dreptul, mărginit bine înfeles 

la un anume timp, de a urmări pe clevetitori! mortului ?>. Tocmal în interesul istoriel 

- “contimporane însă se cere ştergerea delictuiui de clevetire în contra morţilor şi nu s'ar: 

„respecta, de loc drepturile istoriei contimporane, dacă s'ar recunâsce moștenitorilor con- 

timporani dreptul de a urmări pe clevetitorii mortului! Sub regimul codului penal 
francez din 1810, care tace asupra cestiunii nâstre, s'a hotărât totuşi (hotărâre fârte 
crilicabilă 1) că :delictul- de clevetire în contra morţilor, cade sub rigorea lege! penale. 
In filosofia dreptului penal, aşa cum o înțelege Zarde, punctul de vedere social are 

precăderea dinaintea dialecticel abstracte, însă punctul de vedere social în înțelesul 

artistocraţiei și nu al democraţiei. Dânsul e prin urmare vrășmaş al juriului (v. Philo- 
sophie penale «cap. Jugement>) cere o lege, care să pedepsâscă simpla provocare la 

duel, neurmată chiar de luptă, apără delictul de clevetire. în conira morţilor, surghiu- 

nesce dovada adevărului când ce vorba de o clevelire privitâre la raporturile între cele 

două -sexe, după analogia oprire cercetărei paternităţii, propune în contra gazetarilor 

pedâpsa interdicţiunit de drepturi politice şi gradarea pedepse! după tiragiul gazetel, etc, 

“(V.. <Eludes penales. et sociales>, 1892, passim, p. 73,:14,19, 81 şi 82), î 

pi Iei 2



. 3830 a E ALEXANDRU DEGRE . 

Tot interesul social, care e identic cu interesul: democraţiei, : cere 
__ca juriul să judece tâte delictele. politice și . de presă. "Legea ' iranceză din 29 Iulie 1881, asupra libertăţei presei, . dă în general delictele de presă, şi ofensa adusă Presidentului. Republicey saăi a capilor statelor -sireine, în judecata juriului (vedi art.. 45: comb.. cu art. 26 și 36), în deosebire de' Constituțiunea 'nâstră (art. 24), care hotărăsce că delictele de presă ce s'ar comite în contra capului statului și a: familiei sale saii în contra suveranilor. străini, să se judice de, tribunalele ordinare după ; dreptul comun. [| i i - 1 Legea îranceză de mai sus face însă, de altă parte, un pas inapoi în acest, înţeles că supune tribunalelor ordinare, nu numai contravențiunile - de presă, lucru în contra căruia nu avem nimic de dis, dar, între altele "şi defăimările 'în contra particularilor. (art. 45 al. 2), lucru. pe care nu putem. să'l bine-cuventăm. Cu ocasiunea revisuirei Constituţiunii nâstre „_ (1883) s'a. propus şi la noi un asemenea sistem, dar s'a respins cu drept „Cuvânt, pentru că, cum observă fârte bine d-l C.G. Disseseu, primidu-l, „ Sar .găsi uşor mijlocul de a trimite tâte delictele de presă la tribunalele - :ordinare, caracterisându-le ca fiind de natură privată. . i Juriul are ori-ce sar dice în contra, un mare viitor, destul numai să fie-așa întocmit ca în Anglia. Dacă, cu juriul, ne temem de anarhie, - iără densul, ne-am țeme: de tiranie.. Nu e adevărat că cestiunile de drept “Mu se pot deslega cum se cade de cât de. specialişti, sciut fiind din ":contra, că o seiinţă prea subtilă întunecă bunul simţ şi că descoperirile cele mai mări s'a făcut :de Smenii de rând (ceasornicarul Val? a des- -coperit maşina cu “aburi, juvaergiul Fulton, corabia cu aburi, etc.), lăsând -a dice-că în tabăra specialiștilor se găsesc, printre mulţi meşteri, nu “Puţini cârpaci.. - - i | | E a Constituţiunea. n6stră (art. 105 revisuit) atribue juraţilor până chiar “si competenţa de a se pronunţa asupra daunelor-interese reclamate. de "„Darlea civilă, introduce . ast-tel în acestă privinţă juridicţiunea juriului civil, în deosebire de legea iranceză din 29. Iulie 1881 asupra libertăţii. „- presei, care hotărăsca (art. 58), din contră, că; în cas de achitare, dacă :există o parte civilă, curtea, are a statua numai asupra daunelor-interese | reclamate de prevenil, care rămâne de altmitreli apărat de ori-ce cerere  .- „a părţei civile, . i E Da N „Juriul nu pote totuși să dea râde. buns în „materie de delicte de : presă cu o procedură din cale afară scurtă şi sumară ca a n6stră, care :se mărginesce a dice (art. 236 proc. penală, modificat -prin legea din 17 „Aprilie 1875) Cei Ea ae E „„„__ <Curtea juraţilor va 'intra în cercetarea delictelor politice sati de :presă în urma trimiterei ce.i se va iace prin ordonanța judecătorului de: . “instrucţiune. Pentru delictele de presă, curtea juraţilor va.judeca încă și după cererea” directă din: partea celui vătămat, adresată președintelui “tribunalului. Citaţiunea va fi adresâtă -persânei, sai la- domiciliul preve-: -nitului, saă la Tedacţiunea jurnalului». ? A : Ă In Franţa, procedura în materie de delicte de presă, mai cuprinde intre multe altele, că prevenitul dacă voesce să dovadescă adevărul fap- “telor imputate, dator e să' notifice reclamantului într'un anume termen faptele de dovedit, copia actelor doveditâre, numele, profesiunea, locuința
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- martorilor, și să iacă alegere de domiciliă, “totul: sub pedâpsă de decădere 
(art. 52 L..îr. din 29 Iulie '1881), apoi că, . reclamantul la rendul săi 
„dacă voesce să facă dovada contrară, trebue să iacă prevenitului o noti-. 

ficare anal6gă întrun anume termen (art. 53). 
Legea iranceză din 29 Iulie 1881 asupra libertăței presei, hotărăsce . : 

mai departe că: amânarea şi. ori-ce incident ai a se propune inainte de 
„chemarea juraţilor, sub pedepsă de forelusiune (art. 53), adăogând că 
prevenilul se privesce ca fiind: de - față, chiar de sar fi relras din 
audiență sai ar fi. refusat de a se apăra (art. 55), iar în cas de lipsă - 
de la început are a se judeca: de Curtea cu juraţi, Jără asistența juriu- 

du, hotărârea dată în lipsă fiind definitivă, în lipsă. de oposițiune 
(art: 56 şi 57), prevenitul, care o atacă cu. recurs în-casaţie, fiind scutit - 
de a se pune en 6tat (art..61). . . . E aa 

+ = Mai există în legea franceză--din 29 Iulie 1881 asupra libertăţii: 
„presei un articol: (60) care,. întocmai ca art. 60 al legii nâstre .din 9 
„ Martie 1879, asupra judecătoriilor comunale şi de ocâle, tratâză delictul 
"de injurie în contra particularilor ca fiind un delict privat, aceea ce ne rea- 
mintesce tradiţiunea . romană, . care. dădea ocărâtului numai o acţiune: 
penală în daune-interese (actio injuriarum' aestimatoria). Acţiunea penală 

„în asemenea casuri se pâte stinge prin împăcăciunea părţilor. Desistarea 
„reclamantului opresce urmărirea începută (art, 60 L. îr. din 1881. Compar. 
art. 450 Codul penal. belgian). După codul penal german din 1870. ($. 

194). cererea se pote chiar retrage până -la începutul  execuţiunii 'hotă- . 
„ Yârei. (Dreptul, 1897)... .. . 

2 e Rao ea ' 

Injurii orâle. — Nepronunţarea lor taţă de -persâna insultată. — Art, 300 codat 
penal, . E e - | Sri 

- Tnjuriile orale,_cari nu sunt pronunțate îață de persâna insultată, 
„nu. constitue. contravenţiunea pedepsită de art. 300 codul penal. - 

, Curtea, deliberână, - „ Dă N 
" Asupra mijlocului de casare invocat: . : E 
<Violarea art 300, combinat cu art. 294 codul'penal. - 
<In adevăr, legiuitorul divide delictele . comise prin graiă în contra unul parti- 

"cular, în trei clase ; cele din art. 294, cele din art. 299 şi cele din art. 300 codul 
penal; iar mijlocele şi condiţiunile în cari are să şe perpeteze delictul sunt enumărate 

“ numal în art. 294 codul penal. Acest articol nu-prevede nicăeri, că cel cărul se adre- 
- seză“cuvintele ofensătre trebue să fie făţă; aşa că tribunalul în mod. greşit cere pentru 

' “ delictele prevă&qute în special de art. 300. codul penal, ca condiţiune “esenţială presenţa. . - - 
insultatulul».- , 

* Având în vedere sentința supusă recursului; ui 
Vădând art. 300.codul penal; . - - 

. Considerând că după disposiţiunile acestul articol,-se pedepsesc ca simple con- . 
„.. “travenţiuni orl-ce injurii orale saă expresiunI ocărâtâre săvirşite în afară de mijlâcele.. 

„arătate prin art. 294 şi 299 alin, [ codul penal; : e " 
Că din acâstă redacţiune a: qisului articol resultă că acele injuril saă expresiuni 

ocărâtore, pentru a fi pedepsite, urmăză ca ele.-să fie adresate în fața pers6nel recla-: 
mante iar nu în lipsa sa;  . ... - ; i o 

-Că întru cât în specie se constată că cuvintele injuri6se pronunţate de pârit ai 
- fost adresate faţă de alte persâne şi nu în public, cu. drept cuvânt tribunalul „le-a con- 
:siderat ca neintrunind' condiţiunile cerute de art. 300 codul penal, și -a 'respins prin 
urmare apelul, făcut de ministerul public;
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” Ci Di i rr, - | a - . Îi " Că de aceca "mijlocul de casare are a fi respins ca neîntemeiat, 
”. Pentru aceste molive, respinge. , . 

Adnotațiune.-— Care e anume speța procesului ? De ce se plânge reclamantul ? Ce anume cuvinte ocărâtsre, dice el, că a pronunțat incul- “patul ? Cum a ajuns el să cunâscă lucrul, de Gre-ce injuria s'a rostit, în lipsă-i, faţă” cu o a treia persână ? Hotărârea de mai sus nu răspunde „Gu un cuvânt măcar la aceste întrebări... . e “ E Inalta Curte hotărăsce prin urmar, abstracţiune făcând de o ipo- „“tesă dată, adică numai în abstracio, că nu. există -o contravenţiune pri- „mitâre de ped&psa prevădută la: art. 300 codul penal, când injuriile orale săvirşite în afară de mijlâcele arătate în art. 294 şi 299 .codul penal nu „__ Saiadresat însăși persânei insultate, ci unui al treilea, .. . E ă Care. e cuvântul? De ce să fie așa numai când e vorba de o in- „ jurie orală şi nu-şi în casul unei orări făcute în scris ?. Cum ? Si dicem că injuria scrisă, ca” și cea verbală, „nu se pedepsesce. de cât dacă-sa : „făcut de faţă cu  pers6na înjuriată ? E o - î Fără îndoială că nu. Art, nostru 300 cit. nu se deosebesce de art. „471 Ş 11 cod. pen. îr. Jurisprudența îranceză . însă aplică art. 471 $.11 -. Cit. şi <aux injures comprises, dans des. circulaires 'adress6es ă des liers, „0u dans un mâinoire adresst â un fonctionnaire» 1). - . o | „.„Insăşi hotărârea, pe. care o criticăm, recunâsce că cel „ce aduce „„„cui-va o..ocară în public sai de. față cu _inuă multe persone, se face culpabil de delictul prevădut de. art.: 299 codul penal, -îie că a fost pre- Sinte pers6na: insultată, fie că faptul. s'a petrecut în lipsa ei (V. și $ 496 austriac), e a „= Injuria sa cuvântat în speţă, “însăși. Inaltă Curte ne-o .spune, de „Față cu' nai multe: persgne, Şi sciut “este “că <une râunion dans une -. maison particulisre peut prendre “le caractăre dun- nombre assez consi- - derable de personnes» 2), --... re E -_ Ce. vom dice însă, când .ocara a avut loc în. lipsa persânei atins? printr'insa, dar nu în public saă “în- presența mai multor pers6ne, ci de „faţă cu o singură persână străină ? Dacă acestă. pers6nă spune victimei - - absente că a îost insultată, este loc. sai nu la urmărirea insultătorului * - - pe temeiul art. 300 codul penal? i = . „+... .” Trebue să deosebim. Cel-de al treilea repetata el, în înțelegere cu “autorul contravenţiunii, şi. cu rea credință (animo “injuriandi), în faţa. - pers6nei ultragiate cuvintele injuri6se pe. cari le-a rostit insultătorul în lipsă ? Acesta de pe urmă, ca și cel de al treilea, sunt atunci co-autori ai contravențiunii. - . SRR - „_ Dacă, din. contră, cel de al treilea, care a audit injuria, se duce . la pers6na. insultată și“i repetă ocara cu rea voinţă (animo înjuriandi), . - dar îără scirea și învoirea primului insultător, atunci nu avem a face - Cu. un co-autor sai cu un complice, .. ci cu 'o înjurie nouă, 'săvirsită de „cel de al treilea 5), a a ae Bă e 
a 

1) Rolând de Villargues, asupra art, 471 Ş 11 codul penal francez No. 7 şi 8,. da 2 V. <Code-Manuel de la _presse», par Faivre et Benoit-Levy, IV-e căition, 8 . N i bi Ă - - 3) Bener, <Lehrbuch des deutschen Strafrecht>, pag. 475, No. 6.
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„Ba, Fauslin' Hâlie învaţă limpede şi lămurit că art. 471 $ 11 în, 
- 4800 român), în deosebire de art. 222 fr. (181 român). 'se aplică în ge- 

neral și injuriilor grăite în absența persânei înjuriale; de 6re-ce art. 
- 71 $ 11 cit. (300 român) nu cere presenţa-sa:). (Dreptul, 1898). - | 

  

„„... Art. 306 codul penal. — Clandestinitatea nu eo con- : - 
„„diţiune esenţială, a delictului de îurt. — Creditorul, secues- - 
„rând -samovolnicesce un. lucru mişcător al datornicului . . 

s6u, nu.se face culpabil de delictul de furt, când există 
„pericol de fugă. 

In dreptul german mai vechiă, luarea prinir'ascuns (clandestinitatea). - 
E era un element esenţial al delictului.de îurt. Prin luarea tainică şi nu 

prin violenţă, se deosebia lurtul de tâlhărie. Teoria acâsta primitivă, rugi- 
nită; netrebnică, a rămas în piciore până la legiuirea criminală a lui Carol 

“al V-lea (Carolina) care, pornind de la -isvârele 'romane, a șters: în fine 
înțelepțesce clandestinitatea din definiţiunea delictului de iurt2). 

Ce dar hotărasce dreptul roman? «Fur est, dice o veche defini- 
"țiune, qui dolo malo alienain rem contrectat=. Da ce îel însă trebue să îie 
dolul ? Caută să fie, s'a. răspuns, o „clandestina contrectatio». Cum? 
Clandestina în înţelesul că nu trebue să Îi6 o luare pe față, saă în înțe- | 
lesul că ori-ce fraudă coprinde - în. sine un element de clandestinitate? . 
'Trebue să existe, lămuresce în cele din urmă Paulus, o <contrectatio frazi- - 
dulosa 3), A : A 

* Codul penal' îrancez, (art. 379) hotărăsce prin urmare: «Quinconque 
“a soustrait frauduleusement une chose -qui ne. lui appartient pas, est 
coupable de - vol», Tot aşa codul penal belgian (art. 461). Furul, după - 

"codul: penal austriac (171), “trebue să aibă intenţiunea de a împărtăşi - 
Jolos.: Codul penal german ($ 242). şi cel olandez (art. 321) cere o luare : 

“ nedreplă (rechtswidrige) sait nelegală a lucrului altuia. | 
": “Fradiţiunea n6stră,. din contră, ne dă în acestă privință o defini .- 

_- ţiune pe şleaoa, răi chibzuită, pripită. Codul penal moldovenesc ($ 237) 
legiuesce: «Cel ce va îura din averea altuia bani, sai alte: lucruri, cade 

. sub vinovăţie de furtigaş», 'iar -codul Caragea, (Partea -V, Cap. III, pentru 
iuri, art.:1) se rostesces în acâstă privinţă ast-lel: «Fur dicem celui ce îură, 

“:adică ia pre aQ8cuns»>. 
„Ce a lăcut acum legiuitorul. nostru modern? Art. 306. al codului 

“- nostru penal de astă-di sună ast-iel: «Acela care va lua prinir'ascuns. 
un lucru mişcător al altuia cu cuget de a și-l însuși-pe nedrept, săvir- 
şesce un îurt>. Va să dică, luarea lucrului altuia pe nedrept e elementul 

„ earabteristie al îur.ului, şi acestă luare nedreptă trebue să se petrâcă 

1) V. F. Heile, «Theorie du Code penal», IV-e 6âition, , III, pag. 126, No. 842.-. 
2) Berner, «Lehrbuch des deulschen. Starfrechts», ediţia XVII, p. 541. 
3) V. Zzein, «Das Criminalrecht: der Râmer>, pag, 294—295 şi pag. 314—315, 

Compar. Garraud, .«Trait& thâorique et pratique du droit pânal frangais>, . V, No. 73, 
pag. 18, nota 2. Basilicalele, cartea_LX, tit, XII, $ 1, reproduce ;tocmat definiţiunea, 

„dar Paalus, a
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. - po * ÎN Ca - - a Duin DR -  printr'ascuns numai în acest înţeles că răpirea cu intrebuințare de Vio- lență constitue o tâlhărie (art.. 317 codul penal) și nu un furt, a Frauda nu exclude, de sigur, clandestinitatea, adică luarea prin- irascuns, cj cuprinde, din contra, în sine şi un element de clandestinitate, 

trastul, antitesa violenței, şi deci neindoios este că vorba -<prinir'ascuns» din art. 306 codul penal însemnă că, dacă s'a întrebuințat violență, există tâlhărie si nu îurt. . DR RI „> Unii susţin cu tâte astea adesea (în zadâr firesce) dinaintea instan- ţelor n6stre judecătoresci, ba chiar dinaintea -Curţei de casație, că laţă * cu-art. 306 codul penal care definesce Îurtul o luare Drintr'ascuns, de „nevoe este să recun6scem .că clandestinitatea e un -element neapărat a] iurtului, şi acesta pentru: cuvântul simplu -că, îndoială fiind, legea penală are a: se tălmăci în folosul acuzatului, „Unde ne-ar duce Dâmne! părerea acesta. Un om peritor de îsme, „care ar lua printr'ascuns pâinea altuia şi ar mânca-o îndată 1), ar cădea “sub t6tă .rigorea legii penale, iar arendașul, care ar-răpi grâul vecinului "„ s&ă, în val6re de mii de lei, de iață cu epistatul părţei vătămate, dar - îără întrebuințare de violență, ar săvirși o simplă * samavolnicie, civilă neturburătâre a păcei publice! :. - E Dar re adevărat să fie că principiile ne silese să judecăm așa de 
-* Strimb? Îndoială find, o recunscem, trebue să ne rostim în folosul acu- .. Zatului, Nu există nici umbră de îndoială că clandestinitatea nu e în. ochii legiuitorului nostru un element constitutiv al delictului de furt, Nu 

" avem,-ca:să ne încredințăm despre acesta, de cât să combinăm.-art. 306 alte texte ale codului nostru penal, i «Il ne .suifit pas; dice Haus, que le sens de la loi penale soit dou- 
teux, pour qu'on doive Pappliquer. en faveur: de laccus€. Sil en 6lait.. 
ainsi, le juge :ne pourrait jamais avoir Tecours â Linterpretation, mâme- 

« grammaticale, et il se verrait -souvent forcs d'appliquer' celle-ci dans un 
Sens contraire â la volontă du -I6gislateur. Pour Savoir done ce que le 
l&gislateur 'a voulu. dire, il faut examiner le texte qui renferine lexpres- 
sion equivoque, ainsi que les autres dispositions qui reglent” la m6mg 

" “matiere, en les -combinant avec ce texte» 2), Sa e 
RI bine, Teese, întâi și întâi, din art. 310, No. 5, codul penal, până 
la evidență că luarea printr'ascuns nu e condițiune sine qua non a îur- | 

„tului; «Fartul, hotărăsce, în adevăr, acest articol, se pedepsesce cu închi-. 
„ Sorea, .ete,, dacă culpabilul a furat un lucru din cele ce avea asupră-i. 

* Saă purta cu sine un nebun saă sminlit, or. un copil mai, nic de 
-12, ani», _ a 

Din contră ! Smintitul sai. copilul mai mic de 12anj are asupră-i lucrul , 1) Codul penal „german ” ($ 370, No. 5) pedepsesce furtul de obiecte „de hrană: 
: pentru o Consemnațiune imediată numa! ca contravențiune polițienescă. Art, nostru 

71 legea judecătoriilor de pace din 6 Aprilie 1895, atribue judecata furturilor simple - 
Judecătorulur de. pace, dar art. 72 menţine pedepsa corecțională, , - . * 

2) Haus, <Principes peneraux du droit penal belge»>, t. 1, No. 147, şi 148, passim. . 
In acelașr înțeles : Garraud, opul “citat, t. I, No. 113, pag. 171, text şi nota 1.
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de care e vorba şi făcătorul de . rele i-l şterpelesce de iață și nu pe ascuns ! Smintitul nu: părăsesce de sigur lucrul de bună voe, căci nu are o voinţă liberă, şi există prin urmare aici o -luare nedreptă și îrau- 
dul6să 1). | 2 | 

„Un alt exemplu. Art. 310 No. 8 codul penal prevede «furtul stvîrşit 
în lâmpul unuă incendii sai, unei “înundaţiuni, asupra obiectelor ce 
se aflaii încă supuse pericolului». Ce pote să lie mai pe faţă, mai in vileag, 
mai bătător la ochi de.cât un asemenea îurt? Un foc isbucnesce, Pom. pierii sosesc. lată insă că un individ tură obiectele încă expuse îocului 
şi o tulesce ! Făptuitorul înhaţă aici prada cu o mare îndrăsn6lă, de îaţă.. 

"cu publicul grămădit, ajutat de zăpăcela tuturor, - 
Exemplele s'ar putea înmulți. Ajung însă cele de mai sus şi încă 

cu prisosinţă ca să pună în lumina cea mai. vie adevărul că luarea 
prinirascuns nu e o condiţiune elementară a delictului de furt, că din 
contra vorba «<printr'ascuns» întrebuințată de art. 306 codul penal are 
numai și numai înţelesul că, dacă a urmat violenţă, există tâlhărie şi nu 
lurt,sciut find că clandestinitatea deosibesce îurtul de tâlhărie. - 

Mare este, în adevăr; în acestă privinţă deosebirea între codul nostru 
penal și cel irancez. După art. 383 codul penal francez există “un Țurt 
pe drumuri publice, și când s'a întrebuințat violență :) (compar. art. 310, 
„No. 4 român), iar, după-art. nostru 318 No. 8 codul penal, iapta acesta 
se înlăţişeză ca o idihărie săvirşită pe drumuri publice. Art. 304 codul 
penal irancez apoi (compar. art. 234 român) se aplică și când omorul 
sa s&virşit pentru a pregăti, înlesni, executa un furt 3), iar, după art. 
nostru 320 codul penal, avem a îace în asemenea cas cu o tâlhărie 
rin întrebuințare de violență din care s'a pricinuit mârtea pacientului. _P p p 

= Incă o cestiune. Există o luare pe ziedrept în înţelesul art. 306: 
"codul penal şi în casul când creditorul, luând lucrul datornicului s&i, nu 
are alt scop de cât plata creanţei sale ? Credem că nu. Nu'mi este îiresce 
îngăduit să răpese un lucru de la o pers6nă, sub cuvânt că "mi-ar fi 
datorind o sumă de bani, dar secuestrarea samovolnică a persânei, în 
contra căreia am o creanţă 'seri6să, mai ales când există pericol de fugă, 
nu 'se p6te 'socoti delict +). 

1) Art. nostru 310, No. 5, codul penal, taie înțelepțesce o controversă celebră. 
„. Codul penal francez nu coprinde o asemenea dispoziţiune, De aici o mare desbinare 

de păreri. Casaţiunea franceză din 1876. hotărăsce:că nu se pâte sămălui cu o remi- 
” ttere voluntară, chiar' eronată, remiterea făcută. de un smintit, de un idiot care n'a avut 

consciință de actul săi şi nu 'l-a îndeplinit de cât cu o voință quasi-animală, aşa că 
persna care face remiterea nu e de cât un instrument pasiv, cu ajutorul cărnia acela 

„. chiar care primesce Iucrui 71 ia (V'apprehende) în realitate pe nedrept, adică cu fraudă, 
Garraud sămuluesce din contră casul de mal sus cu casul când cine-va remite din 
erre mal mult de cât. datoresce. V. Garraud, opul citat, t. V, No.. 82, p. 89 nota 24. 

> 2) F. Helie, «Thâorie du code penal», V, pag. 217 urm. No, 1874 urm,  - 
3) E. Helie, opul citat, III, pagina 541 urm. No. 1156 urm, 

4) P, ele, opul citat, V, pagina 49—51, No. 1721. V. însă Garraud, opul 
citat, V, pag. 102, No. 88, text şi nota.52. Cestiunea acesta, care se pune forte des pe 
tapet în practica n6stră, trebue 'odată bine limpezită. Un arendaş, presupunem, pune 
pe Gmeni! săi să ia n6ptea şi printr'ascuns boul unui locuitor din curtea acestuia, sub 
cuvânt ca "I-ar fi datorind o sumă de bani. Unii aă susţinut că fapta acesta constitue 
o simplă sarnavolnicie civilă. Inalta Curte a hotărât însă, cu drept cuvânt, contrariul. 
V. Cas,. secț. II, No. 512 din 6 Octombrie 1897 (V. Dreptul No. 67 din 1897). Observăm, 
că în hotărâre se dice din greşâlă furt caracteristic, în loc de furț caracterisat, 

AL Degră, vol. IL. , - , 2 „25 

. „
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Tâlhăria, ca şi lurtul, presupun, în adevăr, existenţa unul animus 
Jurandi. in minut însă ce se dovedesce că ei am săvirşit fapta pusă în 
“sarcina mea într'o stare de nevoe neapărată, care apără de ori-ce pedâpsă 
(art. 57 codul penal), deci nu cu intenţiunea de a fura, nu pote să fie nici 
vorba de iurt saii de tâlhărie, precum de exemplu în casul când se zădăr- 
nicesce, prin întrebuințare de violență în contra pers6nelor, un export 
de cereale în străinătate, nu cu cuget de a jura, ci'pentru a se opri o 
fomete 1). | Ai a ă 

Creditorul nu are negreșit alt mijloc de a'şi asigura dreptul stă, când 
" datornicul săii o ia la -tugă, de cât de a secuestra samavolnicesce averea 
acestui de pe urmă, şi, dacă ast-tel dreptul de proprietate al datorni- . 
cului s&ii e ştirbit, să ne reamintim că ori-ce drept e condiționat prin 
putinţa vieţei sociale şi e sigur că viața socială e ameninţată, când dator- 
nicul îuge şi îşi ascunde averea sa. i 

In zadar s'ar-dice că, întindând ast-lel causele apărătâre de pedâpsă 
(art. 57 codul penal), vom ierta pe tâte cele din urmă până chiar și 
iurtul săvirșit pentru a hrăni o casă de propagandă socială și politică, 
aceea ce ne-ar îmbrânci în chaosul anarhiei, căci invederat este din contră, 
că actul necesar, ca să potă scăpa de pedâpsă, trebue să întrunâscă nea- 
părat conâiţiunile următâre: - ! 

| Trebue, întâi şi întâi, ca pericolul, în contra căruia ne ocrotim 
săvirşind actul necesar și samavolnic, să nu fie un r&ă pe care însăşi 
legea ni'l impune?), apoi să nu existe un alt mijloc mai puţin dăunător 
pentru a ne feri de râul care ne ameninţă, în fine să fie o proporţiune 
drâptă între bunul ocrotit Și jerttit, cestiune care e lăsată la socotinţa “judecătorului de apt 3). _ 

Furtul prin urmare săvirşit „pentru a se ajuta o propagandă socială, nu e un act necesar în înțelesul de mai sus, căci se pâte îndrepta pe cale „legală răul de care. se plâng autorii propagandei, şi de nu, revoluţiunea 

  

1) V. Holtzendoiffs, «Rechtslexikon», Vo, Raub. ! 2) Pedepsa penală e un răi pe care însă-șI legea o impune delicuentului. Nu €, prin urmare, apărat de pedepsă arestatul evadat care fură haine ca să nu fie recu- noscut în casaca sa de puşcărie, Soldatul, marinarul ai datoria să se jertfescă. <Le "personnel du bateau ne doit chercher ă se sauver que lorsqui'il a fai son possible "pour mettre en suret€ jes passagers», | : - - 31 Paul Moriaud, «Du d6lit nâcessaire ct de l'âtat de necâssit6», Gentve, 1889, pag. 302 urm. Berner, <Lehrbuch des deutschen Strafrechts», ediț. XVII, $ 57, pag. 99 urm. Jurisconsultul german citeză, între altele, următorele casuri de acte necesare: <Cine-va, în timp de incediii, strică un lucru străin neînsemnat, ca să apere casa sa, "au fiind în baie, şi hainele fiindu-i furate, ia o haină străină, ca să nu se întârcă „Sol în oraş»..V.: și Jollzendor/fs,_ <Rechtslexikon», Va < Nothstand>. Compar. JZegel, "<Grundlinien der Philosophie des Rechts», $ 127. F.. Felice, opul citat, V, pag. 49—52, No, 1721, recunoasce că secuestrareă lucrului une! persone, în contra căreia avem o creanță seri6să, e un act necesar, dar crede (opul citat I No. 279 pag. 576 şi V, No. 1723, pag. 54) că extrema necesitate (lOmetea) nu şterge delictul, ceca-ce e coniradi- cător. Care ar putea să fie cuvântul? Y. Zlelie lămuresce: <car ce serait reconnaitre que les regles de la justice morale ont leur limite et leurg exceptions>. Omul peritor de i6me adică să piară mal! bine de cât să fure! Berner însă (op. cit., pag. 100) ab- servă, cu drept cuvânt: <Wenn Jemand neben einem fremden Brode verhungerte, so -Wiirde er. einer Narrenkappe wirdiger sein als der Krone eines Mărtyrers». Tot aşa de vagă ca teoria de mal sus a lui Fi Zelie, este şi acea a lui ZZaus, opul citat, No. VS8—699, şi a lu! Garraud, opul citat, ], p. 312—3823, 369 — 373, şi 393,
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volnică este să consfinţescă  t6te iără-de-legile lăcute în numele ci, numai 
dacă are puterea. de a birui, iar la din contră, nelegiuirile revoluţionare 
sunt răi venite de a cere privilegiul nepedepsirii.: o 

Ce sunt la urma urmei, t6te vedeniile -utopice, cărora le lipsesce 
temeiul empiric și istorie? Socialiştii, o scim, strigă în gura mare: Adu- 
ceţi la îndeplinire ideile lui Mara şi nu se vor mai zări în viitor nicăeri 

- Aăcători de rele! Henry George însă, care bate şi el puternic în struna 
masselor, răstârnă fără milă acestă gâlă nălucire, și recunâsce, din contră, 
că, cu t6tă realisarea visului „socialist, tirania şi iâlhăria încă nu vor 
pieri din lume 1). (Dreptul, 1897). 

  

Abus sau speculaţiune” asupra trebuinţelor, patimilor şi slăbiciunilor minori- 
lor. — Elementele) delictului. — Art. 322 cod. pen.— Nemotivare. — (Cas. II, 
2 lunie, 1899).. - . - 

„Pentru existenţa abusului de slăbiciunile, de trebuinţele şi de pati- 
mile minorilor (art. 322 cod. pen.), se cere un act positiv, o uneltire 
vicienă laicri faciendi causa, 

Legea n'a definit abusul şi a lăsat deci constatarea existenţei acestui 
-element la suverana apreciare a judecătorului de fapt, însă neîndoios 
este că hotărârea sa trebue să fie motivată şi asupra acestui punct. | 

Dacă dar hotărârea aiirmă - existenţa abusului sai a speculaţiunii 
de care vorbesce art. 322 codul penal fără motivare, este loc la casare, 

Curtea, deliberând, . 
Asupra recursului făcut de Zentler şi Avramescu; 
In cât priveşte motivele din recursul lu! Zentler: 
1. <Exces de putere, omisiune esenţială, nemotivare şi reâ interpretare a art, 

392 din codul penal: . 
«In principii, orl-ce hotărâre trebue să fie motivată, arătând anume motivele 

pe cari se baseză condamnaţia. O hotărâre, spre a fi motivată, trebue să arate clar 
care este fapiul pe care îl recundsce penibil, care îl este textul de lege aplicabil, şi să 
stabilescă in mod constant elementele, componente ale delictului, adică ale textului 
de lege aplicat. . 

. <Or, sentința tribunalului [lfov, secţiunea III, ale cărei considerante aii fost 
adoptate în totul, în ce mă privesce, de către Curtea de apel din Bucuresci, nu arată 
faptul penabil, aplică art. 322 fără să stabilescă dacă partea vătămată era minoră, 
dacă am avut cunoscință, de acestă minoritate, care este obligaţiunea scrisă ce am 
făcut pe pretinsa parte vălămată să subscrie în fav6rea mea şi care este prejudiciul 

“sai măcar posibilitatea acestui prejudicii ; or, instanța de fond nestabilind în corpul 
hotărârilor tote acestea, a săvirşit un adevărat exces: de putere, pronunțând condam- 
narea: mea prin omisiune esenţială, nemolivare şi rea interpretare a art, 322 din codul 
enal ; , - 

> '9. «Violarea şi. greşita aplicaţiune a art. 322 cod. pen. 
- «Tribunalul Ilfov, secţ. III, ale cărui motive ai fost-adoptale în totul de către 

Curtea de apel din Bucuresci, făcend aplicaţiunea citatului text de lege, mă condamnă 
la 3 luni închisâre, Or, articolul prescrie pedepsa de 2 lunt până la 2 ani şi amenda 
de ia 26 lei până la a patra parte din val6rea acordată părțel vătămate; deci, instanțele 

  

1) Henry George, «Sociale Probleme», traducerea germană al lu! Stâpel, cap. 
XVIII, în fine. Socialiştii noştri disprețuiesc sciința dreptului, văd în judecători, cărora | 

„le-ar da bucuros cordonul cel mare al ordinulut sfintului Patibularius, numa! fructe 
seci, rîd de partidele istorice, Totă teoria lu! A/arz însă e întemeiată pe istorie, Las- 
:salle, tâtă lumea o scie, sa adâncit cu entusiasm în studiul dreptului roman



388 ALEXANDRU DEGRE 

de fond condamnându-mă în sensul arătat mai sus, aă violat şi aă făcut o greşită apli- i art, 3222, . . : “ , a i cațiune a, ari în vedere că amândoi aceşti recurenţi sunt condamnaţi de tribunalut: Ilfov, secţ. li, prin sentinţa din 31 Martie 1895, pentru faptul prevăqut de art 392 cod. pen,, la tre! luni închisâre corecțională ; că prin considerantele „acele sentințe se constată . şi declară, că -observându-se viaţa destrăbălată a diferiților minori, din: cause anume indicate, i-ai urmărit prin diferite localuri de petrecere, aă partitipat. la - petrecerile lor, i-ati înlesnit în aceste petreceri, împrumutându-le mici, sume spre a. plăti cheltuelile petrecerilor şi lăsându-I 5ă înțelegă că pentru orgiile şi petrecerile Ia. cari îl provoca, minorii puteai sâ-şi procure bani, luând cu împrumut .tot de la Tecu- 

s 

- Tenţi saă prin mijlocul acestora de la alţii aşa numiţi usurari; că minorii iscălea, pentru micile sume ce primeaii cambil chiar în alb; că recurenţii aii avut cunoscință că aceia a căror patimă le provocată şi le exoloataă spre ruina .lor materială erau. minori, şi ast-fel conchide tribunalul că există condiţiunile art. 322 cod. pen. pe.. temeiul căruia ei sunt condamnaţi ; . i 
Considerâna că prin decisiunea Curţel de apel din Bucuresc!, se adoptă în totul motivele din; sentinţa tribunalului ; că, având a recurge la motivele din acestă sentință, 'ast-fel cum se enunță mal sus, se învederâză că întâiul motiv din recursul făcut de Max Zentier este neexact. întru cât sentința e bine "motivată, tocmal în cât privesce condiţiunile esenţiale pentru aplicarea art, 322 cod. pen. ; E - E Considerând că, daca recurenţii nu sunt condemnaţi de cât numa! la închisâre corecțională, nu însă şi la amendă, precum “prescrie art. 322 cod. pen., acesta ar putea justifica cel mult o cerere de casare în interesul legi!, nu însă, după. cererea condemnatului Zentler, casarea pentru rea aplicare a legil, întru cât nu 'l-a condamnat „Şi la închisâre şi la amendă, precum ar. fi trebuit, ci numa! la închis6re; că de aceea ” şi motivul de al doilea din recursul lui Zentler are a fi respins ca neintemeiat. 

In cât privesce şi motivele din recursul lui Avrames cu: 1. «Violarea art. 191 proc. pen. : - - >. «Am fost condamnat la trei lun! închisâre penru delictul art. 322 god. pen, făcând apel, mi se respinge, şi nicl în dispositivul decisiunii Curţei nu se enunță faptul Care a atras după sine aplicarea pedepser. +. . ia . «Formalitatea din art. 191 proc. pen., este una din cele mat însemnate; art, "191 proc. pen. nu cere o expunere, ci numai: o enunţare, dar o expunere clară şi "precisă a faptelor, care pusă în faţa lege! penale să permilă imediat de a aprecia dacă bine sai nu s'a aplicat legea. Casaţiunea franceză 'a anulat decisiunea care în delictul de abus de încredere a omis a enunţa în dispositiv faptele caz1 constitue delictul, «2, Exces de putere, violarea art. 204 şi 126 proc. pen, : «Rea aplicare a art, 322 cod. pen. şi violarea dreptului de apărare. «Curtea, adoptând faptele şi motivele din sentința apelată, nesocotesce efectele: devolutive ale apelului, Am susţinut la Curte şi practicaua sentinţe Curţer-o constată, “în mod literal, că nu sunt vinovat; e sunt dat judecăţei pentru minorul Cotadi 3 pri- vitor la Sturdza Pavelescu, primul procuror s'a desistat de la acţiunea publică, sentinţa tribunalului o' constată, o E <Or, eă n'am ademenit pe Cotadi, nu "l-am cunoscut, depunerile martorilor nu dovedesc nimic în contra mea, şi nic. elementele art, 322 cod. pen. nu există față de mine şi cu privire la faptul ce mi se impută că aşi fi facilitat patimele luI Cotadi. Cotadi «Am adăogat că nu se dovedesce ce înscris a semnat, după ademenireă mea, otadi. _ - 
«Nu s'a precisat ce manopere am întrebuințat ca să agemenese pe Cotadi. «Nu se pâte compune delictul imputat mie cu fapte ale altora, cu apte 'ce privesc pe Bolintineanu, pe Zisu, pe Sturdza, fiind-că nu sunt dat judecăței pentru că ași fi speculat pasiunile acestor minori. | . ÎN - «In fine, am cerut a dovedi cu martori, în cas de îndoială în spiritul Curţei, că 'eă sunt nevinovat, | 
«Nici măcar interogator nu 'mi s'a făcut la Curie. | «Cu chipul acesta, Curtea comite un exces de putere, violză art. 204, 186 proc. pen..şi 32% codul pen,, nesocotesce efectul devolutiv al apelului şi violeză dreptul . " de apărare, , 

„___ 9. <Violarea principiuluy publicităţil instrucțiunir şi a desbaterilor, Curtea pentru mine işi însusesce motivele şi faptele din sentința tribunalului, cu actele de insirue-
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ţiune făcute“ de tribunal 'şi-a format convingerea. Or, la tribunal ai fost mal mulle 
şedinţe în cari s'a pertractat procesul şi anume: la 16, 17, 21, 23 şi 31 Martie 1898, 
nici în sentinţa tribunalului, nici -în procesele-verbale nu se constată că şedinţele. ati 
fost publice, o . - | „__.__*Cu chipul acesta Curtea de apel se baseză pentru a'm! respinge apelul pe actele 
din instrucţiunea secrelă şi pe instrucţiunea făcută de tribunal, fără a se constata dacă 
Anstrucțiunea de la, tribunal a fost publică şi viol6ză art. 186 proc. pen. şi 151 acelaş cod». 

4. «<Violarea art. 322 cod. penal. ! 
<Legea pedepsesce delictul din arț. 322 cod. pen. cu închisore şi amendă, instanța 

“de fond fără a face aplicarea art. 60 cod. pen. mă osândesce 'la 3 lunI. închisdre şi 
ast-fel s'a violat art. 322 cod. pen.>. - . . E 

Considerând că, în adevăr, nu se repetă în dispositivul sentinței tribunalului 
anume faptele pentru cari recurentul Avramescu este condamnat, ci se mărginesce a 
se enunța că pe baza art. 322 coa. penal;. că cu tâte acestea nu se pâte dice că 
pentru acesta s'a violat art. 191 procedura penală, când faptele sunt Qesluşite prin 
considerente şi când se indică că se condamnă pe baza art, 322 co. pen.; că de 
aceea motivul I se respinge. E , . i IE | 

Considerând că se constată că Curtea de apel a ascultat cilirea raportului făcut 
“în causă, a ascultat pe apărătorul recurentului în expunerile făcute, că nu se constală 
întradevăr nici că. recurentului i s'a luat în deosebi interogator, nici că s'a cerut 
martori; că Curtea fiind convinsă fără o altă motivare, se mărginesce a adopta 'moti- 
vele din sentința tribunalului; ! . ” . . 

Considerând că dinaintea Curţel de apel, în mattrie corecțională, formele cari . 
a a fi observate la judecare sunt coprinse în art, 204,-205 şi 206 cod. pen, cari nu 

_se dovedesce că s'aă violat; 

1 

* Considerând că nesocotirea efectelor devolulive ale apelului ar consista că Curtea 
n'a pus temei pe demonstrațiile făcute de apărătorul recurentulul la Curte, de Gre-ce 
Curtea era liberă a le primi saă a'şi forma convingerea în sensul contrarii, sai că 

„.m'a repetat procedura, preserisă la tribunal, precum e interogatorul ; 
Considerând că, de altmintrelea, în tot acest motiv sunt fapte de enunţări ncexacte 

şi apol se încrimin€ză lipsa condiţiilor art. 322-cod. pen,, ast-fel că sub tâte raportu- 
ile motivul ca neexact şi neîntemeiat are a fi respins; - 

- Considerând că, dacă procesul-verbal conţine ma! multe şedinţe, publicitatea e 
_-cerută pentru. fie-care şedinţă, dar în causă publicitatea s'a observat, întru cât însăşi . 

expresia de continuarea şedinţei însemneză că -implică publicitatea în sine-şi obser- 
vată de la întâia şedinţă ; că de aceea şi acest motiv se:'respinge ca neîntemeiat. 

- Considerând că şi motivul al patrulea din recursul lui Avramescu se respinge 
pentru motivele mal sus arătate. 7 . DN 

:. In cât privesce recursurile făcute de Ciurcu. şi Mărculescu: 
Asupra motivului 1 de casare din respectivele recursuri: 
“«Curtea în suverana sa apreciere constată : i Ă 
1. «Că am împrumutat bani primind în schimb cambil de valori mai mari de 

- “la nisce minori, în deplină sciință a minorităţii acestora; R 
- «Că n'am putut să ignorez viaţa desordonată şi risipitre a minorilor împrumutaţi; 

«Insă Curtea nu constată că, fie direct, fie indirect prin alţii, am împins saii 
„ -am întreținut pe minorii imprumutaţi în desfrânările lor şi că m'am servit de aceste: 
. „desfrînări spre a'1 face să iscălescă cambiile, 

«Din contră, Curtea pare a crede că elementele delictulul prevădut de art. 322 
-cod. pen,, exislă şi atunci când nu eit am fost causa primordială, causa producătâre 
-a subscrierel cambiilor de către minori; şi chiar atunci când bani! dați a servit la 
satisfacerea trebuinţelor morale corecte şi utile ale- minorilor, . 

<Cu modul acesta, Curtea a interpretat greşit şi a aplicat răă violând art. 322 
codul perial». 

“ Considerând că Curtea de apel susţine că atât Ciurcu, cât şi : Mărculescu ai . 
abusat de patimele a diferiţi minori spre a'"1 pune să-subscrie cambil în paguba; lor şi 

„Îl condamnă la închisâre şi la amendă aplicând art. 329 codul penal; 
"Considerând că pentru aplicarea art, 322 codul penal, se cere: 1) caabusul să 

-se fi săvirşit asupra unul minor ; 2) ca minorul să fi subscris în paguba sa obligații și : 
acte obligatorii; 3) ca aceste obligaţii să fi fost obținute abusând de slăbiciunile, de . 
„trebuinţele şi de pasiunile minorului; .. 

Considerând că pentru existenţa condiţiei a III-a spre aplicarea art, 322 codul:
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penal, se cere că spre satisfacerea unu! scop- de cupiditate şi de câştig, prevenilul să fi: 
favorisat relele patimi ale minorului, profitând de inesperiența lul spre a-l face a sub- 
scrie o obligaţie oner6să pentru minor, și apol o intenție sau o voinţă din partea pre- 
venitului de a procura sie'și sai altuia un beneficiă ilegitim prin subscrierea acelei 
obligaţi! onerdse; , 

Considerâd că judecătorul fondului nu se pote mărgini a declara pe un prevenit 
că a abusat de patimele unul minor; că pentru ca decisia sa să fie motivată sub 
raportul acestul abus, trebue să se constate existenţa atât a unul act posiliv, a unel 
manopere fraudul6se întrebuințate spre urmărirea unui câştig şi având de resultat 
subscrierea une! obligaţiuni, cât şi a intenţie! şi a voinţei; , - 

Că dacă, faptele varii, cari pot constitui abusul, sunt lăsate la aprecierea tribu- 
nalelor de fond, însă nu e suficient a afirma un abus fără ca să fie o molivare în 

„ decisie sub condiţiunile mal sus arătate; . 
Că decisia Cure! de apel afirmă abusu! fără o motivare în modul arătat, şi de 

aceea decisiunea supusă recursului are a fi casată. i 
Pentru. aceste motive, respinge recursul lui Max Zentler şi Jean Avramescu, . cas€ză în ce privesce recursul lui N, Ciurcu şi A. Mărculescu. 

Adnolaţiune.. — Hotărârea de mai sus a pus un capăt procesului; 
aşa dis al cămătarilor, cari aii abusat de trebuinţele,. slăbiciunile sai 
patimile unor minori, înduplecându-i prin uneltiri viclene, . întrebuințate 
lucri faciendi causa, să iscălescă, spre a .lor pagubă, cambii pentru 
împrumutare de bani, delict prevădut și pedepsit de art. 322 cod. pen. 
„care sună ast-iel: a 

“<Ori-eare va specula (art..406 în. dice : va abusa) asupra trebuinţelor, 
Slăbiciunilor saii patimilor unui minor, ca să | facă să subscrie, spre a 
sa pagubă, obligaţiuni, chitanţe sai vre-un înscris de rătuire pentru îm- 
prumutare de bani, ori de lucruri mişcătre, ori de înscrisuri comerciale, 
sai de ori-ce alte înscrisuri îndatoritre, sub ori-care îormă se va îi tăcut 
asemenea tocmslă, se va pedepsi cu închisâre de la două luni până la doui ani. și cu amendă, ete.>. . Ie 

__T6tă sancţiunea acâsta penală însă nu are, așa S'ar părea la întâia 
vedere, nici o noimă. Nu ajunge sar putea întreba, -sancţiunea civilă? 
Nu e 6re nulă obligaţiunea iscălită de un minor (art. 1157 urm. cod. civ.)? 
Ce abus se pâte prin urmare săvirși în contra unui minor, care nu are 
decât să invâce nulitatea, ca să vie de hac cămătarului ? 

Ei bine, experiența dovedesce, din contra, netrebnicia sancțiunii 
civile, cămătarul 1) alegându-și victimele sale printre persânele cele scru- 
pul6se, care jură sai dai cuvântul lor de ondre că:nu se vor prevala: 
de nulitatea de care e vorba, sai se bizus pe art, 349 cod. com., care: 
taie excepţiunile de nulitate în materie cambială. o 

Ce dar înţelege art. 322 cod. pen, prin cuvintele: «Ori-care . va 
specula (abusa) asupra trebuinţelor, slăbiciunilor saă patimilor unui minor»? 
Legea nu definesce speculaţiunea, abusul, care e unul din elementele' con- 
stituitâre ale delictului. Ce dar trebue să hotărâm ? Există un abus în 
înţelesul art. 322 cod: pen, ori de câte ori se stipulâză o dobândă prea mare ?: 

Fără indoială că nu. Un exemplu pentru lămurirea lucrului. Impru- 
mutătorul, presupunem, cu tâtă stipulaţiunea de dobânqi umflate, a înlesnit. 
"minorului să continue studiile sale, să facă o clădire forte rentabilă, 

„1)'<L'art. 406 c. pen. (322 român), dice Garraud, a principalement en vue les usuriers, les. faiseurs d'affaires, les commerţants peu scrupuleux, mais les termes du texte sont assez comprehensiis pour qu'on puisse les 6tendre aux prox6nctes, aux cour- tisans, etc, (V.. Garraud, «Trail du code penal francais», V, No. 238), : 

  

1
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ete. Nu pâte să fie în asemenea cas nici vorbă de un abus. Creditorul 
ia o dobândă grasă, dar minorul lace şi el o aiacere strălucită cu banii 
împrumutătorului ! i ” îi 

Care dar e înţelesul cuvântului speculațiune sai abus ? Legea, 
răspunde Garraud, n'a. definit abusul, dar trebue un act positiv, o anel- 
iire viclenă întrebuințată lucri faciendi causa 1), căci. acâsta reese din 
însuși textul art. '406 (322 rom.) şi anume din cuvintele: «ca să'l facă 
să subscrie, spre a sa pagubă». | 

Prea bine. Nasce însă întrebarea : 'Frebue o uneltire viclână, ca în - 
casul înşelăciunii ? Fără îndoială că nu. Garraud învaţă, în adevăr, 
că uneltirea vicl6nă nu trebue să fie caracterisată, ca în casul înșelăciunei, 
nu e vorba de a înşela pe minor, ci dea profita de patimile sale, etc.2). 

Făptuitorul, aşa dar, nu trebue să facă să trecă drept adevărată, 
fapte mincin6se, sai să prefacă în mincin6se fapte adevărate, ori să le 
suprime de tot (art. 332 c. pen,), nu trebue, de exemplu, să iacă pe minor 
să crâdă că dobânda mare ce o va plăti el, va îi compensată prin renta- : 
bilitatea închipuită a unor băi de aramă problematice, în cari va băga 
el banii împrumutaţi. E 

Ce dar uneltire viclenă se cere în casul prevădut de art. 822 cocă, 
pen. ? Există, răspundem, o uneltire viclenă, când cămătarul aţâţă patimile. 
minorului pentru a se îolosi de ele3), saii îl face să jure sai să dea 
cuvântul săi de onâre că va plăti, saii îl pune. să iscălâscă o cambie, 
ca să'i tae calea nulităţii în contra celor de al treilea de bună-credință 
(art. 349 cod. com.). ie 

Inalta Curte respinge prin urmare cu drept cuvânt recursul lui A 
“şi B, pe motiv că recurenţii, <observând viaţa destrăbălată a diieriţilor 

_ minori, “i-ai urmărit prin diferite localuri de petreceri, aă participat la petre-- 
cerile lor, “i-ati înlesnit în aceste petreceri, imprumutându-le :) mici sume, 
“i-ai făcut să iscălâscă pentru aceste împrumuturi cambii chiar în alb>. 

Ei bine, acestă motivare constată existenţa unei uneltiri viclene, dar 
nu stabilesce că ea a îost întrebuințată lucri faciendi causa, nu lămu- 
resce că recurenţii aă stipulat dobândi cămălărescă 5) (recurenţii n'aiă. 

  

1) Garraud, op. cit., V, No. 288.. | 

2) Garraud, op. cit.,:V,: No. 288. , NI , 

3) Y. Hâlie, <Thâorie du code penal», a patra cdiţiune, 1962, V, pag. 397, No, 
2033, se rostesce în acâstă privinţă ast-iel: <La criminatit€ de l'agent consiste i favo- 
riser, dans un esprit de lucre et de cupidil€, les mauvaises passions de la jeunesse; 

" îl les entretient et les €chauffe pour en profiters, o , , 
: 4) «Il faut, observă Garraud (op. et loc. cit.), que les obligations souscriles aient 
pour objet un prât d'argent. Telles sont, en efiet, les exigences, un peu &troites de 

Part. 406. Ainsi, on ne .saurait atteindre le marchand qui, ayant excit6 lo mineur ă 

lui acheter des meubles ă crââit, s'est fait souscrire par lui des billets comme garanties 

-de paiement. Ne se rend pas non plus coupable de ce dfiit celui qui b6u6ficie, de la 

" part d'un mineur, d'une liberali, encore qu'elle ait 6t6 arrach6 ă la faiblesse de Lin- 

capable. L'art. 406 est €galement inapplicable aux billets de complăisance souscrits par 

un mineur>. V. însă $ 301 c. pen. german. : | | | , , 
5) Elementul acesta (uneltirea: viclenă Zacri faciendi causa) şi cele-Valle cerute 

pentru existenţa delictului, odată dovedite, delictul există, cu (6tă nulitatea cambiel 

(art. 362 ce. com.): Ba, Garraud, (op. cit, V, No. 287), crede că art. 406 c. pen. (art, 

322. român) ar fi încă aplicabil, dacă obligațiunea era nulă pentru o altă causă de cât 

- incapacitatea minorului, de exemplu, pentru un vicii de formă (v, însă contra: Fe 

Helie). - - a
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tăgăduit de alt-tel că ati stipulat asemenea dobândi) şi acâstă lacună ne- calificabilă deșteptă .cu drept cuvânt critica. i Mergem mai departe. Art. 322 codul penal, o spunem încă odată, . . nu definesce abusul, speculaţiunea, uneltirea viclână făcută in vedere de . a împărtăși folos și principiul este că numai când delictul e definit de: lege (de exemplu: înșelăciunea) ' calificarea | judecătorescă a faptului e o calificare legală, supusă censurei Curţei de casaţiune. ! Totuși, adaogă Inalta Curte, judecătorul fondului nu trebue să se " mărgin6scă a declara că un prevenit a abusat de patimile unui. minor, “ci dator este să'și motiveze decisiunea sa, şi este dar loc a se primi "recursul lui 'C. și D. și a se casa decisiunea instanţei de îond, care nu coprinde în privinţă-le nici o motivare. De Acestea dise, fie-ne iertat în fine să spunem două ' cuvinte asupra golului, ce “l-a lăsat legea n6stră. In adevăr, art: 322 codul penal, care se mărginesce a ocroti pe minori, nu se pote întinde la -indivizii puşi sub un consilii judiciar, la femeile măritate, la persânele ce virsta sai b6la lasă pradă; la. ori-ce ispită 1). a -. Nu ai '6re nevoa și anajoriă rătăciţi, Stricaţi, inexperimentaţi de ajutorul legii ? De sigur că da. Ori-cine volnie este negreșit de a stipula dobândi  ori-cât de: mari 2), acesa-ce nu pâte să alarmeze pe nimeni, dar acela care abuseză mișelesce de nevoia altuia, ca să'l facă săi promită "0 dobândă enormă, merită de sigur o pedâpsă penală. - | Trebue, firesce, să ne ferim în acestă privinţă de extremul în care a picat legea iranceză, care pedepsesce ca o abatere penală insuși faptul: de a împrumuta, obișnuit cu o dobândă mai mare de cât cea legală 3, abslracțiune Jăcend de ori-ce. aul din Partea agentului +). Art. 494 al codului penal belgian hotărăsce din contră :. | <Quiconque aura - habituellement îourni -des valeurs, de quelque mani6re que 'ce soit, ă un taux excedant Pintâret legal et ex abusant des faiblesses ou des Passions de Lemprunteur, sera condamne â un 
“ 1) V. Garraud, op. cit,, V, No. 287, Orl-cum, adaogă jurisconsultul francez, - expresiunea zinori coprinde și pe minoril emancipaţi, autorisați a face comerciă, (contra : F. Hclie), . , , - . „_* 2) Tâte legiuirile europene, afară de cea franceză (v. legea fr. din 3 Sept, 1807, "cf. $ 340 şi urm. din codul Calimach), consfințesc, în adevăr, principiul. libertăţei nemăr- ginite în materie de stipulaţiune de dobândi (v. legea engleză din 1854, legea belgiană * din 1865, art, 1831 c. civ. italian, art, 1589 c. civ. român), Firese Incru; Economiştii ati doveait, de bună semă, până la evidență netrebnicia, ba chiar efectul: vătămător al legilor cari opresc dea se lua  dobândr mal mari de cât cele legale, (vedi Rau, <Grundsiătze der Volkswirthschafta, II, $ 320—393. Stuart Mill, «Grundstitze der poti- tischen economie», tradus din englizesce de Soetbeer, HI, pag. 240'şi urm. Roscher, <Grundlagen der Nationaloeconomie», edit. XIX, $ 192), DR 3) Baudry-Lacantinărie, „«Precis de' droit civil», HI, No. 837. V. şi Zaureut, <Principes de droit civil francais», XVI, No. 315, |. IER . „ 4) Legea engleză (2 şi 8 Victoria, cap. 37), de o parte, cade în extremul opus şi desființâză, legile în contra cămătarilor pentru împrumuturile ma! mari de 10 livre” - 

sterling, oprind însă, în schimb, cambiile pentru o sună mat mică Qe cât 5: livre ster- 
ling, (v. Roscher, op. cit, $ 194, text şi nota 2 în fine şi nota 9). Fară cuvint. Glaser («Kleine Schriften iber Strafrecht und Strafproces>, ediţ. II], p. 250) a dovedit ain 
contră, că oprirea. cambiilor pentru sume mici deschide porta abusurilor, silind pe 
cămătari să recurgă la judecată prin arbitri, judecată care se lace în cârciume de căire 
nişte persâne, cari ar. metita să fie băgate în pușcărie, a PR 
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emprisonnement d'un mois a un.an et ă une amende de mille: îrancs â 
dix mille îrancs, ou ă une de .ces peines seulement» 1). 

"Legea germană din 19 lunie 1893, legea austriacă, etc,, înţeleg 
lucrul tot ast-iel, nu pun adică nici o stavilă libertăţii în materie de 
stipulaţiune de dobândi, dar pedepsesc dolul. cămăiarilor şi. micșoreză 
ast-iel, în parte cel puţin, relele ce le aduce cu sine libera concurență:. 
biruinţa. elementelor. celor “nescrupulse, şirete, cinice 2) (Dreptul, 1899). 

  

Despre înşelăciune (art. 332—334 codul penal). 
Virtutea absolută are un caracter mistic şi dreptul care servesce 

unor scopuri practice riu se ocupă cu dânsa. Morala are'o relaţiune cu 
dreptul numai întru cât dânsa sprijinesce interesele vieţei. Legea causali- 
tăţii se combină în adevăr în ordinea dreptului cu legea scopului moral. 
Un bun părinte de familie (tipul dreptului) trăesce, dar lasă: şi pe alții să 
trăiască, alergă după câştig, dar lasă și pe alţii să câștige, are în vedere inte- 
resul săii, dar în același timp şi înainte de tâte armonia înlereselor. Spi- 
ritul industrial al omului merită t6tă lauda; lăcomia singură e un r&ă 
mare. Sunt amăgiri la încheerea contractelor ce şi le permite şi un bun. 
părinte de iamilie. Vindătorul întrebuinţâză fel de el de minciuni ca să 
obțină un preţ mai mare, - nimeni nu-i face pentru acâsta o imputare, 
dorinţa vindătorului de a vinde -scump fiind tot așa de justificată -ca 
aceea a cumpărătorului de a cumpăra eltin. In: prelio emtionis et ven- 
dilionis naturaliler licere contrahentibus se circumvenire. (L. 16 $ 4, 
Dig., de minor., 4, 4). Quemadmodum în emendo el vendendo nalu- 
raliler concessum est, quod pluris sil, minoris emere, quod mânoris 
sil, pluris vendere et îla învicem. se cîrcumscribere, ila în localioriibus 
-Quoque el conductionibus juris est. (L. 22, $ 3, Dig., loc. cit., 19.2). 

Dar un bun părinte de familie nu merge întru acâsta nici o dată 
“până acolo ca să impedice pe partea cotocmitâre să se ocrotâscă în 
"contra - minciunei. Manopera iraudul6să e dărimătâre de ordine. Legea 
“penală intervine. ca să procure remediul. Inşelător în înţelesul legii penale 
este acela.gui non solum fallendi cuusa obscure loquilur, sed etiam 
-qui însidiose, obscure simulat. (L. 42, $ 2, Dig., de contrah. emnl.).. 

1) Legea belgiană (art. 494 c. pen.) dice: <Quinconque aura Pabiteullement 
fourni des valeurs, etc.>, iar legea germană (betreffend Wacher) din 19 lunie 1893 
face abstracţiune de profesiunea obicinuită de cămătar (art. 302 a), pe care o privesce 
ca o împrejurare îngreunătore de fire de a înăspri pedpsa (art. 302 d), lăsând a dice 
că aceiași lege pedepsesce cu o pedepsă mal mare şi pe cel ce face să i se promită 
fol6se cămătăresci simulat sai pe cale cambiale sati pe cuvânt de ondre ($ 302 b) 

- şi supune la o pedepsă şi pe cel ce cu bună sciință dobândesce o creanță cămătărescă 
„Şi o înstrăin€ză mal departe saii se folosesce de dânsa (Ş 302 c), şi pedepsesce în fine 
cămătăria la vinderea de vite, imobile, etc. ($ 302 e). V. Ernst Barre, <Die Wucher- 

. gesetze fiir das deutsche Reich», 1893. 
2) Un autor (Giinther), ca să preîatâmpine. aceste rele, propune să nu se acorde. 

nici majorilor deplina disposiţiune asupra averei lor decât după trecerea unul examen 
"- (7. Roscher, op. cit., 1, 8 194, text şi nota 5). Neindoios este, în tot casul, că trebue 

să mărginim într'un fel sai altul libera concurenţă, care ne-a însălbătăcit într'un chip 
" înspăimântător obiceiurile. Vedi Ad. 1Vagner, -<Allgemeine oder theoretische YVolks- 
= wirthschafislehre», I. <Grundlegung», ediţia [, $ 139, pag, 246—247, , 

? 
7
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Art..332 codul penal detinesce înșelăciunea astfel: | 
«Acela care, în vedere de a împărtăși îolos,- face: să: nască o amă- gire în paguba averei altuia, sati făcând să trecă de adevărate fapte mincin6se, saii prelăcând în mincin6se fapte adevărate, ori suprimându-le de tot, este culpabii de înşelăciune». | 

„Două elemente sunt dar necesare pentru. constituirea delictului de. înşelăciune : 10 întrebuințarea de manopere iraudul6se, și 20 vătămarea. averei altuia. ' - | | - Trezirea unei erori (amăgiri) cu ajutorul unui fapt 6re-care exterior se numesce o manoperă. Manopera e fraudulâsă dacă amăgitorul a între- buinţat'o în vedere de a împărtăşi folos. Buna credinţă a agentului exclude admiterea' unei înşelăciuni. Dar intenţiunea de a împărtăşi folos există nu. numai când amăgitorul țintesce a-și “procura sie-și sai -unui.. „al treilea un îolos, dar și când dânsul ţintesce a scăpa de o daună pe socot6la altuia. | 
Cuvintele amăgitâre fără un iapt exterior nu sunt un element -al delictului de înșelăciune, caci amăgitorul e culpabil. de înşelăciune numai. dacă întrebuinţeză o manoperă iraudul6să, dacă <face să trâcă de ade- Yărate fapte mincin6se, sai preiace în mincinse fapte adevărate, sai: le suprimă de tot». De Amăgira pâte să resulte implicit din faptul - exterior și fără între- . buinţarea. de cuvinte amăgitâre, dându-se de-exemplu unei mării pe din aiară aparenţa unei calităţi mai bune, sai întrebuințându-se cărți [alse, sai vindendu-se medicamente în aparență coniorme cu reţeta doctorului. „.* + -Manopera nu trebue să se distingă prin un rafinament deosebit. Ajunge și o minciună grosolană, care aduce o vătămare în dauna averei: altuia. Nu.se pâte dice despre: o minciună, care produce de fapt un eiect “vătămător, că dânsa e așa de prost țesută, că o pâte ghici şi „Omul cel mai puţin prudent, cel maj puţin clar vădător. - Art, 334 codul penal “opune definițiunii de mai sus coprinsă în art. 332 codul penal o altă definițiune. Vom arăta mai! întâi cari sunt punctele” de asem&nare și apoi cari sunt punctele de deosebire ce oferă aceste două definițiuni, - . .. ” a | Amândouă definiţiunile exprimă “aceiaşi idee, servindu-se numai de alte cuvinte, dacă. se are în vedere înșelăciunea care se comite prin. înirebuințarea de false nume sati de false. calităţi. Cine-va face de exemplu să i se plătescă, sub numele unei persâne, o obligaţiune datorită acestei de pe. urmă, sai. stabilesce un simulacru de casă de comercii,. (întrebuințarea unei falșe' calităţi): ca să înşele pe fabricanți, să-i: vindă măriuri pe credit, sai percepe retribuţiuni în calitatea ce a pierdut'o de agent al unei societăţi de asigurare. Inșelătorul în casurile acestea face să. nască o amăgire în dauna averei altuia, făcând să trecă de adevărăte fapte mincin6se (art. 332 codul penal), adică întrebuinţând nume și cali-. tăţă mincin6se (art. 334 codul penal). Intrebuinţarea îalsei calităţi de minor, iemeiă măritată, etc, este de asemenea o manoperă îraudul6să în înţelesul art. 332 şi 334 codul penal, dacă verificarea calificațiunii nu e . de fapt posibilă amăgitului. Există înșelăciune nu numai dacă numele fals sa intrebuinţat oral, dar şi dacă numele fals s'a luat prin înscris,. în ultimul cas însă cu restricţiunea următâre : Intrebuințarea unui nume.
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ialş întrun înscris 'este o 'înşelăciune şi nu un îals, dacă actul incri- 
minat nu produce nici o obligaţiune (fiind de exemplu simulat), și nu 
pâte să aducă pri sine însuşi . nici o vătămare;.sati nu este menit a 
constata laptele ce se găsesc. enunțate într'insul. Intrebuinţarea unui 
ials nume sati a unei. false calităţi, e o împrejurare indiferentă, dacă 
dânsa nu aduce o vătămare, nu determină o remitere de valori, 

„Cele două detiniţiuni de mai sus ne duc ast-iel la același resultat, 
dacă e vorba de o înșelăciune comisă prin întrebiinţarea de nume sai 
calităţi mincin6se. Resultă, din contră, din .art. 334 codul psnal, care se 
deosibesce sub acest raport esenţial de art. 332 codul penal, că în tâte 
cele-lalte casuri, ca să existe o înșelăciune, se cere ca uneltirile viclene 
«să înduplece pe Gmeni a crede vre-o întreprindere mincin6să, vre-o 

„putere sait vre-un credit închipuit, ori să iacă a se nasce speranţa sai: 
„ temerea vre-unei isbutiri, a vre-unei nenorociri sati a vre-unei întâmplări 

" chimerice».. . i | 
O uneltire dar viclsnă caracteriseză în tote casurile înşelăciunea, 

după art. 332 codul penal, unde, din contră, după art. 334 codul penal, 
o simplă uneltire vielenă nu ajunge, de :6re-ce se mai cere ca uneltirea 
viclenă să tindă a persuada existența îaptelor saii a trezi. simţimintele 
anume specificate de lege. a | 

-- Vom eita,.ca să lămurim lucrul mai bine, mai multe specie căqând . 
sub aplicarea art. 332 codul penal, dar - neintrând în termenii art. 334 
codul penal. Intrebuinţarea de false greutăţi şi de false măsuri din partea 
unui stăpân de atelier, in scop de a inșela pe lucrători asupra lucrului 
ce ei aii iăcut şi pentru a-i retribui mai puţin, constitue o manoperă .- 
-vielână, dar acestă manoperă nu are de eiect (așa a. hotărât casaţiunea. : 
iranceză) a iace să se nască în spiritul lucrătorilor credința unel puleră 
imaginare sai speranța unei întâmplări châmerice. Faptul apoi din 
partea unui individ, în ordinul căruia s'a subscris un bilet, de a îi simulat 

„ negoţiarea biletului 'către un terţiu locuind în alt loc, şi, neplătindu-se 
biletul la: termen, de a fi simulat socoteli de întârcere și de a fi cerut 
plata acestor socoteli, e o uneltire viclenă, dar, după o hotărâre a Curţei | 
Supreme îranceze, nu există nimic în faptul acesta care să fie de natură 
a face să se nască în spiritul debitorului biletului ideea: unei puteri . 

- imaginare sati. temerea ori sperânța unei întâmplări chimerice. 
Deosebirea. care există -sub' acest raport între art.. 332 și 834 

coâul penal, nu e aşa de mare .cum sar crede la prima vedere. Con- 
dițiunea de, încriminare a înșelăciunii adăogată în art. 884 codul penal 
e vag iormulată, şi jurisprudența îi dă obicinuit o interpretare care 
reapropiă cele două deliniţiuni una de alta. In cele. mai multe casuri 
uneltirea viclnă se pâte lesne subsuma atât sub art. 322 cât şi sub 
art. 934 codul penal. Cităm, între o mie, următârele casuri.: Faptul de | 

"a se întrebuința un înscris coprindend ameninţări, altele de cât cele “ 
prevădute de art. 235 şi 366 codul penal, cu. ordinul de a depune o 
sumă de bani într'un anume loc, e o manoperă făcând să se nască temerea 
unei nenorociri. Este o uneltire viclenă, având de scop de a inspira spe- 
ranţa unei: întâmplări chimerice, iaptul aceluia care, pentru a-și procura 

_“chitanţa unei datorii, depune 'pe masă o pungă cu bani, pe care o ia 
înapoi, după ce i sa înmânat chitanța. Are tâte caracterele înșelăciunii 

* 
-
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„şi faptul de a 'lua daruri spre a interveni de a se face sai a nu se face 
“vre un act de cele privitâre la atribuţiunile vre unui funcţionar public, 
administrativ sai judecătoresc, fără scirea acestuia 1),. Servitorul, care 
în loc să cumpere în numele săi proprii și plătindu-le indată îurniturile 
de masă ale stăpânului stă, aşa cum 'l-a însărcinat acesta de pe urmă, 
le cumpără pa credit în numele stăpânului săă şi” risipesce banii primiţi 
pentru acest siirşit de la stăpânul săi, comite o înşelăciune în preji- - diciul negustorilor vătămaţi. Art. 334 (adăogăm * și art.. 332) e aplicabil „Și faptului de a se fi încărcat obiecte fără val6re, cu intenţiunea de a le face să pi6ră pentru ca să se răpescă de la asigurător preţul de asi- gurare, precum şi faptului prin care un. individ face să i se -inmâneze o . sumă de bani îăcând pe pers6na amăşită să credă în puterea sa ima-  ginară de a obţine liberarea unor individi arestaţi sub prevenţiunea de. delicte, etc. . 5 a a 

lxpresiunea «<uneltiri ' viclene», care se găsesce în art.. 334 codul! - penal, răspunde locuţiunii exprimând aceeași ideie care se găsesce în art. . „332 codul. penal: samăgiri ocasionate prin fapte talse». Amăgirea (erdrea) „trebue să fie causată prin fapte false. Simplele cuvinte amăgitâre, pro- misiunile, proorocirile,: nu ajung dacă nu sunt: însoţite de un fapt care să le sprijinescă, de exemplu de 0 ofertă simulată de garanţie pentru a iace -să se crâdă în o solvabilitate care nu există. Proiesiunea ce o exercită amăgitorul sprijinesce și acreditâză adesea amăgirile întrebuințate. Avo- catul de exemplu care, ca să primescă de la clientul! săi o procură “pentru încasarea unei sume de.bani, pretextâză că a găsit un împru- mutător oferind o bună ipotecă şi care încasând suma de bani în vir-: tutea. procurei obţinute o risipesce, se îace culpabil de înșelăciune. Amă- girea asupra esistenţei unui drept sai asupra validității unei 'regule .de drept (lapte juridice) e o amăgire! în înțelesul art, 332 şi 934: codul penal. Er6rea asupra intenţiunii amăgitorului de a plăti (animus solvendi) din contră sai asupra părerei amăgitoului saă a unui al treilea, nue o „erGre constituitivă de înșelăciune. . a - „ “Am discutat până acum numai primul eloment al delictului: mij- l6cele întrebuințate pentru a face să se nască o amăgire în dauna averei “altuia. Rămâne să examinăm cel de al douilea element, care este. vătă- “marea adusă prin acele mijlâcele, viclene. Uneltirile. viclene : singure n-u: „consti tuesc' delicțul de înşelăciune, s6. mai cere ca dânsele să fie între buinţate în scop de ă aduce o vătămare în averea altuia. ! | Obiectul dar al delictului. de înşelăciune este averea altuia în tâte iormele ei (proprietate, jura. in re aliena, creanţe). Averea amăgitului trebue să fie mai mică după comiterea delictului, O creanță dar nulă, un lucru iurat, nu pot fi obiectul delictului de înșelăciune. Amăgitul nu „Suleră nici o vătămare, iscălind o creanţă nulă, sai dând amăgitorului un lucru furat, ... Da ce _. „ Da 
„_1) Gilbert et Siray, «Les Codes annoles», III, art, 405 codul penal, No. 48. Legiui- torul nostru califică fapta de care e vorba în text,. în contra tuturor principiilor, ae 

> 
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Vătămarea trebue să fie causată prin amăgirea întrebuințată. Văt&- 
marea causată prin violenţă, samaăvolnicie şi nu prin amăgire, nu cade 
sub aplicaţiunea art, 332 şi 834 codul penal. Amăgitul trebue -să facă 
de bună voe (nu silit), dar sub sugestiunea agentului, care ?l-a amăgit, 
disposiţiunea vătămătâre asupra averei sale. Vătămarea averei trebue să 
se caracteriseze ca un atac posiliv în stera de drept a amăgitului. Delictele 

- omisive (delraudaţiunile vamale de exemplu) se deosibesc de înșelăciune. 
In strinsă: legătură cu acâstă condiţiune. e presupunerea ca amăgitul şi 
văt&matul să fie saii aceiași 'pers6nă sai să stea unul cu altul în raportul 
de mandant' şi mandatar. Acâstă presupunere totuşi e străină atât legii 
nostre penale, cât şi codului penal prusian şi îrancez. - NE 

„ Dacă lucrul luat de la cel amăgit este o 'convenţiune iscălită de 
acesta de pe urmă, dovada cu martori nu e admisibilă dinaintea. tribu- 
nalului corecţional de cât după distingerile stabilite de art. 1191 urm: 

- codul civil. Amăgitorul întrebuințat'a el un dol 'saă o fraudă ca să storcă. 
iscălitura ? Amăgitul e atunci în imposibllitate de a-'și procura o dovadă. 
scrisă şi pâte să recurgă la dovada cu: martori (art. 1198 codul civil). 
Dar dovada cu martori este oprită (art. 1191 codul civil), 'dacă se tăgă- 

> duesce- însăși existenţa - convenţiunii (alegându-se de exemplu lipsa - de 
causă), sai: dacă se susține. vag că s'a, petrecut între părţi alt-ceva “de 
cât aceea ce dânsele aii scris în act. * Me 
„Nu există fără vătămare adusă altuia nici înşelăciune consumată, 

nici chiar tentaţiune de înşelăciune ? Tentativa (conatus deliquendi) e 
un îragment al delictului, o realisare începută a intenţiunii criininale în 
oposiţiune cu realisarea complectă, cu delictul săvirşit (delictum consum- 
matum). Tentativa e o iormă vagă de a apărea a delictului şi leguitorul 
trebue să se gândescă de dece ori înainte de a o pedepsi. A chema pe 
Gmeni să se pronunţe asupra simplelor tentative de înşelăciune, observă 
Rossi, ar [Îi a se face din justiţia omenâscă un joc, o arenă de metafizică. 
După. $_ 241 al legii penale prusiane, care a servit de tip articolului 

„nostru 332 codul penal, există tentativă 'de înșelăciune prin aceea chiar 
“că Sa întrebuințat o uneltire vicl6nă, că s'a cuusat o amăgire, lăcându-se 
să trâcă de adevărate fapte mincin6se, etc., nealârnal de ori-ce vătâmare 

“saă remilere de valori. Dar simpiele uneltiri viclene nu concretiseză în 
de-ajuns intențiunea criminală şi pedepsirea lor este dar puţin justificată. 
Legea n6stră dar (art. 332 codul penâl), în deosebire de- cea prusiană 
(înlocuită astă-di prin codul penal al imperiului german. din '1 anuarie 
„1812), nu” consideră simplele uneltiri viclene ca un început de execuţiune. - 
a delietului de înşelăciune. Art. 241 prusian, după ce stabilesce definițiunea 

„reprodusă în art. 332 al codului nostru penal, adaogă (adaos care lipsesce 
în legea n6stră): «Tentativa se pedepsesce».. 
“Tentativa de înșelăciune e prevădută și pedepsită numai de art. 334 

'al legii n6stre penale, articol insă. care consideră ca început de -execu- 
țiune a înşelăciunii, nu simplele uneltiri viclene, ci remitere de valori 
causate prin uneltirile viclene. Art. 334 citat (conform art: 405 codul 
penal irancez), vorbesce de tentativa de înșelăciune în termenii următori: 

euşi prin vre-unul dintr'acele mijlâce va lua -saii va cerca să îa cu 
"viclenie tot saii parte-din averea altuia». Acestă irasă se legă Cu îrasa 
"ce-i premerge imediat, în coprindere: «Ori-cine va amăgi-pe cine-va să "2 

p 2
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dea bani, etc.».' Tentativa dar de înșelăciune presupune o remitere de 
valori. “ . | 

Dacă dar iapta agentului se întăţișâză ca înşelăciune după criteriile 
stabilite de art. 332 codul penal, îără să coprindă în sine condiţiunile 
de încriminare a înşelăciunii prevădute de art. 334 codul penal, dânsa nu se pote pedepsi ducă nu e consumată. Art. 332 codul penal lasă - tentativa nepedepsită. Dar când se pâte dice că delictul e consumat? Delictul e consumat, după art. 332 codul penal, prin simpla emitere de valori, vătimarea -de care. vorbesee art.. 332 citat, putând să consiste în darea unei sume de bani cu titlu: de împrumut, în deschiderea unui credit, în amânarea unei execuţiuni, în contractarea unei obligaţiuni, în emiterea unei polițe, în pierderea, unei dovefi, etc., unde, din contra, după art. 334 codul penal, delictul de înşelăciune nu e consumat: de cât prin luarea: sati, cercarea de luare a averei altuia, adică prin risipirea sati întrebuinţarea valorilor ori prin refusul de a le restitui. Simpla remitere Je valori constitue în sistemul art. 334 codul penal o tentativă, dar o tentativă neterminată și tentativă terminată (conatus perfeclus) cu privire la scutirea de ori-ce pedâpsă de care se bucură acela care renunţă la „ întreprinderea delictudsă înainte de consumarea delictului, Remiterea de. valori” nu consumă delictul, căci agentul pote încă să dea o bună între- buinţare valorilor sai să le restitue. A Pa Fapta dar intrunind în sine caracterele înșelăciunii după art. 332 și după art. 334 codul penal se presintă, dacă agentul nu și-a însușit sai n'a risipit încă valorile primite, sub un indoit aspect: ca înșălăciune consumată, după art, 332 codul penal, ca simplă tentativă de înşelăciune, după art. 334 codul penal. Cărui din aceste două articole avea-vom să dăm precăderea? Vom trebui fără îndoială să, aplicăm disposiţiunea art, 334 codul penal. Interpretatione legum poenae molliendae sunt polius, quam asperandae (L. 42 Dig, de poenis, 4$, 19). Există totuşi o îndoială. Pedepsa lovind tentativa: de. înșelăciune este ea după art, 334 codul penal în adevăr mai. puţiu rigurâsă de cât pedâpsa care atinge delictul consumat după art. 332 codul penal? Art. 38 codul penal hotărăsce că tentativa se pedepsesce cu o pedepsă de o treplă ma? jos de cât aceea. ce sar îi cuvenit de sar îi executat crima; dar art. 334 codul penal deter- mină, în contradicere aţă cu acâstă disposiţiune, aceiași scară de pedâpsă pentru tentativă şi pentru delictul consumat. Acestă, „anomalie vine de acolo că legiuitorul nostru a reprodus tale quale disposiţiunea art. 405 | al codului. penal irancez, uitând: că legea Îranceză, în deosebire de legea n6stră, aplică în general aceiaşi pedpsă tentativei și delictului consumat Inșelăciunea se pedepsesce în.deobsce cu închisre de la o lună până la un an și cu amendă de la 26 până la 200 lei (art. 333 codul penal) ; iar în casul prevtdut de art, „334 codul penal inșelăciunea atrage pedâpsa de închisâre: de la șese luni până la doui ani și amendă de la: 50—2000 lei, culpabilul putând încă să. fie osândit la interdicțiune pe timp mărginit, | BN 

Nu mai avem de adăogat de cât două cuvinte, Judecătorul fondului are el în acâstă: materie 0. putere discreţionară, sustrasă controlului Curţei de casaţiune? Dolul civil se deosibesce el prin un semn _visibil de dolul penal? A DEI
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Tribunalul nu se bucură în acestă materie deo , putere discreţionară 
mecontrolabilă. Hotărârile corecţionale trebue să specifice împrejurările 
caracterisând înşelăciunea, aceste împrejurări coprinqând în sine nu 
numai cestiuni de iapt dar și cestiuni de drept, şi Curtea de casaţiune 
fiind datâre -a examina, dacă faptele încriminate; presintă sai nu carac- 
terele delictului de înşelăciune. 

Nu trebue să coniundăm. dolul civil cu dolul penal. Inşelăciunea 
se servesce de iormele contractului, îorme care sunt regulate de legea 
civilă. Nu există înşelăciune dacă frauda nu presintă caracterele unei 
uneltiri -viclene, dacă. dânsa -nu se întăţişază ca o minciună sprijinită pe 
un fapt care % dă credit. Faptul de a opri creanţa după achitarea ei și 
de a cere a doua 6ră plata: ei constitue numai un dol civil 1). Există dol 
penal numai atunci când agentul - îace imposibilă sai dificilă apucarea 
călei civile, când dânsul zădărnicesce garanţiile integrităţii averei oferite 
de legea civilă, întrebuinţând nunie sai calităţi mincin6se, indicând un 
domiciliii fals, ascundând insolvabilitatea sa, etc. 

-Reamintim în fine că se găsesc şi în codul de comerciă disposiţiuni 
reale relative 'la art.:332—334 codul penal. 

Art. 556 al vechiului nostru cod de comerţ hotăresce că asigură- 
torul saii asiguratul, cari ai făcut asigurarea după pierderea 'saii sosirea 
lucrurilor asigurate, cade sub judecata corecțională (pentru înşelăciune). 
Legiuirea n6stră comercială în vig6re n'a reprodus acâstă disposiţiune, 
considerând'o ea inutilă. In schimb, întâlnim în codul nostru de comerţ 

- din 1887 o altă disposiţiune, care lipsesce în vechia legiuire, în 'coprindere' 
(art. 264): «Se vor pedepsi cu pedepsele stabilite de codul penal pentru 
escrocherie acei cari, simulând saii afirmând îals existenţa subscripţiu- 
nilor saii v&rsămintelor într'o societate prin acţiuni, sai anunțând publi- 
cului, cu .rea credinţă, ca interesate in societate pers6ne cari. nu sunt, 
sai : cari. prin 'alte simulaţiuni ai obţinut sai a încercat să obţină 
subseripţiuni saă versăminte». (Dreptul, 1888). 

  

Intracţiune vamală. — Contrabandă.— Comerciant. — Art. 50 legea vămilor.— Rea 
- aplicare. — Art. 166, 167, 168, 171, 173 legea vămilor, (Cas. 1 II, 11 

, Decembrie, 1897). 

Comerciantul care a comis contrabanda prevădută de art. 166 şi 
“urm, legea vămilor, nu pote îi urmărit de cât ca autoral contrabandei, 
saii ca 'complice contorm art. '171 legea vămilor, sai pentru faptul de . 
înșelăciune, conform art. 173 “legea “vămilor, iar nu conform art. 50, 
acest text de lege, aplicându- -se numai contra iuneţionarilor -vamali și 
contra celor însărcinaţi a-i ajuta în exercițiul iuncţiunii lor. 

Curtea deliberând: 
Asupra motivului II de casare: <Violarea articolului 171 şi 50 din legea vamală», 
«Curtea de fond după ce constată în fapt, contorm sentinţei tribunalului şi art. 

1) Stelionatul de care .vorbesce art. 18 al legi! constringere! corporale constitua 
de asemenea un dol civi). Stelionat se numesce: 1) 'fapta de a ipoteca un nemişcător 
sciind că'nu este al săă; 2) fapta” de a ipoteca un nemişcător al săi, presintându- l cu 

"sciință, în contra adevărului, prin declarare expresă, ca liber, sai ca numai în parte 
supus la alte ipoteci sai privilegii. : | 

,
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50 al. 1 din legea vamală, tote elementele de mituire în sarcina perceptorului comunal, 
schimbă calificarea faptului, înlătură fără motivare delictul mituiril şi, pentru a con- 
strui în defavârea comersantululi Petrici complicitatea prevădută de art. 171. din legea. 
vamală, declară pe perceptorul comunal culpabil de contrabandă, ceea ce este impo- 
sibil, pe comersantul Petrici de complice şi aplică şi acestuia o ped6psă corporală 
după art. 50 al. 2, care nu se pâte aplica la comercianții proprietari al mărfurilor de 
contrabanâă. Curtea confundă ast-fel speciile de delicte corecţionale şi de contravenţiuni 
„vamale, precum şi competinţele de a le judeca», “ ” - 

Având în vedere decisiunea supusă recursului şi prin care se constală şi se 
declară că Ştefan Gheorghiade, în calitate de perceptor comunal. al biuroului vamal 
din Bârlad, în înţelegere cu recurentul Petrici. comerciant, întroduce, precum se ex-— 
primă Curtea, în cursul anului 1895, în interiorul oraşului Bârlad, diferite cantitaţi de .. 
mărluri, pe unele taxându-le mal! puţin, iar pe altele scutindu-le de plata ori-cărel 
taxe; că. Petre Petrici pentru înlesnirile acordate de Ștefan Gheorghiade, plătea aces- 
tuia câte 200 lel pe an, il scădea de unele datorii şi împărțea cu. dânsul o parte din 
beneficiile realisate prin contrabandă, spre a-"1 permite a întroduce în oraş mărfuri de 
contrabandă; că faptele fiind descoperite în urmă, ele constituese pentru Ştelan Gheor- 
ghiade o contrabandă şi conform art. 50 al. 2 legea vamală, întru cât el ca lunc-, 

„ționar însărcinat cu perceperea taxelor . cuvenite comune, pentru mărturile introduse 
în oraş, a favorisat şi a înlesnit.cu bună sciinţă, prin declaraţii şi verificări false, intro- 
ducerea mărfurilor lui Petre Petrici în oraş, luând une-ori taxe mal mici şi alte-ori 
sculindu-le cu totul de plata orl-cărel taxe în dauna comunei, că Petre Petrici a par- 
ticipat ca interesat întrun mod direct la faptele săvirşite de Ştefan Gheorghiade şi prin 
acesta s'a fAcut pasibil de penalitatea prevădută “şi pedepsită de art. 171 comb. cu 
art. 50 lit. a legea vamală; - o 

„ Considerând că. este a se sci "dacă legea s'a aplicat bine în cât: privesce pe 
Petre Petrici; că dacă Ştefan Gheorghiade - nu '-z, îndeplinit. îndatorirea, el pote fi 
pedepsit conform art. 5 al. 2, fiind un delict special; că culpabil de contrabandă în 
Spiritul art, .166 şi 199 legea vamală, nu pâte fi de cât în genere -un comerciant, în 
împrejurările specificate de art. 166, 167, 168 legea vamală, iar complice conform art. 
171 legea vamală, e acela care a participat la un fapt de contrabandă ca întreprin- 
tor, ca asigurător sai, ca interesat; că autorul contrăbandei, are a fi pedepsit conform 

„art. 169 şi art. 170 legea vamală, iar. complicele conform art.: îl al legei vamale; 
că dacă o contrabandă se descopere mal tărdii, însă în mal puţin de un an de la 
săvirşirea contrabandel!, art. 172 legea vamală prescrie 0 procedură, în cas când măr- 
furile nu s'ar putea confisca, a se înlocui confiscarea prin o sumă în bani; că în fine, 
art. 173 legea vamală pedepsesce orl-ce. surprindere a bunei credințe 'a agenţilor 
vamali prin facturi sai scrisori de cărat mincin6se şi causându-se ast-fel daune fisculu!, 
ca înşelăciune,. conform codului penal; - -, ! 

Considerând că dacă agentul vamal saă agentul însărcinat cu încasarea taxelor 
- comunei pâte fi urmărit. pentru delictul prevădut de art. 50 al. 2 legea vamală, un 
comerciant -care a „săvirşit contrabandă, precum e caracterisată prin art, 16 legea 
vamală, sait a participat la o contrabandă, nu. pote fi urmărit de cât conlorm art, 
166 şi următârele, ca autor al contrabandei, saii ca complice la“ contrabandă, conform 

„art, 171- legea vamală, sai pentru faptul de înşelăciune, conform” art. 173 legea va- 
mală; că prin urmare faptele imputate. lut Petre Petrici sunt r&ii calificate şi legea e 
greşit aplicată, de ore-ce recurentul nu pâte fi nici autor, nici complice al faptului. 
prevădut de art, 50 al. 2 legea vamală; că sub acest raport şi în acest sens molivul 
fiind. Intemeiat,. decisia urmâză a fi casată. ÎN a 

Pentru aceste motive, caseză. 

„Intracţiune vamală. — Perceptor comunal. — Măriari introduse în oraş în frauda 
comunei. — Contrabandă.— Complicitate. — Art, 50 gi 171 legea vămilor.— 
Caliiicarea intracţiunilor de'_ prima instanţă. — Schimbarea calificării în | 
apel.—Parte civilă.— Despăgubiri.—(C. Galaţi, 29 Septembrie 1897), i 

„1. Perceptorul comunal care, în' înțelegere cu _un 'comerciant și 
mituit de dânsul, introduce în îrauda comunei măriurile acestuia în oraș, 

_pe unele taxându-le prea puţin, iar pe altele scutindu-le de plata ori-cărei
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taxe, săvirşește contrabanda prevădută ! și pedepsită de art. 50 legea vă- 
milor ;' iar comerciantul interesat direct la comiterea acestui iapt, în. calitate de complice, este pasibil de pedâpsa prevăqută de art. 171 comb, cu art, 50 legea vămilor,. a ; . a 
„2. Calificarea intracţiunilor făcută de prima instanţă se pâte schimba. în apel, când Curtea a îost sesizată şi de apelul procurorului. o 

3. Partea lezată printr'o contrabandă (în speţă primăria) pote cere 
în. instanța” corecțională despăgubiri civile echivalente cu val6rea măriu=. 

„rilor întroduse în contrabandă şi cari urmati să fie confiscate. : 

Curtea, | 
. Având în vedere că prin sentința apelată se condamnă Ştefan Gheorghiade la 7 luni închis6re corecțională, pentru faptul de mituire, şi “şi declină competința în ce privesce imputarea adusă iul Petre Petrici, pentru motivul că faptul ce i se pune în sarcină nu este pedepsit de lege cu închisâre corecțională ; : ” Ă Considerând că din complecsul tuturor actelor şi” din Qesbateri rezultă urmă- 

torele : inculpatul Ştefan Gheorghiade, în calitate de perceptor comunal al biuroului 
vamăl din Berlad, în înțelegere cu inculpatul Petre Petrici, comerciant din acel oraș, 
introduc în cursul anului 1895, în interiorul orașului Bârlad, diferite cantități de măr- 
furi, pe unele taxându-le mat puțin de cât prevedea tariful maximal, iar pe altele 
stutindu-le de orl-ce taxe; ast-fel, în diua de 23 August 1895 se primesce la para 
din Bârlad un tiansport de-mărturi pe adresa lui Petre Petrici, care după ce se verifică 
de agentul comuna! ataşat Ja Căile ferate române, se înainteză cu un referat percep- 
torului Ştefan Gheorghiade, spre a le taxa şi percepe suma cuvenită comunel. | 

: păci inculpatul Gheorghiade fiind prealabilmente înţeles cu comerciantul Petre 
Petricl. “în loc să perc6pă adevărata taxă pentru cantitatea intrată în comună, reduce 
mai şntâl ţifrele cantităților menţionate în fracțiuni şi. apoi percepe numa! taxele 
re lative la ţifrele ast-fel reduse. — Așa de exemplu, în loc, să percepă la un butoiă cu; 
"ie*e negre taxa pentru 53-chilograme şi 550 grame, după cum se indică în fract şi se 

> 

„către inculpaţi fără a plăti vre-o.taxă comune!. 

co nstatase de agentul vamal la gara Bârlad, inculpatul Gheorghiade cu chilanţa No, 
21132, percepe taxa relativă numai la 41 chilograme, privând pe comună de taxa a 12 
chilograme şi 550 grame şi operând în acest chip şi cu cele-lalte colete: arătate în 
tabloul presentat de primăria de Bârlad înaintea: aceste Curți. “ ' 

Altă “dată se declară de Petre Petrici, ca mărfuri de transitat, mat multe butdie 
cu spirt şi perceptorul inculpat, predă acestă marfă inculpatului Petre Petric!, fără să 
ceră consemnarea taxelor vamale, pâuă la efectuarea transitului, lucru ce se constată 
până la evidenţă, din cercetările făcute în urmă, din care reese că persânele pe numele 
cărora se declarase iransitul, eraă nisce nume fictive şi că mărturile n'aă eșit câtuși 
de puţin prin barieră, spre a lua drumul către locul indicat prin' declarațiunea 'de 
transit, iar că spirtul s'a desfăcut în oraş de către declarantul Petre Petrici, inculpatul 
de astă-di — ; cu altă ocaziune se expediază la gara Tutova, pe adresa lui Petre 
Petrici, mal multe colete de . cafea şi zahăr şi acestă marfă este introdusă în oraş de - 

- Prin acestă procedare inculpaţii frustreză comuna cu o sumă destul de mare - 
pe care 'şi-o apropiază. i . - 

In ce privesce pe Stefan Gheorghiade: ! pi 
Considerând că culpabilitatea acestul inculpat se dovedesce, cu suficiență, prin 

| deposițiunile martorilor ascultați înaintea tribunalului și prin arătările coinculpatului 
Petre Petrici făcute atât la cabinetul de instrucţiune cât şi înaintea tribunalului din - 
care se stabilesce că inculpatul Petre Petrici plătea lui Ştefan 'Gheorghiade o pen- 
siune de 200 le! pe an,-'l scădea de unele datorii şi împărțea cu dânsul o parte din 
beneficiile realizate prin contrabandă, numa! spre a'1 permite să introducă în oraş 
mărluri în contrabandă ; — că din tabloul liberat de Căile ferate, comparat cu condica. 
de încasarea taxelor percepute de inculpatul Gheorghiade, se constată cu precisiune 
care este diferenţa între cantităţile mărfurilor introduse şi cele lăsate, precum şi cuan-: 
tul taxelor de care inculpatul Petre Petrici.a fost scutit; că l6te aceste circumstanțe 

” reunite probâză în mod manilest culpabilitatea inculpatului Ştefan Gheorghiade. 
In ce privesce pe Petre Petricl: , | , 
Considerând că culpabilitatea acestui inculpat se dovedesce nu numa! prin măr- 
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turisirea sa proprie făcută în cursul instrucţiunii, în sensul că plătea inculpatului 
Ştefan Gheorghiade, în scopul de .a'i facilita introducerea mărfei în comună, fără a'. 
supune'la taxele legale, dar încă prin împrejurarea că ştia că plătea taxe mal mici 
de cât cele ce se cuvenea pentru marfa introdusă, prin faptul nejustificărel efectuărei 
transitelor declarate la biroul de percepţie, precum şi prin circumstanţa introducerel 
mărfel sosită la gara Tutova prin bariera oraşului Bârlad, cu învoirea inculpatului 
Gheorghiade, fără a plăti vre-o taxă ; că ast-fel fiind, alegaţiunea inculpatului că el 

- era străin de manoperile inculpatului Gheorghiade şi că nu avea nicl.o cunoştinţă de 
chipul cum opera în registrul de percepere, e lipsită de ori-ce temeiă. | 

: Considerând că dacă Petrici nu se ducea în persână să scâtă marfa de la biu- 
roul vamal şi să semneze însuşi declarațiunile de import, ci un împiegat al stă, nu e 
ma! puţin adevărat că împiegatul lucra dupt instrucţiunile primite de la stăpânul săi | 
şi după un plan ma! dinainte concertat şi întocmit în înțelegere: cu apentul vamal: că . 
legea nicăeri nu cere ca comerciantul să lucreze în pers6oă, ci este destul ca repre- 
sentantul săi să fi lucrat, după ordinile date de dânsul ; că de altmintrelea, în fapt, 
multe din declaraţiunile de import sunt semnate chiar de inculpat; | 

Considerând că inculpatul nu a dovedit cu nimic, că. mărfurile ce ati fost de- 
clarate de transit aii fost transportate la destinaţiunea lor şi că cele aduse prin para 
Tutova ar fi fost taxate; că constant fiind că inculpatul a introdus aceste mărfuri, 
„Simpla sa afirmaţiune că ar fi achitat taxele cuvenite comunei nefiind sprijinită pe 
nimic, urmâză a fi considerată ca nefonâată; - - 

| Că de şi din depunerea martorului Ion Iliescu ascultat de tribunal ar reeşi că 
s'ar fi expediat prin barieră nisce transite ce ar fi aparţinut lui Petrici, acestă deposi- 
țiune nu pote inspira încredere, de 6re-ce martorul nu preciseză felul şi cantitatea 
mărfurilor expediate, mărginindu-se a declara că erai două saii tre! căruțe ; afară de 
acesta Gheorghiade fiind faţă, putea ca şet al lut direct să-l facă să iscălescă nisce 
declaraţiuni de transit şi în urmă marfa să nu fie transitată, ceia-ce s'a şi întâmplat, 
căci s'a stabilit că mărfurile n'a fost expediate la destinaţiunile indicate şi că desti- 
natarii erai nisce persâne închipuite; 

Considerând că din tâte acestea Curtea formându-și convigerea despre existența 
- faptelor comise de inculpaţi şi cari s'au descoperit în urma comiterer lor, găsesce că 

aceste fapte constituesc: pentru inculpatul Stefan Gheorghiade o contrabandă şi pentru 
Petre Petrici o complicitate la acea contradandă ; iar nu după cum a calificat tribuna- 
lul pentru cel dintâi de mituire şi al doilea de contrabandă, şi întru cât Curtea, fiind 
sesisală şi de apelul parchetului, pâte astă-qI să schimbe calificarea faptelor ; 

Considerând că din tâle cele ce preced reese că Stefan Gheorghiade, ca : func- 
ționar însărcinat cu perceperea taxelor cuvenite comune! pentru mărfurile introduse în 
oraș după legea maximulul şi dec! asimilat cu agenți! vamali, a favorisat şi a înlesnit 
cu bună sciinţă 'prin declaraţiun! şi verificări false . introducerea mărfurilor lui Petre 
Petrici, în oraş, luând une-orl taxe mat mic! de cât cele legale şi altă dată scutindu-le 
cu desăvirşire în dauna comunei; că prin acestă procedare s'a făcut pasibil de delictul 
prevădut şi penat de art. 50 al. II lit. a din legea vamală; că Petre Petric!, prin aceea 
că participând cu bună sciință, ca interesat într'un mod direct la faptul comis de 
Stelian Gheorghiade s'a făcut pasibil de penalitatea prevădută de art, 171 comb. cu 50 
al. II lit. a din legea vamală. , E 

In. ce privesce apelul părţe! civile: , 
Având în vedere că Primăria de Bârlad prin apelul săii tinde ca inculpaţii să fie 

condamnaţi în mod solidar la suma de 24873 ler $5 ban! despăgubiri civile, valârea 
mărfe; ce utma a se confisca în sumă de 19399 ler 10 bani plus amenâa de 1/, în 
sumă de 4974 le! şi 75 bani, după cum se specifică în fabloul ataşat la dosarul Curţer. 

„Considerând, în speţă, că faptul imputat inculpaţilor fiind o contrabandă desco-. 
perită, în urme comiterel el, partea lezată, primăria de Bârlaă, conform art. 199 legea 
vamală pâte cere în instanța corecțională despăgubiri civile echivalente cu valârea măr- 
furilor introduse în contrabandă şi cari ar fi trebuit confiscate; - . - | Că faţă cu cererea primărie! şi întru cât inculpatul nu a obiectat nimic în pri- vința “cuantumului, Curtea apreciind, găsesce că suma cerută de primăria Bârlad este 
justificată şi ca atare inculpaţii urmeză a fi condamnaţi în solidar la acea sumă ca „despăgubiri civile, , . 

: Că ast-fel fiind fondat apelul primăriei urmâză a se admite ş 
Pentru aceste motive, respinge apelul făcut de St. Gheorghiadi, admite apelul d-lui procuror şi condamnă, etc. -
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Adnolaţiune. — Care e status causae et controversiae în hotărârile 
-de mai sus? Curtea de apel din Galaţi înfăţişeză lucrul sublili animo 
„ast-lel: Un perceptor comunal, în înţelegere cu un comerciant, care la 
mituit, întroduce!) în trauda comunei mărturile acestuia în oraş, pe untle 

» taxându-le prea puţin, iar pe altele scutindu-le de plata ori-cărei taxe. 
Cum se împart rolurile în acestă tovărăşie de contrabandă ? Instanţa 

de îond răspunde: Perceptorul comunal a săvirşit ast-fel o contrabandă, 
importând măriurile de care e vorba chiar prin cuprinsul biuroului vamal 
(art. 50 1. vam. lit: a), iar comerciantul, care era interesat în acestă 
daraveră (art. 171 ]. vam.), a luat parte la acâstă contrabandă ca complice, 

Inalta Curte, din contră, la care aii recurs părţile, se întârce la - 
adevărata stare de lucruri şi dice că perceptorul comunal a înlesnit 
contrabanda în îrauda drepturilor comunei (art. 50 ]. vam), pe când 
comerciantul, care a săvirșit contrabanda, daca nu pâte îi urmărit ca 
autor al contrabandei, nu se pote supune -urmărirei nici sub pretext de 
-complicitate. A . E 

„Nu vom întimpina la acâsta că iaptele.aşa cum le constată hotă- 
rârile n6stre constituesc o înșelăciune ordinară (art. 332 e. pen.), care - 
dă loc la o urmărire penală, abstracţiune făcând de infracţiunea vamală, 
căci causa nu e încă definitiv judecată şi nu putem să scim ce va hotări 
Curtea de trimetere. e 

Nici prin gând nu'mi trece de alt-iel să fac o recensiune a hotărâ- 
„rilor de mai sus. Sciii bine-că justiţia nu 'și-a spus încă cuvântul cel de pe 
urmă, şi 'mi impun prin urmare în acestă privinţă cea mai mare reservă. 
-Je ne propose rien, je ne suppose rien: jexpose. M& opresc așa dar 
numai la următorul considerent, care are un caracter curat academic. 

«Considerând, qice Inalta Curte, că un comerciant care a săvirşit 
o contrabandă sai a participat la o contrabandă nu pâte îi urmărit de 

"cât sai ca autor al contrabandei (art. 166 urm.]. vam.) sati ca complice 
(art. 171:]. vam:) saă pentru faptul de înşelăciune, conform drt 173. 
L. vam». | 

Teoria acâsta, fie-ne iertat s'o spunem, nu e de loc complectă. Trebue, 
din contră, —- e vădit lucrul acesta — să mai adăogăm și un alt cas. 
Art..173 |. vam. prevede amăgirea agenţilor vamali prin fracturi, scrisori 
de cărat sait poliţe de caric cuprindând: arătări mincin6se, dar, chiar în 
lipsă de, aşa. ceva, contravenţiunea vamală pote să fie însoțită de o înșe- 
lăciune ordinară (art. 332 c. pen.). a 

«Les crimes et dâlits que le code pânal a prevus, dice un autor 
belgian, sont poursuivis et jugâs de la manitre ordinaire, alors mâme 
-qu'ils sont accompagnâs d'une contravention definie par les lois sur les 
douanes ou les accises,. La fraude peut âtre punie, mâme en labsence du 

* 

  

1) Introduce? Procesul-verbal constatător al contrabandei comerciantului (art. 
112 |. vam.) fiind anulat de justiţie, dacă nu mă înşel, şi dar Primăria ne mal putând 
urmări pe comerciant ca aufor al contrabandei vamale, nulitatea procesului-verbal 

: : “făcând să cadă urmărirea în materie fiscală (arg. art. 194 |. vam. V. F, Helie, «Trait6 - 
de instruclion criminelle>, t. IV, pag. 450), s'a întors cojocul şi s'a zis că percep- 
torul comunal a întrodus maria în oraş în complicitate cu comerciantul, Orl-cum, 

„_“t6te aceste le spun numa! pe ghicite, neavând la îndemână sentinţa tribunalului de 
prima instanţă. E . . :
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procăs-verbal. L'administration a la îaculte de prouver la îraude par tous- 
les moyens de droit: 1). . - 

Nici vorbă, însă pote, în casul judecat prin hotărârile de mai sus. 
„de o asemenea, înşelăciune ordinară (ori-cum: adhuc: sub judice lis est) 
căci, de şi se pomenesce în hotărârea Curţei-de apel din Galaţi că per- 
ceptorul comunal dimpreună cu comerciantul a simulat un transit prin 
persone fictive, însă instanţa: de fond: nu se pune de loc pe tărâmul art. 
332 e. pen. A ii | a 
„O controvenţiune vamală aşa dar pâte sai nu să se împleticâscă.cu : 
o înşelăciune ordinară ? Jurisprudenţa n6stră a judecat problemul nostru cu 
un alt prilej. Un proces-verbal constătător de contrabandă s'a anulat, 
Făptuitorii s'aii urmărit totuși câ culpabili: de o înșelăciune ordinară, 
Curtea de apel din Bucuresci s. II, prin hotărârea ei No. 906 din 9 Decembre. 
1895 2), lămuresce lucrul î6rte bine ast-iel5): - 

«Considerând că inculpaţii aii făcut să trecă un fapt mincinos drept: 
un fapt adevărat, creând un antreposil fictiv; că toţi agenţii acciselor 
erati înlăturați -de a exercita un control asupra acestor antreposite şi nică ' 
aveaă putinţa de a exercita vre-un control ; | ” 

„ «Considerând că aceste fapte nu constituesc o contrabandă în sensul 
legii vamale, nici o excrocherie specială vamală surprindând buna cre- 
dință a unui agent vamal prin iracturi, scrisori de cărat saii poliţe de 
caric, conţinând indicaţiuni mincin6se (art, 173 |. vam.); : 

«Considerând .că aceste îapte constituese, din contra, manopere îrau- 
dul6se conduse de inculpaţi (funcţionari vamali și comercianţi) în contra 
agenţilor acciselor Primăriei, pentru a'i amăgi şi a-i face sa crâdă că 
antrepositul era adevărat, pentru a lăsa la intrarea în oraş să trâcă măr- 
iurile îără plată de taxă; i . 

«Considerând că fără nici un temii se susține că e lucru judecat 
fiind-că s'a anulat procesul-verbal din 11 Iunie 1895 şi că despăgubirile 

_: “civile nu mai ai nici o bază, căci faptul penal în acâstă speţă nu este 
- delictul de contrabandă sai de- escrocherie vamală, ci ne aflăm în fața . 
unui fapt penal de drept comun, o înşelăciune». . 
____Mai mult. încă. O hotărâre dată de Inalta Curte în secţiuni-unite, la 

12 Ianuarie 1895, găsesce că administraţiunea. vamală se p6te constitui 
parte civilă și reclama încă odată daune-interese, cu t6te că dobândise prin 
un proces-verbal întărit de ministerul de iinanțe o amendă representativă 
a daunei ce a sulerit'o, amendă la care nu a renunțat :). (Dreptul, 1898). 

    

1) De Fooz «Droit administratif belge», tom. II, pag. 355 text şi nota 5, şi pag. 367, 
2) Inalta Curte a respins recursul făcut în contra aceste! hotărâri; V. Dreptul, 

1896, No. 77. Veqi de asemenea Cas. [[, No, 795 din 20 Decembrie 1895. (Bul., pag. 
1496 urm), | , Na 
8) V, Dreptul No, 10 din 1 Februarie, 1896, pag, 74. - : , 
4) V. art. 199 1. vam. Trebue însă să deosebim, dacă e vorba de un delict 

de drept comun neatârnat de contravenţiunea vamală, nu e.nimic de dis în contra . 
soluțiunii de ma! sus, Dacă 'din contră <un mâme fait de contravention donne lieu ă. 
deux actions appartenant Lune & Padministration, l'autre au ministâre public, îl y est 

” Statu€ par un seul et meme jugement. V, De Fooz, op. cit. II, pag. 366. (But, 1895, | pag. 49 urm.). VedI şi Cas, II, No. 56 din 16 Martie 1895. (Bul., pag. 396 urm.). Să 

z 

i
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Delicte silvice, — Despăgubiri civile. — Minister public. — Avocat public —Dacă statul pâte ataca cu oposiţiune hotărârea dată în lipsa avocatului pablic.— 73%. pag9e8 silvică din 4 Iunie 1892. — Respingere. — (Cas, 1], 17 Februa- 
3 . . a 

, În materie de delicte silvice, statul nu pote ataca cu oposiţiune, 
in ceea-ce privesce despăgubirile sale civile, hotărârea dată în lipsa avo- 
catului public, de 6re-ce ministerul public în virtutea delegaţiunei ce “i 
este dată, represintă în procesele “silvice şi interesele statului și pote 
pune conclusiuni şi pentru despăgubirile civile. 

Curtea, deliberând, 
Asupra mijlocului de casare i «Eronată interpretare a art. 19. din coâul silvic, căel prin luarea conclusiunilor 

de către ministerul public în procese de delicte silvice, în lipsa avocaţilor statului, nu se interdice dreptul acestora de a face oposiţiune la decisiunile date în lipsa! lor, întru 
cât prin citatul articol nu se ridică avocaţilor statului un asemenea drept, şi cu atât mal 
mult încă că, din corpul decisiuni! No. 750, "dată în -lipsă,. nu resultă că ministerul 
public a luat conclusiun! și în privinţa despăgubirilor civile cuvenite statulu», 

Având în vedere decisiunea supusă recursului; A 
Considerând că după disposiţiunile art. 2 din legea din 4 Iunie 1892, care modi- . 

fică Gre-cari disposiţiuni din codul silvic, ministerul public este autorisat a lua con; 
clusiuni în numele ministerului domeniilor în procesele silvice şi pentru despăgubirile 
civile cuvenite statului; , : - : 

Considerând că se constată din dosarul Curţel de apel că la 7 Octombrie 1897; 
când Curtea a pronunţat decisiunea achitătâre pentru. delicuenți, în lipsa unul advocat 
al statului, ministerul public a cerut ca delicuenţii să fie condamnați conform legi! ; 

Că prin urmare, şi întru cât ministerul public a pus conclusiuni, nu se pâte 
dice că aceste conclusiun! ar fi fost puse numa! pentru pedepsă, iar nu şi pentru des- 
păgubirile civile, ast-fel că statul nu mai putea face oposiţiune, cel puţin în cât pri- 
„vesce despăgubirile, fiind-că ministerul public, în virtutea delegaţiunii ce-1 este dată, 
represintă în totul pe stat; : . - 

Că prin urmare, molivul de casare are a fi respins ca neîntemeiat; 
Pentru aceste motive, respinge. . 

Adnolaţiune. — O lămurire înainte de tâte. Amendele codului silvic 
fiind egale cu valdrea îndoită sait întreită a arborilor, după deosebirile : 

-prevădute în art. 19 codul silvic, legea nstră din 4 Iunie 1892 pare a 
le. considera ca simple despăgubiri civile şi hotărăsce greşit :. ' . 
„“«Ministerul public este autorisat a lua conclusiuni în numele minis- 

terului domeniilor în procesele silvice și pentru despăgubirile cîvile cu- 
venite statului». . Îi 

Nimic însă nu pâte să fie mai îalş de cât chipul acesta de a vedea. 
Amendele orânduite de codul silvic nu ai nimic de civil, ci din contră, 

“ai un caracter esclusivu penal 1). De aceea se și recundsce de t6tă lumea 
că ministerul public le pote urmări, Nu pâte să existe nici o îndoială 
în acestă privinţă. | a. Se 
Ă Adininistrațiunea “silvică are totuşi, o scim, de asemenea exer- 
ciţiul acţiunii publice în 'acâstă: materie (art. 178 procedura penală). Cu- 

- ventul e simplu : «Ce droit, dice Haus, lui est conter6 parce que, seule, 
elle est ă mâme d'apprecier, la gravite de Piniraction, Putilite et loppor- 
tunit6 des poursuites2)>.  - pu . 

1) V. Haus, «Principes gân6raux du droit penal belge»>, II, No, 769, text şi nota 27, 
2) Haus, op. cit., II, No. 773, nota 40, in:fine,. . | e
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Ori cum, nu trebue să presupunem pe legiuitor neînțelept și caută. 
dar să dicem că legea din 4 Iunie 1892, vorbind de despăgubiri civile, 
are în vedere, nu amendele prevădute de codul silvic, pe care și baba-. 
chi6ra le pâte deosebi de cele dintâi, ei restituţiunile și daunele-interese 1) 
la care ar avea drept statul. 
| Prea bine. Practica de tâte dilele însă dovedesce'că administra- 
ţiunea silvică nu reclamă în cele mai multe ceasuri de cât amenda după- 
tarilul anexat pe lângă codul silvic. Nu înțelegem prin urmare de loc: 
noima legii de mai sus, care pune în sarcina ministerului public să 
reclame despăgubirile civile cuvenite statului, 

In cas de achitare a prevenilului, firesce, statul după natura lu- 
crurilor chiar mar putea reclama de cât despăgubiri cîvile, dar reese 
până la evidenţă din articolul 187 procedura penală că în asemenea cas 
'se pot încuviința daune-interese numai prevenilului, iar nici cum recla- 
mamtuluă. lată dar iarăși dovedit că legea de mai sus, nu are nici-un 
cuvânt de a îi. | 

Ministerul public, presupunem, reclamă totuşi, de bine de r&i, în- 
trun cas dat despăgubirile - civile presupuse cuvenite statului, iar tribu- 
nalul îi respinge cererea. Are saii nu în asemenea ipotesă advocatul 
statului, în lipsa căruia s'a pronunţat sentinţa, -dreptul de oposiţiune ? 

: Un 'lucru e înainte de tâte sigur şi netăgăduit, anume că legea din 
1892 insărcineză pe ministerul publice a lua conclusiuni pentru despă- 
'gubirile civile cuvenite statului, dar menţine încolo dreptul cel are şi 
advocatul. statului de a reclama ast-fel de despăgubiri civile. - 

- Iată dar aceiaşi acţiune, acţiunea pentru despăgubiri” civile, încre- 
dințată şi ministerului public şi advocatului. statului, fără ca funcțiunile 
lor să fie ţ&rmurite și anume hotărâte. Fie-care acţiune merge deci 
drumul ei deosebit. Una nu depinde de cea-laltă. 

De aci intrebarea: Administraţiunea silvică pote saii nu să lacă 
oposiţiune la. sentința dată faţă numai cu ministerul public? Negreşit că 
nu. Dacă ministerul public exercită acţiunea pentru despăgubiri civile, 
care "i aparţine întregă, el represintă şi pe regia silvică, care nu, mai are 
dreptul de oposiţiune 2). | | 

Decisiunea Curţei de ,casaţie, pe care am reprodus'o mai sus, 
-hotărăsce prin urmare: i a 

«Considerând că, intru cât ministerul publie a pus conclusiuni, nu 
se pote dice că aceste conclusiuni ar fi fost puse numai pentru pedepsă, 
iar nu şi pentru despăgubirile civile 3), ast-fel că statul nu mad pulea 

  

_1) V. Code forestier belge, din 19 Decembrie, 1854, art. 120: <L'administration 
forestiere est charge des poursuites en rEparation de tous delits et contraventions-. 
commis dans les bois et forâts soumis au regime forestier, tant pour P'application des 
peines que pour les restitutions et domiages-interet qui en resultent>, | i 2) Arg, art. 1515 codul civil. Si plures sint mapistri non divisis officiis, quod- 
cumgque cum uno gestum erit, obligabit exercitorem (V. Paul Pont, <Socistes civiles- et commerciales>, asupra art 1857 codul Napoleon, No. 536). Acţiunea populară, în 

- materie electorală, care aparţine de o potrivă tutulor alegătorilor din colegiul respectiv,. 
e supusă aceloraşi regule (V. articolul mei din <Dreptul>, No. 60 din 1890). 3) Ministerul public ceruse, înainte de achitarea prevenitului, ca prevenitul să: „fie condamnat conform legii; va să „Qică, aşa raționeză Inalta Curte, procurorul ceruse ca prevenilul să fie condamnat şi la despăgubiri civile cuvenite statului, cu.
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face oposiţiune mici în ceea ce privesce despăgubirile civile, fiind-că 
ministerul public în virtulea delegaţieă cei este dată represintă în 
totul .pe stat». | 

Trecem la o altă întrebare: După art. 178 procedura penală, «tri- 
bunalul intră în cercetarea delictelor silvice prin: de-adreptul cerere din 
„partea administrațiuniă silvice, şi în tâte casurile din partea ministerului 
public». De rendul acesta, însăși acțiunea publică e încredinţată la două 
organe. E 

Administraţiunea silvică adică, întocmai ca ministerul public, e îm- 
brăcată în acestă materie cu acţiunea publică întregă, adică şi în cât 
privesce închis6rea, și în cât se atinge de amendă,:). Dacă dar minis- 
terul public a conchis la achitare, administraţiunea silvică mai pote să 
apeleze? , : 

Fără îndoială că da. In adevăr, administraţiunea silvică e. parte 
civilă şi acţiunea ei accesorie e deci neatârnată de acţiunea publică, în 
acest înțeles că ea pâte apela (art. 197 proced. pen.), cu tâte că minis-. 
terul public a cerut achitarea prevenitului sai a renunţat la apel. 

| Ministerul public lasă însă obicinuit t6tă urmărirea pe sema admi- 
nistraţiunii silvice şi se mărginesce a lua conclusiuni. Nasce aşa dar 
întrebarea: Dacă administraţiunea silvică renunţă la apel, volnic mai este 
ministerul publice să apeleze? De sigur că da. Acţiunea sa e neatârnată 
de aceea a regiei silvice (art. 197 proc: pen.). 

Codul silvic belgian din 19 Dec. 1851 (art. 144) orânduesce prin 
urmare : " o | : | 

«Les agents peuvent, au nom de !'administration des iorâts, interjeter 
appel et se -pourvoir en cassation; ils ne peuvent se dâsister, sans auto- 
risation speciale, 

«Le mânistere public peut user du droit d'appel el de pourvoi, 
mâme lorsque ladministration' ou ses agenis auraient acquiescă aux 
jugemenis et arrâts». i 

Principiile de mai sus se aplică şi în materie de delicte vamale: 
«Le cour de casation, lămuresce F. Fclie, a dâcid6 que la regie peut 
non-obstani Vacquiescement du ministăre public au premier jugement, - 
interjeter appel, ei que son appel saisit le tribunal superieur de toute 
Paffaire, lors n&me que le ministere public ne se serait pouruu que 
contre un des chejs du jugement> 2). (Dreptul 1898). 

  

tâte că statul, ca reclamant, nu ma! putea cere despăgubiri civile (art. 187 procedura 
penală). Ergo. glu capiuntur aves | V. şi Cas, secţ, II, No, 308 din 22 Maiii. 1896 (Bulet., 
pag. 8U5 urm.), care hotărasce că, dacă ministerul public a conchis la neculpabilitatea 
prevenitului şi la neresponsabilitatea sa în ce privesce despăgubirile civile, advocatul 
statului nu ma! este în drept a face oposiţiune la sentința achitătâre. 

1) F..Helie, «Trail6 de Pinstruction criminelle», ediţiunea întây, tom. II, pag. 
:252—953, Administraţiunea vamală, din contră, în deosebire de administraţiunea silvică 
are o acţiune parţială şi limitată, în acest înţeles că exercită acțiunea publică numa! 
în ceea-ce privesce amenda şi confiscațiunea. , | 

2) F, Helie, op. cit, Il, pag. 243—244, ” a
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Devolativitatea apelulni în corectional. — Dreptul instanţei de apel de a reduce pedâpsa pronunţată de prima instanță. — Respingere, — (Cas. [], 26 Ia- nuarie, 1898), . E . a , 

Din principiul că apelul este devolutiv resultă că instanţa de apel este în drept, chiar în lipsa părței apelante, să declare faptul imputat neexistent sai neprevădut de legea penală, saii să reducă “pedepsa pro- nunțată de prima: instanţă transformând'o în amendă. | 

„Curtea, deliberână, 
Asupra motivului de casare invocat: Pa «Tribunalul a redus pedâpsa de 16 dile închisâre corecțională, pronunțată prin - cartea de judecată apelată, la 50 ler amendă, de şi apelantul nu s'a înfățișat şi nu a arătat cuvintele nemulţumirel sales, . : ! Având în vedere sentința supusă recursulul ; : - , Considerând că din principiul că apelul este devolutiv, resultă în vederat că odată 

„ast-lel cum faptul se presintă. şi cum trebue să fie judecat de prima instanță ; Că, în speţă, G. Lupu fiind condamnat de judele de ocol şi făcând apei în contra acelei condamnațiuni, tribunalul intrând în judecarea afacerel . şi cercetând „din: noă faptele, a tost în drept, saii a declara faptul imputat neexistent, sai neprevădut de legea penală, sai a reduce pedepsa numitului la 50 le amendă în nefiinţa apelantului, Că de aceea motivul de.casare are a fi respins ca neîntemeiat, Pentru aceste motive, respinge. , a Du 

- Adnotaţiune.— Care este urmarea de păzit, când prevenitul singur e apelant, dar nu se înfățișeză şi nu arată mijlâcele nemulţumirei sale? . Trebue atunci, nici una nici alta, -să se respingă apelul, ca nesusţinut ? Oprită să fie 6re instanţa, apelativă să reducă dacă găsesce cu cale, din oficiă pedepsa pronunţată de judecătorii interiori ? E Cas. s. II, No. 395 din 13 Dec. 1882 (v. Bulet. pe 1885, pag, 1211) hotărăsce : Ei a o a | „.. «Având în vedere. că tribunalul cu drept cuvânt a respins apelul ca nesusținut, de dre-ce neexistând apel motivat şi apelantul nefiind presinte în instanță în diua judecărei: apelului, tribunalul nu putea să Scotă de la sine: motivele apelului, pe cât timp nu.i s'a invocat nimie de partea care avea interes»... | it „o 7 Aceiași cestiune s'a pus acum din noii pe tapet. «Tribunalul, dice mijlocul de casare reprodus în hotărârea Curţei. de casațiune pe “care o publicăm adi, a redus pedâpsa de 16. dile inchis6re corecțională, pronun- țată prin cartea de judecată apelată, la 50 lei amendă, de şi apelantul nu s'a înfățișat şi nu a arătat cuvintele nemulţumirei sale». Partea recu- rentă va să dică a cerut casarea, intemeindu-se pe. jurisprudenţa de mai sus, Sa a Inalta Curte însă a consfințit de astă-dată contrariul prin conside- rentul următor: . Sa a o Da «Considerând că din principiul “că apelul'e devolultiv, resultă înve- derat că, odată ce partea condamnată a jăcut: apel în contra hotărârei condamnătre a primei instanţe, instanţa de apel este datâre u judeca acţiunea în întregul ei, chiar în lipsa părjei intimate, ast-fel cum faptul - „Se presintă şi cum trebuia să fie judecat în -prima instanță». i Recun6scem, de acord cu acestă hotărâre, că, când prevenitul singur
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.. îace apel, instanţa: de apel, cu t6tă nemotivarea apelului prevenitului, 
volnică e să'i reducă pedepsa din. oficii, dar credem că acesta. resultă, 
nu din principiul devolutivităţii apelului, ci, din ideea că Judecătorul, 
în materie” corecțională, nu e legat prin couclusiunile părților. 

- Ce are a ace, în adevir, în casul nostru, devolutivitatea apelului ? - 
Apelul e fără îndoială devolutiv şi în materie civilă ; însă neîndoios este 
totuși că, apelul. fiind. nemotivat, judecătorul civil nu este în drept să 
schimbe din oficiii sentința ăpelată. Cuvântul dar hotărâtor este că, în. 
materie penală, puterea de apreciera a judecătorului nu e mărginită prin 
conclusiunile părţilor. - - a 

De aceea 'și hotărăsce art. 182. procedura: penală : «Dacă prevenitul 
nu se va înfățișa, el va îi judecat în lipsă». Judecătorul adică pâte apăra 
pe prevenitul absent din oficiă, dacă nu e culpabil. Jurisprudenţa' îran- 
ceză a hotărât prin urmare : <Bien que: le :prâvenut, appelant d'un. juge- 
ment correctionnel fasse detaut, les juges ne peuvent confirmer la 
condamnalion prononce sans verificalion prealabie : le conge-defaut 
mesi pas admissible en celle indiliere» 1). Ia 

Cuvântul e simplu. En maticre corsctionelle, dice F. Helie, la juri- 
diction n'est pas, en gân6ral, restreint par les conclusions des parties»> 2), 
Acesta e, în adevăr, regula de urmat în prima instanţă, în apel și chiar 
în casaţiune: «Toutes les causes de nullitâs, adaugă. același jurisconsult, 
peuvent &ice soulev6es non seulement par les parties, mais mâme d'of/fice 

„par la cour de cassation, lorsqwelle est regulicrement saisie d'une pro- 
ctdure»> 3). = : | 

. Există în adevăr, în ac6stă privinţă o singură excepţiune î), anume . 
că nulităţile prevădute în instrucţiunea urmată la prima „instanţă (de ex. 

“lipsa constatărei jurămîntului martorilor) nu se pot critica pentru întâia 
-Gră în casaţiune, dacă n'aii fost. mai întâi puse înainte la Curtea de 
apel şi că un mijloc noii, care nu e de ordine publică5), nu se pote 
aduce dinaintea Curţei de casaţiune, dacă n'a lost supus mai întâi jude- 
“cătorului fondului ) (Dreptul, 1898). : 

. 1) V. Sirey Gilbert, <Les codes annotâs>, tom. III, asupra art. 186 procedura | 
„penală, No. 12, , | DEE _ | 

: 2) F. Helie, «Traite de Linstruction crimineile>, l-a ediţiune, tom. VIII, p. 77, 
3) F. Helie, op, cit. tom. IX, $ 145, pag. 471. . , , i 
4) F. Helie, op. cit. IX, pag. 471. Jurisprudența nâstră, cu. tâtă lipsa unei 

anume legi, înțelege lucrul tot ast-iel, i - 
"5) Nu e de ordine publică mijlocul că „prevenitul a fost condamnat pentru -un 

- fapt care nu era cuprins în prevenţiune, sai mijlocul resultând din vârsta prevenitului, 
etc, Necompetinţa, din : contră, excepțiunile peremtorii, violarea sai falşa aplicare a 

„legii penale, ete. se pot propune pentru îniâia Gră în casaţiune, Și " 
. _6) 'F. Helie, op, cit., tom. IX, pag. 404—477, ”
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O lege nou regulătore a competinţei jurisdicţiunilor 
penale are sai nu putere retroactivă, ? 'Trebue să deosebim 
în acestă privinţă dacă legea'cea nouă e mai favorabilă, 
de cât cea, veche? Competinţa Curţii cu juraţi e mai 

. favorabilă. de cât aceea a, jurisdicţiunii corecţionale ? 
Hotărârea Inaltei Curți s. II, No. 666 din 13 Noembrie 1895. 

Legea n6stră din 23 Maiti 1893 a „corecţionalisat: crima falsului, Un inculpat însă, presupunem, e trimes dinaintea Curţei cu juraţi pentru crima de îals prin o hotărâre a Camerei. de acusare r&masă definitivă - înainte de promulgarea acestei legi. Incetat!a în asemenea cas Curtea cu juraţi de a fi competentă, crima de care e vorba fiind corecționalisată ? „O lege nouă de competinţă are sai nu putere retroaclivă ? Juris- prudenţa franceză hotărăsce «que le principe de la" non-retroativit des les lois ne s'applique qwau iond du droit 1); que les lois concernant la " procâdure et la forme des jugements, lesquelles n'ont pour rgle supreme que linterât public, dont le lgislateur 'demeure toujours juge sont obli- gatoires du jour de leur promulgation, dans les proces commencâs "comme dans les proces â naitre, et que les lois de competence saisissent tous les faiis, que ces fails soient anicrieurs' ou postdrieurs & leur publi- cation» 2), a Ş 
„Teoria acâsta consfiinţită de jurisprudenţa iranceză, nu'și are însă isvorul ei în o anume lege franceză regulătore: în general a: efectelor procedurei şi a competinţei. Legea austriacă, din. contră (<Kundmae- hungspatent zur Straiprocessorânung vom .29 luli 1853», art. 111)), orân- duesce ritos că noua procedură „penală să întinde şi asupra faptelor - petrecute mai înainte. Codul de procedură german, <Einţiihrungsgesetz» -$ 8, dispune de asemenea . categoric că o nouă lege de procedură se: - aplică şi faptelor săvirşite mai înainte, dar nejudecate încă. Drâptă şi potrivită cu principiile să fie 6re, întrebăm, deslegarea acesta ? Dacă, în ceea-ce privesce pedepsa şi tondul dreptului, neîndoios este că legea cea nouă are efect retroactiv numai când e mai favorabilă de cât cea veche (art. 2 C. pen. român), de ce să fie alt-fel când vorba de iormele de a proceda și de competință ? Nu trebue, după morală şi dreptate, să precumpănescă în penal pururea, în tâte casurile, necon- diţionat principiul cel mai favorabil acusatului ? - - 

1) Legile penale n'aă putere retroactivă (V. art, 2 e, “pen. român). In acelaș înţeles L. 1. pr. dig. de poenis, 48, 19. O lege nouă saă intermediară ay favorabilă, din contră, se aplică şi faptelor săvirşite, dar nejudetate încă definitiv mal înainte, V, art..2 c€, penal român, art. 269 cod. de justiție militară român, art, 376. code de Justice militaire, art. IX al legil austriace din 27 Maiă 1852 <(Kundmachunspatent zum *Strafgesetze)>, codul penal german $ 2, cod. pen. ital. art. 3, cod.. pen. belgian, art, 2, cod. pen. olandez art. 1. Cuventul mi'l arată novella 129; cap. IV: <Quum enim in futuris humani simus, quomodo in praeterita cum rigore inquiremus? -. 2 Apud Faustin Helie, «Theorie du code pânal>, 4% eaition, t, 1, No. 24 în fine, pag. . . , . , Fii : Ă , . | 3) Legea austriacă admite însă, între altele, excepţiunea că (art. IV), dacă în “momentul punerei în aplicaţiune a legil celei noul, există un apel sai recurs, etc, apelul sai recursul se vor judeca după legea cea veche, dacă acâsta e maj favorabilă de cât cea nouă, . : A Da Mita . sii



    

” RETROACTIVITATEA LEGILOR NOUI DE COMPETINȚĂ AIE 
* 

Haus, distinsul criminalist belgian, : se rostesce în acestă privință 
ast-iel: <La nouvelle loi. qui est plus favorable aux prevenus que lan- 
cienne, doit ragir mâme en.ce qui concerne la procedure, sur les faits - 
anterieurs, non encore irrâvocablement juges. De lă les corollaires sui- 
vants.., III: Si le fait passe de la categorie des crimes dans celle des 
deli!s, la cour d'assises qui en est saisie, renverra Vaftaire ă la juridiction 
correctionelle» !1). - 

Principiul neretroactivităţii legii mai puţin favorabile e aşa dar! 
comun iondului dreptului şi procedurei. Nasce prin urmare întrebarea : 
Care competință e mai favorabilă, aceea a Curţei cu juraţi sai aceea 
a jurisdicţiunei corecţionale ? Jurisconsultul belgian crede, cum vădurăm, 
că competința jurisdicțiuniă corecționale e mai iavorabilă: şi învaţă deci. 
că- «la cour d'assises - renverră Paftaire ă la juridiction correctionelle>. 

Garraud împărtăşesce acestă părere. In adevăr, spune acest autor,. 
dacă sar întâmpina în contra acestui chip de a vedea că în casul de 
iaţă competinţa atinge însăşi pedepsa,. sciut fiind că corecţionalisarea 
crimelor ţintesce de a asigura mai bine pedepsirea culpabilului, și că, 
aşa fiind, legea cea veche e mai iavorabilă de cât cea nouă, întâmpinarea 
acesta s'ar putea lesne desputernici cu argumentul lui Bartauld, care qice: 

«De deux. choses Pune: ou les accus6s sont innocents ou ils sont 
coupables ? Sont-ils innocents ? Lu, loi nouvelle doit.âtre presumee otirir 
ă Vinnocence toutes les garanties dont elle peut avoir besoin pour triompher. 
Les accus6s sont ils coupables? On ne concoit gusre que le coupable 
puisse avoir un droit acquis contre la sociâte'ă une loi vicieuse qui lui 
permettrait d'echapper ă la r&pression 2)», o 
 Imtrun cuvânt, după doctrina acestor autori, adevărul este că trebue 

sa privim competinţa jurisdicţiunii corecţionale ca fiind mai favorabilă de 
cât competinţa Curţei cu juraţi, pentru că se presupune că legea cea 
nouă coreeționalisătâre a crimelor închezăsuesce mai. bine, nu numai! 
pedepsirea prevenitului, dar şi apărarea lui, dacă nu e culpabil, și r&s- 
punde deci mai bine și dreptului și echităţii. . i 

Cum să presupunem însă ni sam ni tam una ca acâsta? Curțile 
n6stre 'cu juraţi, așa cum sunt organisate astă-di 3), lasă fără îndoială i6rte 
mult de dorit. Rigârea penălă e adesea o fl6re la ureche pentru juraţii 
noştri. Are însă vai! şi juridicţiunea corecțională păcatele ei. Insuși jude- 

“cătorul de meserie, cu t6tă -neamovibilitatea sa nu se impotrivesce de 
sigur tot-d'a-una, Gneist, ne-o spune, înriurirei prea vătămătâre a parti- 
delor politice. * 

1) Haus, <Principes genâraux du droit penal belge», tom. 1, No. 197, pag. 136.. 
| 2) Garraud, <Traite thâorique et pratigue du droit penal frangais», t. |, No. 129 

pag. 1941 text şi nota 5, in fine. . . - 
3) Trebue fără îndoială să îndreplăm organisarea juriului nostru, apropiindu-ne 

în acestă privinţă de tipul englez. Ne vom ocupa cu cestiunea acâsta întrun articol 
deosebit. De o cam dată însă ne mărginim să observăm că corecționalisarea, crimelor, . 

“care se obicinuesce în Franţa şi în Belgia, nu e, la urma urmei, de cât o întârcere la 
sistemul, bureaucratic, pentru care nu ne putem entusiasma de loc, Inlăturarea parti- 
cipărel poporului la distribuirea justiţiei penale e de sigur o pornire reacționară. Inţe- . 
legem să mărginim juriul, dar să-l înlocuim atunci prin o altă justiţie populară, In 
Germania, în adevăr, un curent puternic caută să pună în locul juriului aşa numitul . 
<Schăffengerirhi» (V. 4, «Holtzendoriis Rechislexicon «<Verbo» Schiflengericht>), un. 
aședămiînt însă care are multe cusururi, a , 

.
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<Est-il donc indiitârent, întrâbă cu drept cuvânt F, Helie, surtouţ “Si le delit est d'une nature politique, d'âtre jug6 -par des jures ou: des „ juges permanents, par une cour d'assises ou un conseil de guerre ?> 1). “ Ori-cum, întâmpină unii, procedura penală are în general putere - retroaetivă şi basta ! Procedura penală ? In casul. nostru însă se atinge, „adevărul căutând, însuşi dreplul de apărare, şi schimbarea. procedurei nu e de cât un pretext! i | Zahariae învaţă prin urmare „cu drept cuvânt că o lege nouă “de procedură are de sigur putere retroactivă, dar numai întru edi nu "atinge însăşi pedepsa, dreplul de apărare, mijlocele de dovedire, etc.; căci, cum desvoltă îârte bine F.- Helie, «en maticre criminelle, la forme constitue . une parlie me du droit de Paccusă, car îl Y puise sa "defense; et comment ne voir qu'une question de forme dans Pintroduction d'une juridiction, 0u son €tablissement apres coup?)>? | + Ori-cum însă și ori-eare ar îi părerea nâstră asupra acestei cestiuni, neîndoios este în tot casul ex în materie criminală n'are ce căuta regula - Procedurei civile, care dice că judecătorul, dinaintea căruia s'a. introdus "odată regulat o causă, r&mâne competent a o: judeca, chiar când o lege “nouă, câre de alt-iel n'ar desființa . însuși. aședămentul judecătoresc din „> care iace. parte el, “i-ar ridica pentru viitor competinţa. <Ubi acceptum est semel judicium, ibi et îinem recipere debet» 3). a In adevăr, dacă procedura civilă înţelege lucrul -ast-fel,: causa este "că legea civilă pâie să dispună numai pentru viitor şi'nu trebue să atingă 
(acceptum est: semel judicium) sub regimul vechei legi de competenţă, şi „există ast-fel' între împricinaţi un contract judecătoresc, pe care o lege nouă de:competență nu trebue să “| isbescă. a 7 

Ea i 
| - , . - 1) F. Helie, op. cit. I, No. 23, în fine. - | 2) Zahariae-<Uber die rickwirkende Kraft neuer Strafgeselze», apud <Holtzens- " dort Rechtslexicon», - verbo <Rilckwirkung> şi Fi. Holie, op. cit. No. 93, - 3) Aubry et Rau, <Droit civil francais», t. 1, 8 30, pag. 62 text şi nota 15. “Garsonnet «Proctaure civile», t. 1, Ş 157, pag. 635. V. şi articolul mei «Despre con- flictul legilor vechi de procedură civilă... şi a celor noul>,- Dreptul 1889, No. 44, pas. 345 urm. Principiul ubi accepti. est semel judicium, îbi et finem recipere debet <heurte les râgles de la Procâdure penale». Tot așa trebue să qicem că, dacă art, 74 urm. procedura civilă se împacă cu principiele procedurei penale (V.F Helie, <Trait6 de Pinstruction criminelle». (1857, t. VII, p. 634), art. 151 procedura civilă, din contră, revisuirea, intervenţiunea, chemarea în garanţie n'a ce căuta în materie penală. Qrl- cum, Alerlin aplică, în cas de paritate de voturi ivită întro judecată corecțională, nu "art. 347 procedura penală franceză (Cf. art. 371 român), care hotărăsce, pentru afa- - cerile supuse juriului, că în asemenea cas, părerea cea mal îavorabilă acusatului va precumpăni, ci art. 468 procedura civilă franceză (Of. 117 român), care dispune că în cas de paritate se va chema un alt judecător, etc. (apud, F. Helie, opul. citat, VII, -p. 549). Părerea domnitâre, din contră, aplică art. 347 procedura penală (371 român) Și În causele corecționale pe motiv că aşa hotărasce ordonanța franceză din 1667, 

venesc nu cere unanimitatea pentru a se putea da o hotărâre penală. Reese din contră, limpede şi lămurit, din regulamentul Moldovei, anexa lit, R. că în ork-ce pricină, dacă nu ar fi până la 4 glasuri într'o unire, atuncea va fi neapărat a se luă pricina în 
de isndră tratație cu întregul număr de șapte (V. codul Pastia, p. 56), Regulamentul Valahiei de altă parte, care se ocupă în cap. VIi, secţ. II, $ 1,. cu atribuţiunile jude- 
„cătoriel de întâia cercetare în pricini civile, comerciale şi corecţionale (art, 243), hotă- rasce de asemenea în peneral:... anaforada să se facă după mulțimea glasurilor», “Y. şi <Itoltzendorita Rechislexikon>, verbo <Majorităt> | N 

. 
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„_„_ Principiul acesta însă, sfânt și neapărat în materie de procedură 
civilă, e după natura lucrurilor chiar cu desăvârşire străin legiuirei penale. . In materie criminală, în adevăr, nimic nu atârnă de la bunul plac al 
părților, nimeni nu. pote avea un drept dobândit să îie judecat aşa sai 
alt-iel, totul e din. contră de la început: până la sfârşit de drept public 
şi nu de interes privat. A ” 

Inţelegem așa dar să se dică că legea cea nouă de competinţă. 
rămâne în picidre pentru faptele anteridre, dacă e mai favorabilă de cât 
cea veche, dar nu pricepem cum se pâte aplica în penal principiul : <ubi 
acceptum est semel judicium, ibi.et finem recipere debet>. Merlin 1), este 
adevărat, aplică acestă regulă şi în materie penală, dar părerea acestui. . 
autor a rămas cu desăvârşire singuratică. . a 

- Inalta Curte „totuşi, secţia II, prin hotărârea ei No. 666 din 13 
„N-bre 1895 (Bulet. pag. 1366) amestecând vera cum Țalsis, dând o solu- 
ţiune îrte drâptă, dar întemeind-o pe motive din temelie greșite, nimerind 
pe dibuite “adevărul, greşind drumul dar ajungând cu tâte astea în cele. 
din urmă la, ţel, se rostesce asupra cestiunei nâstre ast-iel: . 

«Asupra primului motiv de casare: Ea - E 
| «Legea din 4 Mai 1895 dând tribunalelor ordinare competinţa de a. 
judeca delictele electorale, delicte eminamente politice, este o lege incon- 
stituţională, de 6re-ce:ea violeză art. 105 din Constituţiune, care. deleră 
judecata unor atari delicte juraţilor şi, prin urmare, r&i Curtea cu juraţi,. . 
pe basa ei, 'şi-a declinat competinţa ;: ! a „ 

«Considerând că principiul în privinţa nerelroactivitățiă legilor e 
un principii general, care are a îi aplicat nu numai în materie de. 
drept privat, ci și în materie de jurisdicţiune; că dar o'lege ce deferă 
judecarea unor cause altei jurisdicții existente, acâstă jurisdicţiune nu e 
„competinte.a judeca de cât causele cari se ivesc în urma acelei legi, na 
însă şi causele în curs de judecare şi pendente la allă jurisdicție încă 
ezislentă, cause cari trebue să se judece de jurisdicţiunea chemată și în 
curs de a se judeca; - o 

> <Că aceste regule sunt direct saii implicit recunoscute prin art. 84 
al legei Curţei de casaţie, 739 şi 743 procedura civilă ; că de aceia 
delictele diterite a fi judecate de judecătoriile de ocâle continuă a fi jude- 
cate de tribunal, dacă la promulgarea legii erai în curs de a îi judecate 
de tribunal; că asemenea și delictele electorale în curs de a îi judecate de 
Curtea cu juraţi nu încetâză de a fi judecate tot de jurii în urma legei din 

“ Mai 1895...» (Dreptul, 1897). - 

ei i 

  

| "* 1). Merlin, V* Compttence, No. 31. Garraud (op. cit. 1, No. 124, pag.. 
"194—195 text şi notele 5—6) învață din contră, că procedura penală are putere retroac- 
tivă, afară numai! de casul când a intervenit asupra fondului o hotărâre de prima - 
„instanță, căci prevenitul achitat-nu trebue să perdă beneficiul achitărej, nici preve-. 
nitul condamnat dreptul de a apela. - .
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“Recursul la Curtea de Casaţie în materie de contri- 
buţiuni directe. Legea, din 29 Mai 1893. Legislaţiune. 
E comparată. - . 

„Recursul la Curtea de casaţie în” materie de contribuţiuni directe 
consiinţit prin legea din 29 Mai 1893 e ceva de tot noii. Legislaţiunea 
comparată reclamă parcă o altă deslegare. In Prusia, în adevăr, există 
o deosebită Curte înaltă administrativă; Justiţia ordinară în. Englitera 
(King's Bench) are apoi numai facultatea să'şi însușescă, dacă găsesce 
cu cale, un proces de recensământ pendent dinaintea unui tribunal ad- 
ministrativ. Legea belgiană din 31 lulie'1881 în fine deschide recursul 
dinaintea Curţilor de apel în materie de contribuţiuni directe. .. 

Ori cum însă, materialul nostru istoric dat e totuşi din temelie 
deosebit de acela din ţările occidentale. Nu avem, în adevăr, o adminis- | 
rațiune ca cea occidentală, care să insufle stimă 'și încredere tuturor. 
„Tâte's o r6tă în : societatea n6stră şi numai Curtea de casație stă de 
atâta timp neelintită. Fiind prin urmare dat că nu putem sai nu vrem - 
să înălțăm administraţiunea, e firesc lucru s'o supunem controlului a 
tot-puternic al Curţei Inalte, control care, de şi numai în parte reali- 
sabil, trece pâte pe hârtie drept un nec plus ultra de înţelepciune 
legiuitâre. | ! | 

De aci articolul 42 al' legii n6stre din 29 Maiii 1893, care glăsuesce 
ast-lel : ! 

«Decisiunile comisiunilor de apel se vor ataca cu recurs în casaţie 
pentru esces de putere, necompetenţă. şi violare de lege». 

n. Inainte de a 'analisa mai de aprâpe acâstă reformă, înainte de a 
__ahe ocupa adică cu recursul Ja Curtea de casaţie, de care vorbesce art. 
42 cit, recurs care asigură pte o jurisprudenţă uniformă şi preîntâmpină 

escesele de putere, e neapărat, îață cu împrejurarea că evaluările și 
aprecierile de fapt scapă de censura Curţei de casaţie, să vedem dacă 
instanţele cari judecă iondul1) în acâstă.. materie, răspund. cerinţelor unei 
bune justiţii. 

2-1) Nu tălmăeireă legilor în adevăr, ci evaluările egale în condițiuni egale sunt 
lucrul de căpetenie în acestă materie. Instanţele de fond în materie de recens&mîntaii 
prin urmare, aicl'o însemnătate covârşilâre. Publicitatea listelor dărilor ar putea să 
înlesnâscă, observă A; IVagner (<Finanzwissenschaft>, VI, $ 551, p.. 611), controlul 

“ evaluărilor nedrepte. - 

AL. Degrs, vol. Ul. a i | 27
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Incepem cu comisiunea comunală, care e tribunalul administrativ de întâia instanţă în acâstă materia, tribunal care, după art. 6 se compune : 
<4) În comunele rurale şi în cele urbane nereşedinte de judeţ, dintr'un delegat al contribuabililor, care nu va îi iuncţionar salariat de ori ce natură, din un consilier județean şi dintr'un -delegat al minis- terului de finanţe. - - 
«b) In comunele urbane reședințe de judeţ, dintrun consilier co- - munal, atară de primar, dintr'un delegat a! contribuabililor și dintr'un delegat al fiscului», , e 
lată, sar putea dice; aidoma seligovernraentul englez cu ochi și cu sprincână! Etementele populare periodic alese (consilierul judeţean şi consilierul comunal) “şi delegatul contribuabililor (art. 8) tras la sorţi dintre cei dece contribuabili mai grei impuși (cel mai greti impus e apă- rătorul natural al cslor mai puțin impuși?) aă majoritatea în comisiunea comupală, și cumpăna justiției admihistrative- atârnă, așa fiind, îu partea: contr jbuabililor, cari par a fi ast-fel Benjaminii statului nostru, Ă Ce vedem însă ? Ideia de sfat și de autoritate!) e abia zămislită în societatea n6stră, cultul binelui obșiesc n'a prins încă bine rădăcină la noi, legistui neînduplecat care ne cere jertie, are maj puţină ivecere 

4 

de cât politicianul cu o falcă în cer și cu alta în pământ, care r&spân- - desce. erori plăcute, şi, acesta fiind mijlocul nostru social înconjurător, clementela n6stre. populare periodie alese pentru. luncţiunile seligovern- mentului, 'și caută firesce de interesele lor și nu mai cârcă marea cu degetul. . . a | . Ori-ce guvern, aşa Îiind, are majoritatea. la alegeri, căci ne-am deprins să așteptăm tot de sus, căci elementele n6stre populare periodic alese nu lucrezi împreună cu judecătorii administrativi nuiniță pe viță, căci ne lipsesce ast-fel un selizovernment impotrivitor, căci pe rând se „mănâncă pita lui Vodă, cap plecat nu taie sabia, interesul porlă îesul, obrasnicul mănâncă praznicul. Nous jurons Pompee, par tes sacrâs genoux, que nous ierons tout pous nous, rien pour la patrie! Trecem acu: la procedura de urmat dinaintea comisiunei comu- nale. Nimic maj „primiliv, mai nechibzuit, mai necioplit 'de cât acâstă procedură. Contribuabilii, în adevăr, su se cileză înaintea conisiuniă comunale, (art. 19). « Vor visita neapăral comisiunile coniunale, hotă- rasce art, 18, stabilimentele de comerț şi îndustrie din locatilate, narile exploataţiună agricole, cum şi ori.ce alle proprietăți sait caploataţiună vor mai găsi cu cale», dar lipsesce absolut ori-ce control în acestă Privință, părțile nefiind citate, 
Contribuabilii aă fără îndoială după art. 19 facultatea să se înța- țişeze înair“ea comisiunei - comunale spre a'și' apăra dieptăţile lor, în persână sai prin procurator (art. 36), dar e zadarnic, la urma urmei, şi dreptul acesta, căci "ți lipsesce putinţa de a'] dovedi, căci nu este nici PI a RNA 
1) Insăşt inamovibilitatea magistratnrei a la nor îacă plăpândă şi mult hărțuită, Or-ce partid, ajuns o dată la putere, caută magistraturei împotrivitâre un ac de cojoc. Socielatea nâstră nu a găsit încă punctul archimegic de la care pornind să astâmpere palimele cele rele. Din Saulus, muncit Ge atâtea eresuri, nu s'a făcut incă .un Pau- dus, ajuns la credinţa cea neprihănită. | .  
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vorbă dinaintea comisiunei comunale de chemare de martori sati experţi, 
de interogatoriul părţilor sai de vre-o alta din procedurile probatorii 
prevedute şi regulate de codul de procedură civilă D, 

Te vei tângui prin urmare la comisiunea de apel, dar te vei lovi 
şi aici de art. 3, care dispune: «In termen cel mult de o lună de la 
primirea 2) formularelor de declaraţiuni, ele se vor înapoia complectate 
autorităţei comunale, care va libera dovadă de primire. Contribuabilul 
cu sciinţă de carte, care nu va înapoia declaraţiunea compiectată, pierde 
dreptul de apel, însă în anul următor pâte să câră rectificarea iMpo= ! 
sitului. Totuşi contribuabilul *și ptistreză dreptul de apel, dacă va presinta 
declaraţiunea sa comisiunei coraunale în intervalul faceroi recernsă- 
miîntului», ! 

Trecem acum la comisiunea de apel. Dânsa se compune după glă- 
suirea articolului îl : «din preşedintele tribunalului, ca președinte, din 
preşedintele sai unul din președinții consiliului județiau, revresinlant 
"legal al contribuabililor, şi din un delegat al fiscului, ca membri» şi se 
pune prin urmare iarăşi înainte, ca un raărgăritar nepreţuit al seligovern= 
mentului român, un element popular periodic ales, preşedintele consiliului 
“judeţian, conlucrând în comisiunea de apel cu un legist de meserie numit 
pe viață, preşedintele tribunalului |! - - i 

Preşedintele consiliului judeţian nu e însă o prcnie cerâscă pentru 
contribuabili. Voința colectivă. dâmne ! care se vestesce în societatea 

_n6stră la alegeri e supusă, dacă căutăm adevărul, înrîurirei şi sigres- 
tiuneă ideologilor şi polilicianilor, pe când opiniunea publică în Englitera 
și în Statele-Unite americane se închină cu fanatism dinaintea vechiului 
obicei engles, pe care legiştii engleji și cei americani îl desvoltă treptat, . 
călăuzindu-se întru acesta de îdez precise, de idei adică întemeiate pe 
exemple şi observaţiune 2). ' 

Ori-cum însă. şi ori-cât de. adevărat ar îi că alegerile pentru con= 
„Siliul judeţian etc, sa fac adesea fără ştirea lui Dumnedei, neindoios 
este, o recunâscem, că președintele consiliului judeţian, ori-ce am avea 
de dis în contra chipului cum a fost ales el, ars totuși dinainte hotă- 

1) In Franţa, din contră, se admite că, în tăcerea lege administrative, ai a se 
aplica, pe cât se pâte, regulele procedurel civile (Vedi Chauvau-Carre, <Lois de la. 
procâdure civile et administrative», t. VIII, Nr. 319). Vedi în acelaș înțeles 8$ 39, 41 
“şi 48 ale lege! prusiene din 2. August 1880, N - 

2) Cas. secț. 11, din 2 Decembrie a. c, a hotărât că primirea nu e legal con- 
statată, dacă agentul administrațiunei ia numa! adeverinţă de primire de la un ser- 
vitor al arendaşului, fără să facă menţiune, cum prescriă instrucţiunile. ministeriale, 
că nu a găsit la imobilul supus recensămîntulut nici pe proprietar, nici. pe arendaş. 
In. adevăr, după art, 29, contribuabilii sunt consideraţi domiciliați la fie-care din imo- 
bilele supuse recensămintului. Compară în ceea-ce privesce formularele de declarațiuni, 
Adolph Wagner <Finanzwissenschaft»>, t. II, $ 531, pag. 610, lit, a. , 

3) «Le peuple anglais, dice Zarde («Etudes pânales et sociales>, pag. .315), 
n'est pas moins tenace ni rigide que le peuple romain, en son conformuisine coutuimier ;! 
“mais ton peut nombrer et daler les îzitiatives royales ou parlementaires qui ont 
suceessivement, et fres scienmnent, modifie le vieil €difice constitutionnel. Autant de 
moâifications, autant d'inventions accesuoires râs exactement imiltes jusqu'i leur 
remplacerment>. R. Gnoist spune mereă şi repetă acelaș lucru. Mântuirea ne pâte prin 
urmare veni numal de la iegişti! riguroşi, carl se deosibesc prin caracterul lor neîn- 
duplecat, prin învăţătura şi experienţa lor, iar nu -de la legiştii cu limba de un cot 
-care ÎŞI „pierd timpul cu palavreie lor cheltuite în adunările publice, -



490 A ALEXANDRU DEGRE.. - | 

vârea nepărtinitâre, autoritatea, prestigiul . președintelui tribunalului, cu 
care lucr6ză împreună în comisiunea de apel şi sar părea prin urmare 
că acestă instanţă nu mai lasă nimie de dorit. Tout .va pour le mieux 

“ dans le meilleur des mondes, o i: 
Așa se arată pote lucrul la întâia ochire, dar dacă ne uităm 'mai 

de aprâpe, ne încredințăm de îndată că șchiopătândă este și a doua 
instanţă administrativă, ne reamintim “în adevăr „că la noi politica de 
partid e covârşitâre, iar autoritatea impotrivitâre a statului nulă, vedem 
apoi că magistratul neinamovibil, care presidă. comisiunea de. apel, .are 

„în sarcina sa,- pe lângă justiţia administrativă, cu care nu se pâte ocupa 
de cât sporadic, în trecăt, în pripă, și justiţia ordinară, care e ocupa- 
ţiunea sa de căpetenie, și nu are prin! urmare cum să se specialiseze în 
studiul dreptului public, lăsând a dice că în comisiunea de apel figurâză 
și delegatul fiscului, pe care crivățul politic îl aduce şi'] scâlte.. 
„__» Adăogaţi, ca să vă convingeţi şi mai bine că așa este, că preșe- . 
dintele tribunalului .e absolut împiedicat să'și indeplinescă cum se cade : 
misiunea sa de judecător administrativ şi prin cusururile.enorme ale legei . 
din 29. Mai 1898, care prescrie să se 'judece tâte apelurile în timp de 

“trei luni (art. 34), îngădue comisiunei de apel să facă numâi cercetări 
în fața locului 1) și o pune ast-fel-în neputinţă să recurgă şi la cele- 
“Valte proceduri probatorii: consiinţite de codul de procedură. civilă. 

Un: Uipian chiar, dacă Pam strânge-pe patul lui Proerustes al unei - p 
proceduri așa de necalificabile,: sar zăpăci, ar perde drumul şi cărarea, 
S'ar lupta cu mori de vint, căci ideile precise cari sunt îala și gloria 
unei jurisprudenţe înţelepte,, presupun ca să se pâtă nasce'o deliberare 
pe indeletele, căci dreptul de apărare şi. cercetarea, contradictorie, îără 
de care.nu pâte să fie nici vorbă de o'bună justiţie, pier şi: se: zădăr 
nicesc, dacă se face ast-iel abstracțiune de procedurela probatorii cele ma 

„elementare, . . 
Inchidem acum parentesa şi să ne întârcem iarăşi la art. 42 cit, | 

care hotărăsce: <Decisiunile comisiunilor. de apel se pot ataca cu recurs 
„în casaţie pentru exces de putere, necompetenţă şi violare de lege». Cal- 
cările de legi sunt însă rare şi nu ori-ce rea apreciere de fapt e un 

"exces de putere?) şi adevărul este prin urmare că rădăcina reului la 

  

1) Insăşt cercetările în faţa locului se fac de comisiunile de apel fără citarea părţilor şi fără păzirea formelor prescrise de codul de procedură civilă în maţerie de expertisă, Nici vorbă apol dinaintea comisiunei de apel de chemarea personală a păr- „ilor pentru un interogatoriă de făcut. (Vedi însă Chatvau-Carre: «Lois de la pro- | cedure civile et administrative», t. VIII, No. 312, 388, 1007, 1013 his, 014). In cas da simulațiune mai cu semă, care se întâlnesce aşa de des în procesele administrative, o bună justiţie nu se pote lipsi de interogatoriul părţilor, şi de cercetarea cu martori: Apelantul susţine de exemplu că e supus la o patenlă pentru o industrie, pe care nu o, mal exercită, de Gre-ce au trecut'o pria cesiune 'unel a treia persâne. Legea prusiană "din 2 August 1880, $ 40, permite chiar să se citeze 'în asemenea cas şi cel de al treilea, ca să se dea o hotărâre şi față cu el. Are loc şi jurămîntul litis-decisoriii dinaintea juridicțiunei administrative ? Nu, răspunde teoria şi jurisprudenţa. (Yeqi Chauvau-Carre, op. cit., No. 388; Larombitre, «Thâorie et pratique des. obligations>, „asupra art. 1360, No. 14 ;-Compar. Laurent, «Droit civil frangais>, t. XX, No, 245), Dările nu pot să fie în adevăr obiectul unel transacţiun]. - 2) Zh. Ducrocq (<Cours. de droit administratif>, cinquitme edition, t 1, No. 259), definesce excesul de putere ast-fel: «II Y a excâs de pouvoir lorsque agent investi du  
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care caută să punem înainte do tote securea, „este greşita organisare a 
instanțelor de îond și monstruosul laconism al procedurei n6stre admi- 
nistrative. ! 

Dou5 cuvinte acum asupra recursului: în casaţie. După art. 44, 
părțile nu se cileză dinaintea Curţei de casație, iar termenele fixate 
se publică în Monitorul: Oficial şi se atişeză cu cel puţin dece dile 
înainte de diua judecăţei la ușa Inaltei curţi, care datâre este să judece 
t6te recursurile în intervalul do la sfirsitul. lui Noembrie până la 10 
Martie (art. 45 al. 3), iar acestă procedură din cale afară sumară e cauza, 
fatală care lace că recursurile se resping în cea mai mare parte ca ne- 

“susținute şi nedovedite. _ 
- “Cum se potrivesce, întrebăm, acestă procedură: de vai de dânsa cu 

_”majestatea, solemnitatea, prestigiul justiţii ? Mai departe. Articolele 45 şi 
46 ne arată cari sunt. "efectele. casărei. Dacă decisiunea comisiunei de 
apel se casâză cu trimitere, causa se 'trimite aceleiaşi comisiuni de apel 
spre-a o judeca din noii (art. -45), Art. 46 adaogă: « Comisiunea de 
apel -este îndalorată să se „conformeze decisiunei “Inalteă Curți în ceea 
ce pritvesce punctele supuse casăreă». , 

O hotărâre dală de o singură secţiune a Curţei de casaţie are prin 
" urmare după art. 46 cit., aceiași autoritate ca o hotărâre-dată în sec- 

țiuni-unite în casul prevădui. în art. 74 al legei organice a Curţei de 
casaţie din.24 lanuarie 1861. Comisiunea de apel adică, la care pricina 
va ji trimisă, se va coniorma decisiunei Curţei de casaţie asupra punc-! 
“tului de drept judecat de acea Curte. Acestă regulare a lucrului pare a 
îi ceva, dar nu e în realitate nimica. * 

Iată în adevăr, presupunem, că comisiunea de apel « s'a contormat 
decisiunei Curţei de casaţie asupra punctului de drept judecat de acea 
Curte, dar a stvirşit o allă ş greşală de drept şi mai bocănă,' un escese 
"de putere, o omisiune esențiulă. Credeţi că îmi mai este deschisă calea 
recursului în contra. acestei de a doua hotărâri? De loc. Art. 40 hotă- 
„răsce în adevăr: <Decisiunile date de comisiunile de apel în confor- 
uitate cu hotărârile Inalteă curți, nu mai sunt supuse recursului» 

"Nu strică aşa dar să cercetăm în fine cum se deslegă intrebarea 
nâstră în ceie-Palte țări. Incepem cu legea prusiană din 2 August 1880. 
După acestă lege (Ş 63), partea nemulțumită pe hotărârea instanţei de 
fond pâte să. facă recurs în'' casaţie (revisio in jure) dinaintea Curţei 
administrative - numită «Oberverwaltungegericht»>, curte însă care nu e 
numai o -Curte de casaţiune administrativă, ci mai are şi alte atribuţiuni. 

In adevăr, după $ 70 al aceleeaşi legi, tot. dinaintea acestei: Curți 
administrative, - părțile nemulțumite voinice sunt să pornâscă, dacă cere 
casul, şi o acţiune de restitatio îi întegrun (Klage aul Wiederauinahme 
des Verfahrens), care se apropie -de cererea în revisuire a procedurei 
n6stre civile. Procedura civilă germană - arată în cari casuri este loc la 
o asemenea acţiune. lar recursul în casaţie (revisio in jure) nu se pole 
întemeia, după Ş 64 al legei prusiene din 2 August 1880, de cât: 

droit de connaitre de Lafiaire sur luaquelle il a statu a pris une r&soluiion qui lui 
-Gtait interdite; il y a aussi excâs de pouvoir lorsque lacte a €t6 rendu eu violation 
„des formes substantielles, et encore lorsque agent administratif a us6 de son pouvoir 
pour un caş et des motifs autres que ceux en vue desquels ce pouvoir lui a 6t€ attribue>. 

+
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«10 pe aceea că s'a omis a se aplica sai sa aplicat. greşit dreptul 
în vig6re saii regulamentele îăcute în conformitate cu legea ; 

20 pe aceea că procedura urmată dinaintea instanţei de iond păti- 
mesce de un viciu esenţial». 

Cari sunt electela casărei ? Curtea administrativă casând, indrituită 
este să judece ea însă-și causa fără trimitere: «10 atunci când: japtele . * 
așa luate cum le coustută instanța de Jond, duc la o altă deslegare 
“juridică de cât cea primilă de instanţa de 'ond: 2 atunci când hotă- 
rârea se desliinţeză pentru necompetința tribunalului sai pentru nead- 
misibilitatea acţiunei ($ 68 al legei de mai sus cb. cu $ 528 procedura 
civilă germ.)>. lar încolo casarea se pronunţă prin trimetere, 

Care este urmarea de păzit în cas de -trimetere ? 'Tribunalul de tri- metere, hotărasce. $ 70 al legei prusiene din 2 August 1880, dator este să primescă drept hotărâtâre pentru cea mai departe a sa urmare şi pentru. hotărârea de dat principiile statornicite prin hotărârea care a „admis recursul în casaţie sati cererea de reslilutio în înlegrum, iar în cas de restitio în inlegrim, însăși faptele pe cari Curtea administrativă Je-a constatat, când a desfiinţat hotărărea atacată cu acâstă acţiune; 
- lată dar că paragratul 70 de mai susal legei prusiene din 2 August 1880 ne reamintesce, de şi l6rte de departe, art, 46 citat al legei n6stre din 29 Mai 1893, lucru pentru care ne-am și oprit așa de mult asupra legei prusiene de mai sus. lar de acum înainte nu vom mai avea un alt popas aşa de lung, ci vom resuma în două cuvinte numai legile iranceze, 

belgiene, engleze privitore la întrebarea nâstră, 
In Francia, consiliul de stat e tribunal de apel, adică instanță de fond în materie de contribuţiuni directe, orânduesce prin urmare, dacă cere casul, verificări de scripturi, cerestări în laţa locului, expertise, etc., - însărcineză cu îndeplinirea acestor proceduri probatorii pe tribunalul administrativ, care a judecat în înţâia instanţă, saii pe vrun funcţionar administrativ, evâcă iondul la cas de desființare a hotărârei apelate pentru vicii de formă, ete,1), - , - Alt-iel în Belgia. După Coustituţiunea belgiană. (art. 93), contesta- ţiunile ce ai de obiect drepturi politice sunt de resortul tribunalelor 

ordinare, afară de escepțiunile stabilite de lege. O asemenea escepţiune „există, între altele, și în materie de contribuţiuni direcie.  Reclamările privitore la aceste contribuţiuni se supun Quternorului, iar judecata aparţine comitetului (dipulation) permanent al consiliului provincial, 
Decisiunile acestui comitet, în ceea ce privesce contribuţiunile directe, sunt acte curat administrative în contra cărora nu există şi nu trebue 

, 

să existe după d. De Fooz2) alt recuts de cât acela la rege, lucru pentru . PN 
, 

1) Veqi Chauvau-Carre, op. cit. VIII, No. 873, GU6 bis, 1032 şi 1049, _2) De Fooz, op. cit. t. II, pag. 289. D. Ch. Simons, consilier la Curtea de casațiune belgiană, qice de asemenea: «Ep principe, tout ce qui concerne l'impot et les cotisations est du domaine exelusif de Padmiuistration et de la juridiction fiscales>. (App. <Code €lectoral> publi€ par les redacteurs de la «Revue de l'administration et du droit udministratif belge», 1879, pag. 84). Ce hotărăsc însă legile belgiane astădI în vigăre ? D. CH. Beckers, prim-preşedinte la Curtea de casaţiune belgiană, căruia "mi-am permis a'I supune acâstă întrebure, a bine-voit a mă onora cu scrisâre d-sale din 93 Decembrie (st, n.) 1895, care coprinde : «C'est la loi du 22 janv. 184Y qui, la premizre, a fait intervenir la cour de cassation en matire de contributiuns directes, Elle ouvrit le. 
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care acest autor și critică art. 4 al legei din 22 Ianuarie 1849, care 
deschide contribuabililor şi administraţiunei un recurs în casaţie în contra 
decisiunilo: deputaţiunei permanente a consiliului provincial, în materie 
de patente. E e . 

«Celte disposition, spune în adevăr de Fooz, ne trouve pas sa jus- 
tilication dans les principes genâraux de la compstence judiciaire. C'est 
moins comme autorit6 judiciaire cue Padministration prononce sur les 

_ditlicultes relatives aux impâts directs, que comme puissance gouverna- | 
mentale. Et les actes de ce pouvoir ne tombent pas sous la juridiction. 
He quae sunt meri imperii: non sunt îuridictionis, Toute question qui 
porte sur le mârite, sur la justice, sur Popportunită dune mssure prise 
par administration discretionnairement et dans les limites de ce pouvoir, 

"doit tre port& devant Padministration elle-mâme 1)». 
Un usemenea chip ds a vedea este, se pare, temeiul şi al legilor 

engleze privitore la întrebarea n6stră. Tribunalul administrativ, adică 
„Curtea de sesiuni a judecătorilor de pace (quarter sai special sessions), 
hotiiresce în udevăr în materie 'de dări definitiv şi fără recurs: întăresce, - 
caseză sait schimbă evaluarea. Une-ori însă reclamările în acestă materie | 
se lac le, Assessment Comimilee, care este iarăşi o jurisdicţiune admi- 
nistrativă, | 

Volnic este apoi tribunalul administrativ, adică Curtea de sesiuni . 
a judecătorilor de pace, dacă -are o nedomirire asupra. unei cestiuni de 
drept şi de principiu, să facă un status causae (stating ot special case) 
şi să 1 supuc Curţei numită King's Bench, „care "i va da deslegareu 
dorită, precum îndrituită este de asemenea acestă Curte să evâce prin 
un coriioruri casuri pendente dinaintea tribunalelor administrative 2). 
. Un cuvânt în ine asupra întrebărei de a se sei, care este raportul 
intre seligovernmentul englez, pe care îl imităm mulatis mutandis po 
continent, și problemul social. Răspunsul e simplu. Lucrătorii cu mâna 
se spetesc muncind și nu aă prin, urmare timp să se ocupe şi cu func- 
țiunile seligovernmentului, de unde urmarea neapărată, încheiă Gneist, 
că ei caută să trimetă din sinul lor delegaţi (tot, lucrători), cari să con- 
lucreze zilnic cu legiștii de meserie în serviciul selfgovernmentului. 

Nu se mulţumesce însă numai cu atât partidul lucrătorilor, ride 
de mintea burgheză, caro descoperă, ast-lel de nimicuri, cere desființarea 

| proprietăţei private, socialisarea tuturor uneltelor de producţiune și crede 
că acâstă cerinţă odată îndestulată, toți se vor putea ocupa cu: îunc- 

recours' en cassation contre les dâcisions des d€pulations parmarentes (juridiction admi- 
nistrative) en matiâr6 de patentes. Une loi du 22 juin 1865 6lendit ce droit de recours 
contre toutes les dâcisions ues dEputations permanentes en matitre ce contribulions 
directes au proft de W'Etat. La loi du 81 juillet 1831 a Supprimă le recours devant les 
deputations permanentes et Pa remplacă par les recours direct devant les cours V'appel. 
Elle a maitenu le recours en cassation, mains, ă ce degr6 de juridiction, le litige est 
toujours rizoureusement limit ă examen de questions de droit. De lă,il râsulte que 
la cour de cassaticn ne peut âtre saisie, en matiăre de contributions directes, que d'ua 
nombre peu împoriant de proces». , , _ 

1) De Fooz, «Le droit administratif belge», passim, t. I, pam 207, nota 2, 298, 
nota 1 şi 2, 290, nota 1 şi 291—292, nota 2. Termenul pentru a reclama, în ceea-co 
privesce impositul fonciar şi patenta, este de tre! luni de la publicaţiunea rolurilor 

-(de Fooz, op. cit, i II, p. 292). ..- , - , 
- 2) V, DI, Gneist, <Seligovernment», edit. 3-a, $ 98, pag. 569—570.
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iunile -seligovernmentului, căci fie-care va avea prea puţin de lucru, uitând că teoria lui Marx implică . necesitatea unei înmulţiri uriașe a juncţiunilor seligovernmentului. ! (a Autoritatea. cea mai puternică, în adevăr,.la care ne închinăm astă-ai, observă î6rte bine d: A; Wâgner, este slatul, pe care socialiștii îl sapă merei, nimicind' mijlâcele ethice. (morale), cari servese a] întări, autori- tatea acâsta însă va trebui să crâscă într'un chip înspăimântător în statul visat de socialişti, căci va avea să reguleze i6te producțiunile, să atri-, . huiască fie-cărui partea sa de muncă, să împartă resultatul producţiunei între toţi 1). | | 
Apostolii sozialismului recuinose că statul viitor va trebui să aibă O autoritate covârșitâre, dar își închipuesc că simpla persuasiune va ajunge ca să preîntâmpine _ori-ce nedrâptă 'impotrivire. Omenii au însă! cusururi moştenile, cari nu se pot schimba :prin un cuvint magic numai. Velle non discitur. Anurchia viit6re va. nasce prin urmare despotismul, - - care ne va Îace iarăși să oftăm după seligovernmentul englez. (Dreptul, 1895). 

1 
SOD 

- 
N 

Contribuţiunile directe şi cadastrul. — Câte-va cuvinte asupra hotărârilor date de Curtea! de casaţie sec. II în materie. de imposite fonciare şi de patente, de la 1—14 Martie 1899. — Necesitatea, unei revisuiri a, legii n6stre pentru constatarea, şi perceperea, contribuțiunilor directe din 29 Maii 1893. . | 
Prop rietatea e sacră și neviolabilă (art. 19 din Constituţiune), Ce pote să îie mai îcumos? Ori-cum, «libertatea abstractă a proprietăţii», e la urma urmei, o poveste, daca statul, necontrolat fiind, volnie este să ne -preţuiască averile după bunul săă plac, împovărându-ns cu biruri de nesuterit2). 
Ei bine; evaluările se fac la noi astă-di & la flan, îără multă soco- 16lă şi luare. aminte, lipsindu-ne încă tote elementele „unui cadastru 3) 

„__1) Veqi Adowh 1Vagner : .<Das neue social-demokratische Programm», 1892 pagina 42, a 
_? „5 2)-V. B. Gneist, <Selfgovernment, Communalverfassung und Verwaltun gsgerichte in England», ediţ. III, 8 95, p. 553: 

ă 3) D. general O, 7. Brătianu («Cadastrul României», 1899, pag. 53), căruia îl presintăm omagiile nostra de Trecunoscință că ne-a făcut onârea a ne trimite cartea d-sale vrednică de totă lauda, ne asigură că ne vom vedea în acestă privință în curend visul cu ochi Mal e însă, mă tem, până la facerea cadastrului nostru, încă un deal şi o vale şi o limbă de pădure. În Franţa, în adevăr, operaţiunea cadastrului s'a tărăgănit o jumătate de secol, şi lucrul se reincepe acum d'a capo (v. Ducrocg, <Cours de droit administratif», II, No. 1135). Folositu-sta cel puțin societatea frariceză de o lucrare aşa de lungă şi așa de costisitâre ? De loc! Aa. WVagier (<Finanzwissan- “ "schaft>, II, pag, 446), constată, din contră, enorma defectuositate a cadastrului francez, D-l general C. 3, Brătianu. recunâsce prin urmare cu drept cuvânt că, cu cât perso- nalul za fi mai numeros, cu atât şi facerea cadastrului va reclama may puțin timp (op. cit., pag. 54). May numeros, adăogăm noi, și mai destoinic! Insuşi per- sonalul judiciar trebue să fie îndoit, -ba chiar întreit, ca să P6lă - lua în spinare un adaos aşa de imens de lucru, și să aibă, deoschit de acesta, la disposiţiunea sa o .
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bine chibzuit, și -dacă ne plângem și stăruim să se iacă o cercetare 
seri6să în iaţa locului, ni se spune cu ironie că acâsta nn se. pste, legea 
prevădând, termene prea scurte. aa a 

Mai mult, hotărârile comisiunilor apelative de recenstment se pot 
ataca. cu recurs în casaţie pentru esces de putere, necompetinţă şi vio- 
lare de lege (art. 42 legea din 29 Mai 1893), far nică cum pentru o 
estimație nedreplă, cu t6te că lucrul de căpetenie în materie de contri- 
buţiuni directe este tocmai expertisa, pe care Inalta Curte nu are dreptul 

„să o censureze! 
Acestea dise, vom resuma acum în două cuvinte teoria hotărârilor 

date de Curtea de casaţie sec. [1 în materie de contribuţiuni directe de 
la 1-—14 Martie, căci lucrul e simplu: mâra a făcut mare sgomot, dar a 
dat puţină făină, contribuabilii nu s'aii ales cu mai nimic, dar Academia 
Şi-a spus cuvântul. a | 

Așa Sa hotărât, potrivit cu legea și principiile, că clădirile cele 
nouă de la ţară, ca şi cele din oraşe, nu sunt supuse impositului fonciar 
pe termen de lirei ani de când încep a îi locuibile, art, 11 lit. d, legea 
-asupra impositului fonciar' cin 31 Martie 1885 ne făcând nici o deosebire 
„în acestă privință 1). | 

In Franţa, ca la noi, încăperile rurale nelocuite sunt scutite de 
darea îonciară, dar legea franceză, -mai prevădătâre ca a n6stră, nu 

  

- cun6sce numai extremele (satele şi oraşele), ci deosibesee 10 clase de 
clâdiri, darea fonciară variind: după însemnătatea locurilor, fiind mai 

"mare în braşe, mai mică în locuril6 mici, târguşâre, etc. 2). 
Legea n6stră, din contră, se ocupă numai cu extremele: clădirile 

din orașe şi încăperile rurale, nu consiinţesce o regulă deosebită pentru 
clasele mijlocii, adică pentru locurile mai mici, târguşore, ete., hotărăsce 
6%/, pentru clădiri în genere (art. 1, legea din 31 Martie 1885), şi scu- 
tesce de ori-ce dare încăperile rurale neproducătâre de venituri (art, 12, 
iit. a). ” 5 Sa o 

e dar trebue să hotărâm în privinţa hanurilor şi cârciumilor în 
locurile mai. mari de cât satele, dar.mai mici de cât oraşele? Am arătat: 
în Dreptul No. 27 anul 1898, că nu avem a îace în asemenea caz cu 
simple încăperi rurale și. este dar loc la aplicarea taxei de 6%], pentru 
„clădiri. în genere. | _ „- 
- Tot așa sa judecat. şi acum, după divergență, că o casă situată 
nu într'un sat pustii, ci într'un loc unde există 6re-care aglomeraţiune, 
nu se p6te sămălui cu o incăpere rurală neproducătdre de venit, și trebue 
dar supusă la dare, de și e momentan ncinchiriată. 

- Un alt cas. D-na X, aședată sub curatelă pentru smintire de minte, 
s'a supus la recensământul general numai la: un imposit fonciar de.0%,, 

procedură cadastrală înțel6plă şi ocrotitâre a tuturor intereselor în joc, căci de nu, se 
za face o rasolclă caraghidst în materie cadastrală, cuni se obicinnesce astii-di în 
materia fiscală, şi vom ajunge ast-fel în cele din urmă la un resultat din tâte punctele 
de vedere ridicol. Vaca r&stornă:găleta, după ce o umple cu lapte! In cât se atinge 

'în fine de îhsemnătatea cadastrului pentru îmbunătăţirea regimului nostru ipotecar, o 
“ vom discuta în curând, comentând art. 1780 şi urm. din codul nostru civil. 

1) Legea franceză înțelege-lucrul tot-ast-fel. V. Ad, Wagner, op. cit., III, pag, 448. 
2) V. Ad. Wagner, ibidem. Sa . a] - -
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în loc de 120|, precum prevede legea (art. 1 lit. d, legea asupra impo- sitului ionciar), de şi se-afla atunci ea şi acum, internată într'o casă de sănătate din Francia. ! -S | 
Fiscul a cerut dar să se sporescă contribuţiunea de care e vorba, cu tote că nu s'a întâmplat nici o modificare în. cursul periodului, iar Inalta Curte a respins cu drept cuvânt acestă cerere, pe motiv: de lucru judecai 1), întemeindu-se întru acesta, pe art. 50 legea pentru constatarea şi perceperea contribuţiunilor directe din 29 Mai 1898; care hotărăsce ritos: «Decisiunile, pe temeiul cărora rolurile sunt intocmite, aii putere de lucru judecat şi nici o autoritate judecătorâscă nu va putea da o hotărâre contrarie dispositivului lor, nici a admite restituirea unei sume percepute in conformitate cu aceste roluri». 

O altă ipotesă. Stan a stipulat în contractul de arendă ce “l-a încheiat cu Bran.că a cincea parte a pămentului arendâi să rămână în odihnă, şi moșia sa s'a trecut dar în roluri la recensământul general (1895—1901) potrivit eu acâsta stipulaţiune, avându-se adică în vedere Că- 1/; parte trebue să r&mâe în odihnă. 
Acum însă, în cursul periodului, părţile tocmitâre de mai sus, Stan și Bran, aă schimbat clausa amintită mai sus şi ai hotărât că numaj pământul ce'l cultivă arendașul Bran singur să rămâe în odihnă, iar nu și acela ce'l cultivă el în tovărăşie cu locuitorii (metayage). Administrațiunea contribuţiunilor directe a stăruit deci să se spo-,, râscă contribuţiunea fonciară a luj Stan, sub cuvânt că, după art. 51 legea din :26 Maii 1893, rolurile pot îi modificate în cursul periodului, prin adăogire de nouă „contribuţiuni, în casurile când nous base impo- sabile s'au ivit, 
Inalta Curte a găsil, din contră, cu drept cuvânt, că în ceasul de mai sus fiind: vorba numai de o întindere a exploataţiunei, supunându-se culturei. şi pământul lăsat în odihnă, contribuţiunile înscrise prin roluri la recensemântul general, nu se pot modifica faţă cuart. 51 lit. a, al. 2, care orânduesce limpede și lămurit : ES | <Nici de cum nu se pot nici spori nici reduce contribuţiunile unui imobil din causa de crescere sati scădere a venitului, provocate prin faptul punerei sai scâterei din. locaţiune, sai reînchirierei în alte con- dițiuni, sai schimbărei deslinaţiunii imobilului, săi exleusiuniă, ori res- trângerei, ori transtormărei culturei şi ezploatațiuniă» 2), 

„Darea patentelor, la eare trecem acum, ă dat de astă dată de ase- | menea Isaltei Curți puţin de furcă și acâsta pentru cuvântul simplu că a 
+1) Incolo, puţin importă că curătorul e domiciliat în ţară și că persna interdisă îşi are demiciliul la curatorul seu, căci art. 1, lit. d înțelege prin 4oraiciliă locuința obicinuită. - - : - Ă 2) In zadar star dice, în sprijinul -părerei contrare, că atunci când există un contract de arendă, evaluarea urmând a se face după preţul stipulat în contract, pro- prietarul nu s'ar putea apăra Qicând că a întins numai cultura şi exploatațiunea, căci adevărul este, din cuntră, că comisiunile de recensământ volnice sunt să înlăture o stipulaţiune dintrun contract de arendă, când o găsesc simulată: nu pote să existe deci nici o deosebire în acâstă privință, între casul câna proprietarul își caută singur moșia şi casul contrar,
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ne allăm în anul al patrulea al peri6dei cincinale. şi că în intervalul de 
timp industria, naţională n'a mers nică din sporire în sporire nici din scă- 
dere în scăcera, | 

Curtea de casaţie a hotărât în acestă ordine, de idei, întâi şi întâi 
că .cei ce închiriază compartimente în abatoriul comunal (era vorba de 
abatoriul de la Iași) şi taie vite acolo, trec drept salhangii şi trebue să 
plătescă 74 lei taxă fixă și 2 lei taxă proporţională. . 

E vorba, în adevăr, în asemenea cas de un accis al cărnei, de o 
dare pentru tăereu vitelor (Schlachisteuer) și ştiut este că plata acestui 
imposit se pote priveghea mai bine acolo unde există o. măcelărie publică 
(abattoir) de cât acolo unde acâstă meserie se exercită în locuri private 1). 

Mai departe, X, care incarcă. şi descarcă cu elevatârele sate cereale 
pe corăbii și primesce pentru acest serviciit o chirie de la expeduitori 
suii de la destinatari, a îost impus în anul trecut pentru acest comerciti 
la o taxă fixă de patentă și la taxa proporţională de 50). 

X întrebuinţeză insă astă-qi pe lângă elavatorele de mai înainte și 
„alte elavatore pentru comerciul de mai sus, lucrul pentru care îiscul sa 
credut în drept să”i sporescă rcontribuţiunea, sporire însă pe care Inalta 
Curte a înlăturat:o ca nedreptă, sub cuvânt că X nu 'şi-a intins comerciul 2). 

Iată şi o altă aporie. Un proprietar de puțuri petrolifere, care era 
impus până acum la darea tonciară pentru 6 puțuri, a reclamat scă- 
derea contribuţiunilor, pe motiv că din cele 6 puțuri 4 ai secat, dar 
comisiunea apelativă de recensământ "i-a respins cererea ca neîntemeiată. 

Do co? Pentru că, răspunde instanţa de Iond, e vorba în asemenea 
cas de o erploatațiune agricolă și la axploataţiuni de acest fel nici cum 
nu se put reduce contribuţiunile din causa restringerei culturei saă 
exploatațiunii, cum hotărăsce categoric art. 51, lit. a, alin. II, legea din 
29 Maiii 1893. | 

Inalta Curte însă a casat cu drept cuvânt acâstă hotărâre şi s'a 
întemeiat, ca să decidă lucrul ast-fel, pe consideraţiunea că in ceasul de 
mai sus există o întreprindere comercială şi nu o exploataţiune agricolă, 
întreprindere pe care legea patentelor o scutesce excepţional de ori-ce 
taxă 3), „e | 

In adevăr, art. 51, lit. b, legea din 29 Maiii 1898, hotărăsce expres: 
<Contribuţiunile se pot-modiiica, prin sporire sai redacere, în urmă- 

târele casuri : , 
"1 «by Când se va dovedi, că întreprinderile comerciale sai industriale 

Sati întins ori restrâns, iarăși în urma constatărei pe temeiul căreia se 

1) V. Rau, <Grundsătze des Finanzwissenschaft», $ 432, şi Wagner, op. cil., 
„903, , | 

Poe 2) După art. 51 lit. d, legea din 29 Maiu 1895, este loc la sporirea contribu- - 
țiunii, când se dovedesce că întreprinderea comercială s'a întins, Nu '“șI-a întins însă 
Sre întreprinderea comercială făcând astă-Q1 comerciul săi cu mal multe elevatâre de | 
cât mal înainte ? , | , , _ 

3) Art. 7 No. 3, legea asupra palentelor din 27 Martie 1863, sună ast-fel: eNu 
xor fi supuşi la petentă .... 3) Proprietarii cultivatori de pământ, numa! pentru vîn- 
darea și manipulaţiunea produselor din proprietatea lor , ..> |
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află stabilit impositul; saii când basele pe cari sunt aşezate drepturile 
proporţionale se vor schimba». ” o 

Un alt exemplu. Unii şi alţii cari eraă supuși până acum la -patentă pentru un cazan cu povarnă, dovedesc astă-di că cazanul de care e vorba 
nu mai Îuncţionsză de mai mulţi ani, cerând să li se reducă patenta și se într6bă deci: dacă în asemenea cas este sai nu loc la reducere ? 

Jurisprudența răspunde, dacă nu mă înşel, da şi ba 1); însă adevărul este că îabricile şi uzinele, întru cât nu lucreză (choment), trebue să fie cotisate numai pentru t&râraul cel iaii culturei, după analogia încă- perilor rurale neproducătâre de venituri 2), 

„Ne-am îueredințat iarăși, observăm în fine şi cu acest prilej, că cusurul cel mai mare al legii nâstre pentru constatarea și perceperea contribuţiunilor directe din 29 Mai 1895, este că ne silesce să judecăm procesele de recensământ cu o iuțslă Surugiască, în deosebire de legea belgiană, care statornicesce în acestă privinţă termene mult mai potrivite. Anul financiar, în adevăr, începe in Belgia la 1 Ianuarie: și se sfir- şesce la 31 Decembre al aceluiași an, dar* măsurile privitâre la ridicarea dărilor, la lichidarea şi la ordonanţarea cheltuelilor se pol întinde până la 31 Octombre al anului urmălor 3), o - " Administrațiunea belgiană. deci iace - prețăluirii mult mai drepte, „călăuzită fiind întru acâsta de cadastrul 1) belgian, iar părțile nemulţu- 

  

- 1) Judecându-se până la 75 procese pe di (be, la recensământul general, până la 95 de casuri pe. (il), nu se pâte să nu se întâmple contradiceri şi nepotriviri. Un spițer plătesce o patentă pentru comerciul de farmacie ce-l exercită; dar mat face acum furnituri pentru un spital, şi cum exercită ast-fel mar multe comerciuri în acelaş „local, trebuia să fie Supus numai la o singură laxă, cea ma! ridicată din comerciul săii (art. 5 legea asupra patentelor din 21 Martie 1863). Ce folos? Comisiunile de. recensământ "i-ai supus la o a doua taxă pentru întreprindere de furnitur), iar recursul săi în casaţie (s'au întâmplat mai multe casuri de acest fel) s'a respins în învălmă- şala pricinilor, Acelaş primar dă certificate contradicălâre în aceiaşi causă: odată s'a ținut semă de ast-fel de certificate, altă dată nu. Şi aşa mal departe, 2) De Fooz, <Droit administratif>, U, pag, 262, | i - _3) V. Vauthier, «Das Staatsrecht, des Kinigreichs Beigicn»,. 1892, pag. 100. Orenduind 'că anul financiar se pote întinde până la 31 Octombrie al anului următor, legea belgiană înţelege, în adevăr, că se pote urma ast-fel, nu numai în privința măsu- rilor de luat pentru ridicarea dărilor, dar şi pentru reyularea, reclamaţiunilor atingă- tre de dări (V. Vauthier, 0p. cit, p. 9 urm,), De aceea credem că legea nâstră pentru constatarea şi perceperea contribuţiunilor directe din 29 Mat 1895, după care “constatarea contribuţiunilor directe trebue să. se „Slirgescă în termene. fârte scurte înainte de începerea anuluy financiar, e în contradicere cu art '5,.89 şi 108 legva asupra contabilităţii publice din 8 Octombrie 1893, articol! din cart reese; din conhiă, „că pentru acest sfirşit anul financiar se pâte întinde până 1 1 Octombrie al anului „armtător (art. 5), EI bine, deosebirea e enormă intre un sistem şi cel-V'alt, După legea din 29 Mar 1893 (art. 15, 44, 53 şi 56), în adevăr, termenul pentru constatarea contri- buțiunilor directe e, la recensământul general, de 11 luni, la recensământul. în cursul periodului cineinal numar de două luni şi jumttate, iar, după lesea 'de contabilitate a statului din 8 Octombrie 1893, termenul e şi întrun cas și întraltul de 19 luni (după : legea belgiană de 92 lunil). 
4) Nu avem dar de cât să imităm iute cadastrul belgian, german, australian, etc.? . War sirica, credem no!, să turnăm din contră, multă apă în vinil entusiasinului nostra pentru idealul cadastral. Vorba lată a lui Bonaparte: «Celui. qui fera une bonne loi - sur le cadastre meritera une statue», nu mal prinde aQi, . Economişti! constată, din 4 

-
-
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mite indrituite sunt a reclama la directorul provincial al contribuţiunilor 
directe, cu dreptul de apel la Curțile de apel şi sub reserva recursului 
eventual la Curtea .de casaţie. - Si 

Așa se face că casaţiunea belgiană, «ne pouvant tre saisie, en 
matiâre de contributions directes, que dun nombre „peu important de 
Proces» 1), nu e împovărată peste măsură şişi pote exercita : controlul 
ei cum se.cade, pe când Curtea, n6stră de casaţie e osândită la o muncă 

  

de hamal2). (Dreptul, 1899). . 

Organisarea, vici6să a, instanţelor de fond în materie 
de contribuţiuni directe. — Recursul la, Curtea de casa- 
ţiune. — Ce este excesul de putere ? — Procedura, civilă, 
şi procedura contribuţiunilor directe. — Hotărârile date : 
de Curtea de casaţiune. secţ. II în materie de contribu- 
ţiuni directe şi de patente de-la 1—14 Martie 1898. — 
Jurispundenţa nu pote veni de hac bunului plac al ad- 
| - ministraţiunii. — Perspectiva, viitorului. 

Motlo. «Aici e vorba de alt-ceva' de cât de 
Titus şi Sompronius; aici se ivesc cestiunile 

. P 2 . . . . i 

practice ale dreptulul public; aici aşteptă probl: 
mele de siat cele mai mari o deslegare înțeleptă, |. 
deslegare de la care atâmă binele sai rul tu- 
turor>. (Lorenz Stein, p„liandbuch der Verwal- 
tungslehre“, "Vorrede zur ersten Auilage, p. X). * 

Procedura n6siră în materie de contribuţiuni directe e din cale 
afară suinară, sprintenă, -ușoră. <En Turquie, dice J/ontesquieu, on ter- 
mine prorptement, d'une îagon ou d'une. autre, toutes les disputes. La 

contră, enorma defectuositate a cadastrului francez. Ne trebue fără îndoială un cadastru 
bun, dar acestă operatiune va costa sute de milidne şi va fi forte cu anevoe de exe- 
cutat. Delimitarea pământurilor răzesesci ma! cu s6mă va fi o adevărată quadratură a 
cercului. Cât în fine pentru îmbunătăţirea regimului nostru ipotecar, e vădit lucru că 
nu cadastrul singur ne pote duce la ţel, ci e nevoe pentru acest sfirşit de o.reformă 

. radicală a întreg sistemulul nostru ipotecar, înscriere! ipotecilor, ete. să premârgă o! 
cercetare a titlurilor de proprietate, ca: în Germania,. aşa ca dobânditorul ipotecel să, 
nu mal aibă a/se teme de nicio evicţiune ? Nu dicem ba. Reforma acâsta reclamă însă 
o pregătire forte seri6să, un număr neasemănat mal mare de judecători, cheltuell 
enorme, ete, Să înlocuim. în materie de ipotecă principiul <jus vigitantibus» prin sis- 
telaul legalilăţei şi al epitropisire!? Vie. Trebue însă ma! întâl să studiem acestă 
cestiune din tdte pnnctele'de vedere, şi acest studiii, ca să fie serios şi spornic, reclamă 

- mult timp. Cine se pripesce, se pârlesce | N CR 
” 1) V. răspunsul cu care m'a onorat în acestă privință d. Bechers, prim-preşe- 
dinte al Curţei de casaţiune. belgiâne, în Dreptul No. 8! din 1895, pag. 694, notă, 

„ 2) Funcțiunea de judecător nu trebue să fie de sigur o sinecură, dar sare în 
ochi că judecătorul, ori-câtă bună-voinţă ar avea, nu pote să hotărască pe îndelete şi - 
cum se cade G0 saii 90 de procese pe qi. Propuneţi deci să se adaoge doul judecători 

"la casaţie şi să se alcătuiască o secţiune deosebită de tre! magistrați pentru procesele - 
de contribuțiuni directe, etc. ? Degiabal! Noua secţiune ar avea iarăşi să judece 60 sai 
90 de procese pe di, şi, pripindu-se ast-fel neomenesce, n'ar putea să dea după natura 
lucrurilor chiar de cât hotărâri de cadi! De nevoe este prin urmare, nu să mărim 

- numărul judecătorilor de la casaţie (timeo Danaos...!), ci să schimbăm legea din 29 
Maiu 1893, să creăm condițiuni de natură de a se face evaluări mai drepte, şi să 
supunem administraţiunea contribuţiunilor directe, controlului Curţilor de apel, şi apof * 
censurel Curţel decasaţie. | 

pa
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manicre- de les finir est inditi6rente, pourvu, qu'on .îinisse. Le pacha, d'abord 6clairci, fait distribuer, a sa îantaisie, des coups' de bâtans sur la plante des pieds des plaideurs, et les renvoie chez eux» 1), 
Legea n6stră pentru constatarea și perceperea contribuțiunilor directe din 29 Maiii 1893, cu tâtă aparenţa ei liberală şi ideologă, e, dacă ne uităm mai de aprâre, absolut dispreţuitâre de formo și de chezășii de drept, şi ne duce deci, la urma urmei, ori-cât am căuta să ascundem lucrul, mai la acelaș resultat ca fără de legea tureâscă, - 
Comisiunile comunale de recensământ merg, să dicem, la faţa locului şi cerceteză acolo registrele, planurile proprietăţilor, contractele de închi- riere, .cum prescrie legea (art. 20). Ce însâmnă însă o lucrare, care se iace în iuga mare, cu una cu două? Arare-ori se arată în procesela- verbale constatătre ale temeiurilor contribuţiuniloz directe, cum şi ce îel ai ajuns aceste instanțe să stabilâscă cutare fapt, să lacă cutare eya- NI luare, etc. 
In apel, părţile bolborosesc numai argumentele lor, iar cererea de amânare pentru o mai bună lămurire a lucrului e obicinuit respinsă, pe motiv 'că legea cere rasolela proceselor pentru biruri într'un termen ridicul „de scurt (art. 51), aşa că comisiunile de apel, ori-ce metodă ar între- buința ca să apuce luna cu dinţii, nu pot de cât să tae samavo!nicesce nodal gordian. a 
Inalta Curte, aşa îiind, dacă ar avaa să judece recursurile făcute . “în daraverile * de contribuţiuni directe după dreplul comit, ar trebui nogreşii să caseze mai tâte hotărârile comisiunilor de apel ca numo--- tivate, pocite, împușcate din pisto!! Ce vedem însă? Dreptul comun e abroga! în acestă materie, dovadă art. 5-t, care prescrie o grabă suru- giască, şi reclamă prin urmare o judecată de cad. « Nu .vom intra, firesce, în tâte amănuntele jurisprudenţei Curţei de casaţiune. Art. 42 regulător al recursului în casaţiune, holărăsce: «Deci- siunile comisiunilor de apel, se pot ataca cu recurs în casațiune pentru exces de putere, necompetinţă şi violare de lege». Mijlocul de casare, 'ce se invocă. mai des, este aceia intemeiat pe exces de putere saii pe ns- motivarea hotărârilor. 
Ce este dar excosui de putere? Inalta Curte a casat unele hotă- râri ale comisiunilor de apel ca nemolivate (nemotivurea e cel iai mare exces de putere), cu tâte că se încredințase p6te din actele procesului până la evidenţă că recnsentul nu avea dreptate în iond, dar evaluarea cea mai arbitrară, cea mai umflată, cea mai ruinătore nu s'a privit nici o dată ca un exces de putere ! 

| Nu este re de plâns judecătorul care, neputând pipăi faptele pro- cesului de cât sub forma problematică a censurei excesului de putere, se vede ast-lel. silit, când să rostescă casările cele mai lunatece, când să'și plece, capul diuaintea celor mai gogonate aprecieri de fapt, neputând să dică nici cârc ? - a Fără iîndoiaiă că da, și acesta cu atât mai mult, cu cât, îață de firea devsebită a contenciosului administrativ, nevoit este, cum vom vedea îndată, să se lipsâscă în acestă materie, de și cu mare părere de . 
. 

1) Afontesquieu, nEsprit des lois“, livre vI, chap. Ii, pag. 65. 

Ss
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răi, de călăuza nepreţuită a procedurei civile, care singură încheză- 
şuesce o bună dreptate. | 

Nu trebue Gre, așa fiind, să deştepte critica cea mai neînduplecată 
legea care face ast-fel din justiţia ordinară un simplu biuroi de înre- 
gistrare față cu actele comisiunilor administrative, adică a comisiunilor 
comunale, cari, aceea ce ne sperie și mai mult, pot să înlăture, tam ni 
sam, contractele înfățișate de contribuabili ca simulate şi iraudulâse ? 

Jurisdicţiunea administrativă are în adevăr puterea de a îndepărta 
contractele înfățișate ca simulate, cu tâte că contribuabilii sati Împo- 
trivit adesea. în contra „azestui chip de a vedea și ai pus fără cuvânt 
înainte că judecata simulaţiunii ar îi de compelința exclusivă a tribu- 
nalelor civile, aceea ce ar reeşi din art. 18 al legii asupra impositului 

“iunciar din 31 Martie 1885, care hotărăsce : 
„Contribuabilul care, în scop de a păgubi fiscul, se va dovedi că 

prin contracte iconomicâse a arătat un venit mai mic de cât venitul 
real co'i dă proprietatea, ori. s'a clasat într'o altă categorie de cât acea 
în care trebuia să fie clasat contorm art. 1, va fi supus la plata în- 
treiiă a împositului, pentru timpul în care fiscul a Jost jfraudat». 

Reese, s'a dis, din 'acest articol combinat cu art. 3 al legii pentru 
constatarea și perceperea contribuţiunilor directe din 29 Maiă 1898, care 
cuprinde o disposiţiune anal6gă 2), că fiscul nu ar avea în asemenea cas 
o altă cale de apucat de cât de a urmări pe contribuabil înaintea îns: 
tanțelor civile cavi, de urgenţă, . vor judeca, putându-l osândi la plata 
întreită a impositului. E 

Dar 6re aşa să fie? Textele de mai sus înțeleg 6re lucrul ast-tel? 
Art. 13 legea din 31 Martie 1885, răspundem, articol care singur 

se ocupă cu actele cele iconomicâse (simulate), presupune, din contră, 
„Îără nici o îndoială că însăși admânistraţiunea, iar nu tribunalul civil, 
are căderea de a supune pe contribuabil în casul acolo prevădut la plata 
întreită a impositului 2). | 

Principiul. în adevăr este că judecătorul acţiunii e. în regulă gene- 
rală şi judecătorul excepţiunii. Comisiunile de apel deci sunt cempetente 
a judeca excepţiunea de simulaţiune ridicată. de părţi, şi acâsta cu atât 
mai mult cu cât reese din termenele scurte prevădute de lega că elenu 
pot suspenda regularea contribuţiunilor directe până la pronunțarea ins- 
tanţei civile. . o . 

Dacă insă comisiunile administrative aii ast-iel o putere coverşitâre 
în acestă materie, sunt eie 6re cel puţin supuse controlului procedurei 
civile? De loc! Principiile procedurei civile privitâre la sarcina Ge a proba, 

1) Art. 3 legea din 29 Mai 1893 (in modis) se rostesce ast-fel: «Contribuabilul 
care, cu rea credință, va înscrie în declaraţiune date ncexacte, saă, ia cerere, va 

„ refusa, cu rea credinţă, 'să întăţişeze comisiuni! contractele şi registrele ce-l pot servi 
în operaţiunile sale, se va urmări de fisc înaintea instanțelor civile cari, da urgenţă, 
vor judeca, putându-l osândi la plaia impositulul până la îndoit pentru un an». 

2) Administraţiunea îl impune la acestă amendă, sub reserva opositiuni! la 
tribunal (compar. art. 187, 18 şi 190 legea vamală din 15 lunie 1874, art. 56 şi 57 
legea timbrului, etc.). Art. 3 legea din 29 Maiii 1893, în deosebire de art. 13 legea 
asupra impositulu! funciar -prevede drept sancţiune penală plata îndoită a impositului * 
în cas de refus, tăcere, sait falșă declarațiune (compar. legea belgiană din 28 Iunie 
1822, art. 63, app. De Fooz, <Le droit administratit belge», t. II, pag. 269), -
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la recusare și cele-i'alte paradigmala ale judecăților civile, n'aii ce căuta 
în acestă materie. a , - N „În adevăr, constatarea baselor contribuţiunilor directe se face după textul şi spiritul legii de mai sus dis oficiii, adică abslracțiune făcend de o acțiune. saii reclamaţiune din partea statulu în înțelesul art. 69 proce- dura câvilă. Totul are prin urmare aici un caracter public, rolurile se întoe- mese în puterea suveranității statului, nici vorbă de o daraveră privată. “Statul, e vădit lucrul acesta, nu începe să fie pars lilis, de: cât când vine să apere constatările. oficiale făcute de comisiunile comunale: în contra contribuabilului, care a reclamat sai a apelat, adică numai şi “numai ca pârît sai întâmmat, neputând -să fie nici odată reclamant în înţelesul procedurei -civile 1), Aa | Constatările temeiurilor contribuţiunilor directe făcute de comisiunile: comunale din oficii, 'se impun aşa dar tuturor, sub reserva -numai a dreptului ce-l ar6 contribuabilul de a le contesta. Sarcina de a proba incumbă prin urmare, așa fiind, prin derogare la art. 1169 codul civil, contribuabilului 2) și. nu statului. N a “Statui apoi, o spunem încă odată, nu e, în materie de contribuțiuni „directe reclamant. în înțelesul procedurei civile, ci exercită un '7merum „împerium, intră la mijloc: ca pulere suverană. Represintantul fiseului | nu e prin urmare recusabil, sub cuvânt că nu ar putea să fie judecător şi parte în aceluş proces. - Sa A 

Insăși judecata apoi e cârmuită în acestă materie de regule deose- bite. Comisiunea comunală: şi de apel, în adevăr. în deosebire de tribu- nalul civil, pote să facă âprecieri di oficiă, nu judecă numai secundu,. allegata et probala, hotărăsce și în lipsa reclamantului după memo- „iile acestuia (art. 45), nu e ţărmurită prin sistemul de “dovedire al. . dreptului comun 5). - Dr Ii Ia Intr'un cuvânt, aceea ce se dice despre procedura electorală, se ” aplică și procedurei. în materie de contribuţiuni directe :* «elle est d'ung nature spâciale; elle n'est, dans son ensemble, regie par aucune loi; elle emprunte ses formes tantot au code de procâdure civile, tantât au code d'instruction criminelle» 2: - i 
. 1) V. Lemayer <Apologetische 'Studien zur YVerwaltun gsgerichtșbarkeit>, 1896, pag. 119. In noua situațiune prin urmare creată prin reclamaţiunea saii apelul contri- buabiluluj, statul reintră în: suveranitatea sa şi nu e deci ținut să facă o contra= eclamaţiune (cerere reconvențională) sai un apel incident în termenele prevădute. e lege. . . „ " 2) Art. 12 'L, asupra patentelor din; 27 Martie 1863 hotărăsce prin urmare: , «Patentari], cari vor reclama în contra elasificațiunii sai a taxei, nu vor fi pri- mii, dacă nu vor justifica reclamațiunea prin un act legal, registre şi jurnale pentru operațiunile comerciulu! lor ținute. în bună regulă, sai orl-ce alte documente vrednice . de creâinţă». a ” i | i 3) Inalta Curle a mers până acolo că a casat adesea hotărârile comisiunilor de apel, pe moliv. că ai omis de a statua asupra certificatelor primasilor. Nu fac însă două parale asemenea certificate după dreptul 'comun, Primarii, în adovăr, nu-aă cădere | să constate cu autoritate valârea şi întinderea proprietăţilor contribuabililor. Q mărturie, o expertisă extrajudiciară şi neîntărită prin jurământ e o hârtie albă, In Franţa, cadas- trul (Vallivrement cadastral) constată întinderea şi venitul proprietăţilor şi hotărăsce circumscripțiunea comunelor. (V. Ducrocg, <Droit administratif>, t. 1], No. 1134 și 1155). 4) YV, <Code €l6ctoral publi€ par les redacteurs de la Revue de ladministration et du droit administratif belge> (a doua edițiune, 1879, pag. SS No. 39). i 

N 

1 
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Adăogăm în fine, pentru mai bună: lâmurire, că -numai 'cestiunile *Contencidse, iar nu şi acele de erum imperium sunt de competenţa jurisdicţiunii administrative. Unde începe insă şi: unde 'sfirșesce suvera- nitatea statului (merum imperium) ? Nu vom intra firesce în t6te amănuntele 
acestei cestiuni, pe care autorii o numesc diabolică 1). Vom ice numai că legea n6stră. consfințesce în acestă privinţă excepţiunile următâre: - 

Cererile de rectiticări de nume în matricule ai a “se adresa, nu 
comisiunei comunale de recensământ, ci «ministerului Tinancelor,. care „ta avisa la satisfacerea lor» (art.: 98 L.: din 29 Mai 1893). Controversa 

„apoi, care ar desbina mai multe comune asupra cestiunei de a, se sci 
unde e domiciliat contribuabilul, nu. e nicăeri regulată în legea din 23 Mai 18932), . E ! - 

Asimilările în fine a comerciurilor, industriilor și profesiunilor nede- 
numite în tabelele anexate la legea patentelor, cu comerciuri, industrii - 
saii profesiuni analâge, se îac, nu de comisiunile de recensământ, ci «de. ministerul de finance prin concursul unei comisiuni compuse din 
directorul ministerului, şeful secțiunii contribuțiunilor. directe, două * 
delegaţi ai comerciului aleşi şi un membru municipal» 5). 

Acestea dise, trecem . acum .la “hotărârile Curţei de casaţie, s. II, 
date în materie .de contribuţiuni -directe şi de patente de la 1—14 Martie | 
1898. Ne vom opri, bine înţeles, numai la hotărârile de prinecipiă, căci, pe 
când mijlocul de casare pentru exces de putere deșteptă mai mult contro-=: 
verse de fapt, recursul -pentru violarea legii dă Curţei regulătâre prilejul 
să statornicâscă o jurisprudenţă constantă şi unitormă. 

Art, 12 lit. d, al legii asupra impositului funciar. din .31. Martie 
1885, hotărăsce:: . î | E Dia 
=» «Sunt scutite de acestă dare următârele proprietăţi : . 

«Drumurile şi pieţele publice producătâre de venit, precum și casele 
a căror chirie anuală n'ar. trece peste una sulă ej», - | 

  

1) Zemayer, op. cit., pag. 94. Printre cestiunile de pură Suveranilate, cari nu 
pot fi obiectul une! contestaţiuni, se pot număra: formarea de circumscripţiun! admi- 
nistrative, regularea bâlciurilor, exercitarea dreptului de privighere asupra consiliilor 
comunale și judeţene. După. cum vedem; este absolut cu neputinţă de a se supune 
întrâga administraţiune censurel justiţiei. Ce control ar putea exercita Justiţia asupra, 
învățămîntului public, lucrărilor publice, poştei, căilor ferate, telegrafului ? R 

| 2) Atârnă, în adevăr, de la domiciliul contribuabilului, care anume comună e în 
arept a"! impune decimi adiționale. Cestiunea actsta e fără îndoială o cesliune con 
„tenciosă şi nu un punct de pură suveranilate (v, Lemayer, op. cit, p. 17—78),. Cine 
însă să o judece ?. Reese de sigur din regulamentul legti din 29 Mai 1893 că, de și 
moşiile statului 'sunl sculile de darea funciară, cormisiunile comunale totuși trebue să 
înscrie în rolură nemișcătorele rurale pentru decinile adiționale. (Cas. s. II, din 4 
Martie 1898). Ce folos? Inscrierea se face," presupunem, cu prilejul recensământului 
general din greşală în cutare comună, iar comuna. vătEmată prinde prea lârqiă de 

„ veste despre acesta, şi, reclamând în cursul periddei cincinale, i se respinge cererea 
sub cuvânt de lucru judecat (art. 50), aşa că, la urma urmei, totul e lăsat în acestă 
privință la bunul plac al administraţiunil ! | N 

8) După legea franceză corespunqătore asupra patentelor din 15 Iulie 1880, art, 
4: «par un arretă special du prefet, rendu sur la proposiliou du directeur „des 
contributions directes, et apres atoir pris V'avis du maire». In Franţa, intervine 
adesea în acesta materie şi consiliul de stat, şi asimilările se fac ast-fel cu multă 
fineţă şi înţelepciune. lar la nol? Comisiunea n6siră sămăluesce tâte casurile neprevă 

- Qute, sam ni tam, nic! una nici alta, de but en blanc, cu comisionul». Risum teneatis ? 

AL. Degră, vol. IL. - - . - | Si 28
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Nasce aşa dar întrebarea : Podurile producătâre de venituri con- 
struite de o prefectură, sunt sai nu scutite de darea lunciară ? Jurispru- 
denţa n6stră răspunde: După art. 1.a! legii asupra impositului funciar, 
idle proprietăţile sunt. supuse la un imposit funciar ; art. 12 lit. a, cit. - 
deci nu se aplică de cât drumurilor şi piețelor. publice și nu se pâte 
întinde la podurile producătâre de venituri 1), Ei 

În adevăr, art, 12 lit. e din legea asupra impositului iunciar scutesce 
de darea iunciară numai moşiile şi încăperile ce sunt proprietatea sta- 
luluă;, deci nu scutesce de acestă dare cele-lalte domenii ale statului, 
judeţului sai comunei producătore de venituri, și sciut este că podurile 
judeţului fac fără îndoială parte din domeniul public judeţean 2). 

Legea Îranceză asupra impositului. funciar apără de darea de mat 
sus numai nemișcătârele naţionale departamentale și comunale neprodu- 
călore de veniluri3), iar articolul îrancez: corespundător cu articolul . 
nostru it. d, de mai sus nu vorbesce de drumuri și de .piețe publice, 
producăldre de venituri, ci se rostesce ast-fel: i . 

„. «Les rues, les places publiques, servant aux foires et march6s,. les 
„ grandes routes, les chemins publics vicinaux et les rivieres, ne sont point 
cotisables» 4)... - Sa a 

Tot art. 12 din legea asupră impositului iunciar dispune la lit. a: 
«Sunt scutite de as6stă dare următorele proprietăţi :.. a 
«Încăperile rurale, neproducătâre de venit, precum case de locuit, 

hambare, coșare, grajduri, șuri şi altele de asemenea cu îngrăditurile Ir». 
„Care este înţelesul cuvintelor : <încăperile rurale, nejroducătâre de 

- venit, precum. case de locuit» ? Articolul nostru rostindu-se ast-iel, repro- 
- duce, credem noi, întrebuințând numai alte cuvinte, art. 81 şi S5, cores-- 
pundători ai legei îranceze din.anul VII, care oenduesce: | _ 

. «Les maisons înhabilees et les bâtiments servant auz exploilatious 
„rurales ne doivent ctre cotisces qwă raison des terrains enlevis ă la 
culture par ces construclions». e o 

De aci întrebarea: Cârciumile. sati hanurile rurale, neproducătâre 
de venituri, sunt sai nu supuse cotisaţiunii? Trebue să deosebim. Pără- 
situ-s'a cu desăvârşire hanul sai cârciuma ? Avem a face atunci cu 0 
Simplă încăpere rurală, neproducătâre de venituri, care nu e supusă la 
darea funciară 5), - i a Dacă, din contră, hanul nu e lăsat celor patru vânturi, dacă el. 
mai servesce' scopului. pentru care s'a înființat, împrejurarea numai că 
nu se găsesce momentan nici un. călător pe acolo, nu are nici o însem-: nătate. Alta-i-un han, alta-i o simplă încăpere rurală nelocuită. 

„ 

  

———— 

1) Cr ..'s. JI din 2 Martie 1898, N ” 2) Ducrocg, <Cours de droit administrații», 11, No. 944, lămuresce'lucrul acesta forte bine ast-fel: «Les ponis_6tablis, atec ou sans Deage, sur les ileuves, canaux de navigation, rivieres: navigables ou iottables, font partie du domaine public national, a moins qu'ils ne se trouvent dans le parcours des voies appartenant. an domaine public departamental ou comunal». - . DE E | . 3) Ducrocg, op, cit., Il, No. 1133, : 
4) Ducrocg, op. cit., Ii, No. 1133 în fine. -5) Cas. s, Il, din 6 Martie 1898, .
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Trecem acum la legea patentelor. Art. 7 No. 3al legei asupra patentelor din 28 Martie 1863, cuprinde : - ! . «Nu vor fi supuși la patentă. proprietarii cultivatori de pământ, numai pentru vindarea și manipulaţiunea recoltelor şi râdelor produse din proprietăţile lor şi pentru vitele ce cresc, îutrețin şi îngraşă». 
Ce să dicem? Proprietarul, care cumpără “vite și, după ce le-a îngrăşat pe proprietatea sa, le revinde, e saii nu supus lu patentă ? Fără “îndoială că da. Este în adevăr scutit de patentă numai proprietarul care își vinde recolta de pe proprietatea sa, sati: prăsila vitelor din tamas- 

lâcul său), - - “ a 
Tot legea patentelor la art. 5, hotărăsee : - ă 
«Dacă patentabilul exercită comerciurile saă industriile într'una şi 

aceiaşi comună, dar în diferite prăvălii, va plăti dreptul de patentă întreg 
pentru comerciurile sait industria cea mai ridicată şi osebit usmelale 
pentru fie-care prăvălie,. după categoria acelui comercii sai industrie». 

- Trebue în asemenea cas, întrebăm, să se reducă la jumătate numai 
dreplul de patentă, precum prescrie art, 5 cit, sai şi taza propor- 
jională prevădută de art. 3 al legii din 23 Martie 1877 pentru modificarea 
taxei patentelor, care. hotărăsce un drept: proporţional în raport cu 
valdrea locativă a prăvaăliilor ? | - 

„Art. 3 al legii din 23 Martie 1877, sună ast-fol: 
«Dreptul proporţional se determină în raport cu valorea locativă a 

încăperilor în cari se exercită profesiunile sati comerciurile prevedute în - 
tablele A, B-şi C, din 1863, şi anume de 100/,. pentru bancă, cofetării, 
iăină, de 500 pentru magasine, prăvălii şi ateliere în genere, şi de 20%], 

pentru sțabilimentele industriale, cum fabrici şi usine» 2 
- Jurisprudenţa nâstră, combinând legile de mai Sus, găsesce că pe 

când, după legea patentelor din- 1863, sc reduce dreptul de patentă în 
casul de mai sus la jumetate, după legea din 1877, din contră, se plătesce 
întreg dreptul proporţional. în raport-cu valdrea locativă a prăvâliilor 3. 

. Un cuvânt încă. Tabela lit. A, anexată la legea patentelor, face, . 
între altele, clasificaţiunea următâre : « Vindarea de stote de mătase, catilea, 

"bumbac, cu” ridicata, cl. I; apoi idem în câtimi mâcă şi -cu Game 
nuntul, cl. IL; în fine numai cu amănuntul cl. Ils. Ce va să dică cidem, 
în câtimă mică şi cu amănuntul, cl. ll»? - a 

Rau lămuresce lucrul fârte bine ast-lel. Există, dice el, o vindare 
“în câtimi mici şi cu amănuntul, când neguţătorul cu ame&nuntul, care: 

1) Cas. s. II, din 10 Martie 1898. . 
- 2) Dacă comparăm deosebirile primitive şi copilăresci făcute în acestă lege cu 

regulamentele corespundălore iranceze, cari aă specializat taxa proporţională cu o 
artă superioară (v. Adolph 1Vagner, <Finanzwissenschaft>, I, pag, 469 urm. $$ 19$ 
urm.) vedem cât am r&mas îndărăt în acesță privință. : ” Să 
„+ 8) Cas s. II din 12 Martie 1898. Un alt cas analog e acesta: După art. 12 al 

- legi. asupra patentelor, pentru asociaţiunle ce sunt în nume colectiv, patenta se impune 
“şefului ce represintă asociaţiunea; cer-"alți tovarăşi sunt supuși la patentă cu taxa pe 
jumătate a dreptului fix impus şefului asociaţiunii, In Franţa iusă, în asemenea cas, 
“taxa-proporţională se socotesce numa! pentru locuința şefului asociaţiunii şi pentru 
localităţile carI servesc scopurilor generale ale asociaţiunei. V. Wagner, op. cit., $ 199 
în fine, pag. 414. | - o] aa 7
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„are prăvălie deschisă in oraș, vinde şi micilor negustoraşi din târgușore, 
căci el e atunci iață cu acești de pe urmă un neguţător cu ridicata 
(Haibgrosshindler) 1). — - E e o 

, Inalta Curte a casat prin urmare cu drept cuvânt hotărârea unet 
comisiuni de apel, care a impus pe un neguţător. de stofe la clasa II, 
dicend că vinde în câtimi mici şi cu amenuntul, fără: să preciseze de: 
vinde cu ridicata în câtimi mici 'şi cu amănuntul 2). ! ăi 

| Exemplele sar putea înmulţi, dar nu voim să obosim pe cititorii. 
noștri. Așa s'a mai hotărât, «adăogăm în trecăt, că aperăloriă, autorisaţi | 
să pledeze numai la judecătorii de ocol, sunt supuși la patenta de advocat, 
și că asigurările, chiar mutuale, în contra daunelor și asupra vieței nu: 
sunt scutite de patentă, ete.3). Ă | 

Ce iolos trage însă, întrebăm la: urma urmei, iseria contribuens: 
* plebs din t6tă acestă jurisprudență, când sciut este după cele 'de mai 
Sus că de fapt nu avem nici. o putinţă să ne apărăm în contra consta- 
tărilor celor mai îalșe, în contra evaluărilor celor mai părtinitâre, în 
contra clasiticărilor. celor mai fantastice şi arbitrare? Ne luptăm cu 
mori, de vânt! Mazăre în perete! a i 

Teimenul, în care trebue să fie judecate t6ie' . recursurile e, în 
adevăr, prea scurt. Legea cere deci de la Inalta Curte-un „adevărat tour 
de passe-passe:). Magistratul nu p6te judeca pe indelete şi se fac prea 

„iute t6te. Curtea de casaţiune nu are controlul laptelor. Fără de legile 
administraţiunii, de cari se plâng contribuabilii cu: drept sai lără drept, : 

- rămân prin urmare nepilduite, necriticate, nemustrate ! : : 
" Ce ne-ar folosi qăăl tot Mammonul statului, dacă am pierde credinţa: 

în dreptate şi ideal? Avem, să dicem, astă-di tot cuvântul să fim veseli ; 
ce ne va aduce însă diua.de mâine ? Hopa! 'Țupa! cât ţine nuntă; Chiă! 

„Vai! patru-deci de ai! Dicem deci sfirşind : Videant, consules ne quid 
- detrimenti capiat respublica ! (Dreptul, 1898). i SE 

  

To: 

1) Rau, «<Grundsiitze der Volkswirtzschalislehe>, edițiunea 7, 1863, IL 8 109, 

  

pag. 546, nola a. V. şi IVagner, op. cit., 8 200, pag. 477... ! _ - 2) Cas. II din 14 Martie 1898, Reamintim cu acest prilej că tabela A se ocupă „Cu <commercanis ordinaires et artisans occupant.des ouvriers», tabela D cu ehauts: commercant> (agenţi de schimb, bancheri, etc), tabela C cu întreprinderi industriale (fabrici, etc.). . , i ati ” o _ . ! |. 5) Legea franceză, din contră, scutesce de patentă societăţile de asigurare mutuală „_V. Wagner, op. cit, $ 199, pag. 472.. .- NE Ă , A 4) Când..e. vorba să împovorăm .Curtea de casaţiune cu procese de contribu- - țiuni directe, ete., atunci nu se împotrivesce nimeni, iar când este să aplicăm jude- cătorilor împovoraţi principiul că cel ce are ponosul acela irebue să aibă. şi folosul, atunci se schimbă lucrul. O sectă politică a luat ma! deunădi în nume de răă magi: Stralurel n6slre că a îndrăsnit să protesteze în contra legilor nâstre de pensiuny, după cari un funcţionar de la Calea ferată, pe care "l-am moştenit de la compania. Strus- sberg, are drept la o pensiune mal mare.de cât cel ma! înalt magistrat! Dulce. ţară e- în adevăr aceea, unde fie-care gaşcă politică arată o iubire de maimuţă pentru man- darinil săf, dar își varsă tot veninul, face spumă la gură, pornesce îrarum quadrigas: în contra restului magistraturel ţărer ! » - o . - . 

N
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” 'Contribuţiuni directe. —Imposit funciar.— Străin.— Imobil rural.— Dacă străinul 
care are folosinţa imobilului rural cuprins în- moștenirea sa, trebue să 
plătescă impositul funciar, (Cas. II, 26 Februarie 1895). o 

Străinul, ca “moștenitor al unui imobil rural, până la regularea prin 
lege a modalităţii vîndărei unui. asemenea imobil, are t6ts drepturile 
elective co decurg din dreptul de mostenire şi trebue să plătescă şi impo- 
sitele iunciare, întru cât el se folosesce de imobilul rural. .: - 

„Curtea, deliberând, 
In cât privesce admisibilitatea recursulul : - 

„- Considerând că recursul contra decisiilor comisiel. de apel de recensământ la 
Casieria- generală, se declară conform art. 43 al legi! de constatare, la Casieria gene- 
sală, şi are a se înainta ministerului: de finanțe; că în speță, recursul făcut de admi- 
nistratorul financiar al judeţului Dâmbovița este înregistrat sub No. 2836 la 31 Ianuarie . 
1898, ia secțiunea administrativă a administraţiei financiare, prin-urmare el e declarat 
în condiţiunile art. 43 al.legil de constatare şi recursul fiind bine făcut, are a fi cercetat. 

- Asupra motivelor: de casare invocate : - - : | 
„ «Comisiunea de apel bazându-se pe disposiţiunile art. 51 din legea de constatare E 

Şi percepere a at o interpretare greşită acestui articol şi a comis ast-fel 'un exces de 
putere admițând acest apel. BI ” - A 

«in adevăr, după acest articol, nu se pot spori nici reduce impositele unu! imobil 
„pentru causă de crescere sati scădere a.venitului. In speţă n'a fost vorba despre acest 

„. dueru, ci. despre schimbarea categorie! unui imposit, lucru care: se pâte face ori când 
din moment ce contribuabilul a luat altă posiţiune faţă cu legile de imposit (art, 1. 
alin. d din legea funciară). > E | - _ Na 

„-. “ «Comisiunea de apel bazându-se pe faptul că comisiunea comunală nu putea 
separa impositele unui imobil posedat în indivisiune, a violat art. 28 combinat cu art, 
51 din legea de constatare şi percepere, care prevede clar că usemenea înscrieri se 
pot face pe numele lutulor proprietarilor neîmpărţiț?. - 

i «S'aii violat disposiţiunile art, 1 alin... d din-legea funciară, căcl fiind . indiscu- 
tabil lucru că Baronul Bella de Szentecheresti şi soția sa domiciliază în străinătate, şi 
că Qânşil fac acte ca orl-ce proprietari pentru căutarea moşiei Potlopi cu. trupurile, 
urmeză de sigur ca: şi impunerea să fie conformă cu preseripţiunile acestui articol, 
independent de faptul dacă dânşii pot:avea sai nu dreptul posesiunii de imobile 
rurale. Admițându-se vederile comisiunei de apel,.ar urma fatalmente ca asemenea 

“imobile să nu fie impuse la nici un imposit funciar». a . 
Având în vedere că prin decisia comisiei de apel de recensământ din județul 

Dâmboviţa, din 25 Ianuarie 1898, să infirmă hotărârea comisiei comunale Potlogi, 
rEmâind impunerea proprielăței în total aşa după cum s'a regulat prin: recenstmântul 
general, fără a impune pe Maria şi pe baronul Bella de Szentcheresti la plata impo- 

- sitului funciar de 12|, pentru partea ce ara în acea, moşie; d 
“ Ayând în vedere că comisia de apel prin acea decisie declară că moşia Potlogi 

a fost impusă conform contractelor de arendare; că, dacă în urma recensământului, 
prin deschiderea moştenire! Zoet Brâncoveanu, „moşia Potlogi se cuvine la 3 moşte- 
nitori, între cari este şi Maria de Szentcheresli, şi dacă ea şi soţul el sunt în străi- 
pătate, m'ar putea fi urcat impositul funciar asupra părței a treia a arendel cuvenită 

- pentru acea moşie şi Mariei de Szenteheresti, întru cât partagiul nu s'a săvârşit între 
" erezi, şi întru cât- baza imposabilă nu s'a schimbat; că, în orl-care cas, Maria 'de Szent- 

cheresti, ca străină, prin moştenire nu pâte primi de cât valdrea imobilului rural 
cuvenit, nepulend străini! dobândi prin moşlenire imobile rurale, conform art. 7, $ V: 
din Constituţiune :” . . ȘI N E 

" Considerând că, fiind - necontestat că din venitul moşiei Potlogi a treia parte 
"revine Mariei de Szenicheresti, în. urma deschiderei moştenirei defunctei Zoe Brânco- 

" veanu,: şi că Maria Szenicheresti e străină şi. locuesce obişnuit în străinătate, impo- 
'situl funciar se. pote schimba în urmă în lăuntrul periodului general de recensământ, 

- si are a se urca la 12%, conform art, 1 al legel-impositului funciar, asupra părței a. 
"treia din. venitul acelui imobil rural, constatat prin recensământul general: că dacă 

„//_ după art. 51 al legii de constatare -şi percepere impositul iunciar nu se pote schimba, 
"7. după cum venilul imobilului cresce sai se micşor6ză în acel period, fiind-că basa 

DS
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imposabilă e aceiașy, impositul însăşi asupra . venitulut stabilit al unur imobil rurat pentru tot periodul recensământului general se pole schimbă, dacă condiţia proprie- tarului sai a aceluia care se folosesce de imobilul rural se schimbă, dacă. el, în loe - să locuiască obicinuit în ţară, locuesce în străinătate, în care cas, imposilul funciar ar6 a fi urcat ia 12%, conform art, 1 al legil impositului funciar, fiind că în acest cas, fără ca venitul imobilului funciar să se schimbe, se Schimbă numa! impositul funciar asu- prea venitului constatat de recensământul general, ast-fel că e vorba de o clasare a - impositulul la categoria cuvenită; Mi a , - , , ” " Considerând că nici pe-temeiul argumentului tras din art. 7 $V din Consti- luțiune Maria de Sz&ntcheresti' nu pole .fi scutită de urcarea impositulu', fiind-că prin moştenirea unul imobil rural străinul n'ar dobânâi de cât valdrea imobilului rural ; că dacă după art. 7 $ V in Constituţiune, străinit în genere nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor rurale prin cumpărare, însă ţinând sâmă de Starea, legislaţie! în România, în privinţa dobendirel de imobile  rurâle de străin”, până la introducerea art. 7 $ V din Constituţiune, de preocupările avute, de tratativele urmate și de scopul urmărit cu ocasia revisuirel Constituţiunii şi a introducere! art. 7 $Y din Constituţiune, din expresia «dobândi» întrebuințată în art. 7 $ V din Constituţiune, nu S'ar putea deduce părerea că în genere t6te modurile de dobândire a dreptului de pro- prictate de către străini asupra imobilului rural sunt vizate prin acel articol din Consti- tuţiune, și că ast-fel străinul prin moştenire n'ar putea dobândi. dreptul de proprietate; Că 'orl-cum, chiar dacă S'ar susține că dobândirea dreptului de proprietate prin orl-ce alt, mod de către străini, e oprită prin art. 7 $ V din Constituțiune, nu e îndoială că străinul, ca moștenitor al unui imobil rural, până la regularea „prin -lege a moda- Măţil. vendării imobilului rural, a determinării val6rei cuvenite şi a despăgubire! efec- tive, are şi trebue să aibă tote drepturile efective, decurgnd Gin dreptul de moștenitor; că el pote. exercita acțiunile reale, acţiunile posesorii, acţiunile personale, decurgând din contractele încheiate 'în privinţa imobilului ; că el pote“ lua orl-ce măsuri asigu- rătore, şi altele; că apoi, tot el trebue să porte și sarcinele şi să plătâscă imposilele funciare prescrise de legile ţărer, întru cât el se folosesce, căci pentru stabilirea şi per- ceporea impositului funciar e indiferent dacă acel care se folosesce de un imobil rural - e străin; că în privința impositulul funciar şi. slrăinul plătesce același imposit ca şi românul, afară de casul prevădut -prin alin. d al art. 1 din legea impositului funciar, - adică când el obicinuit locuesce în țară străină, precum se constată în speţă în privința Mariei de Szentcheresti; - a Considerând că asemenea nu se pote susţine că împărţirea nefiind făcută, nu S'ar putea sei care va fi partea Mariei de Szentcheresti, fiind că nu e trebuioță ca-să > se facă împărţire, pentru ca unul Gin comoştenitori.să aibă a purta sarcina imposi- tului, şi fiina-că comoştenitorii se pot fotosi de fapt de părţile lor cuverite, și în aceste condiţii e! ai a fi înscrişt şi aă a plăti imposilul, precum resultă din art 98 al. legir de constatare ; - ” - Considerând că ast-fe! impositul funciar ce are a fi plătit de Maria de Szente- heresti, ca moştenitâre a părțel a treia din moșia Potlogi, are a fi urcat conforma art. 1 al legii impositului funciar, întru cât ea locuesce obicinuit în str&inătate, împreună cu soțul; că, prin urmare, recursul find întemeiat, decisiunea comisiunil de apel de recenstmânt are a fi casată, - o - Pentru aceste molive, casâză, . 

Adnotaţiune. —Legea asupra. impositului funciar din 31 Marţie 1885,. art. 1, hotărăsce: <Tâte proprietățile imobiliare, urbane şi rurale, sunt supuse la un imposit funciar». Ducrocq ' lămuresce prin urmare : «Cette contribution altecte directement la chose, et constitue un droit rel sur limmeuble ; le debiteur de cet impot est lo propriclaire. ” 'Toutetois, en tant que spcialement assis sur les produits de lirmeuble, P'impât îon- cier est di par celui qui a la propricte ulile a titre d'usufruilier ou d'emphulsote ; mais les locataires ei fermiers, qui n'ont pas un d&mem- brement de la propri6te et ne_possedent qu'un litre prâcaire, n'en sont pas tenus» 1), e o Sa N 

1) Ducrocq, «Cours de âroit administratif>, ediţiunea V, tom. II, Ko. 1132.
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-  Impositul funciar așa dar privesce, întâi şi întâi, pe proprietarul 
nemișcătorului rural sait urban. Dacă: însă folosința nemișcătorului se 
cuvine cu titlu de proprielule: unei alte” persâne, de exemplu usufruc- 
tuaruluă saii. embalicaruluă, atunci e ţinuță-acestă persână să plătescă 
darea îunciară, care se socotesce după. venitul imobilului și nu după 
nuda . proprietate. Nasce prin urmare întrebarea: Moștenitorul străin 
care, până la una la alta, are folosința hemișcătorului rural cuprins în 
moștenirea sa, e saii nu dator să plălescă impositul funciar ? 

_T6tă lumea cunâsce părerile extreme, care 'şi-ai tăgăduit până mai 
dăunăgi tărâmul în acestă materie. Unii, în adevăr, ati pus înainte că 
nemișcătorul .nostru rural, moştenit de un străin, se cuvine statulvi ca 
bonum tacans, străinul neavend aici dreptul la val6rea luj, pe când din 
contră, alţii mergeaii până a recunâsce străinului chiar dreptul de a 
dobândi  nemișcătârele  n6stra rurale în natură, cu titlu: de moștenire 

Ei bine, Inalta Curte prin hotărârea ei dată în secţiuni-unite la 15 
Maiii 18971), a tăiat.odată pentru tot-d'a-una acestă controversă şi a - 
stabilit că art.. 7 $ Y din Constituţiune oprind pe străini, nu de a suc- 
ceda în universum jus, ci numai de a dobândi nemişcălorele nostre 
rurale, urmeză neapărat că străinii aii drept la sesina, adică la valorea 

“întregei moșşteniri şi deci şi la valdrea nemişcătorului rural cuprins în 
“moștenire, dar nu. sunt volnici de a dobândi nemișcătârels n6stre rurale 

în natură. , 
Moştenitorul. străin, va să qică, până a nu se împărţi cu comoş- 

_tenitorii 's&i români, sait până a nu vinde nemişcătorul rural, dacă nu. 
există comoştenitori români, are posesiunea ideală (saisine) sai folosința 
întregei moşteniri,: și deci şi a nemișcătorului rural moştenit, şi se bucură 

_firesce. da acâstă îolosință cu titlu: de proprietate, moştenirea fiind unul 
din chipurile prin cari se dobândesce proprietatea bunurilor (art. 644. 
codul civil). Sa - | 

“'Trebue sait nv, aşa fiind, să plătescă strâinul impositul îunciar 
pentru nemișcătorul rural moștenit ?. Fără îndoială că da, întâi pentru 

“că are, după cele de mai sus, sesina sai folosința -întregei moşteniri cu 
titlu de proprietale, și al douilea pentru că reese din art. 653, combinat 

cu art. 774. codul civil, că: moştenitorii sunt datori a achita tâte sar- 
cinile succesiunii. : Si | : - | , 

- Decisiunea. Curţei de: casaţiune secţiunea II, pe care o publicăm 

astă-di, hotărăsce prin urmare «că străinul, ca moştenitor al_unui imobil 

rara), până la regularea prin lege a modalităţii vindărei unui asemenea 

imobil, are- şi trebue să aibă .t6te drepturile efective decurgând din: 

dreptul de moştenire, și trebue să plătescă şi impositele Îunciare, întru 

cât el se iolosesce».. i 2 
„Ce însemnă însă, întrebăm, cel-l'alt considerent din aceiași hotărâre, 

care contradice jurisprudența amintită mai. sus a Curţei de casaţiune, 

si se rostesce, spre mirarea n6stră, ast-iel: / _- | 

! «Considerând că străinii în genere nu pot dobânăi dreptul, de pro- 

prietate asupra imobilelor rurale prin cumperare; însă. ţinând: semă de 

  

1) In acelaş sens, hotărârile date în secţiunl-unite la 14 şi 15 Ianuarie 1898, 
ai y
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starea legislaţiunii în România până la introducerea art. 7 $. V din Con- stituțiune, de preocupările avute, de tratativele urmate, din scopul ur- „ Mărit cu ocasiunea revisuirei Constituţiunii, din expresiunea . cdobândi», întrebuințată în art. 7 $ V din Constituţiune, nu Sar putea deduce pă- rerea că străinii, prin noscenire, n'ar putea dobândi dreptul de pro- prietate», | - i i „- Ce se dicem ? Considerentul acesta se lovesce în cap cu teoria con- trară de mai sus, consfinţită de Inalta Curte în secțiuni-unite, și de nevoe este deci să'l înlăturăm ca un for d'aeuvre, născocit trei dile după serip- turi, ca un raționament ipotetic,. care nu reproduce părerea Curţii, ca un lapsus cordis al redactorului hotărârei, care caută diua de ieri. Art.-7 SV din Constituţiune hotărăsce, în adevăr, categoric: «Numai românii, sai cei naturaiisaţi români, pot dobândi imobile rurale în Ro- „mânia». Ce pâte să fie mai clar ? Moștenirea e, după art. 6:14 codul “civil, unul din „chipurile prin cari se dobândesce proprietatea bunurilor. 

x 

Art.:7 $ V, cit., opresce prin urmare ritos pe străini de a dobândi în | natură nemișcătre rurale prin moștenire. . „Faţă cu un text așa de deslușit, așa. de precis, așa de bătut în ținte, nu ne:e de loc îngăduit să avem indoeli, să: dăm drumul fantasiei n6sire, să facem din Constituţiunea n6stră, casa cucului! Litera legii fiind netedă și vedită, nu încape nici o Şovăire. Quum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti “voluntatis questio, Reese, diceți, din spiritul art. 7 $ V cit., că străinii nu sunt opriţi să dobândescă nemișcătâre rurale, ca singulae res, prin moştenire ? Vă “înșelaţi. Adevărul este din contră că Camera constituitore a respins ca- tegoric întâia formulare a articolului nostru, care prevedea că străinii nu “Pot în alt chip dobândi imobile rurale în România, de cât prin. nioştenire ab' înlestat. Ă E 
- Art 7 $V cit., cum îl înțelegem noi, este contrar vechiului dreptal „jărei ? Legislaţiunea anteri6ră oprea pe străini numai de a cumpăra temiş- către rurale în România ? Sunteţi iarăși în erdre ! Codul Caragea, partea III, cap. II, $ 1, hotărăsce din. contră, ritos: Dobendirea proprietăţii. de moşii nu se pâte -cuveni-de cât iețelor 'de rit creştin» 1)... Tratativele urmate ? Neuitatul DB. Boerescu, câre a imijlucit aceste. tratative, spune din contră limpede și lămurit că, după art, 7 ŞV cit, pământul rural e un drept politic. Străinii prin urmare nu pot dobândi. nemișcătârele. n6stre rurale în natură în nici un chip, căci nu se pot - bucura. de asemenea în nici un chip de drepturi politice. | Nu vă pasă, adăogaţi în fine, nici de textul, nici de'scopul contrar al „art. 7 $ V din Constituţiune ? Acâsta vă privesce.. Noi însă ne închinăm cu sfințenie la legile țărei, ori-cât ne-ar însufleţi de alt-fel idealul unei înfrăţiri internaționale. Nu Suntem 6re volnici să ne îngrădim neatârna- - rea n6stră economică prin legi, ocrotitâre ? i Hotărâtor . deci : este și trebue. să fie scopul, adică spiritul art, 7,. $ V din Constituţiune, care, t6tă lumea. o recun6sce, are drept. ţintă de. 

1) V. în Codul Brăiloiu, legiuirea 'din 15 Martie 1819 pentru mărginirea celor 
în rept de protimis la vindărit, 5 1, legiuire care s'a intercalat în Codul Caragea partea 

, cap . I5 - pr > . Pai



„„ DEOSEBIREA AMENDEI CIVILE DE AMENDA PENALĂ . ASI 

a păstra nemului românese moșia strămoșâscă, potrivit cu sistemul nostru - 
„protecţionist general, care ne apără în contra” cotropirilor străine şi.ne - 
„asigură ast-iel putinţa concentrărei forțelor nâstre economice naţionale: 
(Dreptul, 1898). | i | 

„ Patentă, — Contravenţiune — Amendă, civilă. — Deosebire de amenda penală. — 
Contestaţiune. — Nedepunerea sumei. — Art. 20 legea de urmărire. — » 
Violare. — (Cas. I, 17 Martie, 1900), _ 

_. Amenda civilă este datorită îpso jure şi ajunge dar un proces- 
verbal de contestare a coniravenţiunii întărit de ministru pentru a o 

„aduce la îndepliniră pe temeiul legei din 1877 pentru urmărirea contri- 
buţiunilor, și a amendilor, sciut fiind că amenda penală, spre deosibire de 
amenda civilă, nu-are nevoe să fie pronunțată de tribunalele: corecţionale, 

_„_ În asemenea cas, așa dar, oposiţiunea la urmărire caută să fie 
- însoţită de depunerea sumei pentru care se iace urmărirea, şi deci sentinţa 
care hotărăsce contrariul, cu t6te că' păritul n'a propus şi n'a dovedit 
că urmărirea, are de obiect o amendă penală, violâză art. 20 al legii de 
urmărire din: 24 Martie 1877 şi este prin urmare casabilă. „i 

Curtea, deliberână, . . . _ | i 
Asupra motivului de. casare invocat: | 
«Violarea art, 20 din legea de urmărire, întru cât fiind cert că, pentru cao 

contestaţie la urmărire să fie admisibilă, trebue ca să fie însoţită de recipisa-de depu- 
nerea sume! pentru care se face urmărirea; — răi tribunalul, sub cuvânt că trebue 
mal întâl să se cerceteze dacă legea de urmărire se putea aplica contestatorului, a 
respins finele de neprimirea apelului invocat de stat, pe baza nedepunerei de către 
contestator, o dată cu facerea contestaţiei, a sume! pentru caro se făcea urmărirea». 

Având în vedere sentința supusă recursului din care resultă că controlorul fiscal 
al circumseripțiunil IL din Craiova, găsind pe ]. Cohn, întimat adi în recurs, făcând 
negoț fără să plătescă patentă, a încheiat un proces-verbal de constatare prin care l-a 
condamnat la 730 lei amendă, ca contravenient la legea patentelor. Tribunalul de Dolj, ! - 
'sesisat prin apelul 'lul Cohn, respingând mai întâi incidentul ridicat de stat (care face 
obiectul motivului “de .casare), şi judecând în fond, a anulat încheerea controlorului 
financiar, apărând pe contravenient de amendă, pentru motiv că nici prin legea paten- 
telor,- nici prin legea de percepere, nicr prin verl-o altă lege, nu se dă controlorilor 
draptui de a impune la pateniă, şi la patentă îndoită. pe acel cari aă făcut negoţ fără 
patenlă, ci acest drept nu "l-ai de'cât comisiunile instituite prin legea de percepere; 

Considerând că art. 1 din legea.de urmărire dispune, că se vor urmări după” 
acâstă lege, pe lângă alte datorii cuvenite statului, amendile în genere şi orl-ce alte 
venituri neachitate la termen ; 'că, după art. 18 comb. cu 19 din legea patentelor, 
comercianții putend fi condamnaţi la amendă ca contravenienţi la legea patentelor, 
urmâză. de aci, că un proces-verbal dresat de un agent fiscal şi confirmat de ministerul 
de finance, constitue un titlu lepal de datorie, în baza. căruia statul pote urmări con- 
form ari. 1 sus'citat, pe un. comerciat condamnat la amendă pentru - contravenţie la 
legea patentelor; : Ă - : e | 

Că în tot casul, un asemenea titlu, cel. puţin d priori, mai înainte de a se 
putea discuta validitatea lut, în fond, fiind un titlu care nu se putea privi de la început 

+ “ca ilegal, partea nemulțumită: pe urmărirea făcută în conlra sa, în basa unu! asemenea 
act, nu pâle să. facă contestaţie, de cât consemnând suma, în. conformitate cu disposi- 
ţiunile art. 20 din legea de urmărire; _- Pa Aa 

. Că dar, în specie, tribunalul primind şi judecând o asemenea contestaţie, fără 
"ca mal înainte intiraatul să depună suma peniru care era urmărit, prin acestă proce- 
dare, a violat disposiţiunile sus: citatului. lext: de lege, şi deci motivul de' casare 

devine întemeiat. .  ..“ au 

Pentru aceste molive, caseză, . | Ă Ş
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„ Adnotaţiune. —- Holărârea- de mai sus a Curţii de casaţiune, cu 
care ne vom ocupa acum, dice, după cum vedem, că tribunalul de Dolj, 
primind apelul lui X care, în disprețul art. 20 al legii -de urmărire 
administrativă din 1877, tăcuse o contestațiune neînsoțilă de depunerea 
sumei penlru care sa urmărit execuțiunea în contră-ă 1), a violat 
ast-iel art. 20 cit. şi a pronunţat o sentință casabilă. . - 

Ei. bine, tribunalul Dolj, care -a rostit sentinţa de care e vorba, a 
- încuviinţat apelul lui X, cu tâte că dânsul nu se coniormase art. 20 cit; 
nu din nesciinţă, ci sub cuvânt că .X era urmărit de stat:să plătâscă 
îndoită taxa de patentă, în basa procesului-verbal al unui controlor fiscal 
întărit de ministru, proces-verbal absolut nelegă), comisiunile de recen- 

„săment fiind singure compelente a supune pe comerciunţi la palentă. . 
Ce are a tace însă? Neindoios este, din contră, că comisiunile - de: 

recensământ nu ai căderea să condamne pe comercianţi la amendă 
pentru contravenţiune la legea timbrului. Cine dar pote să pronunţe o 
asemenea amendă ?. Tribunalele sai agenţii fiscali ?. Inalta Curte, pre- 
supune, se vede, că amenda în materie de patentă e o 'amendă câilă, 
care nu trebue să îie pronunţată de. tribunal. - _ 

Cum dar se deosebesce, întrebăm, amenda penală de amenda civilă ? 
"Răspunsul e simplu. Amenda penală nu are ființă, dacă nu e anume 
pronunțată de tribunal, administrațiunea fiind după: -Coustituțiitnea, 
nostră, absolut oprită de a exercita jurisdicțiunea penală 2), pe când 
din contră, amenda civilă există îpso jure 2), şi se pote deci urmări pe 

„temeiul unui titlu executorii administrativ. —— - a aa 
Amenda pentru contravenţiune la legea timbrului şi înregisirărei, 

conlravenţiune care nu e de fire de a alarma secietatea, se privesce de 
legea n6stră, în conglăsuire cu legea iranceză şi “belgiană, ca amendă 
civilă, iar amenda în materie de vamă, de accise, de dări directe, trece 
în Franţa şi în Belgia drept amendă. 'penală sai mixtă, contrabanda 
vamală, etc., fiind mult mai pericul6să, a | 
„_.. Reese, în adevăr, limpede şi lămurit din art. 56—60'ai lagii n6stre 
asupra, timbrului. și înregistrărei din 19 “Martie 18864), că amendile în 
materie de timbru și înregistrare se urmăresc, abstracțiune făcând de 
o holărâre judecălorescă care să le pronunțe, în virtutea procesuluă- 
verbal al unui 'agent fiscal întărit de ministru 5), sub reserva dreptului 
ce se lasă contravenientului de a reclama la tribunalul de prima instanţă, - 

- adică-la tribunalul civil 6). e: o 
_- 1) Legea timbrului şi cînregistrărer din 1 Martie 1900 a abrogat, cu drept cuvânt, 
in Ceea-ce privesce urmăririle în materie de timbru şi înregistrare, acestă cerință din cale afară rigurâsă, stabilită de art. 20 cit, 

2) Arg. art, 104 din Constituţiune. V. Zhonissen, ela conslitution belge anno-. | ice», asupra art. 94 belgian, No. 408 şi 409, D, C. G. Disesscu. « Cursul de arept public român», II, p, 763 şi urm, nu discută punctul acesta capital al Constituţiunei n6stre, 
3) Haus, <Principes gen6raux du droit penal belge», II, No. 764. 
4) Art. 71—176 al legii din 1 Martie 1300. i „_5) Procesul-verbal să fie aprobat de minister? O centralisare aşa de ridiculă n'are 

ce căula într'o ţară civilisată. Nu minisiru!, ci prepusul regiei trebue să intervie. În adevăr, în Franţa, «la contrainte est decernce par le receveur ou preposă de la regie». 
Ort-cum, legea cea nouă din 1900 a lăsat şi în acâstă” privință lucrul încurcat, 6) Reclamantul trebue să'și alâpă domiciliul în oraşul de reşedinţă al tribuna- “ului în resortul căruia s'a constatat contravențiunea (art, 57), Cas. s,:], din 3 Maiă
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- In materie de vamă, de accise, 'de dări directe, din contra, trebu - 
să deosebim: execuţiunea fazelor se urmăresce pe cale administrativă - 
de coniabilii administraţiunii, în virtutea unui mandement ezxculoire D), 
sub reserva dreptului datornieului de a' reclama la „tribunalul civil 2, pe 
când, din contra, pedepsele. (confiscațiunea şi amenda) trebue să fie 
pronunțaie de tribunalele corecționale. [| 

F. Hclie 3) și Iaus, înţeleg, tără îndoială, lucrul ast-îel. Juriscon- 
sultul belgian se rostesce în. acâstă privinţă în chipul următor : <En ma- 
licre de douanes, d'accises et d'impois directs (contribution personelle 
et patente), les amendes_doivent &lre prononctes par les lribunauz cor- 
reclionnels ; elles sont dond des peines dans le sens du aroit penal, 
mais des peines qui constituent en mâme temps des râparations civiles» 4), 

Ce vedem însă ? Art. 197 al legii: nâstre vamale din 15 Iunie 1874, 
“ hotărăsce : «Proprietarii, mărlurilor vor îi responsabili de iaptele factorilor, 
"agenţilor şi servitorilor lor, în ce privesce conliscaţiunile, amendile şi - 
cheltuelile de judecată, chiar când- condamnaţiunile. vor îi fost pronun- 
ţate contra. dişilor factori, agenţi sait servitori, fără ca proprietarii, de Şi 
cunoscuţi, să fi îost puși in causă». a 
„E bine, s'ar putea dice, împrejurarea că responsabilitatea civilă s'a 

întins ast-fel la amendile pronunțate pentru contravenţiune la legea vamală, 
- dovedesce că amenţile fiscale sunt simple reparaţiuni civile şi nu ai un 

! 

caracter penal, lucru pentru care Curtea nâstră de casaţiune (V. Cas.. 
s. 1, No.: 214 din 12. lunie 1889, Bulet, pag. :598) a şi judecat că - 

„ contravențiunile la legea pentru constatarea, perceperea şi urmărirea 
veniturilor comunale, constituesc afaceri civile, la cări conlucrarea mi- 
nisterului- public nu e cerută, - ă 

Dar 6re așa să îie? Reese, credem noi, din contra, până la evidenț 
din art. S No. 3 și din art. 381 No. 2 cod. penal, că amenda trece în 

- general drept o. pedepsă în înţelesul codului penal, dacă legea nu 
hotărăsce escepţional alt-fel. Imprejurarea că sa întins resposabilitatea 
civilă la amendi nu dovedesce de loc existența unei asemenea excepţiuni 5). 

In udevtr, afară de legea timbrului și înregistrărei. care, cum am 
vEdut mai. sus, constinţesce o asemenea excepţiune, trebue să ne întârcem . 
încolo. la dreptul comun. Așa, în materie de patentă. Nici vorbă, art. 18 

„al legii patentelor din 27 Martie 1868, departe de a deroga la legea 
comună, hotărăsce, din contră, categoric: «Urmărirea acestor amende se. 
va îace de către procuror înaintea tribunalului competent». - | 
„Art, 201 din legea vamală legiuesce, este adevărat, că împlinirea 

amendei şi ori-căror drepturi cuvenite administraţiunii vamale, se va 

1894 (Bulet., pag. 493) a hotărât în acestă privinţă că pelițiunea este nulă, dacă se. 
indică numa! oraşul, fără a se precisa și locuința, adică strada și numărul casei. 
“VedI în acelaş înţeles, Cas. s. 1, No. 385 din 15 Oct. 1891 (Bulet., p, 1072). Vedi însă 
în înțeles contrar, Chanvau-Carre, «Procedure civile», |, quest, 298, pap. 337-—338. 

1) De Zooz, <Droit administratif beige», II, pag, 362. . | 
2) Vauthier, «Das Staatsrecht des hinigreichs Belgien>, 1892, pag, 98, N. 40. 

V. şi art. 190 al legii n6stre vamale din -12 Iunie 1874, , 
3) F, Ilclie,: <Theorie du. code pânal>, quatritme &dition,-I, No. 56, pag: 209 şi 

urm. V. în acelaş înțeles Ducrocg, «Cours de droitadministratif>, II, No. 1208, în fine, - 
-4) Haus, «Principes gâncraux du droit penal belge», II, No. 764. 

--5) Vedr. IZaus, op. cit. II,: No. 773, nota 40, şi [. felie, op. et loc. cit,
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“face” pe lemeiul legii de: urmărire administrativă, dar art. 45 din 
codul silvic hotărăsce,. de asemenea, că amendile se -vor executa conform 
legii de urinărire, şi nu încape nici o îndoială că amenda în materie 
de delict silvic trebue să îie pronunțată de tribunalale corecţionale, | 

Fără îndoială, administraţiunea, pentru a ajunge la plata sumelor 
ce-i sunt: datorite, are o cale deosebită: urmărirea administrativă, dar 
acestă. execuţiune administrativă nu se pâte urmări de' cât 'în “virtutea 
unui ordin executoriii (contrainte) :), şi acest mandement execuloire nu 
trebue- să se dea de cât dacă există 0 hotărâre administralivă sati 
“judecătorescă 2).. - | - -. Sa Totă dar întrebarea este, dacă agenţii vamali ai sai nu căderea: să pronunţe confiscarea şi amenda pentru „contravențiune vamală, cu alte 

„ cuvinte, dacă procesul-verbal incheiat de acești agenţi şi întărit de ministru “ajunge pentru a se urmări .execuţiunea amendei; dacă nu- se cere, din contra, o.hotărâre a tribunalului corecţiorial, care să orânquiască confis- “carea şi amenda, .. ..! : Aa o i | | „. Casaţiunea seeţ. I, No; 444 din 19 Noembre 1891 (Bulet., pag. 1227) a hotărât, de bine de răi, ci agenţii -vamali aii jurisdicţiune în acâstă materie, când e vorba deo contravențiune vamală constatată în hagranti, Şi că' legea nu ridică acestor. agenţi, . după ce. aii dobândit resultatul - instrucţiunii penale în casul prevădut de: art. 172 din legea vamală, - dreptul de a Bronunța confiscarea ' şi: amenda în. contra conlrave- nienților. -: : - Na e i o | Care-i însă, întrebăm, temeiul “acestui chip de a vedea ? Constitu- iunea n6stră, o spunem încă o dată,:opresce absolut şă se încredihțeze justiţia. penală corpurilor administrative. Reese. totuşi, 0 recunbscem, din art. 179, 187 şi 192 al legii n6stre vamale, cari presupun că oprirea „ onstituţională nu se aplică amendlilor mile, că agenții vamali ai puterea să hotărască . confiscaţiunea și amenda în materie vamală, sub -reserva, dreptului contravenientului de a reclama la tribunalul civil3). | „Dar Gre așa să fie şi: în casul prevădut de arl. 172 din legea vamală, . care dice că agenţii vamali, cari vor afla că un fapt -de contrabandă a ost săvirșit: de mai puţin. de-un an, se vor.adresa minislerului public, pentru a obţine o .intormaţiune judiciară ? Aă 6re agenţii vamali şi în ipotesa acesta facultatea să pronunţe coniiscaţiunea şi amenda, şi încă fără putinţa unui recurs la tribunal? - i Pa 
Fără îndoială că nu. Din contra, în tăcerea legii, reintrăm în dreptul comun, și, după legea comună, neîndoios este că arenda penală şi con- . fiscațiunea trebue să fie pronunţate de tribunalele corecţionale, lucru - — 

| 1) După legea de urmărire din 24 Martie 1877, art. 14, vîndarea imobilelor se - ace prin tribunalul siluaţiunii imobilului, în temeiul unei, autorisațiuni date de nui nisteral financelor, sai: de administrațiunea domenielor. : - 2) V. Chanvau-Carr€ «Lois de proced.: civile et, administrative», VIII, pag. 107 No. 914. ! | i N -_ "8)-Tribunalul civil pâte apăra pe reclamant de confiscaţiune” şi amendă, dacă aceste pedepse su sunt întemeiate pe lege (arg. art,.192 legea vamală). Un sistem analog există în Germania după Deufsche Vereinszollgesel= din -1 Iulie 1869, Y. Alerlsel in Zoltzendor/fs "Rechislexikon, V. Zollvergehen. In Austria, din contră, există pentru acest sfirşit, inslanțe deosebite (Gefiilisgerichte), alcătuite din funcţionari judecătoresci şi administrativi. : aa aa
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: a Î. 7 - i [7 Pi * Ă pentru care însuși art. 172 cit. adaogă ritos că, în cas de lipsă a mărturilori 
conliscaţiunea se .va înlocui prin o despăgubire în bani alocată fisculuii 
de către tribunal şi pe câre tribunalul o va fixa după suma la care 
dânsul va aprecia. val6rea mărturilor, ce ar îi trebuit să fie . confiscate. 

": Incheiăm aşa dar și dicem că amenda in materie: de vamă, de 
accise, de dări directe (dare fonciară 'şi pateniă) este o amendă penală, 
de și mixtă 1), că în regulă generală, amenda penală şi confiscaţiunea trebus 
să îie pronunţate de tribunalul corecţional, că insă, pn excepţiune , legea 
vamală a imputernicit pe agenţii vamali să pronunţe amenda. şi contfis-. | 
caţiunea în cas de-flagrant, delict, că. prin “urmare -în casul prevădut de - 
art. 172 din legea vamală, adică în ipotesa unei intormaţiuni penale, 
trebue 'să ne înt6rcem la dreptul comun 2). 

Ei bine, hotărârea de mai sus a Curţii de casaţie, care ne-a indem- . - 
- nat să facem o 'cercetare așa de lungă, pentru ca să ne dăm bine sema 

de sistemul nostru în materie de amendi, nu: deslegă. de loc -problemul 
nostru, nu. deoșibesce cu un. cuvânt măcar amenda civilă de amenda 
„penală saii mixtă, se ocupă .numai- în trecăt de art. 1 al legii . de urmă- 
rire din 1877 şi r&spunde, adevărul căutând, numai şi numai la mijlocul 
de casare aşa formulat: ai ÎN 

«Violarea art. 20 din legea de -urmărire, întru cât, fiind cert că, 
pentru ca o contestaţie.la urmărire. să fie admisibilă,.. trebue ca să fie 
însoţită de: recipisa de depunerea. sumei pentru care se face urmărirea, 
răi tribunalul, -sub cuvânt că trebue mai întâi să se cerceteze dacă legea 
de urmărire se putea aplica contestatorului, a respins finele de nepri- - 
mirea apelului invocat de stat:pe baza nedepunerii de călre contestator 
odată cu facerea ,contestaţiei, a sumei pentru care se Îăcea urmărirea: 

Ideea dar de căpetenie a hotărârei n6stre, argumentul precumpă- 
nitor (jugulum cuusae), cheia teoriei Inaltei Curți, oracolul - privitor..la 
art. 20 din legea de urmărire. pus. înainte de partea recurentă, adevărata. 
ratio dicidendi, se găsesce,. nu în întâiul considerent, care resolvă între-. 

“ barea.. prin intrebare, ci în. considerentul” următor, care sună ast-iel: 
«Considerând că un' asemenea . titlu (procesul-verbal al agentului 

fiscal. întărit de . minisliru), cel. puţin a priori, mai -înainle de a “se 
putea discuta validitatea lui în fond, fiind un titlu care nu se putea privi 
de la început, ca nelegal, partea . nemulțumită pe. urmărirea făcută în 
„contra sa, în busa unui asemenea act, nu pâte să iacă . contestaţie. de 

„cât consemnând. suma, în- contormitate cu disposiţiunile art. 20 din legea 
de urmărire», -. .. | Mi , a - E 

Ă 1) Amenda penală trebue să fie pronunțală deosebit contra fie-cărul condamna 
- pentru aceiaşi! infracţiune ; ea nu pâte să fie urmărită în contra moștenitorului preve- 
"nituluă încetat din viaţă (amendele mixte, precum amenda.în materie vamală, etc,» 
tree la moştenitori condamnatului),. solidaritatea e străină. amenqii penale, afară de 
excepţiunile. statorhicite de lege (V. art. 196 al legil n6stre vamale); în lipsă de plată. 
amenda penală se înlocuesce. prin închis6re subsidiară ; acestă amendă se prescrie- 
după codul penal; responsabilitatea civilă nu se pote întinde la amenda mixtă de cât în 

" casurile anume prevăqute de lege (V. art. 197 al legei nâstre vamale), lăsând a dice că - 
causele cari fac. să înceteze responsabilitatea agentului, de exemplu lipsa de discer-. 
ământ, înlătură aplicarea amendii fiscale, ca şi orl-ce altă pedepsă. V, /faus, op. cit.. 
I. No. 775). Contravenienţii nu se pot însă scuza pentru lipsă de intenţiune de fraudă. . 
V. art. 192 al legii n6stre vamale). 

( 2) V. Ilaus, op. cit: No. 774, text şi nota 42,
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„Va să dică, incheierea unui agent liscal întărită de ministru, înche- 
ere care găsesce că cutare sai cutare a săvîrşit o contravenţiune la legea patentelor şi trebue deci să plătescă taxa îndoită (L. din 37. Martie 1863, art. 18), se întăţișeză a priori și de la început ca un titlu legal, puţin importă că acest titlu se-va învedera -pâte a Dosteriori și la urma urmei ca fiind o hârtie albă, o samavolnicie a administraţiunii, o călcare a atribuţiunilor date de legi puterei. judecătoresci. | ! Inţelege însă 6re, întrebăm Inalta Curte, rostindu-se ast-lel, a dice că în t6te casurile și fără nici o deosebire oposiţiunea la urmărirea admi- nistrativă nu se primesce, dacă oponentul, nefiind următor glăsuirei cate- gorice a art. 20 din legea de urmărire, nu depune mai întâi taxa și amenda pentru care se făcea urmărirea, ori-cât de nelegală ar fi de alt-tel urmărirea, , ori-cât de netrebnic ar. Îi titlul, în virtutea căruia se urmă- resce execuţiunea ? . o 

Fâră îndoială că nu. Ideea nestremutată a Inaltei Curți este, din contră, că tribunalul trebu6 să cerceteze mai întâi dacă legea de urmă- „Tire e sai nu aplicabilă 1), că art. 20 cit. este la locul s6i numai pentru. creanțele resultând . din roluri de contribuţiuni, contracte, etc, iar nu când cine-vă este urmărit pentru plata unei patente impusă, nu de coini- - siunile de recensământ, ci de un perceptor, îără ca acesta să se fi găsit în ceasul excepţional prevedut de art. 61 din legea pentru constatarea și perceperea contribuţiunilor directe 2). E „Mai departe. Inalta. Curte a mai „judecat, de. asemenea în” aceiași ordine de idei, câ obligațiunea da a depune suma privesce pe acei cari “sunt. personal r&spundători către stat, iar nu-pe cci de-al! treilea 3), că apoi, art. 20 cit. n'are.ce căuta când creanța, pe temeiul căreia se face urmărirea, nu e certă şi lichidă *) și, în fine, că amendile și despăgubi- „rile la cari-sunt supuși arendașii statului pentru că ar fi contravenit la condiţiunile generale de arendare nelăsând pe moşii “locuri de odihnă şi cosind fin din poeni!e pădurilor; nu sunt: din cele prevădute în art. 1 din legea de_urmărire și deci nu pot fi: urmărite în basa acestei legi ?). De aceea dar, credeni că hotarârea de mai sus a Curţii de casaţie căreia "i-am închinat. acâstă lungă adnotaţie, departe de a inaugura, O jurisprudenţă nouă, înțelege -din contră: numai și numai că, cestiunea de a se ști dacă amenda in materie de patente este o amendă penală sai 
- NL 

1) Cas. secţ. 1, No. 257 din 20 Febr. 1892 (Bulet,,: pag, 744). a „+ 2) Cas. secț, “No 487 din'5 Decembre 1895 (Bulet., pag. 1418 urm). Art, 61 - al legii pentru constatarea şi perceperea contribuţiunilor directe din 29 Mai 1893 giă- suesce : <În fie-care lună, primarii, în comunele rurale, şi agenţii poliţieneşii, în oraşe în unire cu perceptorii, vor constata individii cari .n'aă un domiciliă stabil în co- mună, şi "1 vor.supu'e imediat la achitarea dărilor .pe trimestrul! curgător şi pe cel mult de un an trecut, dacă au probeză că ai achitat dările>. . ! . 9) Cas. secţ. ], No. 95 din 5 Martie 1893 (Bulet., pag. 236). Așa, s'a judecat (Cas.' sect. |; din 4 Martie 1886, Bulct,, pag, 176), că legea de urmărire nu se aplică presupueului moştenitor al debitorului statuluy, dacă dânsul tăgăduesce calitatea de moştenitor, aâpol (Cas. secţ. I, No. 259 âin 17 lunie 1897, Bulet,, pag. 850) că art. 20 cit. nu se aplică celui de al treilea revendicant al obiectelor urmărite. | i 4) Cas. secţ. ], No. 16.din 20 Ianuarie 1597 (Bulet., p. 25 urm). „.9) Cas. secțiunt-unite, No. 2 din 15 Ianuarie 1898 (Bulet, p. 17),



-(Dreplul, 1900). 

docalivă»>. 

-de apel nu discută dacă se cuvire a plăti taxa proporţională; 
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civilă nefiind discutată de părţi, problemul acesta nu se pte. încă. pipăi, 
judecătorul nefiind volnie a statua de cât secundum allegala et probata. 

  

a. 

Contribuţiuni directe. —Patentă. -—Taxă proporţională; —Impunere. — Comisiune 
de apel. — Nemotivare. — Art. 3 legea patentelor din 23 Aprilie 1877. — 
Cas. ]i, 13 Martie, 1898). _ - i 

„„ Comisiunea de: apel violsză art. 3 din legea pentru modificarea. 
taxei patentelor din 23 Martie 1877, şi dă o decisiune nemotivată când 
impune pe un patentabil la taxa proporţională, fzră să arate dacă localui 
în care își exercită comerciul sati industria sa este fix sati mobil pentru. 
ca să se stabilâscă taxa proporţională de 50%, în casul- întâi şi-de 20, 

„în casul de al doilea. 

"Curtea, deliberână, 
Asupra motivulul de casare invocat: . . . 
«Comisiunea de apel a violat legea contribuţiunilor din tabela adițională apli- 

când' art. 3 din legea patentelor. 
“Art. 3 din legea patentelor din 1817 sună ast-fel: a 
«Dreptul proporţionăl se determină .în raport cu valdrea locativă a încăperilor 

în “cari se exercită profesiunea saii coraerciurile prevădute în tabela litera A, B, şi C 
lucru ce nu există, pentru că prin meaţionatui articol este vorba de imobile, pe când 
bastimentele sunt prin” natura lor. mobile, şi n'a valcre locativă, şi nu resullă din 
tabela litera A, B, C, că urmeză să fie impusă la palentă. . 

<Prin tabela litera: A, legiuitorul a determinat anume taxa proporţională pre- 

vădută la art. 3 din lege» patentelor de Ja 21 Martie 1877, se va aşeza asupra valorei 

brute a chiriei magasinelor, prăvăliilur, atelierelor în genere şi a stabilimentelor indu-. 
striale în care se exercită profesiile sati .comerciurile prevădute în tabelele A, B şi C 
ce urmâză mai la vale. Rămâne bine înțeles ca taxa proporţională se aşeză asupra 

patentabilului, numai când profesiunea se va exercita într'un loc fix care are 0 valdre - 

Considerând că comisiunea comunală enunţă că recurentul are a plăti 5%, din 
chiria anuală, evaluată la lei i2.000 după venitul ce produca elevatorele, iar la comisia 

de apel recurentul a carut a fi scădut, pentru că elevatdrele sunt mobile, şi că taxa 

proporțională n'ar putea fi calculată de cât asupra venitului unui imobil, iar comisia | 

Considerând că taxa proporţională vatiază după art. 3 al.legil din 1877; că ea 

e de 10%, de 5%/, sati de 2'],, proprietarul unul elevator având a plăti patenta ca să 

fie supus la plata şi a tazei proporţionale, comisia de apel avea a discuta. și cons- 

tata dacă elevatorul este un atelier sai un stabiliment industrial, pentru ca să se 

" stabilescă taxa proporținală de 5*/, în casul dintâi și de 2%, în casul d'a! doilea; 

“că în asemenea condiţii decisiunea comisiunel de apel are a fi casată numai în cât 

"“privesce impunerea la laxa proporţională; că de accea motivul fiind întemeiat are a 

fi admis; - _ a 

>.» Pentru aceste motive, caseză, 

Contribuţiuni directe. —.Comisiuni de apel. —Dezisiune casată. — Comisiune de 

” "4rimitere. — Doctrina Curţii de casaţiune. — Coniormare. — Recurs pentru 

a doua 6ră. — Art. 46 legea pentru constatarea şi perceperea contribu- 

“tiunilor directe din 1893, — (Cas. II, 27 Mai, 1898). Ş 

Dicisiunile comisiunilor de apel pronunţate în materie de constatare 

şi percepere a contribuţiunilor directs, -nu pot îi casate pentru a doua 

6ră când, de şi nu ar conţine o motivare suficientă saii satislăcătâre, 

judecând însă. ca comisiuni de trimetere ele s'a  coniormat în iormă, 

doctrinei Curţii de casaţiune.
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Curtea, deliberână, | A IONI Asupra incidentului de neadmisibilitatea Tecursului ridicat din oficiu; Având în vedere că cestiunea de a se şti este, dacă decisiunile Comisiunilor de apel, pronunțate în materie de constatare şi percepere a contribuţiunilor directe, ca. “ comisiuni de trimitere, în urma--unelr prime casări, mat pot sai nu fi supuse şi ele recur- Sului în casaţiune; :: . ..: E | Aa a _„„__„. Având în vedere că art, 46 din legea pentru -constatarea şi perceperea conlri- buţiunilor. directe din 1893, după ce pune indatorire comisiunit de apel,: căreia i s'a, trimis afacerea spre a fi judecată 'din noi, ca să se conformeze decisiunet Inaltei Curți 

Inaltei Curți, nu ma! sunt Supuse. recursului; - . 
Considerând că faţă cu textul citatulul articol luat în întregul săi, caută să se. recunoscă, că în acâstă materie, legiuitorul, derogând la regulele de drept comun, a înțeles,” fără vre-o distincţiune, anu mal acorda părţilor un noi drept de recurs în: casaţiune în contra decisiuni! comisiunit de trimitere, când aceste decisiunt ai fost date în conformitate cu hotărârea casaţiunil şi că singurul cas în Care sa ple face. uh asemenea noă recurs este numai acela în Care o atare decisiune ar fi în contra- .dicţiune cu doctrina adoptată şi stabilită prin hotărârea de casare, acesta ca sancțiune a prescripțiunil legi!, .care îndatoreză pe comisiunile de trimitere a se conforma acestei i hotărâri ș -, - Pa Sa Rae : - Considerând că, în speță, Curtea qe casațiune prin hotărârea sa cu No. 354 din 13 Martie 1898, a casat prima decisiune a comisiuni! de apel din Tulcea sub No. 920 " “din 1898 numal în ce privesce taxa proporţională la care a fost impus Alfred B. Mendel, proprietar al unor.elevatori, prin care - încarcă şi descarcă mărfuri în porlul Sulina, pe: motiv că numitul ca să fie impus la plata şi a taxel proporţionale, comi- 'siunea de apel avea a discuta şi-a -moliva. dacă elevatorul este “un atelier sai un stabiliment industrial' peniru a se putea stabili ţifra taxel proporţionale. care e de 5 in casul întâiă, de 2%, in cel Qin urmă; - - 7 - Că în urma acestel casări, comisiunea de trimitere, prin decisiuriea supusă adi recursului, declară că * elevatărele în cestiune nu pot fi considerate ca nisce stabili- mente industriale, că se asimileză cu. atelierele; -. . : „-- Considerând că decisiunea comisiunil de apel conține câte-va enuncieri care tind a motiva că elevatorul: e atelier; _. a a - „Că. detisiunea comisiunii de apel din Tulcea din 10 Februarie 1898 se casase tocmal pentru că nu putea fi impus pentru elevător la-plata de imposit, fără să se fi motivat dacă. este alelier sai stabiliment industrial; .. - RE "Că comisiunea de apel de: trimitere -avea numa! să cerceieze şi să motiveze dacă elevatorul este un atelier sa stabiliment industrial ;. că prin un simulacru de motivare comisiunea de apel declară cum că elevatorul. se asimileză cu ua atelier, ceea ce nu era în drept a face, întru cât asimilarea se face numa! conform formelor prescrise prin art. 3, legea patentelor; | i | ” IE - 5 ME Că de și acestă decisiune corilra căreia se recurge, nu conţine o. motivare sufi- 

„întru cât dreptul de recurs pentru a doua 'Gră: contra decisiunil comisiunil de apel de: recensământ în ori-care cas nu: e consacrat şi nu se pâte -admite Și întru cât în formă s'a conformat comisiunea de apel: decisiunil Curţii de casaţiune,.. . - Pentru aceste motive, respinge, MR DE 
. . = ă E . i Di | E i Contribuţiuni directe.— Patentă.— Taxă proporţională. — Elevatre pentru încăr- - catul şi descărcatul cerealelor pe corăbii.— Dacă sunt ateliere sau stabi- limente industriale. — Art, 3 legea. patentelor din 1877, Pa 

Elevatârele -peniru încărcatul și descărcatul cerealelor pe corăbii Sunt a-se considera ca ateliere și u îi supuse la taxa proporţională. de 50/a,.. Comisiunea, sI i e E : Considerând că elavatorele nu pot fi clasate printre stabilimentele industriale, căcI elavatrele Prin faptul acţiunel lor fiind fixe şi motorii lor cu vapor produce acțiu- 

.



    

derentul următor: 

în cât privesce impunerea la taxa proporţională» 2). 
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nea ca un obiect stabilit, deci ca un imobil pus pe teren şi ca atare se asimileză cu 
atelierele ; i “ - i 

Pentru aceste motive, decide impunerea cu taxa proporțională de 5%, ca ateliere 
a elevatârelor d-lui Alfred B. Mendel, la. venitul anual de ler 12,000 cum s'a . evaluat 
de comisiunea comunală prin procesul-verbal No. 228. Dă 

Adnotaţiune. — Un' lucru ne isbesce înainte de tâte,: adică că în | 
-tustrele hotărârile de mai sus se vorbesce numai de nisce elevatbre, 
iără să se lămurscă cu un cuvânt măcar care este anume comerciul 
lui Alfred Mendel, pe care comisiunile de apel din Tulcea iaii impus cu 

„taxa proporţională de 50/o la venitul anual de 12.000 lei. 
Care dar e comereiul contribuabilului, pe care "1 privesc hotărârile 

fiscale de mai sus ?. După iniormaţiunile ce le-am luat, d-l Alired Mendel, 
impricinatul nostru, încarcă şi descarcă cu elevatârele d-sale cereale pe 

- corăbii şi primesce pentru acest serviciii o chirie de la expeditori sai 
de ia destinatari. , a a 

Nasc .prin urmare întrebările următâre : Elevatârele de care e vorba 

se pot sait nu sămâlui cu nisce încăperi, în cari se exercită un comerciii? 

Ce îel de incăperi: ateliere saă stabilimente îndusiriale ? Taxa. 

„adică de plătit trebue să fie de 59|, sait de 200? - 

Legea pentru modilicarea taxei patentelor din 23 Martie 1897, art. 

3 se rostesce în adevăr în acestă privinţă ast-lel: | 

- «Dreptul proporţional se determină în raport cu valdrea locativă a 

încăperilor în care se exercită proiesiunile sai comerciurile prevădute 

în tabelele A, B, şi O, din 1868, şi anume de 100|, pentru bancă, coie- 

tari, făină ; de cincă la sută pentru magasine, prăvălii și ateliere, şi de 

două la sută pentru stabilimente industriale, cum Îabrici sati usine» 1). 

Inalta Curte secţ. II, prin decisiunea ei din 18 Martie 1898 (v. 

supra), a casat deci hotărârea comisiei de upel.din judeţul Tulcea cu 

No. 223 din 1898, care a clasat ni-sam ni-tam elevatârele din litigii 

drept ateliere, şi s'a întemeiat, ca să hotărască lucrul ast-iel, pe consi- 

Considerând că taxa - proporţională variază, după art. 3 al legii 

din 1877; că ea e de 10%, de 590 sai de 20], şi că proprietarul unui 

elevator având a plăti patent, “ca să îie supus la plata şi a taxei pro- 

porţionale, comisia de apel avea a discuta și constata dacă elevatorul 

este un ateler sai un stabiliment industria), pentru ca să se stabilescă 

taxa proporţională de „59|, în casul dintâi şi de 20] în casul de al doilea; 

că în asemenea condiţii decisia comisiei de apel are a îi casală numai 

  

1) Bunul plac a dictat acestă disposiţiune, Făină şi un mare „aşedământ de 

bancă plătesc 10%! Un mare stabiliment industrial e impus cu 2*]ș, iar un atelier 

cât de mic cu 5'/,! In Franţa, taxa proporţională e fixată au vingtiâme de la valeur 

locative. (V. Ducrocq, «Droit administrati», II, No. 1148). Cât pentru taxele variabile 

se ia drept criterii : însemnătatea comerciuluy, num&rui sobelor intrebuinţate în fabric), 

greutăţile ce se pot încărca pe corăbiil, ete. V. Ad. Wagner,. «Finanzwissenschaft», $ 

„ 480, - - , cc. 

202 7) Inţelesul acestul logogrif pare a fi cel următor: După art. 1 din legea asupra 

patentelor de la 26 Martie 1863, tot-individul care exercită în România un cemercii, 

etc., din cele carl nu vor fi cuprinse în excepţiunile hotărâte acolo, este supus la con- 

tribuţiunea pateritelor. EI bine, comerciul încărcatului şi descărcatulul cerealelor pe 

Al, Degrs, vol. IL. | - 29



450 : ALEXANDRU DEGRE 

Causa s'a înapoiat prin urmare aceleiaşi comisiuni de apel spre -a 

- se judeca din noi (v. art. 45 L. din 29 Mai 1593), iar comisiunea de 

" trimitere a hotărât de rândul acesta ritos că elevatârele sunt a se 

număra printre ateliere, şi, ca să ajungă 'la acest resultat, a bătut câmpii 

ast-iel (v. supra): - , i 
«Considerând că elevatorele nu pot îi clasate printre stabilimentele 

industriale, căcă elevatdrele prin faptul acțiunii lor fiind fire şi notorii 

lor. cu vapor, produce acţiunea ca un obiect slabilit, decă ca un îmobil 

pus pe leren şi ca alare se asimileză cu atelierele». - . 
Pomenit-aţi vr'odată, 6meni buni, un considerent mai abracadebrant ? 

Aă rămas, cum vedem, pe jos medicii lui Moliere. Ossabundus, nequies, 

nequer, potarium, quipsa milum! Un «sic volo, sic jubeo» nu e un cuvânt 
hotăritor, o ratio decidendi, un motiv serioş. 

Partea judecată ast-iel a făcut prin urmare încă o dată recurs în 
casaţie. Ce folos? Comisiunea de trimitere s'a conformat (vorbă să fie!) 
decisiunii Inaltei Curți şi calea racursului nu mai este deci deschisă 
(art. 46 legea din 29 Maii 1893). Popa nu tâcă de. două ori. Dreptatea, 
de astă-dată, a mâncat'o pământul. 

Inalta Curte constată așa dar că sa tras un .renghiă legii, arată 
că un că la flan» nu pâte să trâcă drept o motivare juridică, recunâsce 
că o asemenea samavolnicie merită: censura cea mai neindupiecată, dar 
respinge totuşi recursul 'de mai sus pentru cuvintele următâre: 
i «Considerând că decisia comisiunii de apel conţine câte-va enun- 
cieri cari tind a motiva că elevatorul e. atelier; - ! - ă 

«Că decisia comisiunii de apel din “Tulcea din 10 Februarie se casase 
tocmai pentru că nu putea îi impus pentru elevator la plata -de imposit 
iără să se îi molivat dacă este atelier sai stabiliment indusirial; 

«Că comisia de apel de trimitere avea numai să cerceteze și să 
motiveze dacă elevatorul este un atelier sai stabiliment industria] ; că 
prin, un sîmulacru de motivare comisia de apel declară -acum că eleva- 
torul se asimileză cu un atelier, ceea ce nu era în drept a face, fnlra: 
cât asimilarea se [ace numai conform formelor prescrise prin arl. 5 
legea patentelor ; -: , | 

«Că, de şi acestă decisie în contra căreia se recurge nu conţine o 
motivare suficientă saii: convingătâre asupra punctelor pentru care se 
casase, deşi comisia de apel-nu putea ca asimilare să declare elevatorul 
ca atelier, totuși su se pole casa, întru cât dreptul de recurs pentru 
a doua orci contra decisiei comisie de apel de recensământ în ori- 
care. cas ni e consacrat, şi întru câ! în forină s'a conformat conisia 
de apel decisiuniă Curţei de casaţie». Da a 

Am avut dar dreptate să dic în «Drepiul» No. S4 din 1895, pag. 
692—693: «Comisiunea de apel, presupunem, sa conformat decisiunii 
Curţei da -casaţie, dar a sâvirşit o allă greşelă și: ma? bocănă, un 

corăbil nu e cuprins în excepţiunile hotărâte în legea din 26 Martie 1863, Comerziul 
acesta dec! e fără îndoială supus la contribuţiunea patentelor. Cel ce este însă ast-fel 
dator să plătâscă patentă, e firesce ţinut să achile şi taxa proporțională. T6tă dar între- 
barea este ce anume taxă are a se plăti pentru comerciul de care'e vorba, cea de 
5%, sai cea de 2" - = e, 

=
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exces de pulere, o omisiune esenţială. Credeţi că 'mi mai este deschisă 
calea recursului.?: De loe. Art. 46 hotărăsce în adevăr : Decisiunile date 
de comisiunile de apel în conformitate cu holărârile înalleă Curți nu 
mai suni supuse recursului». (Dreptul, . 1898), 

y îi Di . 

  

= a 

Timbru şi înregistrare. — Factură netimbrată. — Contravenţiune.—Constatare la 
domiciliul destinatarului mărfei. — Dacă controlorul îiscal are competența, de 

* a face visită domiciliară. — Presentarea dă bunt voe a facturei. — Art, 15 
No. 3, 63 gi 77 legea timbrului.—(Cas. 1, 13 Septembrie, '1899). 

„Un comisionar, care presintă la vamă o factură ce a primit'o. din 
str&inătate, fără să aplice timbrul prevădut de lege (art. 15, No. 3 legea 
timbrului), -săvirșesce printracâsta o contravenţiune la legea timbrului 
(art. 63 și 77 legea timbrului). | 

Constatarea unei asemenea contravenţiuni iăcută la domiciliul des- 
tinatarului. măriei, la care s'a găsit factura netimbrată, are tărie, cu tâtă 
necompetența controlorului fiscal de a face o visită domiciliară pentru a 
verifica facturile... _ , , 

In adevăr, dacă pers6na,: la: care s'a lăcut perchiziţiunea nelegală, 
nu;Ssa împotrivit,-şi a arătat, din contră, de bună voe factura încriminată, 
atunci contravenţiunea e bine dovedită prin o asemenea mărturisire, întru 

- „cât recurentul nu se plânge că mărturisirea nu s'a făcut contorm legii. 

Curtea deliberând, - n 
“Asupra molivelor e. casare invocate : Ii a 
1. «Erdre gravă de fapt, de re-ce tribunalul . constatată că factura netimbrată 

a fost pusă .în circulaţiune de mine, pe când în realitate ea nu putea să fie pusă în 
circulaţiune de cât de destinatarul! mărfel când o presintă la vamă, în'tot casul de 
vindător care a lransmis-o prin intermediarul mei, eă nefăcând alt rol 'de cât numa! 
de a o transmite cumpărătorului», o " 

9. <Violarea art. 17 comb. cu G2 şi 68 legea timbrului. In adevăr, pentru ca 
cine-va să fie centravenient, trebue ca faclura să emane de la el, sai cel puţin să se fi 
servit de dânsa. pe câtă vreme, în specie, factura emană de la vinqător şi nu se putea 
servi de cât cumpirătorul, şi cel puţin atâta lucru nu se constată că cine-va s'a servit 
orl-cum cu acâstă factură. Art. 171 prevede 'că tote actele străine se timbrză în ţară 
alune! când se presintă unor autorilăţi sai când se servesce de ele, în specie nici nu 
era nevoe a se timbra până nu se presinta la autoritate». a . 

Avend în vedere sentinţa supusă recursului, din care resultă că recurentul Isidor 
Griinspan, fiind condamnat la amenda de 51 le! pentru contravenţiune la legea tim- - 
brului, a făcut apel, şi lribunalui, prin sentința atacată, aqi cu recurs, "I-a respins 
apelul, constatând, în fapt, că de şi factura nelimbrată, pentru care recurentul fusese 
amendat,.nu emana de la dânsul, ci de la casa Harth din Hamburg, însă recurentul, 
ca comisionar, punând”o în circulaţiune în "ţară, fără a aplica în prealabil tin.brul 

legal, a contravenit prin acesta art. 77 din legea timbrului; _ , Ă 

” Considerând că, după disposiţiunile art, 15 alin. 3 din legea timbrului, sunt 

supuse taxel tinubrului fix de 10 bani, între altele, şi facturele, fie originale sati copil, 

iar după art. 63 aceiaşi lege, orl-ce pers6nă, care în transacţiunile sale nu se va servi 
cu timbrui legal, se va pedepsi cu amenda de 50 lei, plus de 10 ori vatorea timbrului; 

Considerână, de asemenea, că după disposiţiunile art. 77 din citata lege, orl-ce 

act tăcut în țară străină, care după accslă lege ar fi supus taxe! de timbru sai de 
înregistrare, nu se va pulea.- întrebuința în ţară, în ori-ce mod, mal! înaiule de a fi 
învestit cu timbrul legal, saă cu visa -casierului general, pentru perceperea taxelor la 

t us prin legea de faţă; a | , 

care “Co nsieră d că, aţa cu aceste texte de. lege aşa de clare şi categorice, de şi 

factura care face obiectul contravenţiunii ce este in cestiune emană de la o casă gin.
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străinătate, totuşi fiind pusă în circulațiune în țară de către recurent, după cum con- 
stală în fapt instanţa de fond, apol bine, fără nici 'o ercre de fapt, şi fără violarea 
textelor. de lege arătate îu: motivele de casare mal sus enunciate, a judecat tribunalul 
când a respins apelul recurentului ; . n - 

Că, ast-fel fiind, primele dou& motive de casare sunt neîntemeiate, 
- Asupra motivului III de casare: Aa ” — a 

«Omisiune esenţială, de dre-ce am susținut că controlorul fiscal n'avea dreptul 
- a cere de la comerciant facturile spre ale examina dacă 'sunt timbrate, şi făcând 

acest lucru, a comis un abus de putere, şi ca atare constatarea sa este nulă, şi cu 
tite acestea tribunalul nu menţion€ză acest lucru», . - - 

Considerând -că, după disposiţiunile art. 56 din ' legea timbrului, între alți func- ționari în drept a .constata contravențiunile la legea timbrului, sunt - şi controlorii 
fiscal ; - - -. - i 
— Considerând că un asemenea drept implică necesarmente şi pe acela ca con- 
irolorul, spre a constata o. controvențiune ca aceea despre care e vorba, să câră de 
la comerciant facturele, spre a le examina dacă sunt sai nu timbrate; 

"Că dar, controlorul fiscal care a constat contravențiunea, cerând comerciantului 
" factura dată de către recurent, deparle de a comite un abus de putere, după cum se susţine prin acest ultim motiv de casare, din contră, nu a usat de cât de un drept 
al săi şi nu 'şi-a făcut de cât datoria; B i . 
„Că, ast-fel fiind, chiar dacă instanța de fond nu s'a preocupat de cestiunea 

care face obiectul motivului de casare în discuţiune, totuşi omisiunea nu este esenţială, căci acestă cestiune nu se putea resolva de cât în defavârea recurentului, şi dar nu putea schimba în nimic soluţiunea procesulur, - - AR Pentru aceste molive, respingt. 

Adnolaţiune. — De ce e vorba? Hotărârea de mai sus răspunde : 
Isidor Griinspan, ca comisionar de transport, a întrebuințat în țară la 

„noi 0 îactură primită de la Hamburg, fără a aplica timbrul legal, contra- 
venţiune prevădută de art. 77 din legea timbrului. - - 7 
i Prea bine. Reese însă tot. din hotărârea de mai sus că recurentul 
Isidor Griinspan a întâmpinat: că nu el a întrebuințat iactura de care e 
vorba, ci X, destinatarul “măriei, când a presintat:o la vamă, aşa cum | 
prescrie legea vamală, : * - - 

| Inalta Curte lămuresce în acestă privinţă că un controlor fiscal, în: 
puterea art. 56 din legea timbrului, sa dus la comerciantul X, destina- 

„tarul măriei, "i-a cerut săi arăte factura din litigii şi a constatat că nu 
“e timbrată. - . | - 

Destinatarul X,-adaogă hotărârea Curţei de casaţie, a primit acâstă 
iactură de la. recurentul Isidor Griinspan. Atât și nimic mai mult. Cum. 
se dovedesce însă că Griinspan a întrebuințat factura la vamă ? 

In adevăr, art. 77 din legea timbrului se ocupă de actele făcute în 
străinătate şi dice că aceste acte nu pot îi. întrebuințate în ţară, dacă cau vor timbra îndată după introducere, și mai înainte de ori-ce apli- cațiune. - SR 

„Cine dar a întrebuințat factura la vamă? Isidor Griinspan, comi- 
Sionarul, sai. comerciantul X, cumpărătorul şi destinatarul măriei aduse „de la Hamburg? Isidor Griinspan, răspunde Inalta. Curte. Faţă însă cu laconismul "acestui răspuns, nu ne rămâne de cât să ghicim adevărul 
pricinei cum a curs. - o . 

lată dar conjectura nâstră. Isidor Griinspan, al cărui recurs sa respins prin hotărârea de mai sus, a primit se vede factura de care e - vorba, ca comisionar de transport, cu însărcinarea s'o înfăţişeze la vamă și să indeplinscă acolo iormalităţile prevădute de lege...
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Va să dică, Isidor Griinspan, comisionarul, a presintat la “vamă 
factura de mai sus, fără a aplica timbrul fix de 10 bani, precum prescrie 
art, 15 No. 3 din. legea timbrului!) şi fără-ca iuncţionarul vamal să 
observe acestă nelegalitate. - e 

„_„ Daravera acâsta vamală odată îndeplinită, comisionarul Griinspan a 
trimis apoi maria sosită de la Hamburg comerciantului X, destinatarului, - 
care a primit-o, dimpreună cu: factura netimbrată, de 6re-ce autoritatea 
vamală nu băgase de semă. acestă neregularitate. ” 
„Ce sa întâmplat însă? Un controlor lîiscal, fie după însăși a sa 

pornire, fie după o pâră primită, a făcut o visită domiciliară la comer- 
ciantul X, care nu sa. împotrivit, "i-a cerut îactura, și vădend că nu e 
timbrată, a constatat contravenţiunea. a 

Temeinică să fie re acestă constatare? Recurentul Isidor Griin- 
span a delăimat-o ca nelegală, punând înainte că controlorii fiseali, în 
lipsă de o anume lege, nu sunt competenţi de a îace perchiziţiuni domi- 
ciliare, pentru a constata contravenţiunile la legea timbrului. 

Inalta Curte nu împărtășesce insă chipul acesta de a vedea şi trage, 
din contră, din art. 56 al legii timbrului, care împuternicesce pe con- 
trolorii fiscali să constate contravenţiunile, că aceşti controlori aii căderea 
să lacă și cercetări domiciliare..  .- - 

ă “Ne rămâne totuşi o îndoială. Administraţiunea timbrului, prin agenţii 
„delegaţi cu constatarea contravenţiunilor, are de sigur dreptul, după art. 

62 din legea timbrului, a cere, ce la fie-care din cei obligaţi de a ţine 
vegistre, presintarea, acestor: registre. n 

Nicăeri însă nu se dice anume şi categoric că administraţiunea 
timbrului, prin agenţii delegaţi cu constatarea. contravenţiunilor, are de 

- asemenea facultatea a cere 'de la comercianții cari aii primit mărturi 
dimpreună cu faciurele de transport, presintarea acestor faclur?. 

_ Ne-este 6re ertat să întindem prin analogie art. 56 şi 62 din. legea 
timbrului ? Nu scii q&ă! Art. 15 din Constituţiune hotărăsce, din contră, 
ritos că - nici o. visită domiciliară. nu se pote iace de cât în casurile 
anume prevădute de lege. 

Cari suni aceste casuri? T6tă lumea le cunâsce. Dreptul procuro- 
| “rubuă, al agentilor de poliție judecătorescă, “ai judecătorului de îns- : 

trucțiiine, de a face “cercetări domiciliare, e anume prevădut şi regulat 
de art: 35, 47, 81 urm,, 4693 proc. penală. 
Există apoi l6gi deosebite cari se ocupă de cestiunea 'n6stră. Așa 
art. 62 al legii vamale” din 15 Iunie. 7874. In locuinţele particularilor, 
agenţii vamali nu se pot introduce de cât cu asistenţa unui represintant 
al autorităţii municipale a loculvi 2). | 

In cas de delict silvic apoi, perchiziţiunile în case nu se pot îace 
de cât cu autorisaţiunca specială a judecătorului de pace, precum prescrie 
limpede şi lămurit art. 41 al codului silvic din 24 Iunie 1889 (Compar. 
art. 157 code forestier). Sa 

  

- 1) Contravenţiunea acâsta-se pedepsesce, după art. 63,-cu-o amendă compusă 
din cifra înqecită a valGrel timbrului legal, sai a diferenţe! ce ar exista între timbrul 

întrebuințat şi val6rea limbrulul legal, şi osebit, cu o amendă specială. de 50 ler, - 

2) V.: de asemenea, art, 8 şi 142 al legii pentru constatarea, perceperea şi ur- 

mărirea veniluriior comunale din 1887. - Ă 

—-.
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Reamintim, în fine, în acâstă privinţă legea din 28 Februarie 1887, 
"art. 83, după care agenţii regiei monopolurilor tutunurilor nu pot.păși 

la perchiziţiuni domiciliare de cât cu autorisarea presidentului tribuna- 
lului şi cu asistența unui comisar de poliţie 1).. 

Legile de mai sus, hotărăsc după cum vedem, anume, positiv, ritos, 
că administraţiunea vamală, ete, .prin: agenţii delegaţi cu : constatarea 
contravenţiunilor, aii căderea de a se introduce în casele particularilor, 

“ pentru.a face acolo cercetările cuvenite. . N: | | 
__ Nicăeri, din contră, nu se orânduesce că administraţiunea fân 

Druluă este în genera! îndrituită să facă, prin agenţii delegaţi cu consta- tarea contravenţiunilor, visite domiciliare pentru a constata, dacă facturile 
de transport, etc., sunt timbrate sati nu... . a 

* Dar urmâză re, aşa fiind, că hotărârea da mai sus a Curţii de casaţiune deștâptă critica ? Fără îndoială că nu. In" adevăr, comerciantul 
X nu sa împotrivit la. perchiziţiunea ce'i sa făcut și a presintat din contră, de bună vos, controlorului fiscal factura de care e: vorba. 

- Numai judecătorul, hotărăsce $ 110 al procedurei penale germane 
- din 1 Februarie 1877, e volnie să cerceteze “hârtiile prevenitului, po când cei-Palţi îuncţionari ati numai 'atunci o asemenea putere, când persona la care se face perchizițiunea, învoesce 0 asemenea cercelare 2). - “Noi nu avem, 0 recunsseem, o lege corespundătâre cu $ 110 citat german, dar contravenţiunea de mai sus s'a dovedit, chiur de am presupune 
necompetența controlorului fiscal, prin mărturisirea luă A, pe care re- curentul Griinspan, n'a combătut'o, pe motiv că nu s'ar fi făcut contorm legii. (Dreptul,-1900). “ o a 

. . : - OTTO N. 

Timbru şi înregistrare. — Taxă succesorală. — Neplată în termonul prevădut de lege.—Prescripţiune.—Dacă se aplică numai la amendă sau și la taxa 
simplă. — Art. 86 şi 74 legea timbrului. (Cas. 1, 25 Februarie 1900). 

Prescripţiunea de - trei ani, prevădută de art. 74 al “legii timbrului - “Și înregistrării - din 1886, se aplică nu numai acţiunii statului pentru urmărirea amendei (arţ.-68), dar şi acţiunii pentru urmărirea taxei simple” 
de înregistrare. 

Curtea, deliberâna, | 
Asupra primului motiv de casare : | „__ «Greşită interpretare şi rea aplicare a art. 74 alin. Î. din legea timbrului şi în- registrăril. | - . A . 
<Curtea de apel, pentru a apăra pe D-na Maria Constandan, de plata (axe! de 

O — . Î _ . . _ = . | 

„_1) V. şi art, 19 al legi pentru monopolul chibriturilor şi cărților .de joc din 31 Martie 1886, care trimete în ac6stă. privință la legea monopolului tutunurilor. „_2) Tote legile de mal sus (art. 62 al legit 'nâstre vamale; etc.), ocrotitâre a neviolahbilitățil domiciliului, consfințită prin art. 15 din Constitnţiune, nu sunt amintite 
în «Cursul de drept public» (voi. 1, pag. 367-—369) al d-lul C.'G. Disescu, curs care de alt-fel e aşa de frumos şi strălucit, Adnotațiunea mea nu ce prin urmare pote de tot de prisos. Un camarad s'a supărat pe no!, că nu-'l-ăm lăsat să adnoteze în Dreptul “ hotărârile instanțelor de fond. 'L rugăm să. ne ierte, D-sa ştie, în adevăr, ma! ine 
de cât, Nol că, criticile hotărârilor instanțelor inferidre, pot da loc la un chantage. De aceea, încă de la înființarea diarulur Dreptul, s'a hotărât să nu se primâscă critic! ale: hotărârilor instanțelor inferidre, ENE E i ” 
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Inregistrare relativă la legatul ce "I-a făcut defunctul P. Constandan, aplică, în speță, 
prescripţiunea de trei ani, de şi în sistemul legii timbrului acestă prescripţiune nu se 

„ aplică de cât la contraveniiuni, adică în casul când fiscul urinăresce încasarea amendel 
prevEdută de art. 68, iar nu şi când reclamă plata taxei de înregistrare pe baza art. 
10, cas în care nestabilindu-se de către legea timbrului o prescripţiune specială, se 

"aplică prescripțiunea: de 30 de ant a dreptului comun».. 
__- VEzând decisiunea: supusă recursului din care resultă că Maria Constandan, 
intimată în recurs, la Februarie 1891, a cerut de Ia tribunalul Covuriul să fie pusă în 

“posesia legatuluj, lăsat de către Petru Constandan, şi să decidă dacă dânsa, ca fiică 
naturală a testatorului, trebue caii nu să plătescă taxa Ce înregistrare; că tribunalul 
prin jurnalul No. 1414 din 1891, "-a admis cererea şi a trimis'o în posesiunea le- 
gatului, fără plata taxel de înregistrare; că tot după cererea intimatei, tribunalul prin . 
jurnalul No. 1144 din 1892, a dispus să i se libereze suma de 4,250 lei, partea ce'"% 
se cuvenea din preţul averel succesorale, 'vindulă până - atunci; că, tot pe atunci, 
'intimata Maria Pastia, astă-a1 Constandan, intentând o acţiune de eşire din indivisiune 
în contra eredelui reservatar, Curtea de apel din Galaţi secţia JI, prin decisiunea cu 

- No. 168 din 1892, a ordonat eşirea din indivisiune şi facerea partagiulul avere! rămasă 
pe urma defunctului Petru Constandan; că, de atunci, intimata a conlinuat a încasa 

- porţiunea, ce "i se cuvine din arenda moşiei Movileni, care:a rămas nevîndulă până 
în present 'şi care constitue partea principală “a averei succesorale ; că în acestă stare 
de lucruri, -la Mat 1897, statul a făcut oposiţiune în contra: jurnalului tribunalului 
Covurlui, cu No. 1414 din 1891 şi tribunalul prin sentința No. 296 din 1897, admițând 

„ oposiţia şi cererea statului, 'a obligat pe intimată la "plata sumei de 8,568 lei 27 bani, 
ca taxă de înregistrare peatru legatul lăsat e! prin testamentul -defunctului Petru . 
Constandan,; că intimata, făcând apel în contra citatel sentinţe, Curtea din Galaţi, prin 
decisiunca supusă adi recursului, primind ca neîntemeiată susţinerea intimatel, în 

„_sensul.că dreptul statului de a reclama taxa de înregistrare, era prescris faţă cu dis- 
posiţiunile art. 74 'din legea timbrului, a admis apelul şi a apărat pe intimată de pre- 
tenţiunea statului;  _ . -. : 

Considerând €ă după disposiţiunile art. 68 din legea timbrului, cei cari nu vor 
“plăti taxele dreptului de înregistrare în modul şi în termenele prescrise prin acestă, 
„lege, vor plăti ca amendă taxa îndoită, fără ca amenda să pâtă fi mal mică de 100 lei; 

Considerând că din acâstă disposiţiune resuită că taxa, îndoită, prescrisă prin 
acest text de lege, este o adovărată amendă, de care s'a făcut pasibil cel care n'a 
plătit taxele de inregistrare, în modul şi în termenele prescrise prin legea timbrului, 
adică acela care a cădut în contravenţiune la acâstă lege; , a 

Considerând că neplata taxel de înregistrare, pentru succesiuni şi legaturi în 
modul şi termenele prescrise de legea timbrului, ca şi neplata orl-cărel alte taxe pre- 
'văgută de acâstă iege, constituind . o contravenţiune la legea timbrului se prescrie, 
conforra art, 74, prin trecere de tre! an, după care statul nu mal pote fi în drept să 
reclame taxa €e înregistrare. lar dovada învederată că este aşa, resultă din aceea că, 

legiuitorul prin citatul text, ocupându-se de termenul de când are a curge prescrip- 

țiunea, în materie de contravenţiuni la legea timbrului, prin alineatul 4 spune că pentru 

succesiuni şi legaturi prescripțiunea de trei anl curge din momentul punere! în pose- 

siune Ge lribunal, ceea-ce era inutil a ma! spune, dacă ar fi înțeles că dreptul statului 

de a reclama taxa de înregistrare se prescrie * prin 30 anl conform dreptului comun ; 
„Că, ast-fel fiind, şi întru cât, în specie, Curtea de fond constată în fapt, că de 

la data de când întimata a fost pusă de justiţie în posesiunea legatulul și până la data 

„ când statul a reclama! taxa de înregistrare, trecuse mal muit. de lrel anl, apoi cu 

drept cuvânt'a apărat'o de pretențiunea statului; şi dar, -inslanța de fond deparie de 

„a interpreta greşit şi aplica r&ă art. 74 din legea timbruluj, după cum se pretinde prin 

motivul Ge casare în cestiune, din contră, a făcut o bună aplicaţiune a acestul text 

de lege. - . - 

Asupra motivului Il de casare: Aaa , Aa , 

„«Exccs de putere şi violarea art, 74 alin. 4 din legea timbrului şi înregistrări. 

«Daca sar admite că prescripţiunea de trel ani se aplică atât la contravenţiuni | 

cât şi la taxa. de înregislrare, totuşi este cert că termenul acestel prescripțiuni nu 

curge de cât de la punerea în posesiune a Jegataruluj, conform .cu disposiţiunea.. lor= 

mală din art. 74 alin. 4 sus menţionat. Curtea de apel pretinde că d-na Maria Con- | 

standan, încă din anul 1892, ar fi fost pusă în posesiunea întregel averi legată d-sale, 

pe câlă vreme, din lucrările aflate la dosarul trib. Covurlui secţ. ], relativ la succe-
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siunea defunctului Petru Constandan, se constată că Maria Constandan, în momentul 
când statul i-a reclamat taxa de înregistrare, se afla încă în stare de indivisiune cu 
ereqii reservatari şi minori a! defunctului Petru” Constandan, de. Gre-ce averea imobi- - liară, în special moşia Movileni, adică grosul averei succesorale, rămăsese nevinâută, după cum singură Curtea de apel o recunâsce, şi de Gre-ce partagiul acestei averi imobiliare, ordonat de Curtea de apel prin decisiunea sa No, 168 din 7 Decembrie 1892, nu fusese încă efectuat, aşa că d-na Maria Constandan nu putea să fie considerată ca legalmente pusă în posesiunea efectivă a legatului săă, prin simplul fapt că d-sa ceruse şi Curtea de apel încuviințase, în 1892, eşirea sa din indivisiune», | 

Considerând că Curtea de fond constată în fapt, că intimata 'a fost pusă prin justiţie în posesiunea legatului ce i sa lăsat de defunctul Petre Conslandan ; Că o asemenea constatare, eminamente de fapl, scăpând controlului Qurţer de casațiune şi acest al doilea şi ultim motiv de casare devine neîntemeiat, şi ca atare urmâză a fi respins. 
Pentru aceste motive, respinge, etc, f. 

Adnotaţiune. — Controversa, care s'a deslegat prin hotărârea de 
mai sus, se pâte resuma în două cuvinte ast-iel: D-na Maria Constandan, 
a lost pusă în posesiunea (sezina) legatului ce i 'l-a lăsat răpos. Petru 
Constandan, tatăl ei natural,- prin încheerea trib, Covurlui No. 1414 din 1891, potrivit art. 653 codul civil, o Iricheerea” acesta însă — iată nodul pricinei — nu constată că legatara 
de mai sus a plătit: taxa de înregistrare, precum prescrie art. 52 al legii 

condiţiune. | 
lar. cuvântul ? Tribunalul lămuresce că d-na Maria Constandan, ca 

fiică naturală a lui de cujus, e, după a.sa părere1), scutită de ori-ce 

timbrului și înregistrării, care supune ritos sezina judecătorescă la acâstă | 

taxă de înregistrare, si-că dar, așa fiind, nu este loc de a se aplica art. 52 cit., care hotărăsce : Ă a «Plata taxei electuate de succesori sati legatari se va constata prin menţiunea făcută de tribunal în actul prin care se declară punerea în posesiune»: . | | 
- Regia timbrului şi înregistrării însă, neimpărtăşind chipul acesta de a vedea, a iăcut oposiţiune în contra încheerei de mai sus, câre nu “i-a fost încunosciinţată, Şi tribunalul, prin sentința sa No. 226 din 1897, a dat „câştig de causă Statului, indatorând pe d-na Maria Constandan să plătescă 8.568 lei, taxa simplă de înregistrare, 
Curtea de apel din: Galaţi, din contra, Ja care a apelat legatara - 

condamnată de a plăti taxa de înregistrare, a desputernicit sentinţa de mai sus a tribunalului, pe motiv că acţiunea statului e prescrisă 2) îiind 
a 

1) Adevărul însă este, din contră, că copiii naturali succed numa! mame! lor, ascedenţilor şi colateralilor mamei, ca şi copiii legitiniă (art. 677 cod. civ.), iar nu tatălui lor, Scutirea de ori-ce taxă prevădulă de art, 31 No. 4 din legea timbrului și înregistrărel, In folosul descedenţilor, ctc., nu se cuvine prin urmare copilului natural căruia fată îi lasă un legat. - „2) Consideraţiunea, pe care s'a întemeiat Curtea de apel, pentru a holări lucrul ast-fel, este că, confravenținnea fina prescrisă prin trecere de trei ant din momentul - „ Punerel în posesiune de tribunal (art. 74 legea timbrului), urmeză neapărat că şi acțiunea pentru urmărirea taxel simpie, adică acțiunea privată e prescrisă, faţă cu art. 595 Proc. pen., care dice că acţiunea publică şi acțiunea privată; pentru o contra- venţiune polițienâscă, se prescrie, eic. Instanţa. de fona însă, judecând lucrut ast-fel, nesocolesce de sigur principiul că amenda în materie de timbru şi înregistrare e 0 amendă civilă şi nu o amendă penală. - 
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pornită după trecere de trei ani socotiți din momentul punerei în pose- 
siune de tribunal (art. 74 No. 4 leg. timbr, din 18586). 

Statul a cerut deci de_la Inalta Curte casarea decisiunii Curţei de . 
apel şi Și-a “intemeiat recursul s&ii în casaţie pe cuvântul că instanța de 
îond, judecând că acţiunea de care e vorba e prescrisă, a răi interpretat 
art. 74 legea timbrului, care supune la prescripţiunea de trei ani numai 
contravențiunea, iar nu şi taxa simplă. Sa 

Art. 74 cit., în jurul căruia se întârce, după cum vedem, tâtă 
controversa n6stră, are următârea cupzindere : «Contravenţiunile sunt 
prescrise după trecere de trei ani, socotiți (No. 4) pentru: succesiuni şi 
legaturi, din momentul punerei în posesiune de tribunal». 
, Faţă dar cu buchea acestui articol, care e aşa de răi redactat, nu 
incape nici o indoială că am trebui să dicem că prescripţiunea amintită 
de trei ani, se aplică numoi contravențiunii, adică acţiunii Regiei pentru 
urmărirea amendei, şi nici cum acţiunii pentru taxa simplă, care se 
prescrie după dreptul comun. i 

. In adevăr, reese din art. 68 al legii timbrului şi înregistrărei că 
legatarul, care nu declară 1) în cele șese luni prevădute de art. 53 că s'a 
deschis o moștenire, de la care are de luat un legat, și nu arată valdrea: 
și partea ce i se cuvine, e supus drept amendă -la taxa îndoită, îără ca 

- amenda să p6tă îi mai mică de 100 lei. Ma . 
Ei bine, art. 74 cit. hotărăsce ritos că acestă contravențiune, adică, 

acţiunea pentru urmărirea amendeă 'saii a taxei îndoite se prescrie prin 
trecere de trei ani, socotiți din momentul când tribunalul a încuviinţat 
punerea în posesiune (sezina) a legatarului, fără. să  aminlescă şi taxa 

_ simplă de înregistrare, Se | - 
Nasce așa dar întrebarea :. Ce urmare eşte a se păzi când există 

-o îndoială asupra înţelesului unui articol regulator al stingerei acţiunilor ? 
Prescripţiunile în materie ae timbru şi înregistrare sunt ele primitore de 
o tâlmăcire largă ? Art; 74 cit., care prevede stingerea contravențiunei după 
trecerea de trei ani, se pâte întinde şi asupra taxei simple de înregistrare ? 

. Championnitre deslegă problemul nostru limpede şi lămurit ast-iel: 
«Les prescriptions en mati&re d'enregistrement ne s'appliquent qu'aux cas 

- expressement pr6vus: hors. de ces cas, Von rentre dans le droit commun, 
C'est-ă-dire que Vaction de la Regie se prescrit par trente ans» 2). 

Aşa este. Dacă însă nu ne este ast-iel sub nici un cuvânt iertat 
să aplicăm art. 74 cit. dincolo de casurile texlua? prevădute în el, neîn- 
îndoios este, de altă parte, că ţinuţi suntem să îndreptăm textele legilor, 
dacă se dovedesco existența unei greșeli de redacțiune 3). 

1) Tocmai actstă omisiune constilue contravenţiunea de. care e vorba în art. - 
14 No. 4 legea timbrului. Tot aşa înţelege lucrul şi dreptul francez, după care cen 
cas... d'omission de dsclaration provisoire non complâtâe dans les 6 mois, le double - 
droit es: exigible>. V. A. Michaax, <Dictionnaire pratique. de tous: les droiis d'enregi- 

strement, de timbre, d'hypothâque et de grele», 1872, p. 190. SE Ă 
2) Championmnidre, «Droit d'enregistrement>, tom. V, pag. 354, No. 176. Prin- 

cipiul acesta se pote generalisa. Acţiunea pentru urmărirea amendei prevăqută de art. 

19 cod. com, de exemplu, se prescrie la nol, în tăcerea legil, prin 30 de an, pe când 

în Franţa o asemenea amendă se. prescrie prin 'dol ani de la data contrarenţiunel. 
V. Jlichaux, op. citi p. 12. | 

3) Puchta, <Vorlesungen», Î, .p. 33 urm.
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Ei bine, reese până la evidenţă din comparaţiunea legii nâstre cu 
legea corespundătere iranceză și: din instrucțiunea ministerială. No. XXIX, 
lămuritâre a art..74 cit, că în acest art. s'a dis din greşală ccontra- - 

9», în loc de; drepturile de înregislrare. sunt: - . 
vențiunile sunt prescris 
prescrise. a e -. | | „In adevăr, după legile din frimaire; an. VII, art. 61, No. 3, și. din - 18 Maiii 1850, art. 11, cilya prescription pour la demande des droi!s (e vorba prin urmare de prescripţiunea drepturilor de înregistrare şi - „nu a amendei) 1), apres dix ans, â compter du jour du deces, pour les - Successions non declartes» 2). - - | 

Instrucţiunea -ministerială No. XXIX se rostesce apoi în acestă privință categoric ast-iel :.: «In -tâte cele-l'alte casuri, nu se pote opune statului prescripţiunsa, de cât după trei ani din diua în care::a putut : avea cunoscinţă de existența dreplurilor, de: exemplu, din momentul “ inscripţiunii. în -roluri»,: E Si 
E vădit lucru prin urmare, după cele de mai sus, că textul art. „74 cit., în care s'a strecurat o greșala de redacțiune saii traducere, sună, adevărul. căutând, în chipul următor : «Drepturile în materie de timbru | - Şi înregistrare. sunt “prescrise după. trecere de trei ani, ete.>. 

- Inalta Curte a hotărât deci dar, așa fiind, cu drept cuvânt că, nu numai acţiunea pentru urmărirea amendei (art. 68), dar și acţiunea În * „plata taxei simple de înregistrare, se prescrie prin trei ani (art: 74), ori-ce am avea de alt-îel de dis în contra motivărei evasive a hotărârei pe care o adnotăm. : a - LL N 
Ori-cum, sar putea întreba, nu era 6re suspendată prescripţiunea. : în contra statului de care e vorba prin incheerea tribunalului Covurlui No. 1414 din 1891, care a judecat că intimata, ca copilă naturală a lui de cujus, nu e supusă la nici 0 taxă de înregistrare ? Pe Incheerea, care a hotărât lucrul ast-lel, era, fără îndoială,. pri- mit6re de oposiţiune din partea statului, dar sare:la ochi că, până la “curmarea definitivă a pricinei, dreptul statului de a reclama taxa simplă de înregistrare era şi rămânea condiționual, a ' Sci Prescripţiunea unui drept condițional însă, după glăsuirea clară a art, 1885 'cod. civ., nu pâte începe de. cât din momentul de când s'a împlinit condiţiunea, adică, în casul nostru, din momentul în care sar Îi hotărât definitiv că intimata, de și copilă naturală, e supusă totuşi la taxa de înregistrare. O. | i Si Championnidre explică, în adevăr, că, în asemenea cas, Paction dependait d'un evenement actuellement arriv6, mais encore inconnu des 

  

, 1) Amenda sai taxa îndoită se prescrie, din contră, prin dor- ant. V. Champion- nitre, op: cit., V, pag. 350, No. 121. - - : e 2) Prescripţiunea e de 5 any, <ă compler du jour de Penregistrement, s'il s'agit „d'une omission des biens... dans une declaration faite apres deces», . V. Michaux, op, cit., p. 72. Nu trebue însă să confundăm acestă prescripţiune a taxelor datorite Dour mutatioii de succession cu prescripțiunea acţiuni! <en  paiement des droits dus pour zuutatiou en cas de ventes. Numal În ceea-ce privesce acâstă de pe urmă pre- scripțiune, casațiunez, franceză a hotărăt că, întru cât «action en paiement des droits simples d'enregistrement dus pour mutation en cas. de vente, n'est pas soumise A la: prescription de deux ans», urmarea neaptrată este că «Ie aroit simple n'est prescrip- tible quo par tronte aus». V, Clampionnitre, op. cit., V, pag. 344, No. 44 și 46. 

| 
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parlies, ce qui constitue la .condition suspensive dont parlent les articles ' 
1181 et suiv. e. civ.» (1017-urm. cod. cir. român 1). 

__Ce folos? Nimic din tâte acestea nu s'a invocat dinaintea instanţei 
de îond sai dinaintea. Curţei de casaţiune, şi sciut este că tribunalele: 
n6stre nu sunt volnice să suplinescă din oficiă mijlâcele de apărare, ce - 
nu S'aii pus inainte de părţile interesate2). 

Ori-cum însă .și ori-care ar fi părerea n6stră asupra acestei cestiuni, . 
neîndo:os este, în tot casul, că nometheţii noştri ai legiferat turcesce în: 
materie de timbru şi înregistrare, 'aă trunchiat textele corespuditâre 
iranceze, ai aruncat zăpăcâlă în tâte minţile. 

Ba, însăşi legea cea nouă, de timbru și înregistrare, care s'a născut 
anno domini 1909 şi e prin urmare încă palpitândă, menţine cu sfin- 

“țenie, în art. 91 corespudător cu vechiul art. 74, formula .stângace : 
« Conlravențiunile sunt „prescrise după trei ani», şi lasă ast-iel lucrul 
în vecii vecilor încurcat. -.. ” E | - 

Firesc lucru.: Pregresul real, - care nu se pste îndeplini de cât 
încetul cu încetul, este un lucru absolut cu neputinţă sub un regim 
pseudo-constituţional, care reclamă, după natura lucrurilor chiar, pururea 
ceva noi, un tou” de passe-passe, o boscărie 3). (Dreptul, 1900). - 

” - 7 

Timbru şi înregistrare. — Cerere de revisuire făcută de stat, — Inedmisibi- 
litate. — Art. 57 bis legea timbrulai. — (Cas. ÎI, 23 Februarie, 1900), 

O lege specială, precum este legea timbrului și înregistrărei, care 
scurteză termenul de apel şi de recurs în casaţie, înțelege fără îndoială 
si. înlăture cele-l'alte căi de recurs prevădute şi regulate de legea comună, 
fiind prea tărăgănitâre. o . ae 

1) Champiounitre, op. cit, VI, pag. 615, No. 996 in medio. . o 

2) Legiuitorul nostru a credut că, hotărând că punctul de plecare al preserip- 

țiunii este, nu dia morței, cum decide legea franceză, ci momentul piunerei în po- 

Sesiune de fribunal, va asigura ast-fel pe deplin drepturile fiscului, dar s'a înşelat 

  

amar. Este de sigur adevărat că tribunalul nu p6te încuviința punerea în posesiune,. i 

dacă; reclamantul a plătit mal întâă taxa de înregistrare (art. 52), şi acesta pare 

a îi un mec plus ultra de! ocrotire al drepturilor statului, dar ne încredințăm -acum, 

din contră, că, îndată ce tribunalul găsesce greşii că reclamantul e scutit de orl-ce 

taxă de înregistrare, lucrul se încurcă și Regia îşi vede zădărnicite dreptăţile ei. Ma! 

mult, după art. 653 cod. civ,, 'descedenţii şi ascedenţii ai sezina de drept. Care dar e 

punctul de plecare al prescripțiunii în asemenea cas? De sigur (iu orțel, căcl din 

qiua acesta statul-a putut avea cunoscință de existența drepturilor. Nu învederăză 6re 

acâsta că legiuitorul nostru, statuând că prescripţiunea curge din momentul punerei 

în posesiune de tribunal a perdut drumul şi cărarea ? Ciudat lucrul Legiuitorul nostru: 

a socotit că o întâmplare aşa de vădită că mârtea pâte să descepte o administraţiune 

bine organizată ca cea franceză, dar trebue să rămâie necunoscută la noi, adminis- 

traţiunea n6stră fiind r6bâ politice n6stre de gașcă-şi a militarismulul nostru .schi- 

monosit ! . E | a , N 

3) Aşa'se face că legile nosire nu sunt de cât sati o copie rea a legilor străine,. 

saii o codificare a jurisprudenţei adică o copie a copie celei rele, aşa cum a aplicat'o... 

E jurisprudența. Ce face insă oposiţiunea, ca să preintâmpine r&ul ? Dânsa, în loc să inc€pă 

o propagandă stăruiiâre pentru o reformă sciinţifică, seri6să, bine 'chibzuită a legilor, 

preferă să facă zeflemele limbistice. De ce ne plânge dar? Fie-care ţară are legile 

„ce le merită. Vorba lu! Zegel: «Alles was ist, ist verninltig» (tot ce este, cuminte este).. 

1
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Deci, dat fiind că legea timbrului şi învegistrărej.nu prevede cererea. 
- de revisuire, urmarea este că acâstă cale. nu este deschisă în acestă 

materie, nefiind potrivită cu formele simple şi grabnice ale procedurei 
„scale, DI i - | 

- Curtea, deliberând, 
„ “Asupra motivului! de casare invocat: 

<Exces de putere şi violarea art. 154 combinat cu art. 291 din! proc. civilă., 
interpretat prin legea din 1285. Statul are dreptul să câră revisuirea une! sentinţe, ori 
când ar putea să probeze că cel însărcinaţi a'l apăra, nu "l-ai apărat sai nu l-ai -. 

fost apărat, | 
- . «Tribunalul Tecuciă respingând, ca inaomisibilă, cererea de revisuire făcută de 

„stat, violeză disposiţiile acestor texte de lege, şi comite un exces de putere, întru cât 
deşi legea timbrului nu vorbesce nimic despre acest drept de revisuire, dar el există 

„în favorea părţilor în mod virtual, în basa principiului că un Grepi există orl de 
câte ori o lege nu'l interdice». 

» >" Avend în vedere că cestiunea dedusă în judecata acester Curți, prin recursul de 
faţă, este acela de a se sci, dacă în materie de contravenţiune la legea timbrului, ho- 
tărârile pronunțate de tribunale, pot sai nu fi atacata de stat, pe calo-de reyisuire, în 
basa art. 291 proc, civ.; | i 

„„.__” Considerând că, în ce privesce contravenţiunile la legea timbrului, pentru cuvinte 
de celeritate” ce comportă materia fiscală, legiuitorul a creat o procedură specială şi 
“sumară, admițând ca mijloc pentru anularea proceselor verbale de constatarea contra- 

„. apărat suficient, fără ca legiuitorul să câră alt-ceva, de cât dovada că în adevăr nua 

„ Yențiunilor dreptul de apel la tribunal, în termen de 10 dile dela data notificări! Ă 
procesului-verbal aprobat de minister (art. 57 din legea timbrului) şi recursul în casa- 
țiune. în termen de o lună, de la data sentinţei tribunalului (art. 57 bis., aceiaşi lege); 

- Considerând că într'o lege specială, care are procedura el proprie, nu se pot 
admite prin interpretare, alte căt: pentru formarea. sai retractarea hotărârilor data în 

" basa une! asemenea legi, de cât acelea anume create prin acea lega specială ; - 
Că un mijloc extra-ordinar de atacarea une! hotărâri, cum este revisuirea, nu 

p6te fi admis de cât atunci când este în mod expres acordat prin lege. Şi cum acest 
mijloc nu este prevădut prin legea, timbrului, nu pote fi admisibil în materie de con- 
travenţiune la acestă lepe; . - i. | , 

| Că, ast-fel fiind, cu drept cuvânt şi făcând o bună aplicaţiune a legii, a judecat 
tribunalu! Tecuciă, declarând prin sentința supusă adi recursului, inadmisibiiă cererea 

- de revisuire făculă de stat, în contra sentinţei aceluiaşi tribunal cu No. 282 din 1899, prin care, după apelul făcut de C. Gh. Neniţă, intimat adi în recurs, s'a redus amenda la care iusese condamnat prin procesul-verbal de contravenţiune, de la 1209 la 
1070 ler; | . . IN | N 

| Că, prin urmare, mijlocul de casare invocat, fiind neintemeiat, cată a fi respins 
„ca atare, i Ie a i - 

Pentru aceste motive, respinge. 

RE Adnotaţiune, — O: mulţime de legi speciale ai aședat pentru tre- 
buințele lor deosebite, strimtând cărârea procedurei ordinare, o procedură 
mai sumară, mai scurtă, mai simplă, și întrebarea dar este dacă şi sub 
care condițiuni ne este iertat să ne întârcem la procedura civilă și la 
legea organică a Curţei de Casaţiune,. ca să umplem. golurile lăsate de 
-acele legi speciale. | _ i Si 

„lată, întâi și întâi, art: 232—239 din coâul civil, cari prevăd și 
_regulâză o procedură deosebită în materie de despărțenie. Procedura 
acesta nu coprinde t6te 'regulele de urmat în materie de cercetare cu 
„marturi. Ce dar trebue să hotărâm ? Volnici suntem sai nu să alergăm 
la procedura civilă, ca să eşim din înfundătură ? | | „„„Lâurent răspunde: «Le' Code Napol6on &tablissant une forme sp6- 

| ciale pour les enquetes, dans le procâdure en divoree, il n'y a pas lieu 
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de recourir au code. de procedure; du moins ne peut'on appliquer les 
nullites tablies par ce. code aux enquâtes en matitre de divorce> 2). 

| „__Wach lămuresce lucrul şi mai bine. dicând că principiile procesului . 
„ordinar au ase aduce la îndeplinire şi în materie de despărţenie, dar nu 
a priori și iără :nici o deosebire, ci, din contră, esenţial modificate,. 
potrivit cu textele și cu spiritul legii speciale regulătâre a despărțeniei 2). 
. Trecem la o altă. lege specială. Cum trebue să se facă citaţiunile: 
in materie penală ? Codul. de procedură penală e târte laconic în acâstă 
privinţă. Ne vom călăuzi prin urmare, îndoială fiind, de procedura civilă,. 

„dar o vom simplifica, ca să nu se-lovâscă în cap cu caracierul deosebit - 
al procedurei penale. Di 
„__ _P. Hele se rostesce în acestă privinţă ast-iel: «Mais, il ne îaut 

jamais perdre de vue, lorsque nous appliquons les râgles de la procâdure 
civile, que celte application ne doit point aller jusqwă heurler les: 

râgles de la procedure penale, qui a des Jormes simples et rapides»3).. . 

Două exemple pentru lămurirea lucrului. Prevenitul, presupunem, 

se înlăţișeză şi cere nulitatea citaţiunii. Imprejurarea că a cunoscut cita- 

ţiunea nn stă în cale după procedura civilă: paria sunt non esse et 

non significari. Principiul acesta însă n'are ce căuta în penal. Citaţiunea 

neregulată se valideză, dacă partea n'a sulerit nici o vătEmare.. 

Dacă apoi prevenitul este absent, modul de încunosciințare nu este 

acel prevădut de art. 74 pr. civ. (68 'ir.), adică notificarea la domiciliăi,. 

ci cel consfințit pentru. mandatele de arest de art. îli pr. pen. (109 îr.)- 

adică notificarea la cea de pe urmă locuință, o procedură care se potri- 

vesce mai bine cu firea urgentă a causelor penale 4). 

Mergem mai departe la alte legi speciale : la legile administrative. 

Ei bine, în lipsă de o anume lege care să învoiască cererea ae revi- 

suire în contra hotărârilor administrative, tâtă lumea recundsce că acestă 

cale nu este deschisă în materie de judecată administrativă, care nu 

sufere o' asemenea zăbovire a lucrărei 2). .. 

Acestea dise, să ne întârcem,. în îine, la oile'n6stre, să trecem prin 

sita criticei- hotărârea de mai sus a Curţei de casaţie, să vedem ce dice 

legea. timbrului şi înregistrărej, care este procedura de urmat în acestă. 

materie, în ce raport stă acestă procedură cu procedura civilă și cu legea 

organică a Curţei de casaţie. N 3 

Cas. s. 1, No. 174 din 1898 (Bulet., p. 695) pornesce în acestă pri- 

> 

  

1) Laurent; «Droit civil francais», III, No. 238. 

2) IVach, <Handbuch des deutschen Civilprocessrechts>, Î, $ 22, pag. 219, 

3)-F. Helie, «Trait6 de Vinstruction criminelle>, 1857, VII, p. 634. Ia 

4) PF. Helie, op. cit., pag. 635. i „ > , 

5) Chauvau-Carre, «Lois de la procedure civile et administrative», VIII, No,. 

805 şi 806 (pag. 14 şi 15). Alt-fel, bine-înţeles, în casui când legea hotărăsce anume 

alt-fel. Aşa consfinţesce legea franceză cererea de revisuire înaintea consiliului de stat 

(v.. Ducrocg, «Cours de droit administratit>, 1, No. 283). După legea prusiană, de ase- 

menea, părţile volnice sunt să pornâscă o cerere în revisuire (Kiage aut Wiederaulnahme 

- des Veriahrens) înaintea curțel înalte administrative, Obersverwaltungsrath (v. articolul 

mei din. «Dreptul> No. 84 din 1895, pag. 693). In lipsă însă de o asemenea. anume 

lepe,-e vădit lucru că caracterul daraverilor. regulate prin legile speciale nu e com- - 

patibil cu cererea de revisuire,: De aceea s'a şi hotărât cu drept cuvânt: că cererea de: - 

revisuire nu pâle avea loc în contra hotărârilor Curţei de casaţiune.



4602 ALEXANDRU DEGRE 

vinţă în general :), de la idea că <întru- cât legea timbrului, lege spe- 
-cială, nu interdice calea de oposiţiune, urmăză a se lua. de bază în 
„asemenea cas dreptul comun», o teorie care, dusă la extrem, ne-ar sili 
să primim şi cererea de revizuire în ac6stă materie. 

Am dovedit însă mai sus că autorii, faţă cu lacunele procedurei în 
- materie de despărţenie a procedurei penale şi administrative, nu aplică . 

în general procedura ordinară, ci caută să se orienteze în acâstă privinţă, 
consultând textele și înţelesul legilor speciale 2).. : 

“Hotărârea înaltei Curți din 23 Februarie 1900, pe care o analisăm - 
„acum, se ţine prin urmare cu drept cuvânt de textele şi de spiritul legii .. 
speciale, și dice că reese din împrejurarea că legea timbrului și înregis-. 
trărei consfinţesce dreptul de oposiţiune 3) şi scurteză termenul -de apel 

-şi de recurs în casaţie, că acestă lege a. înţeles să înfăture cererea de 
N revisuire, -. | -. | 

Nu pote să existe, de bună -s&mă, nici umbră de îndoială că autorii 
legei timbrului și înregistrărei, cari ai simplilicat apelul şi recursul în 
casaţie +) ar îi scurtat negreșit şi termenul cererei în revisuire, dacă ar 

di înțeles să menţie în acestă materie și calea tărăgănătore a reviauirii, 
Vădit lucru este prin urmare, după textele şi spiritul legii timbrului 

"şi înregistrărei, că în acestă materie încape calea oposiţiunii, a. apelului 
în casul prevădut de art. 46 (noul art. 61), a recursului in casaţie în 

„_tâte casurile, pe când, din contra, calea revisuirei este înlăturată, nefiind 
„ prevăgută de legea specială, care -n'ar îi putut să o îngăduiuscă de cât 

esenţial schimbată, Sa e 
Recursul în casaţie, icem, e deschis în tote casurile, cu tâte că 

„numai art. 5fbis (noul art. 73) amintesce anume recursul în casaţie în 
termen de. o lună de la data sentinţei tribunalului în materie de contra. 
vențiune la legea timbrului, pe când, din. contra, art. 46 (noul art, 61) 
regulator al restiluirei taaelor nu vorbesce de acâstă cale de recurs, 

Vegurăm, în adevăr, mai sus că, în tăcerea legii speciale, de nevos 

  

1) Nu era însă, de rândul acesta de loc nevoe de o asemenea generalisare. In adevăr, în cursul desbaterilor parlamentare propunendu-se un articol adiţional, prin care se ridica părţilor dreptul de oposițiune în materie de restituire „de taxe (art. 46 |. timbrului), după mar multe discuţiuni, acest art. adiţional a fost retras, rămânend ast-fel deschisă calea oposiţiunii. Cas. s. ], No. 227 din 2 lunie 1899. IE 
2) V.:TVach, op. cit., |, $ 22, pag. 274, text şi nota 11, o 

E] „__3) Acâsta resultă, cum s'a arătat în una din notele premergătâre, din desba- terile pariamentare asupra art. 46 din legea timbrului şi înregistrării, care de alt-fel nu prevede expres dreptul de oposiţiune, Legea din 24 Februarie 1900. nu deslegă - categorie cestiunea nâstră, dar adaogă în noul text (art. 61) cuvintele după ascultarea .. părților, adaos care consfinţesce' hotărârea . Curţei de casaţie s. ], No. 138 din 20 Martie 1891, :Bulet. p. 318) glăzuitâre că restituirea taxelor trebue să se pronunţe, nu pe cale graţi6să, ci pe calea une! judecăţi contradictorie. Quid în materie de contra- venţiune la legea timbrului? Art. 57 nu prevede anume calea oposiţiuni!. Cas. s, [, No. 227 Qin 2 Iunie 1899 recunâsce şi în casul acesta dreptul de oposiţiune. Art. 72 al legi! din 1900 hotărăsce în acestă privință ritos că se pote face -oposiţie în termen de 1V dile de la data pronuuţăre! sentinţei. : ! e 4) Apelul în materie de restituire de _taxe este de o lunti de "la notificarea sentinţei tribunalului (v. vechiul art. 46 şi noul art. 61), iar recursul în. casaţie în materie de contravenţiune la legea timbrului este de o lună de la data sentințel trib. --(V. vechiul art. 57 bis, şi noul art, 73). i ” 
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-este să recurgem-la legea comună, dacă textele şi spiritul legii speciale 
nu se impotrivesc la acesta, și art. 57bis cit. dovedesce până la evidenţă - 
că recursul în casaţie se împacă forte bine cu procedura în. materie de N 

timbru și înregistrare, -— _ 
„___ Dar apoi, n'ar fi re straniă,. dacă am isgoni recursul în casaţie în 

pricinile pentru restituire de taxe, de şi art. 57bis cit. 7] censfințesce în | 
cas de coniravenţiune la legea timbrului ori cât ar îi. de alt-fel de 
adevărat că procedura dreptului comun nu se pâte viri cu ghiotora 
în legea specială? a 

Nici vorbă, dacă contravenţiunea la legea timbrului, care are un 
caracter mai urgent, nu reclamă ştergerea recursului in casaţie, apoi cu 
atât mai mult caută să păsuim acestă cale de recurs-iîn miaterie -de 
restituire. de taxe, care e mai puţin zorită şi mai apropiată de drep- 
tul comun. E - i 

De aceea şi hotărasce cu drept cuvânt jurisprudenţa 'nâstră că în 
materie de restituire de taxe este loc la-recurs în casaţie, cu idle că 
art. 46 cit. păzesce tăcere în acestă- privinţă), şi nasce așa. dar între- 
bârea, dacă termenul de recurs este în asemenea caz cel prevădut de 
art. 5?bis cit. saţi cel ordinar? , - 

„_Casaţiuneu s.], No. 75 din 2 Martie 1892, (Bulet. pag. 187) a hotărât 
că, art. 46 cit. fiind mut asupra cestiunii n6stre, urmeză că trebue să 
re călăuzim în acâstă controversă de dreptul comun, şi că deci termenul 
de recurs în. casul nostru nu-pâte să fie de cât de trei luni de la noti- 
ficarea sentinţei.,- | o | : | 

Ne rămâne totuşi o îndoială. Cum ! Am luat drept prav&ţ (busolă) 
spiritul legii timbrului şi: înregistrărei, pentru a înlătura cererea de revi- 
suire în acestă materie, şi acelaş spirit. (urgenţa împrejurărilor) să' nu 
ne silescă, de asemenea, să scurtă termenul recursului în casaţiune ? 

Nu reese ro din împrejurarea că legea timbrului şi înregistrărei a 
- redus termenul. recursului în casaţie la o lună de la data- sentinţei în 

materie de contravențiune (art. 57 bis), .că legiuitorul a înţeles implicit 

să constințescă acelaş termen și în materie de restiluire de taae (art. 46)? 

- Nici. vorbă, legea specială tăcând, procedura ordinară caută săi 

lărgescă orizontul, însă nu așa cum este, adică cu tetă solemnitatea ei 

zăbăvitâre, ci -esenţial metamoriosată, potrivit cu intenţiunea și cu litera 

legii speciale, va să dică asemănat cu natura - lucrurilor, cure reclamă 

în asemenea cas o urmare repede ?). i _ II 
“Observăm în îine că cestiunea de a se: sci ce e de făcut când 

legea. specială cu procedura ci deosebită lasă un gol, dacă şi întru cât se 

-pâte. aduce la îndeplinire in casul acesta procedura ordinară, se ivesce 

si în materie de execuțiune silită, şi am arătat în Dreptul No, 49 din 

1898 ce anume teorie trebue să urmăm de rindul acesta. 

  

1) Acelaş mutism şi în art. GL al legil din 1900. Jurtspruderța a. bolărât că în 

i ontravenţiune. vamală, are a se plăti numal taxa citațiunilor, şi încolo 

materie “de por (V. Cas. s. I, No..122 din 27 Martie 1887, Bulet, p. 210). Legea, 

âin 1900 a menţinut cu sfinţenie şi acestă stare -a dreptulul. nostru. Contrabandiștii 

" sunt scutiți de taxa recursului ! Ai meritat, mititei, acestă ocrotire a legi! ! 

| 2) 1, IVach,- op. cit., $ 22, pag. 214, text şi nota 1. DI



- 

464 | ALEXANDRU DEGRE 
7 

" Jurisprudenţa n6stră a judecat îârte bine că calea. oposițiuni) nu 
se împacă ds loc cu procedura sumară şi repede în materie de exe- 
cuţiune -silită, dar a alunecat apoi, dicând .că hotărârile date în materie 

"de execuţiune mobiliară, sunt, cu t6tă tăcerea legii, prâmilore de recurs 
în termen de trei luni de la nolificare!). Pi 

„Ce-pâte să fie mai contradicător? Nar îi fost 6re mai drept, mai 
în conglăsuire cu raportul firesc: care există între legile speciale și-legea 
comună, dacă sar fi aplicat în asemenea cas prin analogie art. 559 pr. civ, dacă sar fi declarat adică că hotărârile de care e vorba sunt supuse 
recursului în termen de 40 dile de la data lor? (Dreptul, 1900). 

1) V. articolul mei din «Dreptul» No, 49, anul 1898, pag. 492-493, vi, si “art 402 al noului cod de procedură civilă. Art. 400 al aceluia: cod exclude în Acestă materie dreptul de oposiție Ja ori-ce instanță. Curtea de casaţie însă e o Curte regu- latâre şi nu o a treia instanţă, Aliud est latine, aliud granatice loqui. 
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- Delictele politice: . . . . 1... cc... . .... .. 
Libertatea individuală şi presumţiunea de inocenţă. Juriul de acusare 

în Englitera şi în Statele-Unite americane. Juriul de acusare n'a 
dat râde. bune în Francia.  Moravurile franceze și moravurile 
anglo-saxone.. Napoleon a înlocuit juriul de acusare prin camera 
de acusare. Cusururile acestul aşedăment, Viitorul: sistemul scoţian. 

Făptuitoru! care e condamnat pe temeiul art. 140 sati 144 codul penal 
la închis6re corecțională, pâte sai nu, dacă se primesc împrejurări 
uşurătâre, să fie apărat de pierderea dreptului la pensiune? — 
Hotărârile înaltei Curți pro şi contra, Rigore covirşilâre. — Legis- 
laţiune comparată.. ...... ea... . 

„ Vagabondagiă.-Străin declarat în stare de vagabontagii.-Dacă isgonirea 
din țară aparţine instanţelor judiciare. — Art. 220 din codul 

"penal. — Legea din 1 Aprilie 1881 asupra :străinilor. (Adnota- 
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